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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4-8 d. „Ką aš pievoje 
matau?“ 

1. Kiekvieną dieną laikysis rankų plovimo higienos. Klausysis 
dainelės „Plaunam rankytes“ (nuoroda – „Plaunam rankytes“). 
Pratinsis savarankiškai naudotis rankšluosčiu. 
2. Pažins ir skirs bitę  ir boružę: 
- žiūrės filmą apie bites, ilgiau išlaikys dėmesį, matydami gamtos  
bei aplinkos vaizdus, atpažins bitę (nuoroda – filmas); 
- stebės, kaip bitė renka nektarą, pažins bitę, atpažins bitės ir gėlės 
geltoną spalvą, parodys ir pasakys „viena bitė“, „viena gėlė“ 
(nuoroda – stebėjimas); 
- ragaus medų, pajaus skonį – saldus; 
- klausysis dainelės „Bitės, bitės, neškit medų“, atkartos rodomus 
veiksmus, ritmiškai judės, trepsės, plos rankomis (nuoroda – 
dainelė); 
-  stebės boružėlę (nuoroda – stebėjimas), atpažins raudoną jos 
spalvą; 
- klausysis dainelės „Boružėlės metai ant sparnelių“, bandys 
skaičiuoti kartu: vienas, du... (nuoroda – „Boružėlė“); 
- klausysis pasakos „Kaip liūdna boružėlė tapo laimingiausia 
pasaulyje“, atpažins  boružėlės ir kitų veikėjų džiaugsmo, pykčio, 
liūdesio emocijų išraišką (nuoroda – pasaka). 
3. Žais pirštukų žaidimą „Birutėlė šeimininkė“. Kartu su 
mama/tėčiu atkartos parodytus veiksmus, intonacijas. 
4.  Aktyviai pajudės pagal Bubū šokio dainelę vaikams (nuoroda – 
judri veikla). 
5. Lavins smulkiąją motoriką: 
- vers ant virvelės tualetinio popieriaus kartono ritinėlius,  
perkirptus per pusę. 

https://www.youtube.com/watch?v=mneqjGfXAgg 
- „Plaunam rankytes“ 
 
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKG
POkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2O
z7&ust=1587728616958000&source=images&cd=v
fe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAA
AdAAAAABAD - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L7BLYwVW_
W8 - stebėjimas  
 
https://www.youtube.com/watch?v=L471hFibAJQ 
-  dainelė  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU1emw4zNG
600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX2GtUhbLihl7xQJ
GuUGW8 – „Boružėlė“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk  
- pasaka  
 
https://www.youtube.com/watch?v=blZmXAhix_8 
- pirštukų žaidimas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mneqjGfXAgg
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.lt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0SFKGPOkANU&psig=AOvVaw13HFnImXnoHi4jEyrI2Oz7&ust=1587728616958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjJiJa8_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=L7BLYwVW_W8
https://www.youtube.com/watch?v=L7BLYwVW_W8
https://www.youtube.com/watch?v=L471hFibAJQ
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU1emw4zNG600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX2GtUhbLihl7xQJGuUGW8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU1emw4zNG600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX2GtUhbLihl7xQJGuUGW8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU1emw4zNG600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX2GtUhbLihl7xQJGuUGW8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU1emw4zNG600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX2GtUhbLihl7xQJGuUGW8
https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk
https://www.youtube.com/watch?v=blZmXAhix_8


- rinks smulkius daiktus su skalbinių segtuku nuo grindų  ar stalo 
paviršiaus.  
6. Atliks meninius darbelius: 
- spalvins apvalius akmenukus raudona spalva ir su ausų 
krapštukais  pritaškuos juodų taškelių; 
- mamos/tėčio pagalba apves ir iškirps delniuką, jį nuspalvins 
norima spalva, priklijuos kotelį ir lapelį. Bus gėlytė bitutei ar 
boružėlei nutūpti. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWhgsTHJCjs 
- judri veikla 
 

  

 
 
 

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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4-8 d. „Linksmų spalvų 
ir formų pasaulis“ 

1. Žiūrėdami filmukus, atpažins, įsimins ir įvardins pagrindines 
spalvas (raudoną, geltoną, mėlyną, žalią), susipažins su formomis. 
Palygins ir pagal pavyzdį atrinks formas: apskritą (skritulio), 
keturkampę, trikampę. Formuosis vaizdinius: apvalus – 
obuoliukas, kamuolys, saulutė, keturkampis – kaladėlė, trikampis 
– stogelis, keturkampio ir trikampio formų daiktai turi kampus 
(palies kiekvieną kampą ir suskaičiuos). Lygins pagal dydį: didelis, 
mažas, aukštas, žemai  (nuorodos). 
2. Žiūrės knygutes, pagal pavyzdį suras tam tikros spalvos daiktus 
paveikslėliuose, pastebės tas pačias spalvas savo piešinėliuose, 
namų aplinkoje. Tapatins daiktus pagal formą ir dydį (pagal 
pateiktą medžiagą). 
3. Iš turimų konstruktorių, kaladėlių kurs įvairių formų ir dydžio 
namelius. Kalbės apie tai, kas gyvens namelyje, kam pastatė namelį 
ir pan. 
4. Klausysis Vytės Nemunėlio eilėraščio „Mano namas“ ir 
rankomis atliks atitinkamus judesius (nuoroda – eilėraštis). 
5. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktų dainelių: 
- „Bubū spalvų dainelė“, linksmai paplos, pajudės ir pašoks su 
spalvomis (nuoroda – Bubū dainelė); 
- „Spalvų dainelė“, bandys kartu pašokti su dainuojančiais vaikais 
(nuoroda – dainelė apie spalvas). 

https://www.youtube.com/watch?v=D3BiqHlLS4g
&t=27s  - formos   
 
https://www.youtube.com/watch?v=njWAlpD5tsg
&t=33s - spalvos 
  
https://www.youtube.com/watch?v=COvKh6eoJh
U - spalvos                             
                                                     
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/p/pirstuku
-zaidimai.html - eilėraštis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzW
mn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-
Gs3weyw – Bubū dainelė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0
E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ltPrQklbFg7dn
TSNAVS6EG1l3QG8-
K653l7RCVbr6BiFanKRwOXAYKjA – dainelė apie 
spalvas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWhgsTHJCjs
https://www.youtube.com/watch?v=D3BiqHlLS4g&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=D3BiqHlLS4g&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=njWAlpD5tsg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=njWAlpD5tsg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=COvKh6eoJhU
https://www.youtube.com/watch?v=COvKh6eoJhU
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/p/pirstuku-zaidimai.html
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/p/pirstuku-zaidimai.html
https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ltPrQklbFg7dnTSNAVS6EG1l3QG8-K653l7RCVbr6BiFanKRwOXAYKjA
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ltPrQklbFg7dnTSNAVS6EG1l3QG8-K653l7RCVbr6BiFanKRwOXAYKjA
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ltPrQklbFg7dnTSNAVS6EG1l3QG8-K653l7RCVbr6BiFanKRwOXAYKjA
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ltPrQklbFg7dnTSNAVS6EG1l3QG8-K653l7RCVbr6BiFanKRwOXAYKjA


6. Lies akvarelę ant popieriaus, taškys, leis susilieti. Į stiklinį indą 
įpils spalvoto vandens, įlašins dažų, maišys, stebės naujų spalvų 
atsiradimą. Mėgausis spalvų žaismu (pagal pateiktą medžiagą). 
7. Mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
8. Tobulins kultūrinius-higieninius įgūdžius, nepamirš teisingai 
plauti rankas, tvarkytis savo žaisliukus, savarankiškai rengtis. 

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

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA  „KAS TEN SKRAIDO, ŠLIAUŽIA IR ROPOJA“  

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 
4 d., 

pirmadienis 

„Vabalai tabalai“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami filmuką, susipažins su įvairiais vabalais, vabzdžiais. 
Sužinos, kiek daug jų yra gamtoje ir kokie jie įvairūs (nuoroda – 
vabzdžiai). 
3. Kartu su mama ar tėčiu bandys padainuoti vabaliukų 
pasivaikščiojimo dainelę, atpažins drugelį, vorą, boružę, bitę 
(nuoroda – karaokė). 
4. Iš kiaušinių dėklų pasidarys vabaliuką (pagal pateiktą medžiagą). 

https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG3
0&t=3s – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg   
 - vabzdžiai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xPc8I57N6Rk 
- karaokė 
 

Gegužės  
5 d., 

antradienis 

„Tarp žiedų 
skraido bitės 

pamažu“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Pažiūrėję filmuką apie bites aptars: kaip atrodo bitė?, kaip 
vadinami bičių šeimos nariai? (bitė, bitė motinėlė, tranas), kaip 
vadinasi bičių namelis? (avilys), iš ko bitės pagamina medų? 
(nuoroda – filmas). 
3. Žiūrės edukacinį filmuką apie bites ir sužinos, kaip jos renka 
medų. Esant galimybei, paragaus medaus, įsitikins, koks jis saldus 
(nuoroda – edukacinis filmukas). 
4. Bandys įminti mįslę: „Mažas vyrukas, aštrus kirvukas“ (bitė). 
5. Pasidarys bitę iš popieriaus, iškirpdami apskritimą ir sparnelius 
(pagal pateiktą medžiagą). 
6. Prieš miegą išgers puodelį arbatos arba pieno su medumi. Tai 
padės geriau užmigti.  

https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG3
0&t=3s - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wSk4L7Zl47E 
- filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkA
NU&t=68s - edukacinis filmukas 

