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IKIMOKYKLINIO UGDYMO (1-2 METŲ) GRUPĖS „EGLAITĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20-24 d. 

 

„Gaidelio 
šeimynėlė “ 

1. Savarankiškai valgys ir gers iš puoduko, bandys taisyklingai laikyti 
šaukštą. Ir toliau pratinsis būti be sauskelnių ir prašytis ant puodo. 
2. Tvarkysis savo žaislus, padės juos į nurodytą vietą (į dėžę, į spintą, 
ant lentynos ir kt.). 
3. Vaikai pažins gaidį, vištą, viščiuką: 
- Klausysis muzikinio pasisveikinimo, skirto gaideliui, vištytei ir 
viščiukams. Bandys pamėgdžioti šių naminių paukštelių muzikinius 
įdainavimus (vaizdo įrašas). 
- Žiūrės skaidres „Kaip atsiranda viščiukai“, atsakys į klausimą 
„Kokios spalvos viščiukas?“, atpažins viščiuko geltoną spalvą (pagal 
pateiktą medžiagą).  
- Klausysis dainelės „Dvi vištytės baltos“. Skambant muzikai, 
ritmiškai trepsės, plos.  Pirštukais parodys  ir pasakys „du“  
(nuoroda).  
- Stebės viščiukus, kaip vaikšto, lesa, geria vandenį. Pakartos 
garsažodį cyp cyp cyp... (nuoroda -  „Viščiukai“). 
- Žiūrės filmuką „Vištytė ir gaidelis“. Parodys, kur vištytė, o kur 
gaidelis. Bandys pasakyti žodžius „višta“, „gaidys“ (nuoroda).  
- Klausysis gaidžio giedojimo (nuoroda – klausymas). Pakartos 
garsažodį  kakariekū.  
- Stebės vištą su viščiukais. Parodys, kur višta, o kur viščiukai 
(nuoroda – stebėjimas). Judesiais imituos viščiukų vaikščiojimą. 
Vartos sąvokas „daug“  (viščiukų),  „vienas“ (višta). 
- Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamos dainelės apie 
gaidelį „Tu, gaideli“, stebės judesius, bandys imituoti (vaizdo 
įrašas). 
4. Kartu su mama/tėčiu žais pirštukų žaidimą „Jonas dėžėje“. 
Mėgdžios išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus (nuoroda). 

https://www.youtube.com/watch?v=vyE_Joq0CzM 
- „Dvi vištytės baltos“ 
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_0Qjxl6L4 
– „Viščiukai“ 
https://www.youtube.com/watch?v=TLwUlhSrlFI  
- „Vištytė ir gaidelis“ 
https://www.youtube.com/watch?v=E-
eOCBihAG0 - klausymas 
https://youtu.be/93VnfdBgn1M - stebėjimas 
https://www.youtube.com/watch?v=X-vEGP7-bBI 
- „Jonas dėžėje“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vyE_Joq0CzM
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_0Qjxl6L4
https://www.youtube.com/watch?v=TLwUlhSrlFI
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE-eOCBihAG0%26feature%3Dshare&h=AT3R6wSn0f0fXcVtSDPyuLycIkiAQDyGEtKpj7OaaypM1RjTuAX5_JyAd0_kbKTvmgObmjOppwO6ApA6EFFPXiqzTJNa-0cEzvaGHd5gGIreAFLSdfxS5ord0JL8jhqK1BilEO3rE3g
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE-eOCBihAG0%26feature%3Dshare&h=AT3R6wSn0f0fXcVtSDPyuLycIkiAQDyGEtKpj7OaaypM1RjTuAX5_JyAd0_kbKTvmgObmjOppwO6ApA6EFFPXiqzTJNa-0cEzvaGHd5gGIreAFLSdfxS5ord0JL8jhqK1BilEO3rE3g
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F93VnfdBgn1M&h=AT3R6wSn0f0fXcVtSDPyuLycIkiAQDyGEtKpj7OaaypM1RjTuAX5_JyAd0_kbKTvmgObmjOppwO6ApA6EFFPXiqzTJNa-0cEzvaGHd5gGIreAFLSdfxS5ord0JL8jhqK1BilEO3rE3g
https://www.youtube.com/watch?v=X-vEGP7-bBI


5. Lavins smulkiąją motoriką. Ant linijų, nubrėžtų tiesiai, 
vingiuotai, apskritimu, spirale, dės pupeles, sagas, kukurūzus, 
žirnius. 
6. Pasirinktinai atliks meninius darbelius: 
- kartono ritinėliais (nuo popierinių rankšluosčių ar kt.), pamirkytais 
į geltonus dažus, štampuos apskritimus (viščiukus), nupieš akytes, 
snapelį, kojytes. Vaškinėmis kreidelėmis, pieštukais ar akvarele 
nupieš žalią žolytę;  
- ant balto popieriaus lapo nupieš žalią žolytę, o mamos /tėčio 
iškirptus du geltonus apskritimus (vienas didesnis - viščiuko 
kūneliui, mažesnis – galvytei) priklijuos ant nupieštos žolytės 
(mokysis tepti sausus klijus). Po to nupieš akytes, snapelį, kojytes. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (2-3 METŲ) GRUPĖS „KRIAUKLYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20-24 d. 

 

„Pasodinsiu 
žalią  pupą“ 

 

1. Vaikai ieškos knygelėse, iliustracijose, paveikslėliuose vaizdų su 
pavasario darbais, augalų sodinimu, jų priežiūra. Sužinos, iš kur 
atsiranda daržovės.                                                
2. Kartu su tėveliais vazonėlyje, stiklinėje ar kitame indelyje 
pasodins pupą, svogūną, bulvę. Stebės, kaip daržovės dygsta, auga. 
Laistys jas, pratinsis prižiūrėti auginamą augalą.                                          
3. Klausysis kūrinėlių: lietuvių liaudies pasakos „Pupa“ (nuoroda –
„Pupa“), eilėraščių: K. Kubilinsko „Pasodinsiu žalią pupą“, J. 
Marcinkevičiaus „Tris pupas dedu į rėtį“ (pagal pateiktą medžiagą), 
V. Palčinskaitės „Svogūnas“ (nuoroda – „Svogūnas“). Turtins 
žodyną, išmoks naujų žodžių, supras juos: sėkla, daigelis, kotas, 
lapai, šaknys.                                                            
4. Lygins bulvę, pupą, svogūną pagal dydį, skonį, spalvą: didelis, 
mažas , didesnis,  mažesnis; ragaus ir pažins jų skonį. Aptars, koks 
daržovių skonis, kai jos žalios ir išvirtos.                                             
5. Pasirinktinai atliks meninius darbelius ir įtvirtins daržovių 
pavadinimus, įvardins jų spalvas (pagal pateiktą medžiagą):  
- dažys, spalvins, aplikuos (plėšant spalvotą popierių) daržovių 
trafaretus; 
- antspauduos su perpjauta bulve, morka;  

https://www.youtube.com/watch?v=1MBNcnDzq
QE&t=6s – „Pupa“ 
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/10/s
vogunas.html - „Svogūnas“ 
https://youtu.be/AEAM-Dx7TKI - mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WkdWgCjUvSx
7bqJKtbmCyRmNeeGH-
wFkogKa7lBf97wqtCuxbaFirhXk  - dainelė 

https://www.youtube.com/watch?v=1MBNcnDzqQE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=1MBNcnDzqQE&t=6s
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/10/svogunas.html
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/10/svogunas.html
https://youtu.be/AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WkdWgCjUvSx7bqJKtbmCyRmNeeGH-wFkogKa7lBf97wqtCuxbaFirhXk
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WkdWgCjUvSx7bqJKtbmCyRmNeeGH-wFkogKa7lBf97wqtCuxbaFirhXk
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WkdWgCjUvSx7bqJKtbmCyRmNeeGH-wFkogKa7lBf97wqtCuxbaFirhXk
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WkdWgCjUvSx7bqJKtbmCyRmNeeGH-wFkogKa7lBf97wqtCuxbaFirhXk


- spalvins pupą, į ankštį įklijuos iš popieriaus padarytas „pupeles“; 
- guašu nupieš svogūno žalius laiškus. 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos atliekamos dainelės „Žalią 
pupą sodinau“ (vaizdo įrašas). Bandys dainuoti, palydėdami 
dainavimą judesiais: plos delniukais, rodys pupos augimo procesą. 
7. Klausysis ir žiūrės „Vabaliukų dainelę apie lietų“, atpažins 
vabaliukus, aptars, kad augalėliams augti reikalingas vanduo, bandys 
pašokti su skėčiu (nuoroda – dainelė).  
8. Vaikai mankštinsis pagal muzikinį įrašą (nuoroda – mankšta). 
Ridens kamuolį, jį gaudys, mes į tolį. Imituos bulvės, svogūno 
paridenimą ant grindų. 
9. Toliau laikysis higienos reikalavimų: taisyklingai plaus rankas su 
muilu, pratinsis nusirengti, apsirengti be suaugusiojo pagalbos, 
susitvarkys savo žaisliukus. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAS MOČIUTĘ KAIME“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 

