PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS NUOTOLINIU BŪDU SAVAITĖS PLANAS
2020-04-14/2020-04-17
IKIMOKYKLINIO UGDYMO (1-2 METŲ) GRUPĖS „EGLAITĖS“ VEIKLOS PLANAS
Data
Balandžio
14 d. –
balandžio
17 d.

Tema
„Mano spalvos“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Kiekvieną dieną laikysis rankų plovimo higienos. Klausysis
„Rankyčių dainelės“.
2. Vaikai pažins ir įtvirtins tris pagrindines spalvas: geltona, žalia,
raudona.
2. Klausysis dainelės „Spalvotas garvežiukas“, pastebės spalvotus
vagonėlius, išgirs jų pavadinimus (nuoroda).
3. Pakartos muzikinį pasisveikinimą su saulyte, bandys patys su
mama/tėčiu dainuoti (vaizdo įrašas).
4. Paskirstys savaitės dienas pagal spalvas:
Antradienis – „Geltonos spalvos diena“. Pagal galimybes rengsis
geltonos spalvos rūbeliais, ieškos geltonos spalvos daiktų namų
aplinkoje, tėvelių rūbuose. Surastus geltonos spalvos daiktus dės ant
geltonos spalvos popieriaus. Atliks meninį darbelį „Geltona saulutė“
(iškirptą iš popieriaus apskritimą spalvins geltonu guašu ar akvarele,
vietoj spinduliukų segs skalbinių segtukus).
Trečiadienis – „Žalios spalvos diena“. Pagal galimybes rengsis žalios
spalvos rūbeliais, ieškos žalios spalvos daiktų namų aplinkoje,
tėvelių rūbuose. Surastus žalios spalvos daiktus dės ant žalios
spalvos popieriaus. Klausysis dainelės „Dvi varlytės“, atpažins
varlyčių žalią spalvą, bandys pritarti rankų ir kojų judesiais,
stuksenant žaliais kamuoliukais (nuoroda). Šoks su varlyte „Varle,
varle“ (vaizdo įrašas), su mama/tėčiu pritars barškučiu. Žalios
spalvos pieštukais ar vaškinėmis kreidelėmis spalvins varlytę (pagal
pateiktą medžiagą).
Ketvirtadienis – „Raudonos spalvos diena“. Pagal galimybes rengsis
raudonos spalvos rūbeliais, ieškos raudonos spalvos daiktų namų
aplinkoje, tėvelių rūbuose. Surastus raudonos spalvos daiktus dės
ant raudonos spalvos popieriaus. Klausysis dainelės „Pomidoras“,

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=OAZLL3Xn6A - „Rankyčių dainelė“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
2&v=Z0QST52F1bI&feature=emb_logo „Spalvotas garvežiukas“
https://www.youtube.com/watch?v=MAWgSJZSE
ms - „Dvi varlytės“
https://www.youtube.com/watch?v=Zh96f_nLuJI „Pomidoras“
https://www.youtube.com/watch?v=x3Vp8QzysN
M - Mažylių treniruotė

atpažins raudoną spalvą filmuke (nuoroda). Rūšiuos pomidorus –
didelį dės į dubenėlį, o mažą dės į lėkštutę. Aktyviai pajudės pagal
„Mažylių treniruotę“ (nuoroda – judri veikla).
Penktadienis – „Eksperimento diena“. Kartu su mama/tėčiu atliks
eksperimentą „Vaikščiojantis vanduo“. Reikės trijų stiklinių su
vandeniu, raudonų, geltonų ir žalių maistinių dažų arba guašo. Juos
supils į pasirinktą stiklinę su vandeniu ir gerai išmaišys, kad dažai
ištirptų ir suteiktų vandeniui spalvą. Popierinį rankšluostį ar
servetėlę sukarpys ilgomis juostelėmis, kurias merks į stiklines.
Juosteles įmerks taip, kad vienoje stiklinėje būtų du juostelių
galiukai. Stebės, kaip keliauja vanduo.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO (2-3 METŲ) GRUPĖS „KRIAUKLYTĖS“ VEIKLOS PLANAS
Data
Balandžio
14 d. –
balandžio
17 d.

Tema
Užduotys (programinė biblioteka)
„Mažosios vaikų 1. Linksmai mankštinsis stebėdami ir klausydami žaidimą pasakėlę
Velykėlės“
„Kaip kiškiai dažė margučius“ (nuoroda - mankšta).
2. Pro langą, iš balkono stebės ir džiaugsis bundančia gamta:
„Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą. Prikėlė
žolę, medį, plukės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda“
Pastebės prasiskleidusius medelių pumpurėlius, karklų kačiukus,
pražydusias pavasarines gėlytes.
3. Klausysis pasakėlių audio įrašų - „Apie kiškius, kaip jie dažė
kiaušinius“, „Zuikis ir metų laukai“ (nuorodos). Atpažins
pagrindinius veikėjus, kalbės apie tai, ką matė, girdėjo, vienu ar
keliais žodžiais atsakys į elementarius klausimus (pagal pateiktą
medžiagą).
4. Įtvirtins dainelę „Žvirblio puota“ (nuoroda – dainelė), su
mediniais šaukštais ritmuos pagal šią dainelę.
5. Klausysis naujos dainelės „Margučiai“ (vaizdo įrašas). Bandys
dainuoti, palydėdami savo dainavimą judesiais: plojant delniukais,
sukant pirščiukus vienas prieš kitą.
6. Klausysis lietuvių liaudies dainelės „Kiškelis“, papasakos
mamytei, kokius veikėjus pamatė. Paritmuos dainelę mediniais
pagaliukais, turimais barškučiais.
7. Žais įvairius žaidimus (pagal pateiktą instrukciją):

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEE
Yo - mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=bdGf89rFus0
– „Apie kiškius, kaip je dažė kiaušinius“
https://www.youtube.com/watch?v=rNTyKM8FQ
Q8 – „Zuikis ir metų laikai“
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
– dainelė

- „Ridenam margučius“ – ridens margučius lygioje vietoje ar
lovelyje, stebės, kur riedės margutis, palygins, kuris nuriedės toliau,
kuris arčiau, į ką pataikė.
- „Margučių ridenimas su lazda“ – mėgins pataikyti į margutį su
lazda, šluotele ar kita turima priemone ir paridenti kuo toliau.
- „Mažojo margučio paieška“ – ieškos ir suras paslėptą margutį.
- „Velykinio kiškio gaudynės“ – gaudys kitus šokinėdami kaip
kiškiai.
- „Bukynės“ - tikrins kiaušinio stiprumą dauždami juos vieną į kitą.
- „Margutis šaukšte“ – bandys išlaikyti kiaušinį šaukšte ir žengti
kelis žingsnius.
8. Laikysis higienos reikalavimų: taisyklingai plaus rankas su muilu,
mokysis taisyklingai plautis dantukus, pratinsis savarankiškai
apsirengti, nusirengti, susitvarkyti savo žaisliukus, padės mamytei.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „SPALVOS IR SPALVIUKAI“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Geltonos
saulytės diena“