Gegužės 
6 d.,  

trečiadienis 

„Skruzdėlytė 
Tauškalytė“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami animacinį filmuką ‚Skruzdėlytė Tauškalytė“ supras, 
kokia tvarka yra skruzdėlyne, kas atsitiko skruzdėliukui, kas padėjo 

https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG3
0&t=3s – mankšta 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg
https://www.youtube.com/watch?v=xPc8I57N6Rk
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wSk4L7Zl47E
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s


jam keliaujant į skruzdėlyną. Bandys įsiminti, kokius vabaliukus 
sutiko skruzdėliukas (nuoroda – filmas). 
3. Stebės skruzdėlių darbą skruzdėlyne, kaip jos draugiškai gyvena. 
Jeigu yra galimybė, apžiūrės skruzdes kieme, miške. Padės joms 
statyti skruzdėlyną, uždėdami ant jo įvairių šapelių (nuoroda – 
skruzdėlynas). 
4. Atliks užduotėlę – padės skruzdėlytei labirintu nukeliauti prie 
grūdelių (pagal pateiktą medžiagą). 
5. Iš kiaušinių dėkliuko pasidarys skruzdę, ją nudažys rudai arba 
juodai (pagal pateiktą medžiagą). 
6. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos „Skruzdėliukų 
dainelę“, rodys judesius (nuoroda – vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZryuHK4IUdo
&t=606s  - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IxbxHnlq6ro  
- skruzdėlynas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-
jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I
3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-
ZHEyoWABUoQ – vaizdo įrašas 
 

Gegužės  
7 d., 

ketvirtadienis 
 

„Boružėlė 
septintaškė“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Klausydamiesi pasakos „Kaip liūdna boružėlė tapo laimingiausia 
pasaulyje“ sužinos, kodėl boružėlė buvo liūdna ir kas jai padėjo 
tapti laimingai (nuoroda – pasaka). 
3. Žiūrėdami filmuką apie boružėlę stebės jos elgseną, keliavimo 
būdą (nuoroda – filmas). 
4. Nupieš boružėlę, pasakys, kokios ji spalvos, nupieš taškelius ir 
juos suskaičiuos (nuoroda – piešimas). 
5. Sužinos, kad boružėlės, liaudiškai vadinamos Dievo karvutėmis, 
dėl savo spalvos ir juodų taškiukų yra visų labai mėgstamos. Išmoks 
dainelę, kurią dainuos boružėlei, pasidėję ant delno: 
Boružėle lėk, lėk. 
Tavo vaikai rėk, rėk. 
Indai nemazgoti, 
Po stalu volioti. 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės apie 
raudoną boružėlę su juodais taškeliais ant sparnelių, pritars 
judesiais (nuoroda – dainelė „Boružėlė“). 

https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG3
0&t=3s – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk  
- pasaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MEfcQfqYKR
s&t=112s  - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E9fsIVwYvP8  
- piešimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VyWLGMm4bo
nwDuqL9fxrdb2-X-
F7HHcNK1e6idWS6Yn_1nOOiYcRYkS8 – dainelė 
„Boružėlė“ 
 

Gegužės 
8 d., 

penktadienis 

„Spalvoti 
drugeliai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami filmuką - dainelę apie drugelius, pastebės, kiek jų yra 
daug, kokie jie įvairūs, kaip atrodo, grožėsis jų spalvomis, raštais 
(nuoroda – dainelė). 

https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG3
0&t=3s – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
P1CzUNjwE  - dainelė  

https://www.youtube.com/watch?v=ZryuHK4IUdo&t=606s
https://www.youtube.com/watch?v=ZryuHK4IUdo&t=606s
https://www.youtube.com/watch?v=IxbxHnlq6ro
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk
https://www.youtube.com/watch?v=MEfcQfqYKRs&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=MEfcQfqYKRs&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=E9fsIVwYvP8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VyWLGMm4bonwDuqL9fxrdb2-X-F7HHcNK1e6idWS6Yn_1nOOiYcRYkS8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VyWLGMm4bonwDuqL9fxrdb2-X-F7HHcNK1e6idWS6Yn_1nOOiYcRYkS8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VyWLGMm4bonwDuqL9fxrdb2-X-F7HHcNK1e6idWS6Yn_1nOOiYcRYkS8
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VyWLGMm4bonwDuqL9fxrdb2-X-F7HHcNK1e6idWS6Yn_1nOOiYcRYkS8
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jUwwnpTKG30&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=M-P1CzUNjwE
https://www.youtube.com/watch?v=M-P1CzUNjwE


3. Atliks bandymą „Linksmosios putos“ ir išbandys netradicines 
piešimo priemones. Ant padėkliuko reikia užpurkšti skutimosi 
putų, ant jų užlašinti įvairių spalvų guašo, ant viršaus uždėti baltą 
popieriaus lapą. Jį truputį paspausti ir atsargiai pakelti. Stebėti, koks 
gaunasi raštas popieriaus lape. Matosi įvairūs įdomūs ornamentai. 
Iš jų galima iškirpti drugelių sparnus (pagal pateiktą medžiagą). 
4. Stebėdami filmuką pasidarys iš servetėlių vikšrus ir juos bandys 
atgaivinti (nuoroda – bandymas). 

https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8G
E - bandymas 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (4-7 M.) GRUPĖS „GINTARĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „GEOMETRINIŲ FORMŲ PASAULYJE“ 

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/NXMDG093AOc - mankšta su 
meškute 

Gegužės 4 d., 
pirmadienis 

„Formų 
pasaulyje“ 

1. Žiūrės filmuką „Formos ir panašūs daiktai“, stebės ir klausysis 
formų pavadinimų, lygins jų panašumą su aplinkos daiktais 
(nuoroda – formos ir daiktai). 
2. Žiūrės filmuką „Spalvos vaikams“, pakartos ir prisimins spalvų 
pavadinimus (nuoroda - spalvos). 
3. Apvedžios geometrines formas pagal duotą pavyzdį, jas 
nuspalvins ir  pagal galimybes pasakys jų spalvą, pavadinimą (pagal 
pateiktą medžiagą).  
 4. Žais žaidimą „Surask apskritimą“ - ieškos apvalios formos  
daiktų: 
- knygose, žurnaluose, nuotraukose; 
- žiūrės į veidrodį ir parodys savo, mamos, tėčio, sesutės ar 
broliuko apvalias kūno dalis: galvą, akis; 
- atras apvalius namų aplinkos daiktus ir pagal galimybes jas 
pavadins: lėkštė, puodukas, laikrodis, sviedinys, rutuliukai ir kt.;  
- ridens apvalios formos daiktus ir juos lygins su kitais daiktais, 
kurie negali riedėti (avalus rieda, kampuotas - nerieda). 

https://youtu.be/D3BiqHlLS4g  - formos ir daiktai  
 
https://youtu.be/G4MGJscUp6c  -  spalvos 

https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A
https://youtu.be/FcnG14WGjcw
https://youtu.be/hh26I-B4F-8
https://youtu.be/NXMDG093AOc
https://youtu.be/D3BiqHlLS4g
https://youtu.be/G4MGJscUp6c


Gegužės  
5 d.,  

antradienis 

„Lipdau 
geometrines 

formas. 
Trikampis“ 

1. Žiūrės filmuką „Mokomės formų ir spalvų“ -  prisimins formų 
ir spalvų pavadinimus, stebės jų lipdymą (nuoroda – filmukas). 
2. Žais žaidimą „Lipdau tokias pat formas“:  
- vaikai spaus plastiliną ant atspausdintų ar nupieštų geometrinių 
formų popieriaus lape;  
 - formoms parinks tokios pat spalvos plastiliną, kaip pavaizduota 
paveiksle; 
- pagal galimybes, išskirs trikampį iš kitų geometrinių formų – 
atras jį savo darbelyje, suskaičiuos jo kampus (pagal pateiktą 
medžiagą). 
3.  Ieškos trikampio formos knygutėse, žurnaluose, namų 
aplinkoje, pagal galimybes jį pavadins. 
4.  Poilsio valandėlėmis stebės šokių mokytojos parinktą vaizdo 
įrašą kompiuterio ekrane, klausys muzikos ir atsipalaiduos 
(nuoroda – atsipalaidavimas).  

https://youtu.be/Du7wyXptFTY  - filmukas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gGJJaiH3a4I 
- atsipalaidavimas 

 
 
 
 

Gegužės 
6 d., 

trečiadienis 

„Formų nameliai. 
Kvadratas“ 

1. Žiūrės edukacinį filmuką „Mokomės geometrinių formų“, 
prisimins formų pavadinimus ir pagal galimybes jas pavadins 
(nuoroda – filmas). 
2. Žais žaidimą „Atrink ir sudėk formas“: 
 - remdamiesi filmuko „Rūšiavimas: spalvos ir formos“ medžiaga, 
tėveliai kartono ar storesniame popieriuje, padarys įvairių dydžių 
ir geometrinių formų išpjovas – „formų namelius“ (nuoroda – 
rūšiavimas); 
- vaikai į išpjovas dės atitinkančių dydžių ir spalvų geometrines 
formas ir pagal galimybes bandys pasakyti jų pavadinimą bei 
spalvą; 
 - pagal galimybes, išskirs kvadrato formą ir atras jo „namelį“, 
suskaičiuos jo kampus. 
 3. Ieškos kvadrato formos knygutėse, žurnaluose,  namų aplinkoje, 
pagal galimybes jį pavadins. 

https://youtu.be/sKTadQ75scA -  filmas 
 
https://youtu.be/fy3FEUlagUU  -  rūšiavimas 

Gegužės  
7 d.,  

ketvirtadienis 
 

„Šlapios formos“ 1. Žiūrės filmuką „Šlapios geometrinės formos“ (nuoroda – šlapios 
formos). Iš kempinėlių kirps geometrines formas, pagal galimybes 
jas suskaičiuos, pasakys formos pavadinimą, spalvą. Pagal 
galimybes kempinėles panaudos padėdami mamai/tėčiui plauti 
indus, valyti savo žaislus. 

https://youtu.be/vy4OY-jyfy8 - šlapios formos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2oxIY&
feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7Nk3HhU1Q4

https://youtu.be/Du7wyXptFTY
https://www.youtube.com/watch?v=gGJJaiH3a4I
https://youtu.be/sKTadQ75scA
https://youtu.be/fy3FEUlagUU
https://youtu.be/vy4OY-jyfy8
https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2oxIY&feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7Nk3HhU1Q4Nw7J-qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd_Y
https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2oxIY&feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7Nk3HhU1Q4Nw7J-qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd_Y


2. Ant lape nupieštų geometrinių formų kontūrų dėlios birias 
medžiagas (pupeles, žirnius, makaronus ir kt.) ir pagal galimybes 
pasakys formų pavadinimus bei jas suskaičiuos (pagal pateiktą 
medžiagą).  
3. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- dainuos pasisveikinimo dainelę „Labas rytelis“ (nuoroda - 
pasisveikinimas); 
- žiūrės ir klausysis dainelės „Nuostabios spalvos“, bandys kartoti 
spalvų pavadinimus (nuoroda – dainelė „Nuostabios spalvos“). 