„Pas močiutę  
kaime“ 

1.Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Vartant knygutes, ieškant įvairių paveiksliukų, kalbantis, vaikai 
susipažins su kaimo žmonių gyvenimu, žmonių darbu, naminių 
gyvulių priežiūra. Stebės, klausysis, suvoks gyvulių įvairovę. 
Pažiūrės mokomąjį filmuką „Naminiai gyvūnai“, įvardins juos, 
išgirs garsus (nuoroda – filmas). 
3. Klausysis muzikinio pasisveikinimo su karvyte, arkliuku, ožiuku 
ir avyte, bandys padainuoti kartu su mokytoja (vaizdo įrašas). 
4. Konstruos iš dėžučių, kaladėlių, lego konstruktorių įvairius 
namus, tvartus ir žais kaimą. Panaudos įvairias medžiagas ir 
priemones: smėlį, popierių, įvairius žaislus, gyvūnų figūrėles ir kt., 
„nuties“ kelius, sukurs laukus ir pan. 
5. Klausysis dainelės apie ūkį, atpažins gyvulius, juos pavadins, 
pamėgdžios garsažodžiais (nuoroda – dainelė). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENeP
T4&t=45s - filmas 
https://www.youtube.com/watch?v=taN50OJRcAI      
- dainelė  
 

Balandžio  
21 d., 

antradienis 

„Geroji karvutė“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Atliks balso apšilimo pratybas, naudojant naminių gyvūnų garsus 
(vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=onWzeDElz6w 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4CEENePT4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=taN50OJRcAI
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=onWzeDElz6w


3. Susipažins su karve. Nusakys pagrindinius jos požymius: spalvą, 
suskaičiuos kojas, ragus, pasakys, kuo minta, kokią naudą teikia 
žmonėms. Pamėgdžios karvės balsą. Susipažins su karvės jaunikliu 
– veršiuku (nuorodos – karvė ir karvės mūkimas). 
4. Žiūrėdami filmuką, sužinos, kas gaminama iš pieno (nuoroda – 
filmas). Susipažins su pieno produktais: pienu, kefyru varške, sūriu, 
sūreliu, ledais ir kt., juos suras šaldytuve, paragaus jų. 
5. Antspauduodamas delnu ir pripiešdamas trūkstamas detales, 
išgaus karvės atvaizdą (pagal pateiktą medžiagą). 

- karvė 
https://www.youtube.com/watch?v=jXiIjo2SRn4 
- karvės mūkimas 
https://www.youtube.com/watch?v=D4vJfaepki4 
- filmas 
 

Balandžio  
22 d.,  

trečiadienis 

„Arklys 
Dominykas“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Susipažins su arkliu. Nusakys pagrindinius jo požymius, spalvą, 
pasakys, kuo minta, kokią naudą teikia žmogui. Susipažins su arklio 
jaunikliu – kumeliuku, pamėgdžios arklio žvengimą ir jojimą 
(nuorodos – arklys, arklys aria). 
3. Antspauduodamas delnu ir pripiešdamas trūkstamas detales, 
išgaus arklio atvaizdą (pagal pateiktą medžiagą). 
4. Klausydami dainelės „O tai arklys“ bandys su mama/tėčiu  
ritmiškai stuksenti įvairiomis priemonėmis (šaukštais, akmenukais, 
barškučiais, spalvotais kamuoliukais, būgneliu ir kt.), imituos jojimą 
(nuoroda – dainelė). 

 https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=jrNs-Bfi2do 
- arklys 
https://www.youtube.com/watch?v=lELqY9ZoBn0 
- arklys aria 
https://www.youtube.com/watch?v=idRx4kfugqU 
- dainelė 

Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Ožka ir avytė“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Susipažins su ožka ir avyte. Nusakys pagrindinius jų požymius,  
naudą žmogui. Susipažins su jaunikliais – ožiuku ir ėriuku. 
Pamėgdžios avies ir ožkos balsus (nuorodos – ožka ir ožiukas, avys). 
3. Klausysis lietuvių liaudies pasakos „Ožka Ragožka“, aptars, kas 
ožką prižiūrėjo, ką ji gėrė ir ėdė (nuoroda – pasaka). 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamos dainelės 
„Ožiukai“, stengsis išraiškingai parodyti judesius ir bandys dainuoti 
kartu (vaizdo įrašas). 
5. Iš tualetinio popieriaus ritinėlių pasidarys ožką ir avį (pagal 
pateiktą medžiagą). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=5r-INRQ8R0k  
- ožka ir ožiukas 
https://www.youtube.com/watch?v=IAeiPOjkmOk 
- avys 
https://www.youtube.com/watch?v=TDjDPRknlyI 
- pasaka 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Skanios 
močiutės vaišės“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Skanaus močiutės vaišių. Rūšiuos maisto produktus: mėsos, pieno 
produktus, vaisiai ir daržovės, juos ragaus, nusakys jų skonį (skanu, 
neskanu, saldu, rūgštu). Bandys produktus atskirti pagal kvapą, 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jXiIjo2SRn4
https://www.youtube.com/watch?v=D4vJfaepki4
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=jrNs-Bfi2do
https://www.youtube.com/watch?v=lELqY9ZoBn0
https://www.youtube.com/watch?v=idRx4kfugqU
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=5r-INRQ8R0k
https://www.youtube.com/watch?v=IAeiPOjkmOk
https://www.youtube.com/watch?v=TDjDPRknlyI
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow


skonį (užsimerkus). Ragaus patys, vaišins tėvelius. Bandys pasidaryti 
įvairių patiekalų: sumuštinių su sūriu, dešra, varškės su uogiene, 
plaks pieno kokteilius ir kt. 
3. Bandys įvairius produktus iškirpti iš reklaminių leidinukų ir 
rūšiuojant suklijuoti juos ant atskirų popieriaus lapų. 
4. Atliks eksperimentą „Keliaujančios spalvos“. Į gilesnę lėkštę įpilti 
pieno ir įlašinti įvairių spalvų dažų (maistinių arba guašo), kurie 
suformuoja spalvotas dėmes. Paimti ausų krapštuką, įmerkti jį į indų 
ploviklį ir paliesti juo pieno paviršių. Stebėti, kas vyksta (dažai 
išsisklaido po lėkštę, nes indų ploviklis yra tirštesnis už pieną ir 
išstumia dažus į lėkštės kraštus). 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (4-7 M.) GRUPĖS „GINTARĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAUKŠTELIAI PAVASARĮ“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

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). 

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 

Balandžio 
20 d., 

pirmadienis 

„Susipažinkime 
su paukšteliu“ 

1. Vaikai susipažins, kaups vaizdinius apie pavasario paukščius 
(gandras, varnėnas, pempė), jų išorę, kūno dalis, sudėjimą (nuoroda 
- pavasario paukščiai). 
2. Vartydami knygeles, stebėdami gamtą, vaizdo įrašus, stebės 
paukščius, bandys juos aptarti, įsiminti: 
- pagrindinius paukščių išorės požymius: gandras - baltas, raudonas 
ilgas snapas, ilgos raudonos kojos, varnėnas - juodas su taškeliais, 
pempė turi kuodą (nuorodos - gandras  pempė, varnėnas); 
- kūno dalis - žiūrės paveikslėlius su paukštelių atvaizdais, bandys 
parodyti  galvą, kojas, sparnus, akis ir snapą, kūno dalių padėtį - 
kojos žemai, galva aukštai.  
3. Klausysis muzikinio pasisveikinimo su paukšteliu, bandys 
pakartoti (vaizdo įrašas). 
4. Susipažinę su paukšteliais, atliks užduotį „Ko trūksta gandrui?“ 
(snapo, kojos ir pan.) (pagal pateiktą medžiagą). 

https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8- 
pavasario paukščiai. 
https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU 
– gandras 
https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI  
- pempė 
https://www.youtube.com/watch?v=0M3Xi3uqvCo 
- varnėnas 
 

https://youtu.be/9lq9AfvaFuw
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A
https://youtu.be/FcnG14WGjcw
https://youtu.be/hh26I-B4F-8
https://youtu.be/AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU
https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI
https://www.youtube.com/watch?v=0M3Xi3uqvCo-
https://www.youtube.com/watch?v=0M3Xi3uqvCo-


Balandžio  
21 d.,  

antradienis 

„Klausomės  
paukštelių 

balsų“ 

1. Stebės paukščius gamtoje, kompiuterio ekrane, klausysis jų balsų 
vaizdo įrašuose, bandys įsiminti ir pakartoti gandro balsą: ga-ga-ga 
(nuorodos - paukščių balsai). 
2. Susipažinę su gandru ir pempe, vaikai juos bandys juos lyginti:  
- pagal dydį, ilgį: gandras - didelis, pempė – maža, gandro kojos 
ilgos, pempės – trumpos, gandro kaklas ilgas, pempės – trumpas, 
gandro sparnai dideli, pempės –maži; 
- pagal spalvas: gandras - baltas, snapas ir kojos - raudonos, pempė 
– marga, snapas juodas, kojos raudonos (nuorodos – gandras, 
pempė). 
3. Stebėdami paveikslėlius, bandys išskirti gandrą iš kitų paukščių 
pagal jo išorę.  
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamos dainelės 
„Paukšteli, pačiulbėk“, bandys pritarti balsu, judesiu  (vaizdo įrašas). 
5. Dėlios iš mažų akmenukų, pupų, makaronų, žirnių gandrą, pempę  
(pagal pateiktą medžiagą). 

https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-
DTN488 – paukščių balsai 
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV
8 – paukščių balsai 
https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU 
– gandras 
https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI  
- pempė 
 

