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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11-15 d. 

„Noriu būti 
švarus“ 

1. Vaikai atliks mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Tobulins kasdienio gyvenimo įgūdžius: 
- pratinsis taisyklingai plautis rankas (nuoroda – „Plauname rankas“); 
- savarankiškai valgys ir gers iš puoduko, bandys taisyklingai laikyti šaukštą;  
- pratinsis būti be sauskelnių ir prašytis ant puodo;  
- mokysis naudotis nosinaite, klausysis dainelės „Mano nosinaitė“ (nuoroda 
– dainelė). 
3. Susipažins su higienos reikmenimis: muilu, vandeniu, rankšluosčiu. Žinos 
jų paskirtį ir jais naudosis:  
-  klausysis dainelės apie higieną, supras su švara susijusius paaiškinimus, 
prašymus (nuoroda – higiena); 
- žiūrės animacinį filmą „Baltprausys“. Išlaikys dėmesį, pažins kelis rodomus 
daiktus ar reiškinius, bandys juos pavadinti. Intuityviai mėgdžios tai, kas jam 
patinka (nuoroda – filmas); 
- įtvirtins kūno dalių pavadinimus: galva, akys, nosis ir kt. Vartos sąvokas 
„viena galva“, viena nosis“, „dvi akys“, „dvi ausys“. 
4. Pūs muilo  burbulus (kvėpavimo pratimas). Mama/tėtis į stiklinę ar kitą 
indą įpils vandens ir truputį muilo. Vaikas pūs per šiaudelį, susidarys 
burbulai. 
5. Atliks eksperimentą „Muilo debesėliai“. Reikės paprasto muilo likučių. 
Mama/tėtis pakaitins juos vieną minutę mikrobangų krosnelėje, vaikai 
pamatys, kokie muilo „debesėliai“ gavosi (nuoroda – eksperimentas). 
6. Kartu su mama/tėčiu žais pirštukų žaidimą „Lyja lyja lietus“. Mėgdžios 
išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus (nuoroda -  pirštukų žaidimas). 
7. Lavins smulkiąją motoriką: 
-  atsuks ir užsuks įvairių dydžių buteliukų kamštelius; 
- sušluos su šluota smulkius daiktus (popieriaus skiauteles, pupeles, lego 
kaladėles ir kt.) į nurodytą  vietą.  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9Afva
Fuw&t=32s - „Plauname rankas“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
6ZBd9FVMaA - dainelė  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14
WGjcw - higiena 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
fRNh3roVwg - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rc5Xm6
sgo6Q - eksperimentas  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xrqoeVC
o88g - pirštukų žaidimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P3VMw
DAroJU&feature=share&fbclid=IwAR3jI6wKr
G2fekaOU61a2K1IEXME2_fKAYXntOKOF4
dk_Bc-Y0LVzcy_2QQ  - Mažoji šokėja 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mKSjR3
RiBf8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SLjl0

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=-6ZBd9FVMaA
https://www.youtube.com/watch?v=-6ZBd9FVMaA
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=-fRNh3roVwg
https://www.youtube.com/watch?v=-fRNh3roVwg
https://www.youtube.com/watch?v=Rc5Xm6sgo6Q%20-
https://www.youtube.com/watch?v=Rc5Xm6sgo6Q%20-
https://www.youtube.com/watch?v=xrqoeVCo88g
https://www.youtube.com/watch?v=xrqoeVCo88g
https://www.youtube.com/watch?v=P3VMwDAroJU&feature=share&fbclid=IwAR3jI6wKrG2fekaOU61a2K1IEXME2_fKAYXntOKOF4dk_Bc-Y0LVzcy_2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=P3VMwDAroJU&feature=share&fbclid=IwAR3jI6wKrG2fekaOU61a2K1IEXME2_fKAYXntOKOF4dk_Bc-Y0LVzcy_2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=P3VMwDAroJU&feature=share&fbclid=IwAR3jI6wKrG2fekaOU61a2K1IEXME2_fKAYXntOKOF4dk_Bc-Y0LVzcy_2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=P3VMwDAroJU&feature=share&fbclid=IwAR3jI6wKrG2fekaOU61a2K1IEXME2_fKAYXntOKOF4dk_Bc-Y0LVzcy_2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=mKSjR3RiBf8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SLjl0tfWgqsXn2Q6hHdcs8Mjbg5bMG_dmXQIXlsmgmrHEQ66mYhMkMhw
https://www.youtube.com/watch?v=mKSjR3RiBf8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SLjl0tfWgqsXn2Q6hHdcs8Mjbg5bMG_dmXQIXlsmgmrHEQ66mYhMkMhw


8. Atliks meninius darbelius: 
- pieš su šukomis. Ant popieriaus lapo mama/tėtis užteps kelių spalvų dažus. 
Vaikas braukys šukomis per dažus įvairiomis kryptimis; 
-  antspauduos su įvairiais virtuvės įrankiais: košės grūstuvu, šakute, 
šepetėliu, kempinėle ir kt., stebės, kokius skirtingus pėdsakus įrankiai palieka. 
9. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- pašoks kartu su mažąja šokėja Zumbą (nuoroda - Mažoji šokėja); 
- klausys dainelės „Kiškis ilgaausis“ ir, su mamos/tėčio pagalba, rodys 
atitinkamus judesius (nuoroda – „Kiškis ilgaausis“). 

tfWgqsXn2Q6hHdcs8Mjbg5bMG_dmXQIXls
mgmrHEQ66mYhMkMhw  – „Kiškis 
ilgaausis“ 

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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11-15 d. 

„Kas ten 
skraido, 
ropoja, 

šliaužia“ 

1. Žiūrėdami knygutes, stebėdami gamtą, atpažins vabaliukus ir kitus gyvius: 
boružę, sraigę, skruzdėlę, varlę, drugelį. Lygins juos su augalais - „didelis“, 
„mažas“. Nupasakos, kaip jie atrodo, kaip juda: ropoja, šliaužia, šokinėja, 
skraido. 
2. Vartydami knygutes aptars siužetinius paveikslėlius (pagal sugebėjimą). 
Sužinos, kur gyvena vabaliukai, supras, kad ir jie turi savo namus. Žais „Kas 
kur gyvena?“: varlytė – kūdroje, drugelis – gėlės žiede, skruzdė – po 
akmenėliu, sliekas – žemėje ir t.t. 
3. 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). 
4. Pasirinks gamtinės medžiagos: samanėlių, kerpių, žievelių, sausos žolės ir 
padarys gyvūnėlių namus – dėžutėje išklos pievutę. Sukonstruos namelį savo 
mylimiausiam žaisliukui. 
5. Klausysis mamos/tėčio skaitomų kūrinėlių apie vabaliukus: V. 
Palčinskaitės eilėraščio „Skruzdėlytė“ ir P. Mašioto pasakėlės  „Jonukas ir 
bitelė“, kalbės apie tai, ką išgirdo (pagal pateiktą medžiagą). 
6. Atliks meninį darbelį „Boružėlė“ - dažys akmenukus raudonais dažais ir 
nutaškuos juodais taškučiais. Spalvins vabaliukus, gėlių žiedelius. 
7. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 

https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna
9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQp
CdhTg?fbclid=IwAR1L7HdHT0Fskd224n-
IHS0d8v0DFZZenHLP5dURCIF_X7WsLpqe
_BA2kNg – knygelė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR
3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AzU
1emw4zNG600HPVFu0p3ob5XovBDBp5ulX
2GtUhbLihl7xQJGuUGW8 – „Boružėlė“ 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=sha
re&v=6_5YCmasvYg&fbclid=IwAR3AdcHKf
nQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVl
ZSOMPBVyaA0yfz0&app=desktop – dainelė 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mKSjR3RiBf8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SLjl0tfWgqsXn2Q6hHdcs8Mjbg5bMG_dmXQIXlsmgmrHEQ66mYhMkMhw
https://www.youtube.com/watch?v=mKSjR3RiBf8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SLjl0tfWgqsXn2Q6hHdcs8Mjbg5bMG_dmXQIXlsmgmrHEQ66mYhMkMhw
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
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?feature=share&v=6_5YCmasvYg&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=6_5YCmasvYg&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=6_5YCmasvYg&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=6_5YCmasvYg&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0&app=desktop