Nw7J-
qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd_Y  
- pasisveikinimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZp
k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO16cUk_HG1
riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMIVNd0m26dJa43w
ZnQBYVk - dainelė „Nuostabios spalvos“ 
 
    

Gegužės  
8 d., 

penktadienis 

„Konstruoju 
formas “ 

1. Žiūrės filmukus „Mokomės ir žaidžiame kartu“ (nuoroda – 
filmas) ir „Ekskavatorius“ (nuoroda – ekskavatorius). Stebės, kaip 
iš formų dėliojami daiktai ir  pagal galimybes formas pavadins. 
2. Pasirinktinai ir pagal galimybes atliks užduotis (pagal pateiktą 
medžiagą): 
- pagal duotą pavyzdį dėlios geometrines formas iš konstruktorių, 
statybinės medžiagos ir jas suskaičiuos;  
- formuos geometrines figūras iš plastilino, modelino, kinetinio 
smėlio, lanksčių vielučių ir kt.; 
- kirps popieriuje nupieštas geometrines formas ir pagal galimybes 
iš iškirptų formų dėlios įvairius daiktus, vaizdus, žmonių figūras; 
- plėšys popierių skiautelėmis, teps jas klijais ir jomis užklijuos 
popieriuje nupieštas geometrines formas; 
- dėlios formas iš gamtinės medžiagos kieme ar miške (akmenukų, 
lazdelių, lapelių, žolelių, kankorėžių ir kt.). 

https://youtu.be/_8qWkCsyZmE – filmas 
 
https://youtu.be/K8zPX31zl30  - ekskavatorius 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (3-7 M.) GRUPĖS „DREBULĖLĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „VABALAI TABALAI“  

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4 d., 
pirmadienis 

 

„Boružėlė 
septyntaškė“ 

1. Vartys virtualią knygelę „Linksmoji boružėlė Beta ir jos 
draugai“, paklausys pasakėlės ir atliks užduotis: skaičiuos taškelius 
ant boružėlės, „paskraidys“ pagal žiogelio smuikeliu grojamą 
muziką, aptars boružės išvaizdą, įvardins kūno dalis: galva, kojos, 
sparnai, išskirs ją iš kitų vabaliukų (nuoroda – knygelė). 

https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVc
pHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbcl
id=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-
IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2
kNg – knygelė 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2oxIY&feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7Nk3HhU1Q4Nw7J-qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd_Y
https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2oxIY&feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7Nk3HhU1Q4Nw7J-qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO16cUk_HG1riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMIVNd0m26dJa43wZnQBYVk
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO16cUk_HG1riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMIVNd0m26dJa43wZnQBYVk
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO16cUk_HG1riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMIVNd0m26dJa43wZnQBYVk
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO16cUk_HG1riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMIVNd0m26dJa43wZnQBYVk
https://youtu.be/_8qWkCsyZmE
https://youtu.be/K8zPX31zl30
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2kNg
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2kNg
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2kNg
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2kNg
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe_BA2kNg


2. Savarankiškai arba pagal pavyzdį ieškos raudonos spalvos savo 
kambaryje.  
3. Tapatins spalvas žaisdami žaidimą „Parink spalvą“ (nuoroda – 
žaidimas). 
4. Ant boružės antspauduos tiek juodų taškelių, kiek užrašyta 
(pagal pateiktą medžiagą). 
5. Darys kūrybinį darbelį iš akmenukų „Boružėlė“ (pagal pateiktą 
instrukciją). 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Boružėlė“, žiūrėdami pabandys suskaičiuoti taškelius ant 
boružėlės, bandys įvardinti jos draugus (nuoroda – dainelė 
„Boružėlė“). 

https://wordwall.net/resource/1138891/parink-
spalv%C4%85 – žaidimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k
&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubAGb5GSrizD
y64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw-
hqrJI2QNfZShZKJw – dainelė „Boružėlė“ 

Gegužės 5 d., 
antradienis 

„Tarp žiedų 
skraido bitės 

pamažu“ 

1. Stebėdami filmuką apie bites (nuoroda – filmas), sužinos kaip 
jos atrodo (geltonos ir juodos spalvų), kaip vadinasi bičių namelis 
(avilys), iš ko gamina medų (iš gėlių). Popieriaus lape bandys piešti 
geltonus juodus dryžius. Esant galimybei ragaus medaus ir 
įsitikins, koks jis saldus, pirštu palies, pauostys. Paskraidys kaip 
bitės, plasnodami sparniukais, ir mėgdžios – bzzz. 
2. Palygins bitę su boruže (bitė su juodais ir geltonais dryžiais, 
boružė - raudona su juodais taškeliais) (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Sudėlios dėlionę „Bitė“ (nuoroda – bitė). 
4.  Aplikuos bitę, plėšydami juodos ir geltonos spalvos popierių, 
klijuos ant nupieštos bitės. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
5&v=0SFKGPOkANU&feature=emb_title – filmas 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3b
1eeddcc7 - bitė 

Gegužės 6 d., 
trečiadienis 

 

„Margaspalviai 
drugeliai“ 

1. Pažiūrės filmuką apie drugelius, pastebės, kokie jie (dideliais 
sparnais, skraido, įvairių spalvų). Pagal galimybes įvardins jų 
spalvas ir atliekamus veiksmus. Bandys mėgdžioti, skraidydami 
kaip drugeliai (nuoroda – filmas). 
2. Vartys knygeles, stebės paveikslėlius su drugeliais, išskirs juos iš 
kitų vabalų, palygins su boruže ir bite (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Ieškos drugelio šešėlio (pagal pateiktą medžiagą).  
4. Sudės dėlionę „Drugelis“ (nuoroda – drugelis). 
5. Atliks kūrybinį darbelį „Drugelio antspaudas“ (pagal pateiktą 
aprašymą). Kempinėlę suriš per vidurį, uždės norimų dažų ir 
antspauduos. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBfJtTm_XD4  

- filmas 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=083f

38b7c729 – drugelis 

https://wordwall.net/resource/1138891/parink-spalv%C4%85
https://wordwall.net/resource/1138891/parink-spalv%C4%85
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubAGb5GSrizDy64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw-hqrJI2QNfZShZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubAGb5GSrizDy64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw-hqrJI2QNfZShZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubAGb5GSrizDy64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw-hqrJI2QNfZShZKJw
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubAGb5GSrizDy64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw-hqrJI2QNfZShZKJw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=0SFKGPOkANU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=0SFKGPOkANU&feature=emb_title
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3b1eeddcc7
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3b1eeddcc7
https://www.youtube.com/watch?v=aBfJtTm_XD4
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=083f38b7c729
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=083f38b7c729


Gegužės 7 d., 
ketvirtadienis 

„Tie maži 
voriukai“ 

1. Pažiūrės filmą apie vorą, pastebės, kad jis turi daug kojų, mezga 
tinklą (vorarinklį), kuris yra apvalios formos (nuoroda – filmas). 
2. Stebėdami paveikslėlius palygins vorą su kitais vabalais (boruže, 
bite, drugeliu) (pagal pateiktą medžiagą).  
3. Paklausys pasakos „Voro vestuvės“, atpažins žinomus vabalus 
(nuoroda – pasaka). 
4.  Pažais žaidimą, bandydami atskirti vabaliukus nuo kitų gyvūnų 
(nuoroda – žaidimas). 
5. Atliks smulkiąją motoriką, skaičiavimo įgūdžius, regimąjį 
suvokimą  lavinančias užduotis (pagal pateiktą medžiagą). 
6. Žiūrės ir klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos 
dainelės „Voras“, vaizduos, kaip ropoja voriukas (nuoroda – 
dainelė „Voras“). 

https://www.youtube.com/watch?v=4J5kArP5gAE 

– filmas 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7Cc4BcL

XsurErKUdyJfwiQ8ydHpUp6xr&v=1KZ6qSBVa4g

&feature=emb_title – pasaka 

 

https://wordwall.net/resource/1613528/surask-
ma%C5%BE%C4%85-pievos-vabaliuk%C4%85  
– žaidimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aCLShX8AhG
c&feature=share&fbclid=IwAR22TFUenCNewE8iG
Sya-r8DcU6UaMD1wM4vZvVUiCi_QRVQ7EK9-
ZJawI0 – dainelė „Voras“ 

Gegužės 8 d., 
penktadienis 

 

„Vabalai tabalai, 
mielas vaike, ar 

žinai?“ 

1. Kartu su mama/tėčiu vaikščiodami lauke ieškos įvairių vabalėlių: 
boružėlės, bitės, drugelių, vorų. Ieškos po lapais, ant lapų, aukštai 
– žemai. Įvardins, kokius žino, paskaičiuos, patyrinės jų išvaizdą. 
Prisimins vabalus, kurie skraido, kurie ropoja. 
2. Paklausys ir pažiūrės „Vabaliukų dainelę“ (nuoroda – dainelė). 
Pagal galimybes bandys įvardinti tai, ką mato.  