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Raudonos
širdelės diena“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda - mankšta).
2. Spintoje ieškos geltonos spalvos rūbų, jais apsirengs. Pasiūlys
tėveliams apsirengti geltonai.
3. Tyrinės aplinką, ieškodami geltonų daiktų aplinkoje (puodelis,
mašina, lego ir kt.).
4. Spalvins geltonos spalvos daiktus: bananą, citriną, mašiną,
suknelę, kelnes, gėles ir kt. (pagal pateiktą medžiagą).
5. Gers geltonos citrinos vandenį: vanduo, citrina ir medus. Gamins
geltono banano salotas: supjaustys bananą ir užpils jogurtu.
6. Stebėdami filmuką „Jausmučiai apie spalvas“, atpažins žinomas
spalvas (nuoroda – spalvos).
7. Žais žaidimą „Rask nurodytą spalvą“ (nuoroda – žaidimas).
8. Įtvirtins dainelę „Laukiame Velykų“, bandys dainuoti kartu su
tėveliais, plodami ir trepsėdami ritmiškais judesiais (vaizdo įrašas).
1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda - mankšta).
2. Spintoje ieškos raudonos spalvos rūbų ir apsirengs. Pasiūlys
tėveliams apsirengti raudonai.

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwW
bt8&t=176s – spalvos
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodytaspalva/zaisti - žaidimas

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=Zh96f_nLuJI

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

„Žalios žolytės
diena“

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Mėlynos jūros
diena“

3. Tyrinės aplinką, ieškodami raudonos spalvos daiktų aplinkoje.
4. Spalvins raudonos spalvos daiktus: braškę, boružę, širdelę (pagal
pateiktą medžiagą).
5. Gamins patiekalus iš burokėlių: sutarkuos burokėlį salotoms,
padės mamai išvirti burokėlių sriubą ir kt.
6. Klausysis ir žiūrės dainelę „Vai koks storas pomidoras“, išgirs,
kokia spalva minima dainelėje, pastebės, kurie daiktai filmuke yra
raudonos ir geltonos spalvų (nuoroda dainelė).
7. Žais žaidimą „Išmok spalvų pavadinimus“ (nuoroda – žaidimas).
1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda - mankšta).
2. Spintoje ieškos žalios spalvos rūbų, jais apsirengs.
3. Ieškos žalių daiktų namie: žaislų, indelių ir kt., stebės pro langą,
kas yra žalios spalvos.
4. Spalvins žalios spalvos daiktus: mašiną, žolę, varlę ir kt. (pagal
pateiktą medžiagą).
5. Gamins žalios spalvos salotas: kopūstų, salotų, špinatų, brokolių
ir pan.
6. Mokysis dainelę apie žalią varlytę „Varle, varle“ (vaizdo įrašas).
7. Klausysis dainelę „Spalvotas garvežiukas“, įvardins vagonėlių
spalvas, aktyviai pajudės imituodami traukinuką (nuoroda –
dainelė).
8. Žais žaidimą „Spalvų gama“ (nuoroda – žaidimas).
1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda - mankšta).
2. Spintoje ieškos mėlynos spalvos rūbų, aplinkoje – daiktų.
3. Stebės filmą „Gaidys ir spalvos“, aptars, kokias spalvas pastebėjo,
samprotaus, kuris gaidys gražesnis – spalvotas ar nespalvotas
(nuoroda – filmas).
4. Atliks eksperimentus „Vaivorykštė iš saldainių“, „Keliaujantys
dažai“ (pagal pateiktą instrukciją).
5. Aktyviai pajudės, klausydami dainelę „Mėlynas autobusiukas“,
įsidėmės, kas yra mėlynos spalvos (nuoroda – dainelė).
6. Vaikai išmargins mėlynai mamos/tėčio išlankstytą laivelį (pagal
pateiktą instrukciją).

-dainelė
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvupavadinimus/zaisti - žaidimas

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI
-dainelė
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai/atpazinti-spalvas
- žaidimas

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=NBkDkzly9cw
&t=581s - filmas
https://www.youtube.com/watch?v=sgRmqoFUY5
A – dainelė
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
– „Žvirblio puota“

7. Klausysis dainelę „Žvirblio puota“ ir ritmiškai barškindami,
stuksendami įvairiomis priemonėmis (šaukštais, akmenukais,
barškučiais, kaladėlėmis, būgneliu ir kt.) pritars jai (nuoroda).
SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (4-7 M.) GRUPĖS „GINTARĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „VAIKŲ VELYKĖLĖS“
Data
Potemės
Užduotys (programinė biblioteka)
Rekomendacija tėveliams. Kasdieniam vaikų higieninių įgūdžių formavimui ir savo kūno pažinimui
pratinkite vaikus plauti rankas (pagal nuorodas – rankų plovimas, higiena), pažinti kūno dalis (nuoroda
– kūno dalys). Visas užduotis atlikite kartu su vaikais arba pasitelkite bendrų veiksmų pagalbą. Kiekvieną
rytą pradėkite nuo linksmos mankštos (nuoroda - mankštelė).
Balandžio
14 d.,
antradienis

„Ridename
margučius“

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Ieškome,
surandame ir
suskaičiuojame
margučius“

1. Džiaugsis linksmu meninio ugdymo mokytojos muzikiniu
pasisveikinimu su saulute (vaizdo įrašas) ir su Velykomis (nuoroda
- pasisveikinimas).
2. Stebėdami mokomąjį filmuką, prisimins spalvas: raudoną,
geltoną, žalią, mėlyną (nuoroda – filmukas).
3. Tyrinės įvairių dydžių ir spalvų margučius: pamatys ir parodys
geltoną, raudoną, mėlyną, žalią, baltą, didelį ir mažą margučius,
pagal galimybes įvardins spalvas, dydžius žodžiu, garsažodžiu.
4. Spalvins velykinius margučius (nuoroda – spalvinimas).
5. Klausysis ir bandys padainuoti kartu su meninio ugdymo
mokytoja dainelę „Margutis“ (vaizdo įrašas).
6. Kartu su šeimos nariais ridens margučius kambaryje ar kieme,
stebės, kuris riedės toliau, į ką atsitrenks ir pan.
7. Ragaus, valgys kiaušinius – margučius: skanu, neskanu.
1. Žiūrėdami filmuką „Skaičiai“, prisimins naminius paukščius,
skaičius, pagal galimybes juos įvardins (nuoroda – skaičiai)
2. Pastebės ir atpažins margučius knygų iliustracijose, siužetiniuose
paveikslėliuose ir bandys juos suskaičiuoti.
2. Suras margučius namų aplinkoje ir juos suskaičiuos: ant stalo,
namų dekoracijose ir kt.
3. Lytėjimu skirs kietus ir minkštus daiktus, atpažins maišelyje
margutį nuo kitų daiktų: margutis ir rutuliukas, margutis ir siūlų