- klausysis dainelės „Boružėlė“, palinguos rankytėmis ir pašoks (nuoroda – 
„Boružėlė“); 
- klausydami mokytojos atliekamos dainelės „Sraigė nešė batukus“, ritmuos 
akmenukais, kaladėlėmis, plos rankytėmis (nuoroda – dainelė).. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA  „AUGU SVEIKAS KAIP RIDIKAS“  

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 

„Maisto 
produktų 
įvairovė“ 

1.Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami edukacinį filmuką „Sveika mityba vaikams“, susipažins, ką 
sveika valgyti ir kodėl, supras, kad mityba labai svarbi mūsų sveikatai 
(nuorodos - edukacinis filmukas). 
3. Bandys iš reklaminių laikraštukų iškirpti įvairius sveiko maisto produktus 
ir juos suklijuoti ant popieriaus lapo, šalia apskritime nupieš linksmą veiduką. 
Ant kito lapo suklijuos iškirptus nesveikus produktus, nupieš liūdną veiduką. 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Vaisiai ir 
daržovės“, įvardins, kokių daržovių ir vaisių pavadinimus išgirdo, bandys 
mušti ritmą 2 šaukštais (nuoroda – dainelė). 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZj
kVtO4  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7x
mdNkw&t=148s - edukacinis filmukas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpA
Kc-
mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ
86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuq
z6ToKk7YKJXltb7Q - dainelė 

Gegužės  
12 d., 

antradienis 

„Virė virė 
košę“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Klausydamiesi dainelės „Virė virė košę“, atliks judesius ir išsiaiškins su 
mama/tėčiu, iš ko yra verdamos košės (nuoroda – dainelė). 
3. Padės mamai/tėčiui išvirti mėgstamą košę, sužinos produktų pavadinimus, 
įvardins juos. 
4. Bandys apvedžioti lėkštę sau ir kitiems šeimos nariams, jas iškirps ir papuoš 
pasirinkta technika (spalvins, antspauduos, aplikuos). 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZj
kVtO4  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V6NfrL
Dbjh0  - dainelė 

Gegužės  
13 d.,  

trečiadienis 

„Mano 
daržovių 
krepšelis“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami filmuką susipažins su daržovėmis, aptars jų išvaizdą, išgirs 
pavadinimus, bandys patys įvardinti pažįstamas daržoves, pasakys, ar patinka 
jas valgyti (nuoroda – daržovės). 
3. Apžiūrės namuose turimas daržoves, jas įvardins, pasakys spalvą, ragaus ir 
pasakys, kokio jos skonio. Sužinos, kurias daržoves galima valgyti žalias, o 
kurias reikia virti (agurkas, pomidoras, bulvė ir kt.). 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZj
kVtO4  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LaZPl5k
IeQs&t=79s  - daržovės 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFo
DjU&list=PLhVV6_kzEyGPv7cu7C7MywSH
LVYM6YXwG&index=7  - pasaka 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6ToKk7YKJXltb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6ToKk7YKJXltb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6ToKk7YKJXltb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6ToKk7YKJXltb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR039TlsJ86vUs9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6ToKk7YKJXltb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=V6NfrLDbjh0
https://www.youtube.com/watch?v=V6NfrLDbjh0
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=LaZPl5kIeQs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=LaZPl5kIeQs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU&list=PLhVV6_kzEyGPv7cu7C7MywSHLVYM6YXwG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU&list=PLhVV6_kzEyGPv7cu7C7MywSHLVYM6YXwG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU&list=PLhVV6_kzEyGPv7cu7C7MywSHLVYM6YXwG&index=7


4. Klausysis pasakos „Ropė“. Kartu su pasakos seneliu prisimins jo darže 
auginamas daržoves ir bandys kartu sekti pasaką, įvardins pasakos veikėjus 
(nuoroda – pasaka). 
5. Pasirinktinai spalvins, aplikuos ar lipdys įvairias daržoves, įvardins jų 
spalvas (pagal pateiktą medžiagą). 

Gegužės  
14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Man 
skaniausi - 

vaisiai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami filmuką susipažins su įvairiais vaisiais ir uogomis, palygins juos 
su geometrinėmis figūromis, įvardins spalvas, kiekį (nuoroda – vaisiai). 
3. Atliks rankyčių šokį, pajaus ritmą, mankštins rankeles (nuoroda – rankyčių 
šokis). 
4. Pasirinktinai spalvins, aplikuos ar lipdys įvairius vaisius, uogas (pagal 
pateiktą medžiagą). 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZj
kVtO4  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q
31B4xk&t=86s  - vaisiai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DkkJVs-
Zwig&feature=youtu.be  - rankyčių šokis 

Gegužės  
15 d., 

penktadienis  

„Smaližių 
diena“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Žiūrėdami Kakės Makės filmuką sužinos, kaip gaminamas šokoladas 
fabrike, išmoks pasigaminti saldainių iš įvairių vaisių (nuoroda – filmas). 
3. Esant galimybei, kartu su mama/tėčiu gamins iš vaisių, daržovių ir kefyro 
sveikus kokteilius, juos ragaus ( nuoroda – kokteiliai). 
4. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotį - linksmai pajudėti 
mėgdžiojant judesius pagal D. Kabalevskio „Komediantų galopas“ (nuoroda 
– judėjimas). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZj
kVtO4  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tLyVgch
vPJs - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hgGBQu
QsFuA  - kokteiliai 
 
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9t
k/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_
content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=desi
gnshare&utm_medium=link&utm_source=pu
blishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrk
Xy-
pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVU
KxYnAPSB8 – judėjimas 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=DkkJVs-Zwig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DkkJVs-Zwig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=tLyVgchvPJs
https://www.youtube.com/watch?v=tLyVgchvPJs
https://www.youtube.com/watch?v=hgGBQuQsFuA
https://www.youtube.com/watch?v=hgGBQuQsFuA
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8
https://www.canva.com/design/DAD6wU1l9tk/PTRv29yd0UIVldDMCAucTQ/view?utm_content=DAD6wU1l9tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR0x0PzV5PWDrkXy-pBu8hy7jADw7d7xfSqA6MQNKZg0SzSjVUKxYnAPSB8


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 su vabaliuku (nuoroda - mankštelė). Visą savaitę pasivaikščiojimo metu, kieme ar 
miške, paskatinkite vaikus ieškoti, atrasti, pastebėti vabzdžius, vabalus ir pagal galimybes juos pavadinti. 