Balandžio  
22 d.,  

trečiadienis 

„Stebėkime, ką 
veikia 

paukšteliai?“ 

 1. Vartydami knygeles, žiūrėdami vaizdo įrašus, stebėdami gamtą,  
aptars ir  bandys suvokti:  
- ką veikia paukšteliai? (tupi, skrenda, plasnoja sparnais, skrenda, 
lesa);  
- kur tupi paukštelis? (aukštai - žemai);  
- bandys parodyti, kuris paukštis skrenda, lesa ar tupi, kuris yra 
aukštai, kuris – žemai. 
2. Kurs darbelį „Paukštelis“. Bandys žirklėmis kirpti geometrines 
figūras: skritulį - paukštelio galvą, trikampį - paukštelio snapą, ovalą 
- paukštelio kūną, iš jų suklijuos paukštelį (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Klausysis dainelę „Pavasaris“, judesiais (plojant, linguojant) 
emocingai atlieps jos nuotaiką ir tempą (nuoroda – dainelė). 

https://youtu.be/iUGAXSAHnNE - dainelė 

Balandžio  
23 d.,  

ketvirtadienis 

„Skaičiuojame 
paukštelius “ 

1. Vartydami knygeles, žiūrėdami vaizdo įrašus, stebėdami gamtą,  
bandys suskaičiuoti: kiek atskrido paukštelių?, kiek tupi paukštelių?, 
kiek lesa? (vienas - daug; vienas, du, trys). 
2. Atliks skaičių vedžiojimo užduotėles (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami gitaros garsų ir 
stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane (nuoroda – 
atsipalaidavimas).  

https://www.youtube.com/watch?v=77YwsoKsNV
8 - atsipalaidavimas 

https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU
https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI
https://youtu.be/iUGAXSAHnNE
https://www.youtube.com/watch?v=77YwsoKsNV8
https://www.youtube.com/watch?v=77YwsoKsNV8


Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Mikliname 
pirštelius“ 

1. Spalvins konkrečius, nesudėtingus paukštelių trafaretus  
pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis: guašu, akvarele, 
kreidelėmis. Įtvirtins žinias apie paukščio kūno dalis, jų kiekį, 
spalvas. 
2. Iš suplėšytų popieriaus skiautelių, birių maisto produktų (grikių, 
ryžių, manų kruopų) aplikuos paukštį. 
3. Žiūrės ir klausysis muzikos „Paukščių opera“, išgirs skirtingus 
paukščių balsus (nuoroda – opera). 

https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNV
nagwyczWkRDU X08N- 
iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU  
- opera 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (3-7 M.) GRUPĖS „DREBULĖLĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „MŪSŲ RANKELĖS, MŪSŲ KOJELĖS“ (temos tęsinys) 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 
 

„Mūsų rankelės“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis ir kartos muzikinį pasisveikinimą „Labas, rankyte, labas, 
kojyte“ (vaizdo įrašas). 
3. Dar kartą pažiūrės filmuką apie kūno dalis, rodydami ir  
pakartodami jas kartu su tėveliais (nuoroda – kūno dalys). Atpažins 
įvardintas kūno dalis (galvą, kojas, tankas, pilvą, nugarą, burną, akis, 
nosį) įvairiuose knygų, žurnalų paveikslėliuose.  
4. Stebės savo ir tėčio/mamos rankas, delnus, pirštus. Palygins, 
kieno ranka didelė, kieno maža pirštai ilgi – trumpi, suskaičiuos, 
kiek yra rankų, kiek pirštų ant vienos rankos, ant kitos. Atliks 
pirštelių mankštą „10 pirštų“, bandys suvokti pirštų judesius, 
veiksmų įvardinimą (lankstyti, suglausti, paslėpti, išskėsti, 
sugniaužti) (nuoroda – „10 pirštų“).  
5. Mokysis skaičiuoti pirštų pagalba iki 3 arba 5 (pagal kiekvieno 
galimybes). Žiūrėdamas į paveiksliuką, bandys parodyti tiek pirštų, 
kiek parodyta. Skaičiuos paliesdamas kiekvieną pirštą (pagal pateiktą 
medžiagą). 
6. Kartu su visa šeima darys meninį darbelį „Mano šeimos rankytės“ 
(pagal pateiktą medžiagą). Suvoks dydžių skirtumą, skirs spalvas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um
M&t=61s - mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-
8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3
IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm-
5rpY – kūno dalys 
https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5U
Ww – „10 pirštų“ 

Balandžio  
21 d., 

antradienis 
 

„Mūsų kojelės“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamos dainelės „Štai 
rankytės“, žiūrėdami vaizdo įrašą, su mama/tėčiu atliks judesius 
(vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um
M&t=61s  - mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=yxp2EXUqB_
0 – dainelė 

https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm-5rpY
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm-5rpY
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm-5rpY
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QJfn1Js3X9cJi3IHwN2sBN8es6Sx8uzlUUZrgjTO8_eOnNdm5hm-5rpY
https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw
https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=yxp2EXUqB_0
https://www.youtube.com/watch?v=yxp2EXUqB_0


3. Apžiūrės savo ir mamos/tėčio kojas. Aiškinsis, kam jos 
reikalingos. Kartu su mama/tėčiu stovės, žingsniuos, bėgios,  
šokinės vietoje, sulenks, pakels aukštyn, lips. Suskaičiuos, kiek turi 
kojų. Lygins mamos/tėčio ir savo kojas, pėdas (didelės – mažos, 
ilgos – trumpos). Suskaičiuos kojos pirštus. Stebėdamas dainelę 
„Mažos mano kojytės“, pamatys, kokius veiksmus galima atlikti 
kojomis, pagal galimybes įvardins (nuoroda – dainelė). 
4. Darys meninį darbelį iš pėdučių „Drugelis“. Reikės: popieriaus, 
dažų. Nudažys savo pėdutes ir antspauduos ant popieriaus (pagal 
pateiktą medžiagą). 
5. Prisimins 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. 
6. Stebėdami vaizdo įrašą kompiuterio ekrane, pakartos rodomus 
„Rykliuko šokio“ judesius (nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 
- šokis 
 
 

Balandžio  
22 d., 

trečiadienis 

„Noriu būti 
švarus“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrėdami filmuką „Higiena“, pamatys, kad savo kūną reikia 
prižiūrėti: praustis, maudytis, valyti dantukus ir pan. (nuoroda – 
higiena).  
3. Tyrinės savo namų vonią – suras, ko reikia, kad būtum švarus: 
vandens, muilo, dantų šepetuko, pastos, šampūno, rankšluosčio, 
kempinės. Aiškinsis, kam jie skirti. Palies (kietas – minkštas), 
pauostys (kvepia), pastebės spalvą (raudonas, geltonas, žalias, 
mėlynas ar baltas), įvertins, ar vandens (šampūno, pastos) daug, ar 
mažai, buteliukas pilnas ar jau tuščias. Žais „Stebuklingas 
maišiukas“ – nematant, tik liečiant, ištraukti vieną iš dviejų arba 
trejų priemonių (pavyzdžiui, šepetukas, kempinė, muilas). 

4. Žaisdamas kompiuterinį žaidimą, įtvirtins žinias apie kūno švarą, 
reikalingas priemones (nuoroda – žaidimas). 
5. Ritmuos su mama/tėčiu „Bim bom“ (nuoroda – ritmas).  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um
M&t=61s  - mankšta 
https://youtu.be/FcnG14WGjcw - higiena 

https://www.vaikams.lt/zaidimai/mazylis-eina-
miegoti.html - žaidimas 
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lS
A - ritmas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://youtu.be/FcnG14WGjcw
https://www.vaikams.lt/zaidimai/mazylis-eina-miegoti.html
https://www.vaikams.lt/zaidimai/mazylis-eina-miegoti.html
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA


Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Aš pažįstu 
kūną“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Atliks pirštukų mankštelę: 
     Štai rankytės (rodom delniukais „saulytes“ – taip, kaip dainoje „Du 
gaideliai“ dainuojant „saulė virė“). 
     Štai delnai (ištiesiam ir rodom delnus). 
     Moka suptis jie labai (suglaudžiam delnų saujas ir linguojam). 
     Moka ploti (plojam). 
     Moka šokti (sugniaužiam kumščius ir tuksename vieną į kitą kaip 
plaktuku). 
     Kai pavargsta vakare, 
     Sugula abu šalia (sudedam rankeles ir rodom, kad einame miegoti). 
3. Žiūrės filmuką „Rankyčių dainelė“, stengsis įsiminti instrukciją 
ir pamėgins pats arba su pagalba nusiplauti rankas (nuoroda – rankų 
plovimas).  
4. Žais „Mano švarus žaisliukas“. Paims lėlę (ar kitą kokį žaislą), 
nupraus ją ir mamos/tėčio paprašytas parodys, kur yra lėlės akys,  
rankos ir kt. 
5. Pagal galimybes atliks užduotis pagal pateiktą medžiagą: 
- suklijuos atskiras kūno dalis,  
- suklijuos atskiras veido dalis,  
- brėždamas liniją, „nuves“ kiekvieną kūno dalį prie tinkamo 
drabužio (kojas prie batų, galvą prie kepurės, rankas prie pirštinių ir 
kt.).    