Nuorodos
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw - rankų plovimas
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A - rankų plovimas
https://youtu.be/FcnG14WGjcw - higiena
https://youtu.be/hh26I-B4F-8 - kūno dalys
https://youtu.be/AEAM-Dx7TKI - mankštelė
https://youtu.be/RunXqWPfvBA - pasisveikinimas
https://youtu.be/QPpo3UycMoY - filmukas
https://www.tevu-darzelis.lt/spalvinamevelykinius-margucius/ - spalvinimas

https://youtu.be/8KIqKoULoAY - skaičiai
https://youtu.be/sb10UZWxFL0 - „Mokomės
skaičiuoti“
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg – dainelė
https://www.ixl.com/math/kindergarten - užduotys

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Mikliname
rankeles“

„Vaikų
Velykėlės.
Kiškiai
dažo kiaušinius“

kamuoliukas, ar iš kitų buityje turimų daiktų. Spausdami delne
pajus: siūlų kamuoliukas minkštas, kiaušinis – kietas.
4. Suskaičiuos išimtus iš maišelio daiktus:
a) kietus daiktus;
b) minkštus daiktus.
5. Pakartos skaičius, žiūrėdami filmuką „Mokomės skaičiuoti“
(nuoroda).
6. Pakartos klausymą dainelės „Velykų rytas“ (nuoroda – dainelė),
judesiais (plojant, trepsint) emocingai atlieps jos nuotaiką ir tempą.
7. Pagal galimybes skaičiuos daiktus nurodytoje kompiuterinėje
programoje (nuoroda – užduotys).
Pagal galimybes naudos sąvokas: vienas-daug; du, trys; margutis,
kiaušinis.
1. Pagal pasirinkimą ir galimybes vaikai:
- bandys iškirpti mažus ir didelius margučius iš žurnalų, laikraščių
ir kt.;
- ant nupiešto margučio trafareto dėlios smulkias sagas, pupas,
kamštelius (atsižvelgiant į vaiko galimybes ims pincetu);
- kirps, plėšys popierių į skiauteles, kurias panaudos margučių
aplikacijoms;
- spalvins velykinius paveikslėlius (nuoroda).
2. Pakartos dainelę „Žvirblio puota“ (nuoroda – dainelė), ritmiškai
barškindami, stuksendami įvairiomis priemonėmis (šaukštais,
akmenukais, barškučiais, kaladėlėmis, būgneliu ir kt.) pritars jai
(nuoroda – dainelė).
3. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami muzikos ir
stebėdami besikeičiančių mandalų vaizdus kompiuterio ekrane
(nuoroda – atsipalaidavimas).
1. Paklausys dainelės „Kiškių Velykos“ (nuoroda - dainelė).
2. Žiūrės filmuką apie kiškį, kuris supažindins su pavasarį
žydinčiomis gėlėmis (nuoroda - gėlės). Stebėdami pro langą, tyrinės
savo kiemą: ar žydi gėlės, kokius kitus pavasario požymius mato
(saulė šviečia, paukštis skrenda, medžiai be lapų, su pumpurėliais,
žolė žaliuoja).

https://www.google.lt/search?hl=lt&q=easter+colo
ring+book&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=101
6&bih=596 – spalvinimas
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
- dainelė
https://www.youtube.com/watch?v=g31TyTrnTW
4 - atsipalaidavimas

https://youtu.be/NDSTHBbJlPA - dainelė
https://youtu.be/0hysuhMFhlc - gėlės
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lS
A - ritmas

3. Bandys vedžioti nesudėtingus kiaušinių marginimo raštus
pieštuku, kreidelėmis, flomasteriu.
4. Ritmuos su mama/tėčiu (nuoroda – ritmas).
SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (3-7 M.) GRUPĖS „DREBULĖLĖS“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „MŪSŲ RANKELĖS, MŪSŲ KOJELĖS“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Velykas
prisiminus“

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Aš pažįstu
kūno dalis“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Prisimins dainelę „Velykų rytas“ (nuoroda – dainelė), judesiais
(plojant, trepsint) emocingai atlieps jos nuotaiką ir tempą.
3. Pasidžiaugs iš Velykų šventės likusiais margučiais, juos ridens,
palygins, kuris nuriedėjo toliau, kuris arčiau, bandys ridenti taip,
kad pataikytų į kitą margutį.
4. Pažais žaidimą „Paslėpk margutį“ (jei nebeturi margučių, galima
panaudoti nedidelį kamuoliuką ar kaladėlę). Vaikai paslėps margutį
pagal žodinį mamos/tėčio nurodymą: po puodeliu, į lėkštę, ant
kėdės, po lova, už stalo kojos, viršuje, apačioje, aukštai, žemai ir
pan. Po to kartu bandys prisiminti, kur paslėpti margučiai, juos
suras, pagal galimybes įvardins, kur rado.
5. Susipažins su skaičiumi vienas (nuoroda – skaičius). Pamėgins
kopijuoti skaitmenį arba sujungti taškus ir atpažinti vienetą. Dėlios
ant nubrėžto skaitmens linijos kaladėles, sagas, mozaikos detales,
akmenėlius ar kitus smulkius daiktus, kuriuos stengsis imti dviem
pirštais (rodomuoju ir nykščiu). Palygins, kur vienas daiktas, o kur
daug (viena kaladėlė – daug kaladėlių).
6. Stebėdami šokio „Ančiukai“ vaizdo įrašą kompiuterio ekrane,
pabandys pašokti (nuoroda – šokis).
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Žiūrėdami filmuką, susipažins su kūno dalimis (nuoroda – kūno
dalys). Po filmuko pažais žaidimus:
- „Mano lėlytė“ (meškiukas, šuniukas ar kitas mėgstamas žaisliukas)
– parodys (paglostys, palies) lėlės kūno dalis, pagal galimybes
įvardins (akys, nosis, ausys, lūpos, galva, plaukai, rankos, kojos,
pilvas, nugara). Palygins savo ir žaislo rankas, kojas, visą ūgį (lėlė

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XT
E&fbclid=IwAR383r3rTDs2mTmA_wpV6IRSwpC
H5LGlMcDYx0j9hImJN5q8i7fwGpZByaw mankšta
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg - dainelė
https://www.youtube.com/watch?v=yyHsk0IH6LI
&fbclid=IwAR3ggRXmRYYFQ3PK3hpbf89zELgw
9wjUZAm4DU2EPGtlOQKStxeumgLw67E
–
skaičius
https://www.youtube.com/watch?v=p3hk-0yMFE0
– šokis

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4&t=16s - mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3
IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm5rpY – kūno dalys
https://www.youtube.com/watch?v=mITISfxIL38
– „Katu katu katutis“