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/hUbYq93cYdE  
- mankštelė su vabaliuku 

Gegužės 
11 d., 

pirmadienis 

„Pavasaris 
pažadino 
gamtą“ 

1. Žiūrės filmuką „Vabzdžiai“, stebės jų įvairovę gamtoje (nuoroda - 
vabzdžiai). 
2. Susipažins su vabalo kūno sandara: 
- kūnas, sparnai, galva, kojos, ūsai; 
- pagal galimybes pats bandys parodyti ir pavadinti kūno dalis; 
- suskaičiuos, kiek vabalas turi kojų, sparnų, ūsų (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Pagal galimybes iš popieriaus darys darbelį „Vabalas“: 
- padedant suaugusiam, ant lapo pieštuku apibrėš ovalo formą (vabalo kūnas), 
apskritimą (sparneliai) ir  6 vienodo ilgio juosteles (kojos); 
- apibrėžtas formas bandys savarankiškai iškirpti; 
- padedant klijuos detales, nuspalvins ir pripieš akis (pagal pateiktą 
medžiagą). 
4. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos „Skruzdėliukų dainelę“ 
(nuoroda – dainelė). 

https://youtu.be/7tKbYL9G1Jg - vabzdžiai  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PfgU-
jTz2Cg&feature=share&fbclid=IwAR3VBg_b
oaY9I3LGXIKfKIWt_3xvnYHcyylhpDwGvpt
Sf1X-ZHEyoWABUoQ –  dainelė  
 
 
 
  
 
 
 

Gegužės 
12 d.,  

antradienis 

„Bitutė neša 
medų“ 

1. Žiūrės edukacinį filmuką „Žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius“:  
- filmuko metu skaičiuos avis; 
- išgirs žodžius „bitė“, „medus“, atskirs bitę pagal jos išvaizdą (nuoroda – 
filmukas). 
2. Pagal pasirinkimą ir galimybes: 
- antspauduos bitutes pirštukais arba teptuku ir guašu - kūnelis, sparneliai 
(pagal pateiktą medžiagą); 

https://youtu.be/0SFKGPOkANU   
- filmukas  
 
https://youtu.be/oU-Yg1rh9Bk  
- bičių dekoracijos  
 
http://mudubudu.lt/gyvuneliai  
- spalvinimui 

https://youtu.be/9lq9AfvaFuw
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A
https://youtu.be/FcnG14WGjcw
https://youtu.be/hh26I-B4F-8
https://youtu.be/hUbYq93cYdE
https://youtu.be/7tKbYL9G1Jg
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://youtu.be/0SFKGPOkANU
https://youtu.be/oU-Yg1rh9Bk
http://mudubudu.lt/gyvuneliai


- tapys „Bitučių koriukus“ - iš plastikinio maišelio su burbuliukais nuo 
pakuotės iškirps korio formos detales, ant jų teps geltoną, rudą, oranžinę 
spalvas ir ant popieriaus lapo darys antspaudus (pagal pateiktą medžiagą); 
- iš antrinių žaliavų gamins bitutes (nuoroda – bičių dekoracijos); 
- lavins rankelę spalvindami (nuoroda – spalvinimui). 

 

Gegužės 
13 d., 

trečiadienis 

„Taškuota 
boružėlė“ 

1. Žiūrės filmuką „Boružės skrydis“, sutelks dėmesį ir stebės, kaip boružė 
išskleidžia sparnus, skrenda. Pagal galimybes parodys ir suskaičiuos 
sparnelius, pasakys sparnelių ir taškelių spalvą (nuoroda – boružės skrydis).   
2. Pasirinktinai ir pagal galimybes gamins boružėlę, išskirs ir pavadins 
boružėlės kūno dalis (kūnas, sparnai, galva, akys): 
- iš daržovių arba vaisių (nuoroda – iš daržovių, iš vaisių); 
- iš popieriaus, antrinių žaliavų arba akmenukų (nuoroda – 3 būdai 
pasigaminti boružėlę). 
3. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Boružėlė“, 
palinguos pagal muziką (nuoroda - dainelė). 

https://youtu.be/kCye9fW6aXI - boružės 
skrydis 
 
https://youtu.be/HGX6DNAsu8A  
- iš daržovių 
 
https://youtu.be/pi-ow5JDMQ4 - iš vaisių 
 
https://youtu.be/WxupUdZh4xM  
- 3 būdai pasigaminti boružėlę 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR
3ab5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IubA
Gb5GSrizDy64oEG3_7wfo4oww1rivFv4Wyw
-hqrJI2QNfZShZKJw  
– dainelė 

Gegužės  
14 d.,  

ketvirtadienis 
 

„Drugelių 
plazdėjimas“ 

1. Žiūrės filmuką „Drugeliai“ - pamatys drugelių įvairovę, kaip jie skrenda, 
juda ir pagal galimybes įvardins jų spalvas (nuoroda – drugeliai). 
2. Pagal pasirinkimą ir galimybes: 
- darys meninį darbelį „Drugelio antspaudas“  - kempinėlę per vidurį suriš 
gumele, užteps norimų dažų ir popieriuje darys antspaudus (pagal pateiktą 
medžiagą);  
- darys darbelį „Suteik drugeliui spalvas“ – tėveliai ant sulenkto popieriaus 
lapo vidurio nupieš pusę drugelio kontūro. Vaikai pagal nubrėžtą liniją 
bandys iškirpti drugelio kontūrus. Lapą, su drugelio kontūru, lauke uždės ant 
įvairių paviršių (pagal pateiktą medžiagą); 
- atliks rankos lavinimo užduotis (nuoroda – spalvinimui). 
3. Stebės vaizdo įrašą  kompiuterio ekrane ir pakartos rodomus šokio judesius 
(nuoroda – šokis). 

https://youtu.be/qYA6VjvF95M - drugeliai  
 
http://mudubudu.lt/drugeliai - spalvinimui 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys
_5ow - šokis 
 

https://youtu.be/kCye9fW6aXI
https://youtu.be/HGX6DNAsu8A
https://youtu.be/pi-ow5JDMQ4
https://youtu.be/WxupUdZh4xM
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://youtu.be/qYA6VjvF95M
http://mudubudu.lt/drugeliai
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow


Gegužės 
15 d., 

penktadienis 

„Šliaužia  
sraigė takeliu“ 

1. Žiūrės filmuką „Sraigė pietauja“ - mokysis sukaupti ir išlaikyti dėmesį, 
stebėti kaip sraigė maitinasi, šliaužia (nuoroda – sraigė). 
2. Pagal pasirinkimą ir galimybes: 
- žais kompiuterinį žaidimą „Atpažink ir pavadink vabzdį“ – tapatins, 
atpažins ir pavadins vabzdžius (nuoroda – žaidimas); 
- gamins sraigę iš maisto produktų (nuoroda – maisto idėjos). 
3. Atliks eksperimentą „Vabalai pabunda“ - padedant suaugusiajam iš stalo 
servetėlių gamins „kirminukus“ (nuoroda – kirminai). 

https://youtu.be/U-yv6w4Xqlw - sraigė  
 
https://wordwall.net/play/1414/651/417  
- žaidimas 
 
https://youtu.be/Q0GvnnGz7iI -  maisto 
idėjos  
 
https://youtu.be/GU3RokJc8GE - kirminai  

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

Data Tema  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11-15 d. 