3. Paskraidys kaip drugeliai – plačiai, lėtai plasnodami, pavaikščios 
kaip boružės – ropos greitai, paskraidys kaip bitės – greitai bėgios, 
kartodami bzzz, pavaikščios kaip voras – ant nugaros ropos 
keturiomis. 
4. Atliks eksperimentą „Kirminai atgyja“ (nuoroda – 
eksperimentas).  
5. Poilsio valandėlėmis kartu su tėveliais stebės vaizdo įrašą 
kompiuterio ekrane ir pakartos rodomus judesius (nuoroda – 
šokis). 
6. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos „Skruzdėliukų 
dainelę“ (nuoroda – vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 
- dainelė 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
&v=GU3RokJc8GE&feature=emb_title – 
eksperimentas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k 
- šokis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-
jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I
3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-
ZHEyoWABUoQ –  vaizdo įrašas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4J5kArP5gAE
https://www.youtube.com/watch?list=PL7Cc4BcLXsurErKUdyJfwiQ8ydHpUp6xr&v=1KZ6qSBVa4g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL7Cc4BcLXsurErKUdyJfwiQ8ydHpUp6xr&v=1KZ6qSBVa4g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL7Cc4BcLXsurErKUdyJfwiQ8ydHpUp6xr&v=1KZ6qSBVa4g&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/1613528/surask-ma%C5%BE%C4%85-pievos-vabaliuk%C4%85
https://wordwall.net/resource/1613528/surask-ma%C5%BE%C4%85-pievos-vabaliuk%C4%85
https://www.youtube.com/watch?v=aCLShX8AhGc&feature=share&fbclid=IwAR22TFUenCNewE8iGSya-r8DcU6UaMD1wM4vZvVUiCi_QRVQ7EK9-ZJawI0
https://www.youtube.com/watch?v=aCLShX8AhGc&feature=share&fbclid=IwAR22TFUenCNewE8iGSya-r8DcU6UaMD1wM4vZvVUiCi_QRVQ7EK9-ZJawI0
https://www.youtube.com/watch?v=aCLShX8AhGc&feature=share&fbclid=IwAR22TFUenCNewE8iGSya-r8DcU6UaMD1wM4vZvVUiCi_QRVQ7EK9-ZJawI0
https://www.youtube.com/watch?v=aCLShX8AhGc&feature=share&fbclid=IwAR22TFUenCNewE8iGSya-r8DcU6UaMD1wM4vZvVUiCi_QRVQ7EK9-ZJawI0
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GU3RokJc8GE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GU3RokJc8GE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_boaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvptSf1X-ZHEyoWABUoQ


IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-6 METŲ) GRUPĖS „ĄŽUOLIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „MANO KŪNAS. JUDĖK, SPORTUOK IR DŽIAUKIS“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
4 d., 

pirmadienis 
 

„Kas mano 
viduje? Ką aš 

galiu?“ 

1. Vaikai atliks  mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės filmuką „Netvarkos nykštukas pasakoja Kakei Makei 
apie žmogaus organizmą“, susipažins su žmogaus kūnu ir organais, 
aiškinsis jų reikalingumą (nuoroda – Netvarkos nykštukas). 
3. Įtvirtins žinias apie kūno dalis ir sužinos, ką su jų pagalba gali 
žmogus (nuoroda – kūno dalys). 
4. Stebėdami mokomąjį filmuką, sužinos, ką galima veikti ir 
taisyklingai apibūdins veiksmus, atkreips dėmesį, kokių veiksmų 
žmogui neįmanoma atlikti (nuoroda – veiksmai). 
5. Mokysis nupiešti žmogų (nuoroda – piešimas). 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw   
- mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7bjogn8zo  
- Netvarkos nykštukas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-
8&fbclid=IwAR2LcCL_8rch0ml0IgvIppuRactLa3Ry
VeHvMuKfI5V8fIGuZ0vINrVY4DE - kūno dalys 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-opn7UygFuQ  
– veiksmai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G-
LS1PoFjWY - piešimas 

Gegužės 5 d., 
antradienis 

 

„Mano rankos ir 
kojos“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Stebės linksmą filmuką apie judančius kūdikius ir supras, kaip 
sudėtinga atlikti rankų ir kojų judesius mažam vaikui (nuoroda – 
kūdikiai). 
3. Pažais rankų ir pirštų žaidimą klausydamiesi eilėraščio 
„Krokodilas“ (nuoroda – eilėraštis). 
4. Mokysis tinkamai apsirengti ir teisingai apibūdinti rengimosi 
veiksmus (nuoroda – apsirengimas). Rengdamiesi eiti 
pasivaikščioti į kiemą, taisyklingai pavadins atliekamus veiksmus. 
5. Pabandys ką nors nupiešti pagal pavyzdį, naudodami rankos 
delną ir pirštus (nuoroda – piešiniai). 
6. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos mankštos dainelę 
„Lot Mari“ ir judės pagal ją (nuoroda – vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw   
- mankšta 
 
https://www.facebook.com/FunniestFamilyTV/vid
eos/2557959204461013 -  kūdikiai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ExFUjqd03AY  
- eilėraštis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbp
w – apsirengimas 
 
https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/vid
eos/243864589996767  - piešiniai  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7bjogn8zo
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&fbclid=IwAR2LcCL_8rch0ml0IgvIppuRactLa3RyVeHvMuKfI5V8fIGuZ0vINrVY4DE
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&fbclid=IwAR2LcCL_8rch0ml0IgvIppuRactLa3RyVeHvMuKfI5V8fIGuZ0vINrVY4DE
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8&fbclid=IwAR2LcCL_8rch0ml0IgvIppuRactLa3RyVeHvMuKfI5V8fIGuZ0vINrVY4DE
https://www.youtube.com/watch?v=-opn7UygFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw
https://www.facebook.com/FunniestFamilyTV/videos/2557959204461013
https://www.facebook.com/FunniestFamilyTV/videos/2557959204461013
https://www.youtube.com/watch?v=ExFUjqd03AY
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw
https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/243864589996767
https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/243864589996767


https://www.youtube.com/watch?v=xAm_HFzKR
G4&feature=share&fbclid=IwAR0PwssWrxthJiV7Z
Ssqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8YFPGUI5OGlYzO5
XLNC_s – vaizdo įrašas  

Gegužės 6 d., 
trečiadienis 

 

„Man patinka 
girdėti, matyti, 

pajausti“ 

1. Vaikai mankštinsis  (nuoroda – mankšta). 
2. Pažais muzikinį žaidimą „Aukštyn – žemyn“ ir pamatys, ar gerai 
girdi melodijos kryptį (nuoroda – „Aukštyn -žemyn“). 
3. Eksperimentuodami žais su spalvomis bei vandeniu ir įsitikins, 
kokią reikšmę turi šiluma (nuoroda – spalvos). 
4. Atliks liežuvio mankštą klausydamiesi „Liežuvio pasakos“ 
(nuoroda – liežuvio pasaka). 
5. Išbandys savo lūpų ir liežuvio stiprumą žaisdami su šiaudeliu ir 
spalvotais lapeliais (nuoroda – šiaudeliai). 
6. Kartu su meninio ugdymo mokytoja pakartos dainelę „Voro 
puota“, nepamirš rodyti judesių (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU
&t=28s  - mankšta 
 
http://www.musiclearningcommunity.com/Free%2
0Game%20Pages/FREEStormChasers%20Level%20
1%20-%20Practice.html - „Aukštyn – žemyn“  
 
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723
735528129362 - spalvos  (nuo 2.16 min.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6R
Ig&t=22s  - liežuvio pasaka 
 
https://www.facebook.com/raisingdragons/videos/
2714869132082352 - šiaudeliai 

Gegužės 7 d., 
ketvirtadienis 

 

„Judėjimas kartu 
teikia džiaugsmą“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Pasikvietę šeimos narius kartu pažais bent keletą judriųjų 
žaidimų iš pasiūlytų įraše ir patirs daug gerų emocijų (nuoroda – 
judėjimas). 
3. Bandys lavinti rankų judesių koordinaciją stebėdami įrašą ir 
kartu plodami (nuoroda – plojimai). 
4. Kartu su mama ar tėčiu, o vėliau savarankiškai žais delnų ir pirštų 
žaidimus stebėdami įrašą (nuoroda - „Nepatogus kūnas“). 
5. Išėję į lauką bėgios, žais su kamuoliu, važinėsis dviračiu ar 
paspirtuku ir visaip judės, o mama ar tėtis nufotografuos ir 
nuotraukomis pasidalins grupės „Facebook“ puslapyje. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU
&t=28s - mankšta 
 
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/vide
os/941579539610912 - judėjimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iELLtgIxWVQ 
 - plojimai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qTDESUtLha
U  - „Nepatogus kūnas“ 

Gegužės   
8 d., 

penktadienis  

„Judėjimo 
eksperimentai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Eksperimentuos su kamuoliuku, stebės, kaip jis juda tuščiame 
puodelyje ir kaip juda puodelyje, kuris yra pilnas vandens (nuoroda 
– kamuoliuko judėjimas). 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4  - mankšta 
 