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

„Ką gali mano
kūnas?“

maža, o aš didelis). Suskaičiuos: dvi akys, dvi ausys, viena nosis,
daug plaukų ir pan.
- „Kur tavo akys (ausys, nosis, lūpos, galva, plaukai, rankos, kojos,
pilvas)?“ - išgirdę klausimą, parodys atitinkamą kūno dalį. Jei sunku,
reikės pagalbos, atsistos prieš veidrodį ir rodys kartu su mama/tėčiu
arba mėgdžios jų atliekamus veiksmus. Palygins savo ir
mamos/tėčio kūno dalis (didelė ranka – maža rankytė). Tyrinės, kas
viršuje (galva, plaukai...), kas apačioje (kojos).
3. Pažais žaidinimą „Katu katu katutis“ (nuoroda). Kartu su
mama/tėčiu dainuos ir ritmiškai plos rankomis bei rodys judesius,
po to tą patį atliks su lėle, meškiuku ar kitu žaislu:
Katu katu katutis (ploja rankytėmis).
Ladu ladu ladutis (ploja rankytėmis).
Kas sudaužė puodžiuką
(vieną kartą stipriai ploja vienu delnu į kitą)
Ir išpylė pieniuką (vienu delnu glosto kitą delną).
4. Klausysis dainelės „Štai rankytės“, žiūrėdami vaizdo įrašą, su
mama/tėčiu atliks judesius. Įtvirtins suvokimą apie „rankytę“
(vaizdo įrašas).
5. Pažais žaidimą „Surask tokią pat“ (geometrinių formų suvokimui)
– tapatins kvadrato, trikampio ir apskritimo formas, dėliodami
nedideles popierines figūras ant atitinkamų didelio formato
popierinių figūrų (pagal pateiktą instrukciją).
6. Atliks darbelį „Veidas“. Nupieš arba priklijuos iškirptas veido
dalis, plaukams panaudos storesnius siūlus arba skalbinių segtukus.
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Pasiklausys ir pažiūrės žaidinimo įrašą „Šarkelė varnelė“
(nuoroda). Kartu su mama/tėčiu atkartos žodžius
ir atliks
atitinkamus judesius. Vėliau pabandys tą patį atlikti su lėle,
meškučiu ar kitu žaislu.
3. Kūno dalių pažinimui pakartos žaidimą „Kur tavo akys (ausys,
nosis, lūpos, galva, plaukai, rankos, kojos, pilvas)?“ - išgirdę
klausimą, parodys atitinkamą kūno dalį. Atliks judesius, kuriuos
įvardins mama/tėtis: užmerk akis, pakelk rankas, patrepsėk kojomis,
paglostyk galvą, parodyk dantis ir pan.

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4&t=16s - mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=3YELMIId34s
– „Šarkelė varnelė“
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lS
A – ritmas
https://www.youtube.com/watch?v=g31TyTrnTW
4 - atsipalaidavimas
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc
&t=11s – naminis plastilinas

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Eksperimentadienis“

4. Žais žaidimą „Paslapčių dėžutė (maišelis)“ – apžiūrės 3 daiktus
(pavyzdžiui, kempinė, kaladėlė, kamuoliukas ir pan.). Mama/tėtis
įdės juos į dėžutę, o vaikas nematydamas, liesdamas rankomis,
bandys atspėti, kurį daiktą palietė. Jei sunku įvardinti, bandys
liesdamas surasti ir ištraukti tą daiktą, kurį įvardins mama/tėtis.
5. Ritmuos su mama/tėčiu (nuoroda – ritmas).
6. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami šokių mokytojos
parinktos muzikos ir stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane
(nuoroda – atsipalaidavimas).
7. Kurs meninį darbelį iš modelino arba naminio plastilino
(nuoroda) „Rankyčių antspaudas“ (pagal pateiktą aprašymą). Kartu
su tėveliais atspaus rankas iš modelino ant padaryto blyno, tada
pabandys išpjauti ir palygins, kieno didesnė ranka, kieno mažesnė.
Neturint lipdymo medžiagos, panaudos dažus ir darys delnų
antspaudus ant popieriaus.
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Dar kartą pažiūrės filmuką apie kūno dalis, rodydami ir
pakartodami jas kartu su tėveliais (nuoroda – kūno dalys).
3. Pažais žaidimą, atlikdami pirštų, rankų, kojų judesius:
Pirštais pirštais BAR BAR BAR.
Delnais delnais DAR DAR DAR.
Kumščiais kumščiais DUN DUN DUN.
O alkūnėm BUM BUM BUM.
Rankom rankom KLEPU KLEPU.
O kojytėm TREPU TREPU.
4. Atliks eksperimentą „Pieno fejerverkai“, gėrėsis „pieno raštais“
(nuoroda – eksperimentas).
5. Klausysis dainelės apie batukus „Mano batai“, bandys pagal
muziką patrepsėti, pajudėti, ritmuoti spalvotais kamuoliukais, ar
kaladėlėmis (nuoroda – dainelė).
6. Žais smulkiosios motorikos lavinimo žaidimą „Sudėk pupeles“ –
paims iš didesnio indo pupelę dviem pirštais (rodomuoju ir nykščiu)
ir įdės į samtelį arba šaukštą, sudėtas pupeles perbers į mažesnį indą.
Įtvirtins sąvokas: po vieną, vienas, daug, nė vieno, tuščia, pilna.

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4&t=16s – mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3
IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm5rpY – kūno dalys
https://www.youtube.com/watch?v=7RoVibZfhPc
- eksperimentas
https://www.youtube.com/watch?v=IqlQnNtpRuE
- dainelė

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-6 METŲ) GRUPĖS „ĄŽUOLIUKAI“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „SVEIKAS MAISTAS – SVEIKAS AŠ“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Maisto
produktų
įvairovė“