„Geometrinių 
formų 

pasaulyje“ 

1. Kiekvieną rytą mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Pasirinktinai žiūrės edukacinius filmukus: 
- „Formos ir panašūs daiktai“, stebės ir klausysis formų pavadinimų, lygins 
jų panašumą su aplinkos daiktais (nuoroda – formos ir daiktai); 
- „Mokomės geometrinių formų“, prisimins formų pavadinimus ir pagal 
galimybes jas pavadins (nuoroda – filmas); 
- „Mokomės ir žaidžiame kartu“ (nuoroda – mokomės), „Ekskavatorius“ 
(nuoroda – ekskavatorius). Stebės, kaip iš formų dėliojami daiktai ir  pagal 
galimybes formas pavadins. 
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). 
5. Pagal galimybes išskirs trikampį iš kitų geometrinių formų – atras jį savo 
darbeliuose, suskaičiuos jo kampus. Ieškos trikampio formos knygutėse, 
žurnaluose, namų aplinkoje, pagal galimybes jį pavadins (pagal pateiktą 
medžiagą). 

https://youtu.be/NXMDG093AOc - mankšta 
 
https://youtu.be/D3BiqHlLS4g  - formos ir 
daiktai 
 
https://youtu.be/sKTadQ75scA -  filmas 
 
https://youtu.be/_8qWkCsyZmE – mokomės 
 
https://youtu.be/K8zPX31zl30   
- ekskavatorius 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wl6IpP2
oxIY&feature=share&fbclid=IwAR3ETijwt7N
k3HhU1Q4Nw7J-
qyCFfWmOsaIKeIGNVFJzOPnyVwyjPnMpd
_Y - pasisveikinimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJW
uwZpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gO1
6cUk_HG1riCxaCKqyeXPaBCwVZnwcvaMI
VNd0m26dJa43wZnQBYVk  
- dainelė „Nuostabios spalvos“ 

https://youtu.be/U-yv6w4Xqlw
https://wordwall.net/play/1414/651/417
https://youtu.be/Q0GvnnGz7iI
https://youtu.be/GU3RokJc8GE
https://youtu.be/NXMDG093AOc
https://youtu.be/D3BiqHlLS4g
https://youtu.be/sKTadQ75scA
https://youtu.be/_8qWkCsyZmE
https://youtu.be/K8zPX31zl30
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=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=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


6. Pagal galimybes išskirs keturkampio formą iš kitų geometrinių formų, 
suskaičiuos jo kampus. Ieškos keturkampio formos knygutėse, žurnaluose,  
namų aplinkoje, pagal galimybes jį pavadins. 
7. 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).  
8. 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.). 
9. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- padainuos pasisveikinimo dainelę „Labas rytelis“ (nuoroda - 
pasisveikinimas); 
- žiūrės ir klausysis dainelės apie spalvas „Nuostabios spalvos“, bandys kartoti 
spalvų pavadinimus, palinguoti pagal muziką  (nuoroda – dainelė 
„Nuostabios spalvos“). 
10. Poilsio valandėlėmis stebės vaizdo įrašą  kompiuterio ekrane ir pakartos 
rodomus šokio judesius (nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys
_5ow - šokis 
 

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

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 
 

„Mano šeima. 
Kas ją 

sudaro?“ 

1. Vaikai atliks  mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakos ir aiškinsis, kas yra šeima (nuoroda – pasaka apie šeimą). 
3. Pažiūrės įrašą apie gyvūnus, supras, kad gyvūnų mamos taip pat myli savo 
vaikus ir jais rūpinasi (nuoroda – gyvūnai). 
4. Pasimokys dainelės apie pirštukų šeimą, rodys pirštukų judesius ir pakartos, 
kokie šeimos nariai būna (nuoroda – pirštų šeima). 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK1
81Q – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1c
NP6A - pasaka apie šeimą 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1cNP6A
https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1cNP6A


5. Nupieš savo šeimą stebėdami piešimo pamoką, vyresnieji užrašys šeimos 
narių vardus (nuoroda – šeimos piešimas). 

https://www.facebook.com/NTDTelevision/v
ideos/179532929771506  - gyvūnai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2Wx
V1LY – pirštų šeima 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G-
LS1PoFjWY - šeimos piešimas 

Gegužės 
 12 d., 

antradienis 
 

„Kaip aš 
jaučiuosi 
šeimoje? 
Jausmai ir 
emocijos“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės filmuką „Kakė Makė mokosi suvaldyti pyktį“ ir aptars, ar patys 
dažnai pyksta. Supykę pabandys pritaikyti išmoktus pykčio valdymo būdus. 
3. Susipažins su emocijomis ir jausmais, mokysis juos pavadinti (nuoroda – 
emocijos). 
4. Stebės, kaip jaučiasi kiti šeimos nariai, jų paklausinės, atkreips dėmesį į jų 
veido išraišką. Vėliau pabandys nupiešti arba nulipdyti  linksmą, liūdną ar 
išsigandusį veidą. 
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos rodomus „Draugų šokio“ judesius 
(nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7K
Z9lVI – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RFAZ6c
d2SRY  - Kakė Makė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB
89v8Q - emocijos  
 
https://youtu.be/XmedDZGzWoU - šokis 

Gegužės  
13 d., 

trečiadienis 
 

„Darbai 
namuose. Ką 
visi veikia?“ 

1. Vaikai mankštinsis  (nuoroda – mankšta). 
2. Išklausys mokytojos ir varnos Karkonės pokalbį apie namų ruošos darbus 
(vaizdo įrašas). 
3. Pasiklausys pasakos „Gero darbo istorija“ ir apgalvos, kaip patys padeda 
mamoms ir tėčiams namuose, kokius darbus sugeba daryti (nuoroda – 
pasaka). 
4. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotėles: 
- dainuos dainelę „Lot Mari“  (nuoroda – dainelė „Lot Mari“); 
- pažais - atversdami korteles, ieškos tų pačių dviejų instrumentų, žinomus 
instrumentus įvardins (nuoroda – muzikos instrumentai). 

https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7K
Z9lVI  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJU
E8Y – pasaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xAm_H
FzKRG4&feature=share&fbclid=IwAR0Pwss
WrxthJiV7ZSsqg0MkXNmdWqbvOqbr1Z8Y
FPGUI5OGlYzO5XLNC_s - dainelė „Lot 
Mari“  
 
https://h5p.org/node/845703?fbclid=IwAR0
6x7SDzt49-
KWHpIEQgf5SKtUw3mEHgnX6lWLyp23g82
6qXYto0BP-XlU - muzikos instrumentai 

https://www.facebook.com/NTDTelevision/videos/179532929771506
https://www.facebook.com/NTDTelevision/videos/179532929771506
https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY
https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY
https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7KZ9lVI
https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7KZ9lVI
https://www.youtube.com/watch?v=RFAZ6cd2SRY
https://www.youtube.com/watch?v=RFAZ6cd2SRY
https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB89v8Q
https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB89v8Q
https://youtu.be/XmedDZGzWoU
https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7KZ9lVI
https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7KZ9lVI
https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJUE8Y
https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJUE8Y
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://h5p.org/node/845703?fbclid=IwAR06x7SDzt49-KWHpIEQgf5SKtUw3mEHgnX6lWLyp23g826qXYto0BP-XlU
https://h5p.org/node/845703?fbclid=IwAR06x7SDzt49-KWHpIEQgf5SKtUw3mEHgnX6lWLyp23g826qXYto0BP-XlU
https://h5p.org/node/845703?fbclid=IwAR06x7SDzt49-KWHpIEQgf5SKtUw3mEHgnX6lWLyp23g826qXYto0BP-XlU
https://h5p.org/node/845703?fbclid=IwAR06x7SDzt49-KWHpIEQgf5SKtUw3mEHgnX6lWLyp23g826qXYto0BP-XlU


Gegužės  
14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Būti namie 
visai smagu“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Patreniruos pirštus ir delnus, kad geriau sektųsi ką nors nuveikti (nuoroda 
– pirštai). 
3. Pažiūrės animacinį filmą „Varliukas ieško tėtės“, aiškinsis, ką vaikas gali 
veikti kartu su tėčiu (nuoroda - varliukas). 
4. Išsirinks labiausiai patikusį gyvūną ir kartu su kuriuo nors šeimos nariu jį 
padarys (nuoroda – darbeliai). 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 - mankšta 
 
https://www.facebook.com/5min.crafts/video
s/440116990210545 - pirštai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0Vrjgkp
GFU0 – varliukas 
 
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/vi
deos/2888082381283140 - darbeliai 

Gegužės   
15 d., 

penktadienis  

„Su šeimos 
diena! 