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um
M&t=61s  - mankšta 
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw – rankų plovimas 

 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis  

„Spalvų ir  
burbulų diena“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Štai 
rankytės“ (vaizdo įrašas). 
3. Kartu su mama/tėčiu pasirinktinai atliks eksperimentus: 
- „Spalvoti muilo burbulai“. Reikės: stiklinių, drungno vandens, 
guašo, skysto muilo. Stiklinėse muilą sumaišyti su vandeniu 
(santykis 1:1), įmaišyti skirtingų spalvų guašo. Viską gerai išmaišyti 
iki, kol gerai suputos. Sustatyti skirtingų spalvų mišinius ratu. Pūsti 
burbulus pro šiaudelį,  kol burbulai ims kilti virš stiklinės ir leisis 
ant stalo, taip susijungdami su kitos spalvos burbulais iš kitų 
stiklinių. Susijungdami, jie susilies ir sudarys kitą atspalvį.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um
M&t=61s – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=wLB1PotSuvs 
- burbulai 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=wLB1PotSuvs


Rekomendacija tėveliams: leiskite vaikams patiems maišyti 
dažus, stebėkite, kad pūsdami, neįtrauktų skysčio. Galite nenaudoti 
dažų, o tik muilą ir vandenį, pasidžiaugsite burbulų gausa. 
Įvardinkite visus atliekamus veiksmus, klauskite, ką paėmei, ką 
darai, kokia spalva ir pan. Atkreipkite vaiko dėmesį, jog burbulai yra 
apvalūs, dideli ir maži, jų yra daug, sprogsta  (nuoroda – burbulai). 
- „Stebuklingi burbulai“. Reikės: indo, vandens, guašo arba 
maistinių dažų, aliejaus, stambesnės druskos (geriausia, jei būtų 
kristalinė). Vandenį sumaišyti su dažais. Įpilti aliejaus. Aliejus liks 
virš vandens. Įberti druską. Iš indo į paviršių pradės kilti burbulai. 
4. Darys meninį darbelį „Spalvų šėlsmas“ (pagal pateiktą medžiagą). 
Reikės: guašo, balto popieriaus, maistinės plėvelės.  Ant balto 
popieriaus pritaškuoti dažų ir uždėti maistinę plėvelę. Su pirštukais 
vedžioti dažus ir maišyti spalvas. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-6 METŲ) GRUPĖS „ĄŽUOLIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „JAU PAVASARĖLIS“   

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 
20 d., 

pirmadienis 
 

„Pavasario 
požymiai“ 

1. Vaikai atliks „Guminukų mankštą“ (nuoroda – mankšta).  
2. Pažiūrės mokomąjį filmuką „Metų laikai“ ir įsidėmės, kaip 
keičiasi medis skirtingu laiku. Atsakys į klausimus: kada medis 
numeta lapus?, kada medis „nubunda“ po žiemos „miego“?, koks 
metų laikas yra pats šalčiausias, o kuris - šilčiausias? (nuoroda – 
metų laikai).  
3. Kartu su mokytoja aptars pavasario požymius (vaizdo įrašas). 
4. Pažiūrės animacinį filmą „Kaip mes kvietėme pavasarį“ ir įtvirtins 
žinias apie pavasario požymius (nuoroda – filmukas). 
5. Klausysis ir pakartos muzikinį pasisveikinimą su pavasarėliu  
„Labas rytas tau, pavasarėli“ (vaizdo įrašas). 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, atliks rodomus pratimus bei 
šokių žingsnelių junginius (nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTM
M&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12 -  mankšta    
https://www.youtube.com/watch?v=FVd_iULLwe
w  - metų laikai 
https://www.youtube.com/watch?v=oauSG2XMgn
c - filmukas  
https://youtu.be/knOUHya4_8M - šokis 

Balandžio  
21 d., 

antradienis 

„Pirmosios 
gėlytės“ 

1.Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Vartydami virtualią knygelę „Nuo sėklytės iki gėlytės“, stebės, 
kaip auga augalai, sužinos, ko reikia jų augimui, supras augalų 
gyvybės ratą (nuoroda – knygelė). 

https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTM
M&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12   - mankšta 
https://www.storyjumper.com/book/read/8148228
5/5e9470d313b7a?fbclid=IwAR3W6f1cEv7_7uL_q

https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTMM&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTMM&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=FVd_iULLwew
https://www.youtube.com/watch?v=FVd_iULLwew
https://www.youtube.com/watch?v=oauSG2XMgnc
https://www.youtube.com/watch?v=oauSG2XMgnc
https://youtu.be/knOUHya4_8M
https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTMM&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=08o6Z8PjTMM&list=RDUP-ctUE4DHo&index=12
https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a?fbclid=IwAR3W6f1cEv7_7uL_qPkzWTNIJC-HizrxTmV7J-OEJTS5cgATjsUVdjR-NQE
https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a?fbclid=IwAR3W6f1cEv7_7uL_qPkzWTNIJC-HizrxTmV7J-OEJTS5cgATjsUVdjR-NQE


3. Susipažins su gėlės sandara, prisimins gėlės dalių pavadinimus: 
šaknys, stiebas, lapas, žiedas (nuoroda – gėlės sandara). 
4. Pažiūrės filmuką apie pavasario gėles ir kartu su kiškučiu išmoks 
jų pavadinimus, įvardins žiedų spalvas (nuoroda – pavasario gėlės). 
5. Pasiklausys ir kartu dainuos dainelę „Pavasaris“ (vaizdo įrašas). 
6. Įvairiomis netradicinėmis dailės technikomis, panaudojant 
tualetinio popieriaus ritinėlius, šakutes, guašą ar akvarelę, kurs 
pavasarines gėles – tulpes arba pienes (nuorodos – tulpės, pienė). 
Mažesni vaikai pieš arba spalvins gėles pieštukais, flomasteriais, 
dažais.  

PkzWTNIJC-HizrxTmV7J-OEJTS5cgATjsUVdjR-
NQE  - knygelė 
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9N
DM - gėlės sandara 
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc   
- pavasario gėlės 
https://www.youtube.com/watch?v=N8RLAxSvUb
o  - pienė 
https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZA
c  - tulpės  

Balandžio  
22 d., 

trečiadienis 

„Jau paukšteliai 
parplasnojo“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės mokomąjį filmuką apie parskrendančius paukščius, 
bandys įsiminti, kaip jie atrodo, jų pavadinimus (nuoroda – 
parskrendantys paukščiai). 
3. Paklausys paukščių balsų, stebėsis jų įvairove, pabandys labiausiai 
išsiskiriančius įsiminti, o tuo pačiu pakartos paukščių pavadinimus 
(nuoroda – paukščių balsai). 
4. Atliks balso lavinimo pratybas „Pavasarinių paukštelių erzinimai“ 
(vaizdo įrašas). 
5. Pasiklausys ir patys dainuos bei šoks pagal dainelę „Garnys 
garnys“ (nuoroda – dainelė). 
6. Nupieš, aplikuos  gandrą ar kitą kokį paukštį, įtvirtins suvokimą 
apie formas (nuoroda – paukščio darymas). 

https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOT
U&t=33s - mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8  
- parskrendantys paukščiai 
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV
8  - paukščių balsai 
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo   
- dainelė 
https://www.youtube.com/watch?v=pyeCFq2AZqk  
- paukščio darymas 
 

Balandžio 
23 d., 

ketvirtadienis 

„Vabalėliai juda, 
kruta“ 

1.Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis mokytojos ir varnos Karkonės pokalbio apie vabalus, 
vabzdžius ir jų naudą (vaizdo įrašas). 
3. Stebės, kaip atsiranda drugeliai pereidami visas stadijas nuo 
kiaušinėlio, lėliukės, vikšro iki gražaus drugelio (nuoroda – 
drugelis). 
4. Paklausys ir pažiūrės „Vabaliukų dainelę apie lietų“, pasistengs 
išvardinti visus nupieštus ir dainelėje paminėtus pievos gyventojus. 
Pagalvos ir pasakys, kam reikalingas lietus (nuoroda – vabaliukai). 
5. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Voro 
puota“ (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4  
-mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxt
k&feature=share  - drugelis 
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0  
- vabaliukai 
https://www.youtube.com/watch?v=p_wzDIUNMi
U  - bitutė  
 

https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a?fbclid=IwAR3W6f1cEv7_7uL_qPkzWTNIJC-HizrxTmV7J-OEJTS5cgATjsUVdjR-NQE
https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a?fbclid=IwAR3W6f1cEv7_7uL_qPkzWTNIJC-HizrxTmV7J-OEJTS5cgATjsUVdjR-NQE
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
https://www.youtube.com/watch?v=N8RLAxSvUbo
https://www.youtube.com/watch?v=N8RLAxSvUbo
https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc
https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc
https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=pyeCFq2AZqk
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsXTMw4Mcxtk%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3Pw_JLkTaxcwTziQLKtFsV2KWnmuYrK8zOmb6QvjTA9N9nwVOGNAqljjw&h=AT2YO0C0miUgPcR1g_KqbaSyREIOTUDGmtIklDvbnmXY_gikbDpGSqU2IqV3lBE-wkxdZpvJEuTyqusxTwZCnLidB0TagSCxZ_Al1nScpmnvZAl6vaq2YdZNNc5_GctfmBsq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsXTMw4Mcxtk%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3Pw_JLkTaxcwTziQLKtFsV2KWnmuYrK8zOmb6QvjTA9N9nwVOGNAqljjw&h=AT2YO0C0miUgPcR1g_KqbaSyREIOTUDGmtIklDvbnmXY_gikbDpGSqU2IqV3lBE-wkxdZpvJEuTyqusxTwZCnLidB0TagSCxZ_Al1nScpmnvZAl6vaq2YdZNNc5_GctfmBsq
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
https://www.youtube.com/watch?v=p_wzDIUNMiU
https://www.youtube.com/watch?v=p_wzDIUNMiU