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723
735528129362 - kamuoliuko judėjimas  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xAm_HFzKRG4&feature=share&fbclid=IwAR0PwssWrxthJiV7ZSsqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8YFPGUI5OGlYzO5XLNC_s
https://www.youtube.com/watch?v=xAm_HFzKRG4&feature=share&fbclid=IwAR0PwssWrxthJiV7ZSsqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8YFPGUI5OGlYzO5XLNC_s
https://www.youtube.com/watch?v=xAm_HFzKRG4&feature=share&fbclid=IwAR0PwssWrxthJiV7ZSsqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8YFPGUI5OGlYzO5XLNC_s
https://www.youtube.com/watch?v=xAm_HFzKRG4&feature=share&fbclid=IwAR0PwssWrxthJiV7ZSsqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8YFPGUI5OGlYzO5XLNC_s
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU&t=28s
http://www.musiclearningcommunity.com/Free%20Game%20Pages/FREEStormChasers%20Level%201%20-%20Practice.htm
http://www.musiclearningcommunity.com/Free%20Game%20Pages/FREEStormChasers%20Level%201%20-%20Practice.htm
http://www.musiclearningcommunity.com/Free%20Game%20Pages/FREEStormChasers%20Level%201%20-%20Practice.htm
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723735528129362
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723735528129362
https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&t=22s
https://www.facebook.com/raisingdragons/videos/2714869132082352
https://www.facebook.com/raisingdragons/videos/2714869132082352
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU&t=28s
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/videos/941579539610912
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/videos/941579539610912
https://www.youtube.com/watch?v=iELLtgIxWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=qTDESUtLhaU
https://www.youtube.com/watch?v=qTDESUtLhaU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FC84BaGhn3Q4%3Ffbclid%3DIwAR1iEJIhGQ7l0kW-2Q9FPyEkMK-zSWyhMyjZ24YqsG0_fE-fIa0Mp1oaERk&h=AT2IKBFmo_FxiCjTHZbmjMj_dALbC5eWynQKcrZ_6JDayankTZJUzgVbz4AaN809yDqvSGvPCaFbqcNBdfHBt3tDVdIBCnpTraWpWf9wNVvfNS3IBO4txwmGq_HCxlp7hemI
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723735528129362
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/723735528129362


3. Taps tikrais sportininkais ir išbandys lokomocinius pratimus 
(nuoroda – lokomociniai pratimai). 
4. Išbandys spalvų judėjimą servetėle aukštyn (nuoroda – judančios 
spalvos).  
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą kompiuterio ekrane, kartos 
rodomus šokio „Katino ir pelės cha-cha-cha” judesius (nuoroda – 
šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=N0Ko962JmV
M - lokomociniai pratimai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_DcquBYYT-
Y   -  judančios spalvos (nuo 3.07 min.) 
 
https://youtu.be/bEofHz-8wLo - šokis 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „KAS SKRENDA, ROPOJA, ŠLIAUŽIA?“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4 d., 
pirmadienis 

 

„Bitė Ritė 1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda – dainelė).  
2. Žiūrės edukacinį filmuką „Žvelgiu į pasaulį pro Bitės akinius“. 
Susipažins su bitute, jos spalvomis, judėjimo ir gyvenimo būdu, 
samprotaus apie teikiamą naudą žmogui (nuoroda - filmukas). 
3. Išmoks skaičiuotę „Bitė Ritė“ (nuoroda – skaičiuotė). 
4. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
- „Padėk bitei pasiekti savo gėlę“ – spręsdami labirintą, lavins 
mąstymą, akies – rankos koordinaciją; 
- „Bitės“ – suras nurodytus fragmentus siužetiniame paveikslėlyje, 
lavins dėmesio koncentraciją. 
5. Kurs meninį darbelį „Bitutė“ (nuoroda - dailė). 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos „Vabaliukų 
dainelės apie lietų“, judės pagal tekstą (nuoroda - dainelė apie 
vabaliukus). 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHo
k – dainelė 
 
https://vjlc.pavb.lt/2016/12/edukacinis-filmas-
vaikams-zvelgiu-i-pasauli-pro-bites-akinius/  
- filmukas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5oEWdzQr8M
U – skaičiuotė 
 
http://mudubudu.lt/piesiame_pirsteliais  
- dailė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 
– dainelė apie vabaliukus 

Gegužės 5 d., 
antradienis 

 

„Boružėlė  
septintaškė“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrės ir klausysis dainelės „Boružėlė“, aptars boružėlės 
išvaizdą, spalvas, suskaičiuos boružėlės taškelius, sužinos, kur 
boružėlė gyvena (nuoroda – dainelė). 
3. Mins mįslę: „Ant raudono kamuoliuko 
                        Šypsosi juodi taškiukai. 
                        Tipu tapu delniuku 
                        Oi kutena… Kas gi tu? (Boružė). 
4. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHo
k – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k 
- dainelė 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N0Ko962JmVM
https://www.youtube.com/watch?v=N0Ko962JmVM
https://www.youtube.com/watch?v=_DcquBYYT-Y
https://www.youtube.com/watch?v=_DcquBYYT-Y
https://youtu.be/bEofHz-8wLo
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://vjlc.pavb.lt/2016/12/edukacinis-filmas-vaikams-zvelgiu-i-pasauli-pro-bites-akinius/
https://vjlc.pavb.lt/2016/12/edukacinis-filmas-vaikams-zvelgiu-i-pasauli-pro-bites-akinius/
https://www.youtube.com/watch?v=5oEWdzQr8MU
https://www.youtube.com/watch?v=5oEWdzQr8MU
http://mudubudu.lt/piesiame_pirsteliais
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k


 - „Surask boružei porą“ – ras tinkamą kortelę, lavins mąstymą ir 
dėmesį; 
 - „Nupiešk boružėlei taškelius“ – pažins pavaizduotą kortelėje 
skaitmenį ir nupieš ant boružėlės paveikslėlio skaitmenį atitinkantį 
kiekį taškelių, lavins skaitmenų pažinimą ir skaičiavimą iš eilės. 
5. Kurs meninį darbelį „Boružėlės nameliai - margaspalvė pievelė“ 
(pagal pateiktą aprašymą). 

 
 
 
 
 

Gegužės 6 d., 
trečiadienis 

 

„Skruzdėlytė  
Tauškuolytė“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrės ir klausysis pasakojimo „Svečiuose pas skruzdėlytę 
Tauškuolytę“. Kalbėsis apie skruzdžių gyvenimą, kaip atrodo, kuo 
minta, kaip juda, samprotaus, kuo naudingos ir žalingos skruzdės, 
mėgins apibūdinti vabaliuko išvaizdą (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
 - „Palydėk skruzdę į namus“ - spręs labirintą; 
 - „Skruzdės kelias į skruzdėlyną“ - pasakys trūkstamus skaičius 
skaičių sekoje, susipažins su skaičiaus kaimynais, įtvirtins 
skaičiavimą. 
4. Žais žaidimą „Kur daug gėlių“ - sudarys žodžius pagal pavyzdį 
(kur yra daug gėlių? - gėlynas, kur daug žolių? - žolynas, kur daug 
rožių? - rožynas ir pan.) (pagal pateiktą instrukciją). 
5. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos „Vabaliukų 
dainelės apie lietų“, judės pagal tekstą (nuoroda – dainelė apie 
vabalus). 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHo
k – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bKJKoB0FGE
4 - dainelė apie vabalus 
 
 
 
  

Gegužės 7 d., 
ketvirtadienis 

 

„Sraigė“ 1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrės ir klausysis dainelės „Sraigė, sraigė - ta lėta“ (nuoroda – 
dainelė). Aptars sraigės išvaizdą, judėjimo būdą ir kuo minta. 
3. Mins mįslę: „Kas su savimi namą nešioja?“ (Sraigė). 
4. Žais žaidimą „Kokie du žodžiai pasislėpė?“ - sugalvos du žodžius 
ir iš jų padarys vieną sudurtinį žodį (pagal pateiktą instrukciją). 
5. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
 - „Sužinok, kaip gyvūnėliai juda“ - jungs brūkšnelius brėždami 
liniją, lavins smulkiąją motoriką, akie ir rankos koordinaciją, 
įtvirtins žinias apie gyvūnėlių judėjimo būdą; 
 - „Surask tinkamą dalį“ - ras tinkamą kortelę ir ją sujungs su 
gyvūnėliu, lavins pastabumą, dėmesį. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHo
k – mankšta 
  
https://www.youtube.com/watch?v=22jCqmPONA
8 – dainelė 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0580
d78e2275 - dėlionė 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=bKJKoB0FGE4
https://www.youtube.com/watch?v=bKJKoB0FGE4
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=22jCqmPONA8
https://www.youtube.com/watch?v=22jCqmPONA8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0580d78e2275
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0580d78e2275


6. Sudėlios dėlionę „Sraigė“ (nuoroda – dėlionė). 

Gegužės 8 d., 
penktadienis 

„Kas skrenda, 
ropoja, šliaužia?“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę (nuoroda – dainelė). 
2 Atliks eksperimentą „Kirminėliai iš servetėlių atgyja!“ (nuoroda 
– eksperimentas). 
3. Lauke žais žaidimą „Pavasario seklys“, ras gamtoje požymius, 
nurodytus „Pavasario seklio“ kortelėse, tyrinės, kas skrenda, 
ropoja, šliaužia (pagal galimybę pro padidinamąjį stiklą), skaičiuos 
ropojančias skruzdėlytes, boružėles ir patys mėgins imituoti 
ropojančių, šliaužiančių, skrendančių gyvūnėlių judesius (pagal 
pateiktą medžiagą). 
4. Stebėdami šokių mokytojos įrašą kompiuterio ekrane, kartos 
rodomus šokio „Katino ir pelės cha-cha-cha” judesius (nuoroda – 
šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHo
k - dainelė  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8G
E – eksperimentas 
 
https://youtu.be/bEofHz-8wLo - šokis 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „MAŽIEJI PIEVŲ GYVENTOJAI“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
4 d., 

pirmadienis 
 

„Vabalų ir 
vabzdžių 
įvairovė“ 

1.Vaikai atliks vabaliuko mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės filmuką apie vabzdžius, atkreips dėmesį, kiek jų daug 
ir kokie visi skirtingi, įvardins, kuriuos pažįsta (nuoroda - 
filmukas). 
3. Atliks užduotį „Kas tai? - perskaitę ar su tėvelių pagalba sužinoję 
vabzdžio ar vabalo pavadinimą, priskirs atitinkamą paveikslėlį 
(nuoroda - kas tai?). 
4. Su tėvelių pagalba sužinos 10 įdomių faktų apie vabalus 
(nuoroda - įdomūs faktai). 
5. Sudėlios dėlionę „Vabalai“ (nuoroda - dėlionė). 
 