Švęskime 
kartu“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).  
2. Esant galimybei, žiūrėdami vaizdo įrašą mokysis  išsikepti skanių bandelių, 
darys tai kartu su šeimos nariais (nuoroda – bandelės). 
3. Prisipūs šventei balionų, o taip pat su jais atliks keletą linksmų 
eksperimentų, kurie padės pažinti jų savybes (nuoroda – balionai). 
4. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainelę „Mamytei, tėveliui, 
močiutei, seneliui“ (nuoroda – dainelė). 
5. Linksmai kartu leis laiką, eis pasivaikščioti, žais stalo žaidimus, žvejos, 
iškylaus ir t.t.  

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 - mankšta 
 
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt
/videos/223105468807670 -  bandelės 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_8CuBf
QQVFs – balionai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD
_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR1ByrJgi
UCXlNUqp0mmSclO_Bt-
5nMKCUaDkjNb3G6SmU6czJE0ftOsJj4  
- dainelė 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAVASARINIŲ GĖLIŲ KRAITĖ“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 
 

„Pažintis su 
pavasario 
gėlėmis“ 

 
 

1. Vaikai mankštinsis pagal aerobikos ritmą (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrės filmuką „Pavasario gėlės“ ir susipažins su pavasario gėlėmis: sužinos 
jų pavadinimus, lygins ir ras gėlių panašumus ir skirtumus pagal spalvą, dydį, 
formą: apvali, pailga, ovali, karpyta ir pan. (nuoroda - gėlės). 
3. Žiūrės mokomąjį filmuką „Gėlės sandara“ prisimins ir įtvirtins gėlės dalis, 
samprotaus, ko reikia, kad gėlės augtų ir žydėtų (nuoroda – filmukas). 
4. Žais žaidimą „Mano gėlė“ (pagal pateiktą instrukciją). Apibūdins 
pasirinktą gėlę: stiebas, lapai, žiedas, spalva, forma, žiedlapių skaičius. 

https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70
XW2H4 – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuh
MFhlc – gėlės 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAw
KA9NDM – filmukas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FC84BaGhn3Q4%3Ffbclid%3DIwAR1BIkyOdX1Q7T7UtFukT1U4elNrjDtNfXIhNheeERsW98-_2ok7wttGWVs&h=AT39nT0Q7otb89luGKJuceO26_YsPZEKWoKHFSUce-uc0W6TqFfWy2USkl6-mJuNlKxGnARzE560EhmCbCrR3STIfEQTAeHFlCOp4T-oS_BokJxl-uvqPAk7La3pf3OWasGV
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/440116990210545
https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/440116990210545
https://www.youtube.com/watch?v=0VrjgkpGFU0
https://www.youtube.com/watch?v=0VrjgkpGFU0
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/2888082381283140
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/2888082381283140
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/cukrinisavinelis.lt/videos/223105468807670
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/videos/223105468807670
https://www.youtube.com/watch?v=_8CuBfQQVFs
https://www.youtube.com/watch?v=_8CuBfQQVFs
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR1ByrJgiUCXlNUqp0mmSclO_Bt-5nMKCUaDkjNb3G6SmU6czJE0ftOsJj4
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR1ByrJgiUCXlNUqp0mmSclO_Bt-5nMKCUaDkjNb3G6SmU6czJE0ftOsJj4
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR1ByrJgiUCXlNUqp0mmSclO_Bt-5nMKCUaDkjNb3G6SmU6czJE0ftOsJj4
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR1ByrJgiUCXlNUqp0mmSclO_Bt-5nMKCUaDkjNb3G6SmU6czJE0ftOsJj4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM


5. Atliks užduotėlę „Palaistyk gėles“ – jungs punktyrines linijas, lavins 
smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją (pagal pateiktą medžiagą). 
6. Kurs meninį darbelį „Šokančios tulpės” (nuoroda – dailė). 

http://amatukai.lt/vaiku-sukurtas-paveikslas-
sokancios-tulpes - dailė 

Gegužės  
12 d., 

antradienis 
 

„Gėlių 
žaidimai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Stebės paveikslėlius ir bandys atspėti pirmą gėlės pavadinimo garsą, 
skaičiuos, kiek raidžių turi užrašytas gėlės pavadinimas, ras pažįstamas raides 
(nuoroda – atspėk pirmą garsą). 
3. Žais žaidimą „Užbaik žodį“, kai suaugęs pasako žodžio pradžią, o vaikas 
baigia, pvz.: pie-nė, plu-kė, ro-žė, žyd-rė ir t.t. (pagal pateiktą instrukciją). 
4. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
 - „Rask tinkamą paveikslėlį“ – ras ir tęs paveikslėlių seką,  lavins mąstymą 
ir dėmesio koncentraciją; 
 - „Kuriai gėlei netrūksta žiedlapio?“ – jungs rastus žiedlapius su gėle, 
išsiaiškins, kuriai gėlei netrūksta žiedlapio, lavins vizualinę atmintį; 
 - „Rask pasimetusią paveikslėlio dalį“ – ras ir jungs trūkstamą paveikslėlio 
dalį, lavins pastabumą. 
5. Sudės dėlionę „Pienė“ (nuoroda - dėlionė). 

https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70
XW2H4 – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gc6lEc6
GAXU – atspėk pirmą garsą 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=2004efa56dfa - dėlionė 

Gegužės  
13 d., 

trečiadienis 
 

„Gėlių 
matematika“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Atsakys į viktorinos klausimus „Pirmosios pavasario gėlės“, prisimins 
pavasario gėles ir įtvirtins jų vaizdinius, pasakys gėlių pavadinimus, skaičiuos, 
kiek gėlių pažįsta (nuoroda – viktorina). 
3. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
 - „Atspėk trūkstamus skaičius“ – skaičiuos iš eilės ir ras trūkstamus skaičius 
skaičių sekoje; 
 - „Suskaičiuok ir sujunk su skaitmeniu“ - skaičiuos tai, kas pavaizduota ir 
sujungs su atitinkamu skaitmeniu; 
 - „Suskaičiuok ir pažymėk“ – skaičiuos pavaizduotus paveikslėlius ir žymės 
gautą skaitmenį taškeliais nurodytoje vietoje. 
4. Stebės meninio ugdymo mokytojos paruoštus vaizdo įrašus apie kieme 
augančias gėles, jas pavadins, atkreips dėmesį į spalvas (nuorodos – tulpės, 
spalvos, pienė) ir padainuos dainelę „Žydi pienės“, parodys rankomis pienės 
žiedelį ir plaštakėlę (nuoroda – „Žydi pienės“). 