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Vaisiai ir
daržovės. Kas
patinka
dantukams?“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Vaikai atliks Ąžuolo mankštą (nuoroda – mankšta).
2. Kartu su meninio ugdymo mokytoja atliks muzikinį
pasisveikinimą „Labas, vaikučiai, dar vis nedidučiai“ (vaizdo įrašas).
3. Pakartos dainelę „Kiškučio pyragėliai“ (vaizdo įrašas).
4. Pasiklausys mokytojos ir varnos Karkonės pokalbio apie sveiką ir
nesveiką maistą (vaizdo įrašas).
5. Pažiūrės edukacinį filmuką „Sveikos mitybos ABC“, susipažins
su įvairiais maisto produktais, maisto piramide, sužinos, kaip sveikai
maitintis (nuoroda – sveika mityba).
6. Pažais su šeimos nariais didaktinį žaidimą „Valgoma- nevalgoma“
(pagal pateiktą instrukciją).
7. Pagamins varnai Karkonei jos mėgstamiausią patiekalą –
kirminus, stebėdami įrašą (nuoroda – kirminai).
8. Žais pirštukų žaidimą „Ėda kaktusą lėtai“ (nuoroda – žaidimas),
pagalvos, kodėl kaktusas nėra valgomas. Nupieš, suklijuos ar
nulipdys kaktusą, darbeliais pasidalins Facebook grupėje.
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – Ąžuolo mankšta).
2. Klausysis dainelės „Vaisiai ir daržovės“, bandys įsiminti, ir
išvardinti dainelėje minimus vaisius ir daržoves (nuoroda – vaisiai
ir daržovės).
3. Įtvirtins žinias apie vaisius ir uogas, o taip pat pakartos spalvas,
formas stebėdami mokomąjį filmuką (nuoroda – vaisiai ir uogos).
4. Stebėdami „Dantukų dainelę“, vaikai pakartos, kaip taisyklingai
valyti dantukus ir pakartos, kokie maisto produktai jiems labiausiai
patinka, o kokie kenkia (nuoroda – dantukai).
5. Padarys plakatą „Sveika – nesveika“ (galima ant didelio lapo arba
ant dviejų mažesnių. Ant vieno nupieš arba suklijuos iškirptus iš
reklaminių leidinių sveikus produktus, ant kito – nesveikus).
Jaunesnieji galės piešti, lipdyti morką, obuolį, vyšnias pasirinktinai.
6. Klausysis dainelės „Pomidoras“ (nuoroda – dainelė) ir turimais
kamuoliukais, barškučiais pritars jais.

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
- Ąžuolo mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=7KImmt6Z8B
0 – sveika mityba
https://www.facebook.com/kuriavaikai/videos/103
8404706545850/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MT
Y0NjoyOTU3NzM2MjMxMDA4Njg3/ kirminai
https://www.facebook.com/ilona.bumblauskiene/vi
deos/3218016601563174/ - žaidimas

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
- Ąžuolo mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKcmM&list=PLCc2uftEhTIVhwQP_7qUUYPBadO9B
R_ln - vaisiai ir daržovės
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4x
k - vaisiai ir uogos
https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU
– dantukai
https://www.youtube.com/watch?v=Zh96f_nLuJI –
dainelė
https://www.youtube.com/watch?v=UPctUE4DHo – poilsiui

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

„Virė virė košę.
Grūdai ir pieno
produktai“

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Smaližiai.
Skanių
eksperimentų
diena“

7. Poilsio valandėlės metu atliks mankštą „Tiki tiki roum“ (nuoroda
– poilsiui).
1. Vaikai mankštinsis pagal „Mankštos dainelę“ (nuoroda –
mankšta).
2. Dar kartą eksperimentuodami prisimins, kodėl būtina plauti
rankas (nuoroda – mikrobai).
3. Klausysis dainelės „Virė virė košę“ ir paklaus mamyčių, iš ko
verdamos košės (nuoroda – košė).
4. Klausysis mokytojos sekamos pasakos „Varna ir sūris“ (vaizdo
įrašas). Prisimins dar daugiau pieno produktų ir paklaus tėvelių,
kodėl jie sveiki.
5. Tyrinės namuose esančius pieno ir (arba) grūdų produktus.
Samprotaus, kurie iš jų jiems skaniausi, nufotografuos juos ir
nuotraukomis dalinsis Facebook grupėje su vaikais. Stebės šių
produktų įvairovę.
6. Klausysis dainelių apie daržoves „Pomidoras“, „Morkytė“ (vaizdo
įrašai) ir stengsis kartu dainuoti, ritmuodami šaukštais.
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Saldumynai”
judesius (nuoroda – šokis).
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Išklausys K. Kubilinsko eilėraštį „Godūs meškučiai“ ir prisimins,
ką varna Karkonė sakė apie saldumynus ir saiką.
3. Prisimins, kad vandenį gerti labai sveika ir atliks su juo
eksperimentą (nuoroda – eksperimentas).
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos įdainuotos dainelės „Voro
puota“ ir pagalvos, kodėl neįvyko voro puota, kuo jis būtų vaišinęs
svečius.
5. Prisimins dainelę apie vorą „Voro puota“ (vaizdo įrašas), stebės
judesius ir bandys atkartoti dainuojant.
6. Pasirinktinai stebės maisto gaminimo laideles ir atliks atitinkamas
užduotis:
- „Kakė Makė moko gaminti saldainius“, aptars, ką sakė Netvarkos
nykštukas apie dalijimąsi ir saiką, turėdami laiko pabandys
pasigaminti sveikų saldainių (nuoroda – Kakė Makė);

https://www.youtube.com/watch?v=AEAMDx7TKI mankšta
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/vide
os/210880490185869/UzpfSTEwMDAwMzE3MD
E2MTY0NjoyOTY4MDEwMzUzMzE0NjA4/ mikrobai
https://www.youtube.com/watch?v=V6NfrLDbjh0
- košė
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis

https://www.youtube.com/watch?v=AEAMDx7TKI mankšta
Godūs meškučiai
Ko norėjo du meškučiai, du meškučiai lepečkučiai?
Kad medum per naktį lytų, o meškučiai jį laižytų.
Ir medum per naktį lijo, o meškučiai – medų rijo...
Ko meškučiai graudžiai rauda?
Pilvukus meškučiams skauda.
Gydo meškinas vaikus, spaudo storus pilvukus.
Nors medutis ir gardus, niekada nebūk godus!
https://www.facebook.com/tyrinetojai/videos/1633
799320103877/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY
0NjoyOTkzOTkzMzA0MDQ5NjQ2/
- eksperimentas
https://www.youtube.com/watch?v=tLyVgchvPJs –
Kakė Makė

- „Svečiuose pas Godą“, su tėvų pagalba pasigamins skanų desertą
– debesėliai (nuoroda – smaližiams).
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Saldumynai”
judesius (nuoroda – šokis).

https://www.facebook.com/sveciuosepasgoda/video
s/566596640609041/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE
2MTY0NjoyOTgyMjQ3OTE1MjI0MTg1/ smaližiams
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „VANDENS LAŠELIO PASAKOJIMAS“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

Potemės
Užduotys (programinė biblioteka)
„Vandens lašelio 1. Vaikai mankštinsis pagal „Vabaliukų dainelę apie lietų” (nuoroda
kelionė“
– mankšta).
2. Klausysis ir kartos muzikinį pasisveikinimą „Labas rytas tau,
lašeli, tu nuprausk mano veidelį“ (vaizdo įrašas).
3. Stebėdami filmuką „Vandens lašelio kelionė“, susipažins su
lašelio kelione (nuoroda).
4. Mins mįslę „Kai mėlynas – juokiasi, kai pilkas – verkia“ (debesis).
5. Žais žaidimą „Suskaičiuok lašelius“ (pagal pateiktą instrukciją).
6. Sukurs meninį darbelį „Lietaus lašeliai“ (pagal pateiktą medžiagą
ir nuorodą –meninis darbelis). Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs
grupės „Facebook“ paskyroje.
7. Atliks tyrimą „Kaip susidaro lašeliai?“ (pagal pateiktą aprašymą).
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“ paskyroje.
8. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius (nuoroda – šokis).
„Vandens
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
paslaptys“
2. Prisimins ir patyrinės vandens lašelio kelią vartydami Vilijos
Gineitienės video knygutę „Vandens lašelio kelias“ (nuoroda –
knyga).
3. Klausysis V. Palčinskaitės eilėraščio „Lietučio pasaka“ (nuoroda eilėraštis), aptars jį. Žais žaidimą „Kokiais garsais pavaizduosi lietų“
(liūtį, šiltą vasarinį lietutį).
4. Skaičiuos „Kiek šaukštų vandens telpa į stiklinę“ (pagal pateiktą
aprašymą).
5. Atliks eksperimentą „Plaukia-skęsta“, panaudodami vandenį,
kiaušinius ir druską (nuoroda - eksperimentas).