https://youtu.be/hUbYq93cYdE - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg 
– filmukas 
 
https://wordwall.net/play/1414/651/417 - kas tai? 
 
https://youtu.be/qxhqUVA9jyU - įdomūs faktai 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1774
995b543d – dėlionė 

Gegužės         
5 d., 

antradienis 
 

„Skruzdėlytės ir 
jų draugai“ 

1. Stebės įrašą apie skruzdėlyčių gyvenimą, pasidžiaugs jų 
darbštumu, draugiškumu, sužinos, kokius krovinius skruzdėlytės 
gali panešti, kaip gali padaryti „gyvą“ tiltą, kuo minta, kur gyvena, 
kodėl reikia saugoti skruzdėlynus (nuoroda - įrašas). 
2. Sudėlios dėlionę „Šimtakojis“ (nuoroda - dėlionė). 
3. Atliks užduotis skaičiavimo įgūdžių tobulinimui: 

https://bit.ly/2xgBJk2 - įrašas 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00cd
4cdde4d0 – dėlionė 
 
https://bit.ly/3aIEpEs  - suskaičiuok 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://youtu.be/bEofHz-8wLo
https://youtu.be/hUbYq93cYdE
https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg
https://wordwall.net/play/1414/651/417
https://youtu.be/qxhqUVA9jyU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1774995b543d
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1774995b543d
https://bit.ly/2xgBJk2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00cd4cdde4d0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00cd4cdde4d0
https://bit.ly/3aIEpEs


- suskaičiuos, kiek vabaliukų paveikslėlyje ir pažymės tinkamą 
skaičių (nuoroda – suskaičiuok); 
- suskaičiuos boružėlės taškelius ir pažymės atitinkamu skaitmeniu 
(nuoroda - taškeliai). 
4. Lavins kirpimo įgūdžius atlikdami kūrybinę užduotį „Sraigė“ 
(nuoroda - sraigė). 

https://wordwall.net/resource/1751761/kiek-

ta%c5%a1keli%c5%b3-turi-

boru%c5%be%c4%97l%c4%97 – taškeliai 

 

https://pin.it/5q7YVn5 - sraigė 

Gegužės 
6 d., 

trečiadienis 
 

„Bitutės 
rūpestėliai“ 

1. Žiūrės filmuką „Žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius“, sužinos, 
kaip ir kur gyvena bitės, kokia jų nauda augalams ir žmonėms, iš 
ko gamina medų (nuoroda - filmukas). 
2. Išmoks mįslę ir supras prasmę: „Mažas vyrukas, jo aštrus 
kirvukas“. Įsimins kelis palyginimus ar patarles, bandys pritaikyti 
šnekamojoje kalboje: 
            Darbšti kaip bitė. 
            Ūžia kaip bitės avily. 
            Ir bitelė savo namus gina. 
            Sukasi kaip bitė aplink žiedą. 
            Pikta bitė saldų medų neša. 
2. Susipažins su geometrine figūra - šešiakampiu: suskaičiuos 
kampus ir įsitikins, kad pats pavadinimas pasako kampų skaičių. 
Palygins šią figūrą su bičių koriukais, iškirps šešiakampės formos 
figūrą ir joje nupieš bitę (nuoroda - bitė). 
3. Atliks užduotį „Atminties kortelės. Figūros“ - lavins pastabumą, 
atmintį, kantrumą, pakartos ir įsimins geometrinių figūrų 
pavadinimus (nuoroda - atminties kortelės). 
4. Sudėlios dėlionę „Bitė“ (nuoroda - dėlionė). 
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą kompiuterio ekrane, kartos 
rodomus šokio „Rokenrolas“ judesius (nuoroda – šokis).  

https://youtu.be/0SFKGPOkANU  - filmukas 
 
https://pin.it/XxLtbur - bitė 
 
https://h5p.org/node/818383 - atminties kortelės 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04cc
558acdcb  - dėlionė 
 
https://youtu.be/-dhuF3xnb4w - šokis 
 

Gegužės       
 7 d., 

ketvirtadienis 
 

„Drugelių 
pievelė“  

1. Stebės įrašą apie tai, kaip vikšras tampa drugeliu (nuoroda - 
įrašas). 
2. Išsirinks patikusią kirmėlytę ir atliks kūrybinį darbelį 
„Kirmėlytė“, tobulins kirpimo įgūdžius (nuoroda - kirmėlytė). 
3. Atliks užduotį „Vabzdžiai – teisingai ar neteisingai“ – atpažins 
paveikslėlyje tai, kas pavaizduota ir paneigs arba pritars pasiūlytam 
teiginiui (nuoroda - užduotis-1). 

https://www.youtube.com/watch?v=jivWeOrCaeI&
t=1s – įrašas 
 
https://pin.it/5m7puuD - kirmėlytė 
 
https://wordwall.net/resource/1195705  
- užduotis-1 
 

https://wordwall.net/resource/1751761/kiek-ta%c5%a1keli%c5%b3-turi-boru%c5%be%c4%97l%c4%97
https://wordwall.net/resource/1751761/kiek-ta%c5%a1keli%c5%b3-turi-boru%c5%be%c4%97l%c4%97
https://wordwall.net/resource/1751761/kiek-ta%c5%a1keli%c5%b3-turi-boru%c5%be%c4%97l%c4%97
https://pin.it/5q7YVn5
https://youtu.be/0SFKGPOkANU
https://pin.it/XxLtbur
https://h5p.org/node/818383
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04cc558acdcb
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04cc558acdcb
https://youtu.be/-dhuF3xnb4w
https://www.youtube.com/watch?v=jivWeOrCaeI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jivWeOrCaeI&t=1s
https://pin.it/5m7puuD
https://wordwall.net/resource/1195705


4. Atliks užduotį „Sugrupuok“ - suras ir teisingai sugrupuos 
vabalus ir vabzdžius pagal jų judėjimo būdą: šliaužia, ropoja, 
skraido (nuoroda - užduotis-2). 
5. Atliks užduotį „Atminties kortelės. Vabzdžiai“ - lavins 
pastabumą, atmintį, kantrumą (nuoroda - atminties kortelės). 

https://wordwall.net/play/1413/515/463  
– užduotis-2 
 
https://onabrazaityte.h5p.com/content/1290986908
838355727 - atminties kortelės 
 

Gegužės 8 d., 
penktadienis  

„Stebiu, kuriu, 
eksperimentuoju“ 

1. Atliks eksperimentą „Vikšrai atgyja“ - lavins smulkiąją motoriką 
apsukdami servetėlių juosteles apie pieštuką, stebės, kaip „vikšrai“ 
atgyja aplieti vandeniu (nuoroda - eksperimentas). 
2. Atliks kūrybinį darbelį lauke - prisirinks skirtingų dydžių, formų 
akmenukų, šakelių, pagaliukų, kitos gamtinės medžiagos ir 
atvaizduos patikusį vabalą ar vabzdį gamtoje ar namuose (nuoroda 
- vabalai). 
3. Būdami gamtoje atkreips dėmesį į pievoje, miške, aplinkoje 
šliaužiojančius, skraidančius, ropojančius vabalus ir vabzdžius, 
atpažins juos, prisimins apie juos girdėtą informaciją, fiksuos tai ir 
dalinsis nuotraukomis su draugais. 
4. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- „Istorija apie vabzdžius“ - klausysis istorijos apie vabzdžius, 
ritmuos dviskiemenius, triskiemenius žodžius (pagal pateiktą 
medžiagą); 
- klausysis ir dainuos dainelę „Sraigė nešė batukus“ (nuoroda – 
vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8G
E – eksperimentas 
 
https://pin.it/26JoZnU - vabalai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCmasvY
g&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn
1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-
Gs3weyw – vaizdo įrašas 
 
 

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PER MOKSLO KALNUS“ 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4 d., 
pirmadienis 

„Mėgintuvėlio 
kelionė oro 
balionu“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis istorijos „Mėgintuvėlio kelionė po pasaulį. I dalis“ ir 
išsiaiškins sąvokas (PowerPoint Pateiktis): kas yra mėgintuvėlis?, 
kas yra laboratorija? 
3. Atras plakate vietą, kur kyla vaikai oro balionu ir ieškos skirtumų 
tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir „OPA PA! 
Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio (PowerPoint 
pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrz
M – mankšta 
 
https://wordwall.net/embed/c81a0b99ddee43c7a70
58f1479f81a06?themeId=1&templateId=3   
- per mokslo kalnus 
 

https://wordwall.net/play/1413/515/463
https://onabrazaityte.h5p.com/content/1290986908838355727
https://onabrazaityte.h5p.com/content/1290986908838355727
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE
https://pin.it/26JoZnU
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCmasvYg&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCmasvYg&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCmasvYg&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCmasvYg&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aWE_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2vuSqdb0-Gs3weyw
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://wordwall.net/embed/c81a0b99ddee43c7a7058f1479f81a06?themeId=1&templateId=3
https://wordwall.net/embed/c81a0b99ddee43c7a7058f1479f81a06?themeId=1&templateId=3


4. Pažais žaidimą „Per mokslo kalnus“ (nuoroda – per mokslo 
kalnus), atpažins su tyrinėjimu susijusius paveikslėlius ir jų 
pavadinimus. 
5. Aptars, kas yra baliono viduje? (oras). Išsiaiškins oro savybes – 
bekvapis, bespalvis, beskonis (PowerPoint pateiktis). 
6. Sudėlios dėlionę „Balionas“ (nuoroda – dėlionė). 
7. Priešmokyklinukai skaitys knygutės „Mažasis elementorius“ 16 
puslapį, o 17 puslapio esančius paveikslėlių pavadinimus nurašys 
ant lapo. Ikimokyklinukai atliks 77 užduotį (PowerPoint pateiktis). 
8. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainelę „Aš ateinu, 
mamyte!“  (nuoroda – dainelė mamytei). 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1894
98aed94b – dėlionė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e2ttz1sc3QU - 
dainelė mamytei 
 
 

Gegužės 5 d., 
antradienis 

 

„Vandens 
savybės. 