https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70
XW2H4 – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQq
LuXdk – viktorina 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tsLUjaW
mRyc&feature=share&fbclid=IwAR2tXWRtD
GF3w0W84C4MNkBNb_hG_8dnE2FcJ-
oITX2-oxcdSzz0MySoqHQ – tulpės 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5GDb0k
W8VWo – spalvos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9
X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9Y
aWlFK5oL-

http://amatukai.lt/vaiku-sukurtas-paveikslas-sokancios-tulpes
http://amatukai.lt/vaiku-sukurtas-paveikslas-sokancios-tulpes
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=gc6lEc6GAXU
https://www.youtube.com/watch?v=gc6lEc6GAXU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2004efa56dfa
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2004efa56dfa
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
https://www.youtube.com/watch?v=tsLUjaWmRyc&feature=share&fbclid=IwAR2tXWRtDGF3w0W84C4MNkBNb_hG_8dnE2FcJ-oITX2-oxcdSzz0MySoqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsLUjaWmRyc&feature=share&fbclid=IwAR2tXWRtDGF3w0W84C4MNkBNb_hG_8dnE2FcJ-oITX2-oxcdSzz0MySoqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsLUjaWmRyc&feature=share&fbclid=IwAR2tXWRtDGF3w0W84C4MNkBNb_hG_8dnE2FcJ-oITX2-oxcdSzz0MySoqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsLUjaWmRyc&feature=share&fbclid=IwAR2tXWRtDGF3w0W84C4MNkBNb_hG_8dnE2FcJ-oITX2-oxcdSzz0MySoqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=5GDb0kW8VWo
https://www.youtube.com/watch?v=5GDb0kW8VWo
https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9YaWlFK5oL-mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki17yT-G1wg
https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9YaWlFK5oL-mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki17yT-G1wg
https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9YaWlFK5oL-mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki17yT-G1wg


mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki1
7yT-G1wg – pienė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zMXv6fr
DzBs&feature=share&fbclid=IwAR3AdcHKfn
QS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVl
ZSOMPBVyaA0yfz0 – „Žydi pienės“ 

Gegužės  
14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Pavasarinių 
gėlių kraitė” 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis ir stebės skaidres „Pavasarinių gėlių kraitė“, aptars pavasarines 
gėles, įtvirtins apibendrinančius žodžius, aiškinsis, kur gėlės auga: miške, 
pievoje, namų kiemo gėlių darželyje, žais žaidimą „Vienas ir daug“, ras, 
kurios gėlės auga po vieną, kurių auga daug (pagal pateiktą medžiagą). 
3. Atliks užduotėles (pagal pateiktą medžiagą): 
 - „Nuo mažiausio iki didžiausio“ – dės paveiksliukų korteles nuo mažiausio 
iki didžiausio, prisimins dydžių skirtumus; 
 - „Rask tinkamą dalį“ – ras ir sujungs tinkamą dalį su paveikslėliu, lavins 
dėmesio koncentraciją, pastabumą. 
4. Kurs meninį darbelį „Pienių pieva“ (nuoroda – dailė). 
5. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos rodomus „Draugų šokio“ judesius 
(nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70
XW2H4 - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XB2koF
whces – dailė 
 
https://youtu.be/XmedDZGzWoU - šokis 
 

Gegužės  
15 d., 

penktadienis 

„Pavasarinių 
gėlių 

stebėjimas, 
tyrimas 

gamtoje ir 
eksperimentai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Atliks eksperimentą „Kaip baltos gėlės virsta spalvotomis?“ (pagal pateiktą 
instrukciją).  
3. Atliks tyrimą gamtoje „Augalų seklys“, taikys įgytą patirtį, žinias (pagal 
pateiktą instrukciją): 
- atpažins gėles pagal išorės požymius, pasakys jų pavadinimus, 
- tyrinės gėlių sandarą,  
- lygins pagal spalvą, dydį, formą, 
- rinks augalus, skirs, kurių gėlių yra po vieną, o kurių daug, jas skaičiuos, 
gautą skaičių pažymės skaitmeniu arba taškeliais,  
- pieš, spalvins augalais, eksperimentuos spalvomis, atras naujas spalvas,  
- surinktus augalus talpins popieriaus lapuose ir pažymės pirma pavadinimo 
raide (kopijuojant ar savarankiškai).  
4. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainelę „Pavasaris“, per 
priedainį paplos ir apsisuks (nuoroda – „Pavasaris“). 

https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70
XW2H4 – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MfYEM
T3IaMk&feature=share&fbclid=IwAR3B4R9l
sWMfn-FG_2s6hkqVXJ-
Pt1b5pPfXaeHUXxhU-mc-ZrOk5IGpWc4  
– „Pavasaris“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9YaWlFK5oL-mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki17yT-G1wg
https://www.youtube.com/watch?v=AmMK9X1nZVA&feature=share&fbclid=IwAR2HJ9YaWlFK5oL-mPJ8MN6pm55tUvp2pgBTP9zxx_JFtLaGki17yT-G1wg
https://www.youtube.com/watch?v=zMXv6frDzBs&feature=share&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0
https://www.youtube.com/watch?v=zMXv6frDzBs&feature=share&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0
https://www.youtube.com/watch?v=zMXv6frDzBs&feature=share&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0
https://www.youtube.com/watch?v=zMXv6frDzBs&feature=share&fbclid=IwAR3AdcHKfnQS2k1yIlg3nUU2lQyr8CxKBAIOGnsrmwVlZSOMPBVyaA0yfz0
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=XB2koFwhces
https://www.youtube.com/watch?v=XB2koFwhces
https://youtu.be/XmedDZGzWoU
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=VcUJ70XW2H4
https://www.youtube.com/watch?v=MfYEMT3IaMk&feature=share&fbclid=IwAR3B4R9lsWMfn-FG_2s6hkqVXJ-Pt1b5pPfXaeHUXxhU-mc-ZrOk5IGpWc4
https://www.youtube.com/watch?v=MfYEMT3IaMk&feature=share&fbclid=IwAR3B4R9lsWMfn-FG_2s6hkqVXJ-Pt1b5pPfXaeHUXxhU-mc-ZrOk5IGpWc4
https://www.youtube.com/watch?v=MfYEMT3IaMk&feature=share&fbclid=IwAR3B4R9lsWMfn-FG_2s6hkqVXJ-Pt1b5pPfXaeHUXxhU-mc-ZrOk5IGpWc4
https://www.youtube.com/watch?v=MfYEMT3IaMk&feature=share&fbclid=IwAR3B4R9lsWMfn-FG_2s6hkqVXJ-Pt1b5pPfXaeHUXxhU-mc-ZrOk5IGpWc4


IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „ŠEIMOJE - GERA IR SAUGU“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 
 

„Mano šeima“ 1. Vaikai atliks  mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės filmuką apie šeimą, sužinos, kad gimdamas tapo savitos grupės – 
šeimos - nariu, kad visi šeimos nariai yra pasiruošę paguosti, padėti, dalintis, 
kad visi joje yra svarbūs,  visus reikia vertinti, mylėti (nuoroda -  filmukas 
1). 
3. Atliks užduotį: „Piešiame šeimą“- pieš šeimos narius, juos lygindami pagal 
ūgį, išvaizdą, piešinį papildys smulkiomis detalėmis: sagomis, kišenėmis, 
audinių raštais ir pan. (nuoroda - piešiame šeimą). 
4. Sudėlios dėlionę „Skaičiai“, įsimins skaičių seką, pagalvos ir suskaičiuos, 
kiek šeimoje yra šeimos narių (nuoroda – dėlionė 1). 
5. Sudėlios dėlionę „Mano grupė“, supras, kad grupę, vaikus, su kuriais 
praleidžiame didžiąją dienos dalį, taip pat galima laikyti savotiška šeima 
(nuoroda – dėlionė 2). 
6. Pažiūrės filmuką „Varliukas ieško tėtės“, aiškinsis, ką vaikai gali veikti su 
tėčiais (nuoroda - filmukas 2). 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg  - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3su3MV
oxIE0  - filmukas 1 
 
https://youtu.be/G-LS1PoFjWY  
- piešiame šeimą 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=025ca65fd146 – dėlionė 1 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=1f8dd7435dca – dėlionė 2 
 