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=eg0kQfqsTak
– „Vandens lašelio kelionė“
https://www.youtube.com/watch?v=ZmED2I7Km
HI – meninis darbelis
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
- mankšta
https://www.storyjumper.com/book/read/3784931
6/VANDENS-LA%C5%A0ELIOKELION%C4%96 - knyga
https://www.youtube.com/watch?v=f_Tyhn9Yq7s
– eilėraštis
https://www.youtube.com/watch?v=KckwYwo8v0s
- eksperimentas

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

„Vandens
stebuklai“

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Vanduo -tai
nuostabus
dalykas“

6. Kurs meninį darbelį su druska „Vandenėlio išdaigos“ (pagal
pateiktą aprašymą). Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės
„Facebook“ paskyroje.
7. Atliks kvėpavimo pratimus „Vandens burbuliukų pūtimas“ (pagal
pateiktą instrukciją).
8. Pakartos dainelę „Kiškučio pyragėliai“, geriau tars žodžius, kvies
kartu padainuoti savo šeimos narius, pritars mediniais instrumentais:
šaukštais, kaladėlėmis (vaizdo įrašas).
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Žiūrėdami edukacinį vaikų enciklopedijos filmuką „Ledas,
vanduo, garai“, išsiaiškins, kam reikalingas vanduo, kokia jo nauda
(nuoroda – filmas).
3. Atliks eksperimentą „Spalvotas ledas“ (pagal pateiktą instrukciją).
4. Žais žaidimą „Pažinkime ir skaičiuokime vaivorykštės spalvas“
(nuoroda - dainelė).
5. Kurs meninį darbelį „Vaivorykštė“ (nuoroda – dailė).
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“ paskyroje.
6. Prisimins taisyklingą rankų plovimąsi su „Rankyčių dainele“
(nuoroda – rankytės).
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius (nuoroda – šokis).
1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).
2. Žiūrės animacinį filmuką „Tekėk, upeliuk“ (nuoroda – filmukas).
3. Stebės vaizdo įrašą „Vanduo- tai nuostabus dalykas“, samprotaus
apie vandens naudą ir kas būtų, jei jo neliktų (nuoroda – įrašas).
4. Sukurs knygelę „Vandens lašelio pasakojimas“ (pagal pateiktą
aprašymą).
5. Klausysis „Vandens muzikos“ ir balto popieriaus lape pieš įvairias
bangeles, pasirinktomis spalvomis (nuoroda – Vandens muzika).

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc
– filmas
https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE dainelė
http://amatukai.lt/vaivorykstes-spalvos/
- dailė
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw rankytės
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
- mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aa
Q – filmukas
https://www.youtube.com/watch?v=ezQmtIgCK-A
- įrašas
https://www.youtube.com/watch?v=0YLvD2u1hao
-Vandens muzika
https://www.youtube.com/watch?v=j1GkrIzKBpw
–Vandens muzika

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „NUO SĖKLYTĖS IKI AUGALO“

Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Nuo sėklytės
iki augalo“

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Sodinu daigelį,
auginu medelį“

Balandžio

„Užduočių
pievelė“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Vaikai atliks mankštą (nuoroda – mankšta).
2. Kartu su meninio ugdymo mokytoja atliks muzikinį
pasisveikinimą „Sveikas daigeli, užauki medeliu“ (vaizdo įrašas).
3. Kartos dainelę „Kiškučio pyragėliai“, dainuos ir improvizuos
judesiukais (vaizdo įrašas).
4. Žiūrės filmuką „Augalo augimas“. Atkreips dėmesį, kaip iš mažos
sėklytės gali išaugti augalas (nuoroda – augalo augimas).
5. Pakalbės su tėvais, kokie svarbūs augalai yra žmonėms ir visam
pasauliui (naudojami maistui, vaistams gaminti, valo orą, kuriuo
kvėpuojame, augalai naudojami popieriaus gamyboje, jie puošia
namus, aplinką). Augalų yra labai daug, įvairių ir jie prisitaiko augti
visur: upėse, jūrose, miškuose, dykumose, pievose, kalnuose.
6. Kartu su tėveliais daigins sėklas, pupeles, žirnius, pamerks ar
pasodins į žemę svogūną ir nusiteiks jais rūpintis.
1. Vaikai klausysis išmaniųjų robotų pasakojimo apie mūsų šalyje
augančius augalus. Sužinos, kas yra medžiai, krūmai, žolės, kokios
yra medžio dalys, kurie medžiai, krūmai, žolės dažniausiai aptinkami
Lietuvoje, kam reikalingos atskiros augalo dalys (nuoroda –
Lietuvos augalai).
2. Stebėdami paveikslėlius sužinos:
- kaip iš sėklos užauga augalas, kad kiekviena medžio dalis padeda
jam gyventi ir augti (lapai - iš vandens, oro ir saulės gamina medžiui
maistą, šaknys ir kamienas - iš dirvožemio siurbia vandenį ir
maistingas medžiagas, žievė - saugo kamieną, sėklomis medis
dauginasi) (pagal pateiktą medžiagą);
- ko reikia augalui, kad augalas augtų: saulės, vandens, dirvožemio,
oro (pagal pateiktą medžiagą).
3. Atliks kūrybinį darbelį „Pavasario gėlės“, bandys pirštukais
spalvinti gėlę (nuoroda - gėlės spalvinimas).
4. Ritmuos su mama/tėčiu (nuoroda – ritmas).
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius. (nuoroda – šokis).
1. Dalyvaudami virtualioje viktorinoje „Pavasario gėlės“, prisimins
pirmųjų pavasario gėlių pavadinimus (nuoroda - viktorina).