6. Pasirinktinai nupieš drugelį su pėdutėmis, pasižiūrėję į pridedamą 
pavyzdį, arba padarys bitutę (nuoroda – bitutė). 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Pavasario 
spalvų eksperi-

mentai“ 

1. Vaikai pasimankštins pagal zumbos treniruotę (nuoroda – 
zumba). 
2. Stebėdami įrašą prisimins pavasario gėles ir išvardins jų spalvas 
(nuoroda – pavasario gėlės). 
3. Pažiūrės mokomąjį filmuką apie spalvas ir įtvirtins spalvų ir 
atspalvių pavadinimus (nuoroda – spalvos).  
4. Turėdami galimybę, nufotografuos (arba suras senesnę 
nuotrauką) kokį nors pavasario ženklą – gėlę, paukštį ar vabaliuką ir 
pasidalins su draugais grupės „Facebook“ puslapyje.  
5. Atliks eksperimentą su dažais (nuoroda – dažai) arba su iš 
popieriaus iškirptomis gėlytėmis (nuoroda – gėlės). 
6. Pabandys muzikuoti atkartodami ritmą rankomis (nuoroda – 
ritmas). 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV
8  - zumba  
https://www.youtube.com/watch?v=zQknpeKPnE
Q&t=15s – pavasario gėlės 
https://www.youtube.com/watch?v=JynfVNOhgJM  
- spalvos 
https://www.pinterest.com/pin/7711711361713373
76/sent/?invite_code=426b8a4160a04cb2866f772d
2b5283d8&sender=771171273601475350&sfo=1  
– dažai 
https://www.pinterest.com/pin/4246050711239680
33/ - gėlės 
https://www.youtube.com/watch?v=RPEmTh2Ync
I&app=desktop - ritmas 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „AŠ SAUGUS, KAI ŽINAU“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 
 

„Saugaus eismo 
ABC“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – joga).  
2. Išklausys muzikinį pasisveikinimą „Sveikas, sveikas, šviesofore 
išdidus!“ (vaizdo įrašas), pasimokys padainuoti. 
3. Sužinos, kodėl gatvėje reikia elgtis saugiai ir kokių taisyklių 
privalu laikytis, žiūrėdami Lietuvos policijos paruoštus filmukus 
vaikams „Kelyje“ ir „Perėja“ (nuoroda - įrašas). Peržiūrėję aptars, 
kad gatvėje negalima žaisti, bėgioti, išdykauti, kaip saugiai pereiti 
gatvę per perėją. Įsidėmės, kuri pusė yra kairė, o kuri - dešinė. 
4. Prisimins šviesoforo spalvas, jų reikšmę klausydami ir žiūrėdami 
„Šviesoforo dainelę“ (nuoroda – dainelė).  
5. Mins mįsles: „Dryžuotas zebras ant kelio paklotas Kas?“ (Perėja), 
„Turi tris mums matomas akis ir dieną, naktį žiūrį. Kas? 
(Šviesoforas). 
6. Žais žaidimą „Įsimink“. Mama/tėtis rankoje turi geltonos, 
raudonos ir žalios spalvos popieriaus lapus arba kamuoliukus. 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE 
– joga 
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWA
A – „Kelyje” 
https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWsz
qQ – „Perėja” 
https://www.youtube.com/watch?v=q5m9PI0qTh
Q – dainelė 
https://saugausvaikomokykla.lt/images/stories/Leid
iniai/Eismuolytes%20uzduoteles%20vidiniai%20200
x200%20perziurai_low.pdf  
- užduotėlės 
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-
gatveje.pdf - „Saugus gatvėje“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=zQknpeKPnEQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=zQknpeKPnEQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=JynfVNOhgJM
https://www.pinterest.com/pin/771171136171337376/sent/?invite_code=426b8a4160a04cb2866f772d2b5283d8&sender=771171273601475350&sfo=1
https://www.pinterest.com/pin/771171136171337376/sent/?invite_code=426b8a4160a04cb2866f772d2b5283d8&sender=771171273601475350&sfo=1
https://www.pinterest.com/pin/771171136171337376/sent/?invite_code=426b8a4160a04cb2866f772d2b5283d8&sender=771171273601475350&sfo=1
https://www.pinterest.com/pin/424605071123968033/
https://www.pinterest.com/pin/424605071123968033/
https://www.youtube.com/watch?v=RPEmTh2YncI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=RPEmTh2YncI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA
https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA
https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ
https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ
https://www.youtube.com/watch?v=q5m9PI0qThQ
https://www.youtube.com/watch?v=q5m9PI0qThQ
https://saugausvaikomokykla.lt/images/stories/Leidiniai/Eismuolytes%20uzduoteles%20vidiniai%20200x200%20perziurai_low.pdf
https://saugausvaikomokykla.lt/images/stories/Leidiniai/Eismuolytes%20uzduoteles%20vidiniai%20200x200%20perziurai_low.pdf
https://saugausvaikomokykla.lt/images/stories/Leidiniai/Eismuolytes%20uzduoteles%20vidiniai%20200x200%20perziurai_low.pdf
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-gatveje.pdf
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-gatveje.pdf


Iškėlus raudoną, vaikas atsisėda, geltoną – atsistoja, žalią – eina 
vietoje. 
7. Turintys galimybę, vartys knygutes „Eismuolytės užduotėlės“  
(nuoroda - užduotėlės) arba „Būk atsargus gatvėje“ (nuoroda – 
„Saugus gatvėje“), žais žaidimus, atliks užduotis. 

 

Balandžio  
21 d., 

antradienis 
 

„Būk saugus 
namuose“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – joga). 
2. Sužinos, kam reikalinga elektra ir kaip saugiai elgtis su elektriniais 
buities prietaisais namuose, žiūrėdami mokomąjį filmuką „Elektra 
mūsų namuose“ (nuoroda - įrašas). Apžiūrės, kokius prietaisus jie 
turi namuose (viryklę, šaldytuvą, virdulį, lygintuvą, skalbimo 
mašiną ir kt.), kam jie skirti, kaip saugiai jais naudotis, kad 
nesusižalotų, nesukeltų gaisro ir pan., išskirs pavojingus daiktus ir 
saugius. 
3. Žais matematinį žaidimą „Ketvirtas sako „Pavojus!“, įtvirtins 
kelintinį skaičiavimą, įsimins pavojingus prietaisus (pagal pateiktą 
instrukciją). 
4. Dainuos dainelę „Šviesoforas“, kvies kartu padainuoti savo 
šeimos narius, pritars mušamaisiais instrumentais (3 spalvų 
kamuoliukais, kaladėlėmis) (vaizdo įrašas). 
5. Turintys galimybę, vartys knygutę „Būk atsargus namuose“, žais 
žaidimus, atliks užduotėles (nuoroda – „Būk atsargus“). 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE 
– joga 
https://www.youtube.com/watch?v=Ci9jM34mGx
Q - įrašas 
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-
elgesys-namuose.pdf - „Būk atsargus” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balandžio  
22 d., 

trečiadienis 
 

„Su ugnimi būk 
atsargus, saugok 
gamtą ir namus“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – joga). 
2. Sužinos, kodėl gali kilti gaisras ir kaip elgtis, kad to neatsitiktų, 
žiūrėdami mokomąjį filmuką „Gaisro priežastys“ (nuoroda – įrašas). 
Samprotaus, kuo žmogui naudinga ugnis ir kuo pavojinga.  
3. Mins mįsles: „Mažas bernelis kai supyksta, tuoj pranyksta“ 
(Degtukas); „Raudonas gaidys, juoda skiauterė“ (Gaisras).  
4. Žais žaidimą „Skaičių medžioklė“. Mama/tėtis pasako skaičių iki 
5, o vaikas suranda namuose daiktą, kuris atitiktų tą skaičių. 
Pavyzdžiui, pasako „keturi“, o vaikas suranda kėdę, kuri turi 
keturias kojas ir t.t.  
5. Kurs meninį darbelį „Saugūs mano namai“ (pagal pateiktą 
aprašymą).  
6. Poilsio valandėlės metu arba einant miegoti paklausys vaikų 
radijo teatro spektaklį „Ežio namas“ (nuoroda – spektaklis). 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE 
– joga 
https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no 
– įrašas 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685418/va
iku-radijo-teatras-ezio-namas  
- spektaklis 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE
https://www.youtube.com/watch?v=Ci9jM34mGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ci9jM34mGxQ
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-elgesys-namuose.pdf
https://www.if.lt/globalassets/lt/files/saugus-elgesys-namuose.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE
https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685418/vaiku-radijo-teatras-ezio-namas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685418/vaiku-radijo-teatras-ezio-namas


Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Saugau save ir 
draugą“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – joga). 
2. Žiūrės ir aptars senosios animacijos filmuką „Didžiausias 
draugas“ (nuoroda - filmukas). Samprotaus, kodėl svarbu turėti 
draugą ir kodėl reikia juo rūpintis. Kurs minčių traukinuką „Kam 
reikalingi draugai?“ (pagal pateiktą aprašymą). 
3. „Rašys“ draugui laišką, atlikdami eksperimentą „Slaptas raštas“ 
(pagal pateiktą aprašymą). Prisimins saugaus elgesio su ugnimi 
taisykles. 
4. Žais žaidimus „Skaičių porų derinimas“ ir „Figūrų draugystė“ 
(pagal pateiktą instrukciją). 
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą „Mankšta šokio ritmu“, atliks 
rodomus pratimus bei šokių žingsnelių junginius (nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE 
– joga 
https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd
0 – filmukas 
https://youtu.be/knOUHya4_8M - šokis 
 