https://youtu.be/hgt4Fuydzz8 - filmukas 2 

Gegužės         
12 d., 

antradienis 
 

„Mano šeimos 
tradicijos“ 

1. Stebės filmuką „Šeimos tradicijos ir relikvijos“. Sužinos, kur būna sudėtos 
šeimos nuotraukos, kas yra šeima, kaip galima pavadinti šeimos narius 
(mažybiniai žodžiai), ką galima vadinti artimais giminaičiais, kas yra giminė, 
protėviai, kas yra giminės medis, kas yra šeimos relikvija, tradicijos (nuoroda 
- įrašas). 
2. Kartu su tėveliais pavartys nuotraukų albumą, prisimins jau pamirštus 
įvykius, bandys atpažinti mamą, tėtį vaikystėje, suras senelio, močiutės 
nuotraukas. 
3. Klausysis dainelės „Pas močiutę, pas senelį“, papasakos, kuo ypatingi jų 
seneliai (nuoroda - dainelė). 
4. Prisimins pasaką be galo: 
          Buvo senis ir senutė, 
          Susitarę bulves skuto. 
          O kai vakaras atėjo, 
          Sekti pasakas pradėjo... 
5.  Sudėlios dėlionę „Mano seneliai“ (nuoroda - dėlionė). 

https://m.youtube.com/watch?v=vvun_pMK
0yI&feature=youtu.be  - įrašas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-
idgi9I  - dainelė 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=0c72cd3f6dca – dėlionė 
 
https://youtu.be/m2l1GJEWmZ8 - pasaka 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=3su3MVoxIE0
https://www.youtube.com/watch?v=3su3MVoxIE0
https://youtu.be/G-LS1PoFjWY
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=025ca65fd146
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=025ca65fd146
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f8dd7435dca
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f8dd7435dca
https://youtu.be/hgt4Fuydzz8
https://m.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c72cd3f6dca
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c72cd3f6dca
https://youtu.be/m2l1GJEWmZ8


6. Klausysis pasakos „Obuoliukai su megztukais“. Sužinos, kodėl senelė 
susirūpino obuoliukais, kiek obuoliukų kabėjo ant obels, ką senelė 
nusprendė, kas padėjo senelei aprengti obuoliukus, kiek žvirblių jai padėjo 
(nuoroda - pasaka). 

Gegužės 
13 d., 

trečiadienis 
 

„Kuo dirba 
mano tėveliai“ 

1. Pažiūrės filmuką „Gero darbo istorija“, samprotaus, kodėl reikia dirbti, 
kaip padėti mamai, kokius darbus atliko Augustė Kopustė, ką rado po lova, 
ką pakvietė kartu tvarkytis, kokių vaisių padavė mama, kokių dar darbelių 
padarė vaikai (nuoroda – filmukas). 
2. Prisimins, kuo dirba tėveliai. Išsiaiškins, ar šios profesijos yra reikalingos. 
Samprotaus, ar yra nereikalingų profesijų. 
3. Atliks užduotį „Mamos darbai“: įvardintam veiksmui priskirs atitinkamą 
paveikslėlį (nuoroda - užduotis). 
4. Sudėlios dėlionę „Tėčio įrankiai“, sužinos, kaip jie vadinasi, kokius 
įrankius turi tėtis namuose, kam jie reikalingi (nuoroda – dėlionė). 
5. Klausysis dainelės „Pirštų šeima“, lygins savo ranką su tėčio, mamos, sesės, 
brolio rankomis, jas apvedžios, iškirps, sudės nuo mažiausios iki didžiausios 
ir atvirkščiai, pagalvos, kokios yra kiekvieno šeimos nario pareigos, kuo kas 
gali padėti ir su tėvelių pagalba užrašys tai ant delno (nuoroda - dainelė). 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos rodomus „Draugų šokio“ judesius 
(nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJU
E8Y&t=10s - filmukas 
 
https://wordwall.net/resource/1682502/mam
os-darbai - užduotis 
 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=0afc5b446bfd – dėlionė 
 
https://m.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1
LY&feature=youtu.be – dainelė 
 
https://youtu.be/XmedDZGzWoU - šokis 
 
 

Gegužės       
 14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Mano šeimos 
pomėgiai“  

1. Sudėlios dėlionę „Mano šeima“ (nuoroda - dėlionė). 
2. Prisimins kiekvieno šeimos nario pomėgius, visos šeimos laisvalaikio 
praleidimo būdus, išskirs labiausiai patinkantį, pasidalins su draugais 
nuotrauka. 
3. Atliks užduotį „Emocijos“, supras, kad visos emocijos yra tinkamos, visas 
galima jausti ir parodyti (nuoroda – emocijos 1).  
4. Kurs įvairias emocijas, aptars jas (nuoroda – emocijos 2). 
5. Atliks užduotį „Koks, kokia?“ - sujungs daiktą su jį apibūdinančiu žodžiu 
(nuoroda - užduotis). 
6. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- pažais rankų ir pirštų muzikinį žaidimą (nuoroda – „Dirba rankos ir 
pirščiukai“); 
- pakartos dainelę „Sraigė nešė batukus“, ritmuos barškučiu arba būgneliu 
(nuoroda – „Sraigė nešė batukus“). 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid
=0f4275b74643 – dėlionė 
 
https://wordwall.net/resource/1421906/emoc
ijos - emocijos 1 
 
https://www.facebook.com/16486135357113
7/posts/2854668924590353/ - emocijos 2 
 
https://learningapps.org/display?v=piase1y0k
20 – užduotis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf7
1wGo&feature=share&fbclid=IwAR10vp7bfC
rAIkSpu7VzCL1sWIkhg4Rh6mnDQcAD-

https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJUE8Y&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=I4c7tTJUE8Y&t=10s
https://wordwall.net/resource/1682502/mamos-darbai
https://wordwall.net/resource/1682502/mamos-darbai
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0afc5b446bfd
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0afc5b446bfd
https://m.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY&feature=youtu.be
https://youtu.be/XmedDZGzWoU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0f4275b74643
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0f4275b74643
https://wordwall.net/resource/1421906/emocijos%20-%20emocijos%201
https://wordwall.net/resource/1421906/emocijos%20-%20emocijos%201
https://www.facebook.com/164861353571137/posts/2854668924590353/
https://www.facebook.com/164861353571137/posts/2854668924590353/
https://learningapps.org/display?v=piase1y0k20
https://learningapps.org/display?v=piase1y0k20
https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo&feature=share&fbclid=IwAR10vp7bfCrAIkSpu7VzCL1sWIkhg4Rh6mnDQcAD-nTw54XqAD6_IHQhB3Q
https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo&feature=share&fbclid=IwAR10vp7bfCrAIkSpu7VzCL1sWIkhg4Rh6mnDQcAD-nTw54XqAD6_IHQhB3Q
https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo&feature=share&fbclid=IwAR10vp7bfCrAIkSpu7VzCL1sWIkhg4Rh6mnDQcAD-nTw54XqAD6_IHQhB3Q


nTw54XqAD6_IHQhB3Q – „Dirba rankos ir 
pirščiukai“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6_5YCm
asvYg&feature=share&fbclid=IwAR1YTa0aW
E_pzWmn1djAf2LmtJ2LkLAkKjeePgAmcgy2
vuSqdb0-Gs3weyw – „Sraigė nešė batukus“ 