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=JxVImJjH_BU
-mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
-augalo augimas

https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY
- Lietuvos augalai. Išmanieji robotai
https://www.facebook.com/117620642981897/post
s/224931968917430/ - gėlės spalvinimas
https://www.youtube.com/watch?v=GprRNJeaxK4
&feature=youtu.be ritmas
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis

https://bit.ly/2xYz8uW -viktorina

16 d.,
ketvirtadienis

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Pasaka apie
pupą“

2. Įvardins gėles, o gabesnieji vaikai parinks tinkamas raides
užduotyje „Pavasario gėlės“ (nuoroda - pavasario gėlės).
Suskaičiuos, kiek raidelių sudaro gėlės pavadinimą, plojant
suskiemenuos žodį. Palygins, kurios gėlės pavadinimas turi
daugiausia raidžių, kuris mažiausiai.
3. Sudėlios dėlionę „Tulpė“ (nuoroda – dėlionė).
4. Pavadins pavasario gėles ir išskirs pirmą garsą žodyje, parinks
atitinkamą raidę (nuoroda - pirmas garsas žodyje).
5. Atrinks paveikslėlius ir priskirs atitinkamam prielinksniui: ant,
po, už, prieš (nuoroda - užduotis).
6. Klausysis kūrinio „Gegutė“, seks muziką bei miško vaizdus,
garsus ir bandys kartu su gegute kartoti jos kukavimą (nuoroda –
gegutė).
1. Klausysis pasakos „Pupa“ (nuoroda - pasaka), seks įvykių eigą,
atsakys į klausimus: kur pasodino senelė pupą?, kur sumanė lipti
seneliai?, kas juos pasitiko?, ko neleido liesti Dievas gryčioje?, ko
neleido liesti sode?, ko neleido trečią kartą?, kas laukė senelių
namuose?, bandys pasekti pasaką.
2. Vaikai sugalvos kuo daugiau gėlių pavadinimų ir išskirs bei
įvardins pirmą garsą žodyje (pvz.: Ž-IBUTĖ, T-ULPĖ, SNIEGUOLĖ ir t.t.). Gėlių pavadinimus galės sugalvoti ir tėveliai, o
vaikai išskirs pirmą garsą (kas gali, ir paskutinį).
3. Lavins smulkiąją motoriką, atliks pirštelių mankštą „Pupa“
(nuoroda - pirštelių mankšta).
4. Atliks eksperimentą „Skleidžiasi gėlytė“ (nuorodaeksperimentas).
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius. (nuoroda – šokis).

https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%C
4%AF-%C5%BEydin%C4%8Diosg%C4%971%C4%97s - pavasario gėlės
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b5f
ded035e0
– dėlionė
https://wordwall.net/resource/1225688/pavasariog%C4%97l%C4%97s-pirmas-%C5%BEio-garsas pirmas garsas žodyje
https://bit.ly/3c2cuk5 - užduotis
https://www.youtube.com/watch?v=MykDIaPwuu
U&authuser=1
- „Gegutė
https://youtu.be/1MBNcnDzqQE - pasaka
https://www.youtube.com/watch?v=M92-lK_sGhI
pirštelių mankšta
https://pin.it/3G503QP - eksperimentas
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „TARP ŽIEDŲ“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Pavasario
gėlės“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta).

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
– mankšta

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

„Raidė Ūū,
garsas ū“

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

„Geometrinė
forma –
šešiakampis“

2. Kartu su meninio ugdymo mokytoja atliks muzikinį
pasisveikinimą „Labas rytas tau, saulute, labas, tau žiedeli“ (vaizdo
įrašas).
3. Aptars, kaip pavyko atlikti bandymus praeitą penktadienį,
prisimins, kokią šventę šventė savaitgalį (vaizdo įrašas).
4. Apžiūrės plakatą ir vardins, ką jame mato. Taip bandys atspėti
savaitės temą (vaizdo įrašas).
5. Pažiūrės pro langą ir vardins kokias gėles mato prie namų
esančiuose gėlių darželiuose (vaizdo įrašas).
6. Nustatys gėlių: žibutė, šalpusnis, snieguolės pirmus ir paskutinius
garsus bei skiemenų skaičių (vaizdo įrašas).
7. Pažiūrės filmuotą medžiagą apie gėles (nuoroda – pavasario
gėlės).
8.Aptars, kokių sąlygų reikia sėkloms sudygti (vaizdo įrašas).
9. Atliks Užduočių bloknoto užduotis 1 puslapis, 26-27 užduotis ir
ikimokyklinukai 73 užduotį (vaizdo įrašas).
1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta).
2. Prisimins pavasario gėles (nuoroda – pavasario gėlės).
3. Kartu su meninio ugdymo mokytoja atliks balso apšilimo pratybas
(vaizdo įrašas).
4. Klausysis dainelės „Pavasario pažadinimas“, įsimins žodžius ir
padainuos kartu (vaizdo įrašas).
5. Susipažins su raide Ūū, garsu ū (vaizdo įrašas).
6. Ieškos garso ū vaikų varduose, daiktų pavadinimuose (vaizdo
įrašas).
7. Perskaitys skiemenis, žodžius: RŪ, RŪTA; ŪLA; LŪPA IR kt.
(vaizdo įrašas).
8. Pažais žaidimą „Pagauk Ū“ – mokytojas sako žodžius, jei jame
yra garsas ū, vaikai suploja, jei nėra – atsitūpia (vaizdo įrašas).
9. Atliks Užduočių bloknoto užduotis: 2 puslapis, 26-27 užduotis ir
5 puslapio 30-31 užduotis; ikimokyklinukai 79 užduotį (vaizdo
įrašas).
1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta).
2. Pasižiūrės filmuką-dainą „Gėlės ir ašarų lietus“ ir aptars veikėjų
elgesį (nuoroda- filmas-daina).

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
– pavasario gėlės

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
– mankšta
https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%c4
%af-%c5%beydin%c4%8dios-g%c4%97l%c4%97s –
pavasario gėlės

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
– mankšta

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Eksperimentų
ir bandymų
diena“

3. Pažais žaidimą ( nuoroda – žodis be pirmosios raidės).
4. Aiškinsis, kaip atrodo šešiakampė figūra (vaizdo įrašas).
5. Pažais žaidimą „Atspėk, kokia tai figūra“. Vaikas nugara nusisuks
nuo mamos. Rankoje laikys popieriaus lapą ir pieštuką. Mama vaikui
ant nugaros pirštu „pieš“ figūrą. Vaikas įvardins, kokia tai figūra ir
nupieš ant lapo (vaizdo įrašas).
6. Atliks Užduočių bloknoto užduotis: 6 puslapio, 32-33 užduotis ir
7 puslapio 32 - 33 užduotis. Ikimokyklinukai pasirinktomis
priemonėmis pieš gėlių darželį (vaizdo įrašas).
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius. (nuoroda – šokis).
1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta).
2. Atliks bandymą „Pasislėpusios gėlytės“ (vaizdo įrašas).
3. Stebės, kaip šviesą praleidžia įvairūs paviršiai: šviesus popierius,
juodas popierius, skylėtas popierius (vaizdo medžiaga).
4. Vaikai sportuos ( nuoroda – kūno kultūra).
5. Atliks Užduočių bloknoto užduotis: 3 puslapis, 28-29 užduotis ir
4 puslapis 28-29 užduotis (vaizdo įrašas).
6. Klausysis muzikos ir baltam popieriaus lape nupieš melodiją
(nuoroda – kūrybiškas klausymas).
7. Mokysis smagiai ritmuoti kartu su šeima (nuoroda – ritmavimas).