Orientavimasis 
erdvėje: kairė, 
dešinė, viršus, 

apačia“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis istorijos „Mėgintuvėlio kelionė po pasaulį. II dalis“ ir 
aptars, kur toliau keliavo mėgintuvėlis?, kas jį užklupo? 
(PowerPoint pateiktis). 
3. Pažiūrės „Vaikų enciklopedijos“ filmuką „Ledas, vanduo, garai“ 
ir pažins vandens savybes (nuoroda – filmas). 
4. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir 
„OPA PA! Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio 
(PowerPoint pateiktis). 
5. Suskaičiuos lašelius, išskirs, kur lašelių yra po tiek pat, mažiau, 
kiek mažiau. Įtvirtins sąvokas „daugiau“, „mažiau“, „lygu“ 
(PowerPoint pateiktis). 
6. Nupieš piešinį pagal instrukciją ir įtvirtins sąvokas: kairė, dešinė, 
viršus, apačia. Pavyzdžiui, lapo kairėje pusėje, viršuje nupiešk saulę 
ir du debesis (PowerPoint pateiktis). 
7. Atliks Užduočių bloknote 16 puslapio 44-45 užduotis,  
ikimokyklinukai - matematinius veiksmus 10 ribose (PowerPoint 
pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrz
M– mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc
&list=PLAKlUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5H
Yl&index=6&t=0s - filmas 

Gegužės 6 d., 
trečiadienis 

 

„Penkios juslės“ 1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir 
„OPA PA! Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio 
(PowerPoint pateiktis). 
3. Klausysis istorijos „Mėgintuvėlio kelionė po pasaulį. III dalis“ ir 
aptars, kas dar padeda pažinti pasaulį (PowerPoint pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrz
M– mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk 
– išmanieji robotai 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=189498aed94b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=189498aed94b
https://www.youtube.com/watch?v=e2ttz1sc3QU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&list=PLAKlUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYl&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&list=PLAKlUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYl&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&list=PLAKlUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYl&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk


4. Pažiūrės „Išmaniųjų robotų“ filmuką „Penki pagrindiniai 
pojūčiai“ ir sužinos, kaip rega, klausa, lytėjimas, skonis ir kvapas 
padeda pažinti pasaulį (nuoroda – išmanieji robotai). 
5. Aptars iliustraciją „Žmogus turi 5 jusles“ ir atsakys į klausimą, 
kuo ką jauti? (PowerPoint pateiktis). 
6. Žinias įtvirtins pažaidę žaidimą „Juslės“ (nuoroda – juslės), 
paklausę garsų įrašo (nuoroda - garsai). 
7. Atliks Užduočių bloknoto 17 puslapio 46-47 užduotis ir 18 
puslapio 46-47 užduotis, ikimokyklinukai - 69 užduotį 
(PowerPoint pateiktis). 

https://padlet.com/mmasilionyte/3mltys6lvah59qcc
?fbclid=IwAR27twOvLKEYwMco-
q9sJz2RnZt6nMY3Wdiu7KMDkfAhQbOPqM4Gz1
LO-TM  - juslės 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pbxFOxz9c1g  
- garsai 

Gegužės 7 d., 
ketvirtadienis 

 

„Kaip atsiranda 
vaivorykštė“ 

1.Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis istorijos „Mėgintuvėlio kelionė po pasaulį, IV dalis“ ir 
atsakys, ką pamatė mėgintuvėlis (PowerPoint pateiktis). 
3. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir 
„OPA PA! Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio 
(PowerPoint pateiktis). 
4. Aptars vaivorykštės spalvas ir prisimins, kaip ji susidaro 
(PowerPoint pateiktis). 
5. Dėlios dėlionę „Vaivorykštė“ (nuoroda – vaivorykštė). 
6. Atliks Užduočių bloknoto 19 puslapio 48-49 užduotis ir 20 
puslapio 48-49 užduotis, ikimokyklinukai - 71 užduotį 
(PowerPoint pateiktis).  
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą kompiuterio ekrane, kartos 
rodomus šokio „Rokenrolas“ judesius (nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrz
M– mankšta 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c83
ff8d5745 – vaivorykštė 
 
https://youtu.be/-dhuF3xnb4w - šokis 
 
 

Gegužės 8 d., 
penktadienis 

 

„Eksperimentų, 
bandymų diena“ 

 
 
 
 
 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Pasirinktinai atliks vieną iš septynių bandymų (nuoroda – 
bandymai), panaudojant įvairias priemones: actą, sodą, balioną 
(sužinos, kaip pripūsti balioną panaudojant actą ir sodą); pipirus 
(sužinos, kad įmagnetintas balionas traukia smulkius daiktus); 
adatą, lipnią juostą (sužinos, kaip pradurti balioną jo 
nesusprogdinus); monetą, žvakę (sužinos ar tikrai balionas 
pripildytas vandens ir pakaitintas žvakės liepsna – nesprogsta) ir t.t. 
(nuoroda – bandymai). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrz
M – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2
14&v=_8CuBfQQVFs&feature=emb_logo+7  
– bandymai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ymsBeCeFNS
Y – žaidimas 
 

https://padlet.com/mmasilionyte/3mltys6lvah59qcc?fbclid=IwAR27twOvLKEYwMco-q9sJz2RnZt6nMY3Wdiu7KMDkfAhQbOPqM4Gz1LO-TM
https://padlet.com/mmasilionyte/3mltys6lvah59qcc?fbclid=IwAR27twOvLKEYwMco-q9sJz2RnZt6nMY3Wdiu7KMDkfAhQbOPqM4Gz1LO-TM
https://padlet.com/mmasilionyte/3mltys6lvah59qcc?fbclid=IwAR27twOvLKEYwMco-q9sJz2RnZt6nMY3Wdiu7KMDkfAhQbOPqM4Gz1LO-TM
https://padlet.com/mmasilionyte/3mltys6lvah59qcc?fbclid=IwAR27twOvLKEYwMco-q9sJz2RnZt6nMY3Wdiu7KMDkfAhQbOPqM4Gz1LO-TM
https://www.youtube.com/watch?v=pbxFOxz9c1g
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c83ff8d5745
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c83ff8d5745
https://youtu.be/-dhuF3xnb4w
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?v=ZcqmtMwPrzM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=_8CuBfQQVFs&feature=emb_logo+7
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=_8CuBfQQVFs&feature=emb_logo+7
https://www.youtube.com/watch?v=ymsBeCeFNSY
https://www.youtube.com/watch?v=ymsBeCeFNSY


3. Pažais nuotaikingą žaidimą ir įsitikins, kad balione yra oro. 
Reikės baliono, vienkartinių puodelių ar nedidelių mineralinio 
buteliukų (nuoroda – žaidimas). 
4. Prisimins programos „Zipio draugai“ valandėlę „Atpažįstame 
jausmus“ ir kalbėsis apie liūdesį ir džiaugsmą, pyktį arba 
susierzinimą, pavydą ir jaudulį (vaizdo įrašas). 
5. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- išdainuos muzikinį pasisveikinimą „Lipant per mokslo kalnus“ 
(nuoroda – pasisveikinimas); 
- gros dūdele polką (nuoroda - polka dūdele). 

https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMA
pdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--
SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leX
qmtwKQnT0 – pasisveikinimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDFs2tq8
&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sWWkyapgj8j
toXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7OA6Q8UQSVpE
1rZ4 - polka dūdele 

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

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės 4 d., 
pirmadienis 

 

„Pažintis su 
penkiais 

pojūčiais. Rega. 
Daiktų padėtis 

erdvėje“ 

1. Žiūrėdami į „OPA PA! Priešmokyklinuko knygos“ 47 puslapį, 
įvardins penkias nupieštas žmogaus kūno dalis ir pasakys, kokius 
pojūčius galima jomis jausti (vaizdo įrašas). 
2. Pasižiūrės mokomąjį filmuką „Penki pagrindiniai pojūčiai“ su 
išmaniaisiais robotukais ir sužinos, kaip žmogus patiria įvairius 
pojūčius (nuoroda – filmas). 
3. Pasiklausys dainelės apie penkis pojūčius, prisimindami, ką kuo 
jaučiame (nuoroda – dainelė). 
4. Susipažins su raide S, skirs ją žodžiuose (vaizdo įrašas). 
5. Pažais žaidimą garsų s ir š diferencijavimui, nutempdami daiktų, 
kurių pavadinimuose yra garsas s, korteles prie raidės S, o daiktų 
su garsu š korteles - prie raidės Š (nuoroda – garsai s ir š). 
5. Pasidalinę linijomis lapą į keturias dalis, įvardins, kur yra viršus, 
apačia, kairė ir dešinė (daiktų padėties erdvėje įtvirtinimas), pieš 
skirtingas raides S bei jų kiekį  nurodytose dalyse (vaizdo įrašas). 
6. Pasimankštins žiūrėdami vaizdo įrašą ir kartodami judesius bei 
dainelės žodžius (nuoroda – mankšta). 
7. Atliks Užduočių bloknoto  14, 15, 16, 19 puslapiuose esančias 
užduotis. 
8. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainą „Aš ateinu, 
mamyte!”  (nuoroda - dainelė mamytei). 