 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Aš saugus, kai 
žinau“ 

1. Vaikai improvizuos judesiu pagal „Rokenrolo dainelę“ (nuoroda 
– dainelė). 
2. Stebėdami paveikslėlius, atsakys į viktorinos klausimus „Aš 
sveikas ir saugus“ (pagal pateiktą medžiagą). Įtvirtins tai, ką sužinojo 
per savaitę. 
3. Atliks eksperimentą „Kas užgesino žvakutę?“ (nuoroda – 
eksperimentas). 
4. Kurs meninį darbelį „Vaško lašeliais savo pasaulį kuriu“ (nuoroda 
- darbelis).  
5. Klausydami dainą „Šviesoforas“, ritmuos su įvairių dydžių 
šaukštais arba mediniais pagaliukais (nuoroda – klausymas su 
ritmavimu). 

https://www.youtube.com/watch?v=4DjpjHWbE18 
- dainelė 
https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-
ugdymas/g-1102-labai-paprastas-bet-smagus-
eksperimentas-su-vaikais - eksperimentas 
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-
blogas/darbelis-vasko-pedsakai/17060 - darbelis 
https://www.youtube.com/watch?v=N7wbiCqJG08
&feature=youtu.be - klausymas su ritmavimu 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „Į PAGALBĄ GAMTAI“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 
 

„Klimato 
pokyčiai“  

1. Vaikai atliks mankštą  (nuoroda – mankšta). 
2. Išklausys ir pamatys „Vaikų enciklopedijos“ mokomąjį filmuką 
„Globalinis atšilimas“ (nuoroda - filmas). Išsiaiškins, kas yra 
ekologija, kodėl keičiasi klimatas, kodėl jo pokyčiai kelia pavojų 
Žemei, žmonėms, kam gresia išnykimas ir ką gali padaryti 
kiekvienas žmogus, kad pasirūpintų aplinka. 
3. Atliks kūrybinį darbelį „Aš noriu gyventi žaliame pasaulyje“. 

https://m.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg                             
 - mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=PJutFDJvRXY  
- filmas 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3wc3rensDJE
https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd0
https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd0
https://youtu.be/knOUHya4_8M
https://www.youtube.com/watch?v=4DjpjHWbE18
https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-1102-labai-paprastas-bet-smagus-eksperimentas-su-vaikais
https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-1102-labai-paprastas-bet-smagus-eksperimentas-su-vaikais
https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-1102-labai-paprastas-bet-smagus-eksperimentas-su-vaikais
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/darbelis-vasko-pedsakai/17060
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/darbelis-vasko-pedsakai/17060
https://www.youtube.com/watch?v=N7wbiCqJG08&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N7wbiCqJG08&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg
https://www.youtube.com/watch?v=PJutFDJvRXY


4. Mokysis dainelę „Lašiukų šokis“, dainuos ir improvizuos judesiu, 
pradžioje pabandys dainuoti be garso aiškiai tardami žodžius, antrą 
kartą – kartu dainuoti su balsu (vaizdo įrašas).  

Balandžio  
21 d., 

antradienis 
 

„Atliekų 
rūšiavimas“ 

1. Išklausys ir pamatys išmaniųjų robotukų filmuką „Kaip rūšiuoti 
atliekas?“. Sužinos, koks sapnas išgąsdino robotuką, kokie yra 
šiukšlių rūšiavimo konteineriai, kaip rūšiuoti atliekas, ką draudžiama 
ten mesti, kokios atliekos išlieka ilgiausiai, kaip pasielgti, pamačius 
kitus šiukšlinant (nuoroda - filmas). 
2. Žais žaidimą, lavinantį smulkiąją motoriką, dėmesį, regimąjį 
suvokimą „Rūšiavimas“ (nuoroda - žaidimas). 
3. Klausysis smagios Bučio ir Liuko istorijos apie plastiką, žiūrėdami 
animacinį filmą. Sužinos, kuo naudingi taromatai (nuoroda - Bučio 
ir Liuko istorija). 

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-
CG0&t=1s  - filmas 
https://www.facebook.com/100016024118245/post
s/682854135592051/  - žaidimas 
https://www.youtube.com/watch?v=JNCwIP_0Ha
A  – Bučio ir Liuko istorija 

Balandžio  
22 d., 

trečiadienis 
 

„Vandens tarša“ 1. Išklausys muzikinį pasisveikinimą „Labas rytas tau, lašeli, tu 
nuprausk mano veidelį“, bandys atkartoti (vaizdo įrašas.) 
2. Išklausys ir pamatys mokomąjį filmuką „Vandens tarša“. Sužinos, 
kodėl vanduo vadinamas gyvybės šaltiniu, dėl kieno veiklos daugelis 
telkinių yra užteršti, kas nukenčia dėl užterštumo, iš kur patenka 
teršalai į vandenį, iš ko gaminamas kuras, kas nukenčia dėl 
išsiliejusios naftos, ar daug Žemėje yra geriamojo vandens (nuoroda 
-  filmas). 
3. Tapatindami raides kopijuos (nulipdys, parašys) žodžius: 
„VANDUO“, „LAŠAS“, „LAŠELIS“, išskirs pirmą garsą žodyje, 
sugalvos daugiau žodžių su šiais garsais. 
4. Skaičiuos parašytas raides, prisimins kelintinį skaičiavimą, 
atsakys, kuri raidė pirma, ketvirta, ir t.t., atliks užduotį - suskaičiuos 
ir sujungs paveikslėlius su tinkamu skaitmeniu (nuoroda - užduotis). 
5. Kartu su tėveliais išlankstys laivelį ir plukdys vandens dubenyje 
(nuoroda - laivelis). 

https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo - filmas 
https://wordwall.net/resource/1273759/suskai%C4
%8Diuok-ir-sujunk-su-tinkamu-skaitmeniu  
– užduotis 
https://www.youtube.com/watch?v=J-
fZqsxSgxM&feature=share - laivelis 

Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Saulė ir 
Mėnulis“ 

 

1. Klausysis pasakos „Saulė ir Mėnulis“, atsakys į klausimus:  
- kokie veikėjai buvo paminėti pasakoje?, 
- kokį vardą savo dukrai išrinko Saulė ir Mėnulis?, 
- kodėl jie susipyko?, 
- kas padėjo išspręsti ginčą?, 
- kokį sprendimą priėmė Perkūnas? (nuoroda - pasaka). 

https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM  
- pasaka 
https://wordwall.net/resource/956052/koks-
pirmas-garsas  - pirmas garsas žodyje 
https://www.youtube.com/watch?v=zuo_n_P3MSI
&feature=youtu.be - ritminis muzikavimas 

https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&t=1s
https://www.facebook.com/100016024118245/posts/682854135592051/
https://www.facebook.com/100016024118245/posts/682854135592051/
https://www.youtube.com/watch?v=JNCwIP_0HaA
https://www.youtube.com/watch?v=JNCwIP_0HaA
https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo
https://wordwall.net/resource/1273759/suskai%C4%8Diuok-ir-sujunk-su-tinkamu-skaitmeniu
https://wordwall.net/resource/1273759/suskai%C4%8Diuok-ir-sujunk-su-tinkamu-skaitmeniu
https://www.youtube.com/watch?v=J-fZqsxSgxM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=J-fZqsxSgxM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM
https://wordwall.net/resource/956052/koks-pirmas-garsas
https://wordwall.net/resource/956052/koks-pirmas-garsas
https://www.youtube.com/watch?v=zuo_n_P3MSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zuo_n_P3MSI&feature=youtu.be


2.  Atliks kūrybinį darbelį, kuriame iliustruos pasakos veikėjus. 
3. Išskirs pirmą garsą žodyje ir sujungs tarpusavyje paveikslėlius 
(nuoroda - pirmas garsas žodyje). 
4. Ritmiškai muzikuos su šeima (nuoroda – ritminis muzikavimas). 

 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Eksperi-mentų 
diena“ 

1. Išklausys ir pamatys mokomąjį filmuką „Kaip švaistome 
energiją“. Sužinos, kaip visa tai veikia klimato pokyčius ir kaip reikia 
taupyti energiją (nuoroda - filmas). 
2. Atliks kartu su tėveliais eksperimentus:  
- panaudos karštą ir šaltą vandenį, kad suprastų, kaip dažai 
pasiskirsto skirtingos temperatūros vandens paviršiumi (nuoroda – 
1 eksperimentas),  
- panaudos pieštukus ir vandens pripiltą maišelį, kad suprastų, kodėl 
neišbėga vanduo pradūrus maišelį su vandeniu (nuoroda - 2 
eksperimentas). 
3. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, atliks rodomus pratimus bei 
šokių žingsnelių junginius (nuoroda – šokis).  
4. Klausysis atpalaiduojančios „Vandens muzikos“ ir bandys 
nupiešti balto popieriaus lape jūros bangeles (nuoroda – „Vandens 
muzika“). 

https://www.youtube.com/watch?v=p6DUSedo-
xI&t=4s - filmas 
https://www.pinterest.com/pin/7602639808347600
18/ - 1  eksperimentas 
https://www.facebook.com/mamosdiena/videos/25
00504066945958/ - 2 eksperimentas 
https://youtu.be/knOUHya4_8M - šokis 
https://www.youtube.com/watch?v=j1GkrIzKBpw  
– „Vandens muzika“ 

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „Į PAGALBĄ GAMTAI“ 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 