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&searc
h_query=g%C4%97l%C4%97s+ir+a%C5%A1ar%C
5%B3+lietus – filmas-daina
https://www.youtube.com/watch?v=gc6lEc6GAXU
– žodis be pirmosios raidės
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
– mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
– kūno kultūra
https://www.youtube.com/watch?v=ZE3krzBl0qE
&feature=youtu.be&app=desktop
- kūrybiškas klausymas
https://youtu.be/zuo_n_P3MSI
- ritmavimas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (6-7 METŲ) GRUPĖS „PERLUKAI“ VEIKLOS PLANAS
SAVAITĖS TEMA „EIME PAVASARIO ŽIŪRĖTI“
Data
Balandžio
14 d.,
antradienis

Potemės
„Velykų
atgarsiai“

Užduotys (programinė biblioteka)
1. Kartu su meninio ugdymo mokytoja atliks muzikinį
pasisveikinimą su parskrendančiais paukščiais („Labas rytas vyturėli,
labas tau, gandreli“).
2. Įrašys trumpą pasakojimą, kaip šventė Velykas, kokiu būdu
margino margučius. Pasakojimą ir margučių nuotraukas atsiųs
mokytojai.
3. Pažais velykinį žaidimą „Kaip kiškiai margučius dažė“ pagal įrašą
(nuoroda – velykinis žaidimas).
4. Nupieš piešinį „Mano Velykos“, dailės priemones ir techniką
pasirinks patys.

Nuorodos
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEE
Yo – velykinis žaidimas
https://www.youtube.com/watch?v=NDSTHBbJlP
A – daina
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis

Balandžio
15 d.,
trečiadienis

Balandžio
16 d.,
ketvirtadienis

5. Pasiklausys dainos „Kiškių Velykos“, ją išmoks (nuoroda –
daina).
6. Pasiklausys dainelės „Pavasario pažadinimas“, įsimins žodžius ir
padainuos kartu (vaizdo įrašas).
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė”
judesius (nuoroda – šokis).
8. Pabendraus su mokytoja telefonu, papasakos, kaip sekasi mokytis
nuotoliniu būdu, kas pavyksta geriausiai, kas labiausiai patinka.
„Pavasario
1. Klausydamiesi V. Skinulio eilėraščio „Pavasaris už durų“, atliks požymiai“
pirštukų mankštelę (vaizdo įrašas).
2. Žiūrėdami į Opa Pa paveikslą, įvardins ten pavaizduotus
pavasario požymius (vaizdo įrašas).
3. Klausysis mokytojos skaitomų ištraukų iš S. Paltanavičiaus
knygelės „Kaip atgimsta gamta?“, įsimins ten paminėtus pavasario
požymius (vaizdo įrašas).
4. Lygins matytus paveiksle, išgirstus pasakojime bei pastebėtus pro
langą ar pasivaikščiojimo metu pavasario požymius.
5. Savo artimiausioje aplinkoje (kieme, pro langą) pastebės ir
nufotografuos tris pavasariui būdingus elementus (medžio šakelę su
sprogstančiais pumpurais, pirmąsias gėles, paukštelį inkile ir pan,),
fotografijas atsiųs mokytojai į elektroninį paštą.
6. Apžiūrėję karklo ar blindės šakelę ir pasiklausę I. UrbonavičiūtėsBumblauskienės eilėraščio „Žydintys kačiukai“, atliks meninį
darbelį – popieriaus lape nusipieš šakelę, ant jos pirštų pagalvėlėmis
štampuos pumpurus, kuriems nupieš kačiukų veidukus (vaizdo
įrašas).
7. Atliks užduotį „Surask ir pažymėk, kas tinka pavasario
požymiams“ (Word paruošta užduotis).
8. Atliks užduotis pavasario užduočių bloknote, puslapiai 7 ir10.
„Susipažinimas 1. Iš siūlų, šaliko, virvelių sudėlios raides U nuo didžiausios iki https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai/lietuviska-abc su raide U, garso mažiausios (vaizdo įrašas).
žaidimas
u skyrimas
2. Bandys pagal pavyzdį savo kūnu įvairiais būdais „parašyti“ raidę
žodžiuose“
U (atsisėdę, atsigulę, atsistoję ir pan.) (vaizdo įrašas).
3. Ieškos garso U savo ir artimųjų varduose, pavardėse, galvos ir
užrašys žodžius, kuriuose būtų garsas U, nustatys, kelintas jis žodyje,

Balandžio
17 d.,
penktadienis

„Eksperimentų
diena“

raidę U paryškins pieštukais ar flomasteriais ta spalva, kurios
pavadinime yra raidė U. Žodžius nufotografuos ir atsiųs mokytojai.
4. Nusipieš didelę ir storą raidę U ir apklijuos ją įvairia gamtine
medžiaga, darbelio nuotrauką atsiųs mokytojai.
5. Ieškos savo virtuvėje maisto produktų, kurių pavadinime būtų
raidė U, juos nupieš ir užrašys.
6. Atliks užduotis pavasario Užduočių bloknote, puslapiai 15 ir 16.
7. Pažais žaidimą su raidėmis „Lietuviška abėcėlė“ (nuoroda –
žaidimas).
1. Pakartos V. Skinulio eilėraštį „Pavasaris už durų“ ir pirštų
mankštelę (vaizdo įrašas).
2. Atliks eksperimentą „Burbuliuojančios balutės“ su soda,
maistiniais arba guašo dažais ir actu bei vandeniu (vaizdo įrašas).
3. Pasigamins naminio „slaimo“ iš bulvių krakmolo, vandens ir dažų
(vaizdo įrašas).
4. Pasiklausys dainelės apie pavasarį, įsidėmės, kokie pavasario
požymiai yra paminėti joje (nuoroda – daina).
5. Pakartos šokio „Kakė makė” judesius (nuoroda – šokis).
6. Mokysis smagiai ritmuoti su šeima (nuoroda – ritmavimas).
7. Klausysis muzikos ir baltam popieriaus lape nupieš melodiją
(nuoroda – klausymas).

PARENGĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė
2020-04-10
SUDERINO
Direktorė Rasa Jurgutienė
2020-04-10

https://www.youtube.com/watch?v=iUGAXSAHn
NE - daina
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis
https://youtu.be/zuo_n_P3MSI
- ritmavimas
https://www.youtube.com/watch?v=ZE3krzBl0qE
&feature=youtu.be&app=desktop - klausymas