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

– filmas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1QttMQonk0 

– dainelė  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9DXWz-JjS0 

– mankšta  

 

https://wordwall.net/resource/1091288/s-

%C5%A1-diferencijavimas – garsai s ir š 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ttz1sc3QU – 
dainelė mamytei 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDFs2tq8&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sWWkyapgj8jtoXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7OA6Q8UQSVpE1rZ4
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDFs2tq8&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sWWkyapgj8jtoXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7OA6Q8UQSVpE1rZ4
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDFs2tq8&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sWWkyapgj8jtoXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7OA6Q8UQSVpE1rZ4
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDFs2tq8&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sWWkyapgj8jtoXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7OA6Q8UQSVpE1rZ4
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk
https://www.youtube.com/watch?v=f1QttMQonk0
https://www.youtube.com/watch?v=w9DXWz-JjS0
https://wordwall.net/resource/1091288/s-%C5%A1-diferencijavimas
https://wordwall.net/resource/1091288/s-%C5%A1-diferencijavimas
https://www.youtube.com/watch?v=e2ttz1sc3QU


Gegužės 5 d., 
antradienis 

„Pojūčių 
pasaulyje. 
Klausa“ 

1. Klausydamiesi įvairių garsų įrašų, bandys atspėti, koks tai garsas 
(nuoroda – garsai). 
2. Atliks ritmavimo pratimą su puodeliu, stebėdami mokytoją 
(nuoroda – ritmavimas). 
3. Pasimankštins, klausydamiesi angliškos dainelės ir žiūrėdami 
įrašą, bei supras, kad kitos kalbos žodžius galima išmokti linksmai 
pramogaujant (nuoroda – mankšta). 
4. Klausydamiesi mokytojos sekamos pasakos „Garsų šalyje“, 
bandys tarti žodžius įvairiu balso aukštumu, tempu, pakartos 
įvairius garsažodžius, ištiktukus, pamėgdžios gyvūnų kalbą (vaizdo 
įrašas). 
5. Nurimę tam tikrą laiką ir užsimerkę, bandys išgirsti aplinkoje 
sklindančius garsus, nupieš juos skleidžiančius objektus. 
6. Atliks užduotį „Nupiešk, ką girdi“, kai, pasiklausę įrašo, turės 
nupiešti objektą, kuris tą garsą skleidžia (vaizdo įrašas). 
7. Pažais žaidimą „Daryk, kaip sakau“. Turės atlikti veiksmą 
išgirdęs instrukciją, bet matydamas klaidingą veiksmą ekrane 
(vaizdo įrašas). 
8. Į buteliukus prisipylę skirtingą kiekį skysčio klausysis, kaip jie 
skamba, švelniai dauždami į stiklą mediniu pagaliuku (vaizdo 
įrašas). 
9. Atliks Užduočių bloknote 20 puslapyje esančias užduotis. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3

7&amp=&v=n1m4h79JZso&amp=&feature=emb_l

ogo – garsai 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUYKB1Bva

RU – ritmavimas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw 

– mankšta 

 

Gegužės 6 d., 
trečiadienis 

 

„Pojūčių 
pasaulyje. 
Lytėjimas“ 

1. Pasidės ant stalo keletą skirtingos faktūros daiktų, rankomis lies 
jų paviršius atsimerkę, apibūdins daiktus (šaltas, kietas, švelnus ir 
t.t.). Po to turės atpažinti daiktą užsimerkus ir  jį liečiant (vaizdo 
įrašas). 
2. Iš dviejų lėkštučių, būdami užsimerkę, dešine ir kaire rankomis 
ims nurodytą kiekį pupelių, suprasdami, kad atmerktomis akimis 
šią užduotį atlikti yra lengviau (vaizdo įrašas). 
3. Atliks matematinį veiksmą užsimerkus – kaire ranka paims tris 
pupeles, o dešine - dviem pupelėmis daugiau, nei kaire (vaizdo 
įrašas). 
4. Matydami paveikslėlį bei įsivaizduodami ten pavaizduotą daiktą, 
prisimindami savo potyrius su juo, apibūdins daiktą: „Koks jis?“ 
(pavyzdžiui, katinas – švelnus, minkštas, pūkuotas) (vaizdo įrašas). 

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

bLvMFBbcg –  mankšta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKm17gFi-K0 

– šlykštukas 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&amp=&v=n1m4h79JZso&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&amp=&v=n1m4h79JZso&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&amp=&v=n1m4h79JZso&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YUYKB1BvaRU
https://www.youtube.com/watch?v=YUYKB1BvaRU
https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-bLvMFBbcg
https://www.youtube.com/watch?v=Y-bLvMFBbcg
https://www.youtube.com/watch?v=cKm17gFi-K0


5. Popieriaus lape nupieš tai, kas kieta, švelnu, šalta, aštru, po tris 
daiktus kiekvienam apibūdinimui ir užrašys jų pavadinimus. 
6. Atliks Užduočių bloknote 18 puslapyje esančias užduotis. 
7. Atsipalaidavimui po darbų pamankštins kaklą bei kitas kūno 
dalis, įpindami jogos elementus (nuoroda – mankšta). 
8. Pasigamins kvepiantį „šlykštuką“ pagal pavyzdį internete, 
patyrinės savo pojūčius žaidžiant su juo (nuoroda – šlykštukas). 

Gegužės 7 d., 
ketvirtadienis 

 

„Pojūčių 
pasaulyje. Skonis 

ir uoslė“ 

1. Pasižiūrės animacinį filmuką „Skonis ir kvapas įkvepia“, 
suprasdami, kad malonus skonis ir gardus kvapas gali net pagerinti 
žmogaus nuotaiką (nuoroda – filmas). 
2. Viename popieriaus lape, padalintame pusiau nubrėžta linija, 
nupieš daiktus, kurie jam kvepia (dešinėje pusėje) ir smirda (kairėje 
pusėje), kitame – kurie yra skaniausi (dešinėje) ir nemėgstamiausi 
(kairėje), mokantieji užrašys jų pavadinimus. 
3. Žiūrėdami į liežuvio plakatą, sužinos, kuria jo dalimi jaučiame 
skirtingą skonį (rūgštų, kartų, saldų ir kt.) (vaizdo įrašas). 
4. Matydami maisto produktų paveikslėlius, turės įvardinti, kokio 
jie skonio (vaizdo įrašas). 
5. Nupieš po tris rūgščius, saldžius, karčius, sūrius bei aštrius 
daiktus, mokantieji užrašys jų pavadinimus. 
6. Atliks Užduočių bloknote 17 puslapyje esančias užduotis. 
7. Smagiai pasimankštins, atsipalaiduodami po veiklos (nuoroda – 
mankšta). 

https://www.youtube.com/watch?v=9-6l0J0eB8w  
– filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg 

–  mankšta 

 

Gegužės 8 d., 
penktadienis 

„Eksperimentų 
diena“ 

1. Aptars savaitės patyrimus, veiklą, apibendrins visus penkis 
pojūčius, supras, kokie jie mums svarbūs, pajus, kokie esame 
laimingi, kad juos turime, įsitikins, kad turime atsakingai rūpintis 
savo kūnu (vaizdo įrašas). 
2. Atliks eksperimentą su besiliejančiomis ant rankšluostinio 
popieriaus spalvomis „Vaivorykštė stiklinėje“, stebės, kaip veikiant 
vandeniui, spalvos plečiasi ir kyla aukštyn (nuoroda – vaivorykštė). 
2. Atliks eksperimentą „Keliaujančios spalvos“, sužinos, kaip, 
susimaišius pagrindinėms spalvoms, atsiranda kitos (vaizdo įrašas). 
4. Pasižiūrės filmą vaikams „Seku seku gamtą“, kurio metu žmogus 
bandė atspėti gyvūnų mintis ir jas įgarsino pagal savo pajautimą, 

https://www.youtube.com/watch?v=BLp99NpvJV0 

– vaivorykštė 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqiozsFXbSg 

– filmas 

 

https://youtu.be/bEofHz-8wLo - šokis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMA
pdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--
SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leX
qmtwKQnT0 – pasisveikinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=9-6l0J0eB8w
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=BLp99NpvJV0
https://www.youtube.com/watch?v=LqiozsFXbSg
https://youtu.be/bEofHz-8wLo
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0


bandys atspėti, ką jam ar jo šeimos nariams nori pasakyti gyvūnai 
ir augalai, esantys šalia (nuoroda – filmas). 
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą kompiuterio ekrane, kartos 
rodomus šokio „Katino ir pelės cha-cha-cha” judesius (nuoroda – 
šokis).  
6.  Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- dainuos muzikinį pasisveikinimą (nuoroda – pasisveikinimas); 
- gros „Gėlių valsą“ dūdele (nuoroda – valsas dūdele). 

https://www.youtube.com/watch?v=aszyzHeAj5Y
&feature=share&fbclid=IwAR3EfLlJtTLZRFgNK4a
yiGc4sigPgxbrbYrsew4W9tq0S9tW7U0tUImsiQ4 - 
valsas dūdele 
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2020-04-30 

https://www.youtube.com/watch?v=aszyzHeAj5Y&feature=share&fbclid=IwAR3EfLlJtTLZRFgNK4ayiGc4sigPgxbrbYrsew4W9tq0S9tW7U0tUImsiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=aszyzHeAj5Y&feature=share&fbclid=IwAR3EfLlJtTLZRFgNK4ayiGc4sigPgxbrbYrsew4W9tq0S9tW7U0tUImsiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=aszyzHeAj5Y&feature=share&fbclid=IwAR3EfLlJtTLZRFgNK4ayiGc4sigPgxbrbYrsew4W9tq0S9tW7U0tUImsiQ4