„Vabaliukų 
pagalbos 

šauksmas“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Perskaitys laišką „Pagalbos šauksmas“ ir atsakys į klausimus 
(vaizdo įrašas): 
- Kokia problema aprašyta laiške? (Šiukšlės)  
- Kas laišką parašė? (Gėlytės, upelis, boružės) 
- Ko jie prašė? (Pagalbos) 
- Kodėl jiems reikia vaikų pagalbos? 
3. Samprotaus, iš kur gamtoje atsiranda šiukšlės (vaizdo įrašas). 
4. Pažiūrės filmuką apie „Švariuką ir Murziuką“ ( nuoroda – 
filmukas). 
5. Pajudės pagal ketureilį „Čipolinas, Buratinas ir visi vaikai 
mankštinas“ ( vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5B
gU – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9a
g&fbclid=IwAR0egUoO01rQ9VFEWGeIxcx0xX_B
phIsLnEbKr5TSwxdWtHTWAmTUHPC5A - 
filmukas 

https://www.youtube.com/watch?v=p6DUSedo-xI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=p6DUSedo-xI&t=4s
https://www.pinterest.com/pin/760263980834760018/
https://www.pinterest.com/pin/760263980834760018/
https://www.facebook.com/mamosdiena/videos/2500504066945958/
https://www.facebook.com/mamosdiena/videos/2500504066945958/
https://youtu.be/knOUHya4_8M
https://www.youtube.com/watch?v=j1GkrIzKBpw
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag&fbclid=IwAR0egUoO01rQ9VFEWGeIxcx0xX_BphIsLnEbKr5TSwxdWtHTWAmTUHPC5A
https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag&fbclid=IwAR0egUoO01rQ9VFEWGeIxcx0xX_BphIsLnEbKr5TSwxdWtHTWAmTUHPC5A
https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag&fbclid=IwAR0egUoO01rQ9VFEWGeIxcx0xX_BphIsLnEbKr5TSwxdWtHTWAmTUHPC5A


6. Atliks užduotį. Perskaitys paryškintus žodžius ir parašys juos ant 
lapo, pvz. ŠSAUOLUA (sula), IGUHOPEĖ (upė), UKODLZA 
(ola) (vaizdo įrašas). 
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis (11 puslapis, 38-39 užduotis), 
o ikimokyklinukai - 67 užduotį (vaizdo įrašas). 

Balandžio  
21 d., 

antradienis 
 

„Kaip rūšiuoti 
atliekas? 

Raidė Š š,  
garsas š“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Pasiklausys muzikinį pasisveikinimą su miško daktaru geneliu 
„Labas, geneli, kaip tu tukseni?“, patys pamėgins padainuoti (vaizdo 
įrašas). 
3. Pažiūrės filmuotą medžiagą „Išmanieji robotukai. Kaip rūšiuoti 
atliekas“ (nuoroda – išmanieji robotai). 
4. Susipažins su raide Š š, garsu š (vaizdo įrašas). 
5. Ieškos garso š vaikų varduose, daiktų pavadinimuose (vaizdo 
įrašas). 
6. Perskaitys skiemenis, žodžius:  ŠA, ŠA-KA; ŠO, ŠO-KA; ŠI, ŠI-
LAS; ŠU, ŠU-KOS; ŠĖ, ŠĖ-RĖ ir kt. (vaizdo įrašas). 
7. Sudėlios raidę Š iš vienos rūšies daiktų, kurie prasideda garsu š, 
pvz. vien tik iš šaukštelių, vien tik iš šakučių, vien tik iš šalikų ir t.t. 
(vaizdo įrašas). 
8. Aktyviai pajudės (nuoroda – balionas). 
9. Atliks Užduočių bloknoto užduotis: 8 puslapis, 34-35 užduotis ir 
9 puslapis 34-35 užduotis (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5B
gU – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=giQCD5_soD
Q - išmanieji robotai 
https://www.instagram.com/p/B-e_a2PjSpa/ - 
balionas 

Balandžio  
22 d., 

trečiadienis 
 

„Draudžiamieji 
ženklai gamtoje“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Prisimins laišką ir plakate ieškos tos vietos, iš kurios galbūt galėjo 
būti išsiųstas laiškas. Aptars (vaizdo įrašas): 
- Kur tvarkosi vaikai? (Pievoje, netoli upelio, pakrantėje) 
- Ką veikia vaikai? (Tvarko, grėbia, švarina) 
- Ką blogai daro vaikai? (Degina šiukšles) 
3. Diskutuos, kodėl draudžiama deginti šiukšles, žolę? (vaizdo 
įrašas). 
4. Pažiūrės filmuką „Gaisras gamtoje“ (nuoroda – gaisras gamtoje). 
5. Pažais žaidimą „Milžinai – nykštukai“ (vaizdo įrašas). 
6. Sukurs savo draudžiamąjį ženklą (vaizdo įrašas). 
7. Klausysis dainelės „Aš - genelis“, įsimins žodžius, padainuos 
kartu ir pritaikys ritminius darinius (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5B
gU – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJ
ZI&list=PL8M58AC9O4Ok3uirVC-
N6Uueyh7eBZ-PN&index=14 – gaisras gamtoje 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=giQCD5_soDQ
https://www.youtube.com/watch?v=giQCD5_soDQ
https://www.instagram.com/p/B-e_a2PjSpa/
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI&list=PL8M58AC9O4Ok3uirVC-N6Uueyh7eBZ-PN&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI&list=PL8M58AC9O4Ok3uirVC-N6Uueyh7eBZ-PN&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI&list=PL8M58AC9O4Ok3uirVC-N6Uueyh7eBZ-PN&index=14


8. Atliks Užduočių bloknoto 10 puslapio, 36-37 užduotis, o 
ikimokyklinukai 75 užduotį (vaizdo įrašas). 

Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Matematiniai 
veiksmai 20 

ribose“ 

1.Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Samprotaus, ar mes gamtai padedame vien tik tvarkydamiesi? O 
gal ir sėdami ar sodindami naujus augalus? (vaizdo įrašas) 
3. Pasiklausys M. Vainilaičio eilėraščio „Berželio sodinimas“ ir 
pagalvos, kaip jis siejamas su pagalba gamtai (nuoroda – eilėraštis). 
4. Klausysis muzikos „Paukštelių opera“ (nuoroda – opera), žiūrint 
įrašą, atpažins pažįstamus paukštelius, juos įvardins, apibūdins 
kūrinio nuotaiką. 
5. Atliks matematinius veiksmus 20 ribose (vaizdo įrašas). 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą „Mankšta šokio ritmu“, atliks 
rodomus pratimus bei šokių žingsnelių junginius (nuoroda – šokis).  
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis: 12 puslapio, 40-41 užduotis 
ir 13 puslapio 40-41 užduotis, ikimokyklinukai - 83 užduotį (vaizdo 
įrašas).  

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5B
gU – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=LtwkoJeJRCo
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NXE540eDXRX
iZ_WPwZzjYL5w1KhO4U4e8g4Z3qKkdNR0_T3j
Y2zJAvs0 – eilėraštis 
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNV
nagwyczWkRDU X08N- 
iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU  
- opera 
https://youtu.be/knOUHya4_8M - šokis 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 
 

„Šiukšlių 
perdirbimas. 

Eksperimentų ir 
bandymų diena“ 

 
 
 
 
 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Samprotaus, kodėl reikia rūšiuoti šiukšles? (vaizdo įrašas) 
3. Pažiūrės filmuką „Plastikinių pakuočių perdirbimas“ (nuoroda – 
plastiko perdirbimas). 
4. Pažiūrės filmuką „Stiklo pakuočių perdirbimas“ (nuoroda – stiklo 
perdirbimas). 
5. Pažiūrės filmuką „Popierinių pakuočių perdirbimas“ (nuoroda – 
popieriaus perdirbimas). 
6. Vaikai pasportuos ( nuoroda – kūno kultūra). 
7. Pasirinktinai atliks bandymą - „Nematomas laiškas“ (nuoroda – 
bandymas Nr. 1) arba  „Plastikas iš pieno“ (nuoroda - bandymas Nr. 
2) 
8. Prisimins dūdelę ir grojamą polkutę (vaizdo įrašas). 
9. Atliks ilgalaikį stebėjimą. Į vieną indą įdės popieriaus lapelį, į kitą 
– stiklo šukę ir į trečią – plastiko gabaliuką. Užpils vandeniu ir paliks 
stovėti. Stebės, kuri medžiaga greičiau suirs vandenyje (vaizdo 
įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5B
gU – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=9XkTgLvJNlA 
– plastiko perdirbimas 
https://www.youtube.com/watch?v=uJSwB7qrDB
Y – stiklo perdirbimas 
https://www.youtube.com/watch?v=4_bQst2M1nc 
– popieriaus perdirbimas 
https://www.youtube.com/watch?v=Cxsv6i1izNw 
– kūno kultūra 
https://www.youtube.com/watch?v=bLH1ZWzlPv
k – bandymas Nr. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=LA9zNHyjcW
M – bandymas Nr. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=LtwkoJeJRCo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NXE540eDXRXiZ_WPwZzjYL5w1KhO4U4e8g4Z3qKkdNR0_T3jY2zJAvs0
https://www.youtube.com/watch?v=LtwkoJeJRCo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NXE540eDXRXiZ_WPwZzjYL5w1KhO4U4e8g4Z3qKkdNR0_T3jY2zJAvs0
https://www.youtube.com/watch?v=LtwkoJeJRCo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NXE540eDXRXiZ_WPwZzjYL5w1KhO4U4e8g4Z3qKkdNR0_T3jY2zJAvs0
https://www.youtube.com/watch?v=LtwkoJeJRCo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3NXE540eDXRXiZ_WPwZzjYL5w1KhO4U4e8g4Z3qKkdNR0_T3jY2zJAvs0
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://vimeo.com/243312820?fbclid=IwAR0eJNVnagwyczWkRDU%20X08N-%20iBsg2t6ekWI_05qQILvTVVKEwCTpEO0cJxU
https://youtu.be/knOUHya4_8M
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=QQWIGMj5BgU
https://www.youtube.com/watch?v=9XkTgLvJNlA
https://www.youtube.com/watch?v=uJSwB7qrDBY
https://www.youtube.com/watch?v=uJSwB7qrDBY
https://www.youtube.com/watch?v=4_bQst2M1nc
https://www.youtube.com/watch?v=Cxsv6i1izNw
https://www.youtube.com/watch?v=bLH1ZWzlPvk
https://www.youtube.com/watch?v=bLH1ZWzlPvk
https://www.youtube.com/watch?v=LA9zNHyjcWM
https://www.youtube.com/watch?v=LA9zNHyjcWM


PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (6-7 METŲ) GRUPĖS „PERLUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „TARP ŽIEDŲ“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio  
20 d., 

pirmadienis 
 

„Tarp žiedų. 
Pavasarinės 

gėlės“ 
 
 
 
 
 

 

1.  Pasižiūrės mokytojos nufilmuotą medžiagą „Gėlės mano kieme“, 
įsimins pavasarinių gėlių pavadinimus, jų spalvas, įsidėmės išvaizdą 
(vaizdo įrašas). 
2.  Aptars „Opa Pa“ paveikslą, sužinos, kokios gėlės pražysta 
pavasarį, išsiaiškins, kad kai kurios gėlės savaime auga pievose ir 
miškuose, o kitas į darželius prie namų reikia pasodinti patiems 
(vaizdo įrašas). 
3.  Pirmam garsui žodyje nustatyti atliks užduotį „Pavasario gėlės“ 
(nuoroda – pirmas garsas). 
 4. Skaitantieji ir visi norintys sudėlios susimaišiusias raides į žodį - 
gėlės pavadinimą (nuoroda – gėlių pavadinimai). 
5.  Pasižiūrės animacinį filmuką „Pavasario gėlės“, įsimins jų 
pavadinimus, spalvas (nuoroda – filmas). 
 6. Padarys koliažą „Pavasario gėlės“ pagal pavyzdį internete 
(nuoroda – koliažas). 
 7.  Atliks užduotį pavasario UB (balandžio mėn.) psl. 7. 

https://wordwall.net/resource/1225688/pavasario-
g%c4%97l%c4%97s-pirmas-%c5%bead%c5beio-
garsas  - pirmas garsas 
https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%c4
af-%c5beydin%c48dios-g%c4%97l%c4%97s   
- gėlių pavadinimai 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5
&v=0hysuhMFhlc&feature=emb_logo – filmas 
https://www.youtube.com/watch?v=CarUyt1gD0k 
– koliažas 
 
 
 
 
  

Balandžio  
21 d., 

antradienis 
 

„Gėlės gimimas. 
Skaičių seka iki 

15. Trijų 
dėmenų sudėtis 

10 ribose“ 

1.  Klausydamiesi dviejų vabaliukų (teatro lėlės) pokalbio, sužinos, 
kaip užauga gėlės ir kiti augalai, kokių gamtinių sąlygų reikia, kad 
jie gerai augtų, žydėtų (vaizdo įrašas). 
2. Atliks užduotį pavasario UB (kovo mėn.) psl. 3. 
3. Pasižiūrės logopedės Erikos sukurtą internetinę knygelę „Nuo 
sėklytės iki gėlytės“, įtvirtins žinias apie augalo gyvenimą nuo sėklos 
iki vaisiaus (nuoroda – nuo sėklos). 
4. Skaičiuos augalų sėklas iki 15, sužinos, kaip sudėti tris dėmenis 
10 ribose (vaizdo įrašas). 
5. Išmoks greitai suskaičiuoti nuo 10 iki 15 ir atgal. 
6. Atliks užduotis pavasario UB (balandžio mėn.) psl. 1, 3 ir 4. 
7. Pasižiūrės filmą apie gėlės augimą (nuoroda – gėlės augimas). 
8. Pasisodins kokį nors augalą iš namie turimų sėklų. 

https://www.storyjumper.com/book/read/8148228
5/5e9470d313b7a - nuo sėklos 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
7&v=dKo5IvvtnWw&feature=emb_title  
– gėlės augimas 

Balandžio  „Susipažinimas 
su raide Ū, jos 

1. Susipažins su raide Ū, galvos žodžius, kuriuose girdimas garsas 
„ū“ (vaizdo įrašas). 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v
=zoJc4d7GqP4 – ritmas pėdutėmis 

https://wordwall.net/resource/1225688/pavasario-g%c4%97l%c4%97s-pirmas-%c5%bead%c5beio-garsas
https://wordwall.net/resource/1225688/pavasario-g%c4%97l%c4%97s-pirmas-%c5%bead%c5beio-garsas
https://wordwall.net/resource/1225688/pavasario-g%c4%97l%c4%97s-pirmas-%c5%bead%c5beio-garsas
https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%c4af-%c5beydin%c48dios-g%c4%97l%c4%97s
https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%c4af-%c5beydin%c48dios-g%c4%97l%c4%97s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0hysuhMFhlc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0hysuhMFhlc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CarUyt1gD0k
https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a
https://www.storyjumper.com/book/read/81482285/5e9470d313b7a
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=dKo5IvvtnWw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=dKo5IvvtnWw&feature=emb_title
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zoJc4d7GqP4
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zoJc4d7GqP4


22 d., 
trečiadienis 

 

skyrimas 
žodžiuose“ 

2. Perskaitys skiemenukus: RŪ, PŪ, DŪ, KŪ, JŪ, LŪ, KRŪ, LIŪ, 
pabaigs žodžius su šiais skiemenimis (vaizdo įrašas). 
3. Popieriaus lape, padalintame pusiau nubrėžta linija, surašys 
žodžius su raide Ū. Kairėje lapo pusėje rašys žodžius iš dviejų 
skiemenų, dešinėje – iš trijų pagal pavyzdį (vaizdo įrašas). 
4. Pasakys greitakalbę „Vidur prūdo bliūdas plūdur...“, pabrėždami 
garsus „u“ ir „ū“ (vaizdo įrašas). 
5.  Atrinks paveikslėlius garsui „u“ ir „ū“ (Word užduotis). 
6.  Atliks užduotis pavasario UB (balandžio mėn.) psl. 2 ir5.  
7. Smagiai pažais ritmuodami kojų pėdutėmis kartu su šeima 
(nuoroda – ritmas pėdutėmis). 
8. Atsipalaidavimui nupieš piešinį „Gėlių pieva“ (priemones ir 
techniką pasirinks patys). 

 

Balandžio  
23 d., 

ketvirtadienis 
 

„Susipažinimas 
su šešiakampiu. 
Geometrinių 

figūrų 
pakartojimas “ 

1. Susipažins su geometrine figūra šešiakampiu, sužinos, kad bitės 
korys sulipdytas iš daug šešiakampių (vaizdo įrašas). 
2. Pabandys popieriaus lape nupiešti šešiakampį pagal pavyzdį, 
kitame – bitučių korį (vaizdo įrašas). 
3. Pasigamins bitę iš spalvoto popieriaus ir tualetinio popieriaus 
ritinėlio (vaizdo įrašas). 
4. Prisimins geometrines formas, pakartos jų pavadinimus (nuoroda 
– geometrinės formos). 
5. Atliks užduotis pavasario UB (balandžio mėn.) psl. 6. 
6. Pasižiūrės animacinį filmuką „Žvelgiu į pasaulį bitės akimis“ 
(nuoroda – filmas). 
7. Norintieji pasigamins bitutes iš popieriaus (nuoroda – bitė). 
8. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, atliks rodomus pratimus bei 
šokių žingsnelių junginius (nuoroda – šokis).  

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai/atpazinti-figuras 
- geometrinės formos 
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkA
NU - filmas 
https://youtu.be/knOUHya4_8M - šokis 
 
 
  
 
 

Balandžio  
24 d., 

penktadienis 

„Tarp žiedų. 
Savaitės 

užbaigimas. 
Eksperimentų 

diena“ 

1.  Pasižiūrės filmuką apie pavasario gėles, prisimindami jų išvaizdą 
ir įtvirtindami pavadinimus (nuoroda – gėlės). 
2.  Sudalyvaus virtualioje viktorinoje „Pirmosios pavasario gėlės“ ir 
pasitikrins savo žinias apie gėles (nuoroda – viktorina). 
3.  Atliks eksperimentus: „Gėlės vandenyje“ ir „Baltos gėlės 
spalvotame vandenyje“(vaizdo įrašas). 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamos dainos 
„Marga dainelė“ ir dainuos kartu (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=HY5Wchcmiu
0 - gėlės 
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXd
k  - viktorina 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3
&v=HWNhTOh5JEE&feature=emb_logo  
- improvizacija 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai/atpazinti-figuras
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
https://youtu.be/knOUHya4_8M
https://www.youtube.com/watch?v=HY5Wchcmiu0
https://www.youtube.com/watch?v=HY5Wchcmiu0
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HWNhTOh5JEE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HWNhTOh5JEE&feature=emb_logo


5. Klausantis „Gėlių valso“ improvizuos su skarelėmis (nuoroda – 
improvizacija). 
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