Gegužės       
 15 d., 

penktadienis 
 

„Ruošiamės 
Šeimos dienai, 
pramogaujam“ 

1. Prisimins, ką naujo sužinojo, išmoko šią savaitę. Brangins ir vertins šeimą, 
o pažiūrėję filmuką pasidžiaugs ir gyvūnų prieraišumu, meile jaunikliams 
(nuoroda - filmukas). 
2. Atliks eksperimentą „Pripūsk balioną kitaip“ (nuoroda – eksperimentas). 
3. Sportuos kartu su šeimos nariais: 
- užsiims judria veikla namuose su šeima (nuoroda - judri veikla); 
- žais ramų, susikaupimo, koncentracijos reikalaujantį žaidimą dviese 
(nuoroda – žaidimas 1); 
- žais mėgdžiojimo žaidimą kartu su šeimos nariais (nuoroda - žaidimas 2). 
4. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainelę „Mamytei, tėveliui, 
močiutei, seneliui“ (nuoroda – dainelė apie šeimą). 
 

https://youtu.be/xtE0FBHFYag - filmukas 
 
https://youtube.com/watch?feature=youtu.be
&v=WHH5K2nuvOA - eksperimentas  
 
https://www.facebook.com/15572419246010
22/posts/2620473061611231/  - judri veikla 
 
https://www.facebook.com/14106857758373
62/posts/2563076123931649/ - žaidimas 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Tgm9r
9OZ-k – žaidimas 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD
_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR145kxe
6AvPC_4ilGaAYddlLIa4Kp4KRGZ-
06r0rR8YSKDHFwrxiA1XdRM – dainelė 
apie šeimą 

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE“ 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 

„Žaidimai – 
rateliai“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Apžiūrės plakatą ir įvardins savaitės temą „Žaidimų aikštelėje“. Pasvarstys, 
kokie čia žaidžiami žaidimai (PowerPoint Pateiktis). 
3. Atras plakate vietą, kur vaikai eina rateliu ir mėgins atspėti, kokį žaidimą 
jie žaidžia, aptars žaidimų – ratelių taisykles (PowerPoint pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPT
vs4Jg – mankšta 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo&feature=share&fbclid=IwAR10vp7bfCrAIkSpu7VzCL1sWIkhg4Rh6mnDQcAD-nTw54XqAD6_IHQhB3Q
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://youtu.be/xtE0FBHFYag
https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WHH5K2nuvOA
https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WHH5K2nuvOA
https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/
https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/
https://www.facebook.com/1410685775837362/posts/2563076123931649/
https://www.facebook.com/1410685775837362/posts/2563076123931649/
https://www.youtube.com/watch?v=3Tgm9r9OZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=3Tgm9r9OZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR145kxe6AvPC_4ilGaAYddlLIa4Kp4KRGZ-06r0rR8YSKDHFwrxiA1XdRM
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR145kxe6AvPC_4ilGaAYddlLIa4Kp4KRGZ-06r0rR8YSKDHFwrxiA1XdRM
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR145kxe6AvPC_4ilGaAYddlLIa4Kp4KRGZ-06r0rR8YSKDHFwrxiA1XdRM
https://www.youtube.com/watch?v=1nwCpD_WRKk&feature=share&fbclid=IwAR145kxe6AvPC_4ilGaAYddlLIa4Kp4KRGZ-06r0rR8YSKDHFwrxiA1XdRM
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg


4. Prisimins skaičiuotę „Barė ponas katinėlį“ ir išmoks – „Bėgo briedis pro 
vartus“ (PowerPoint pateiktis). 
5. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir „OPA PA! 
Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio (PowerPoint pateiktis).  
6. Skaitys knygutės „Mažasis elementorius“ 18–19 puslapius (PowerPoint 
pateiktis). 
7. Atliks Užduočių bloknoto 8 puslapio 58-59 užduotis ir 9 puslapio 58-59 
užduotis. Ikimokyklinukai pasimokys piešti tupintį katiną pagal pavyzdį 
(PowerPoint pateiktis). 

Gegužės  
12 d., 

antradienis 
 

„Stalo 
žaidimai“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Apžiūrės plakato įrėmintą dalį ir įvardins, kokį žaidimą žaidžia Opa ir Pa 
(šaškėmis). Dalinsis patirtimi, kokius dar vaikai žino stalo žaidimus 
(tradiciniai – šaškės, šachmatai, domino).  
3. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir „OPA PA! 
Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio (PowerPoint pateiktis).  
4. Priešmokyklinuko knygos 61 puslapyje, atliks skaičiavimo užduotis, 
atsakys, kuriuose domino kauliukuose yra po tiek pat taškų, ant kurio 
kauliuko taškų daugiausia, mažiausia (PowerPoint pateiktis). 
5. Skaitys knygutės „Mažasis elementorius“ 20–21 puslapius (PowerPoint 
pateiktis). 
6. Atliks Užduočių bloknoto 10 puslapio 60-61 užduotis ir 11 puslapio 60-
61 užduotis. Ikimokyklinukai - matematinius veiksmus 10 ribose 
(PowerPoint pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPT
vs4Jg – mankšta 
 
 
 

Gegužės  
13 d., 

trečiadienis 
 

„Siužetiniai – 
vaidmeniniai 

žaidimai“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Pasiklausys skaitomo Annie M. G. Schmidt kūrinėlio „Gaisrininkai“ ir 
atsakys į klausimus:  
- kaip Jipui ir Janikei pavyko tapti gaisrininkais?  
- kuo dar galėjo būti Jipas ir Janikė?  
- ko reikia žaidžiant tokius žaidimus? (PowerPoint pateiktis). 
3. Plakate ieškos tos vietos, kur vaikai žaidžia vaidmenų žaidimus. Įvardins, 
koks tai žaidimas. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio 
ir „OPA PA! Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio (PowerPoint 
pateiktis). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPT
vs4Jg – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxyVyT
kMuzA&list=PL7x629f1-
0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=7  
– raidės 
 
https://wordwall.net/resource/1614453/pavei
ksl%c4%97lio-pirma-raid%c4%97 – garsas 
 
https://youtu.be/LSSrSFXfF6w - šokis 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=FxyVyTkMuzA&list=PL7x629f1-0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FxyVyTkMuzA&list=PL7x629f1-0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FxyVyTkMuzA&list=PL7x629f1-0csS_dl4DTs74fWP9LvBrxwS&index=7
https://wordwall.net/resource/1614453/paveiksl%c4%97lio-pirma-raid%c4%97
https://wordwall.net/resource/1614453/paveiksl%c4%97lio-pirma-raid%c4%97
https://youtu.be/LSSrSFXfF6w


4. Apžiūrės Priešmokyklinuko knygos 63 puslapio paveikslėlį, kur 
pavaizduota įvykio pradžia ir pabaiga. Sugalvos arba nupieš pasakojimo vidurį 
(PowerPoint pateiktis). 
5. Pažiūrės filmuką „Raidės“ ir prisimins neseniai išmoktas raides: S, Š, Z, Ž 
(nuoroda – raidės).    
6. Pažais žaidimą „Pirmas garsas“ ir nustatys žodžio pirmą garsą (nuoroda – 
garsas). 
7. Atliks Užduočių bloknoto 12 puslapio 62-63 užduotis. Ikimokyklinukai  
prisimins geometrines formas ir atliks pedagogo siūlomas užduotis 
(PowerPoint pateiktis). 
8. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos rodomus šokio „Smurfai“ judesius 
(nuoroda – šokis).  

 

Gegužės  
14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Sportiniai 
žaidimai su 
kamuoliu“ 

1.Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Apžiūrės įrėmintą plakato dalį, kur vaikai žaidžia su kamuoliu ir bandys 
atspėti, kokį žaidimą žaidžia vaikai. Aptars, kuo ypatingi žaidimai su 
kamuoliu (PowerPoint pateiktis). 
3. Ieškos skirtumų tarp „OPA PA“ plakate išryškinto langelio ir „OPA PA! 
Priešmokyklinuko knygelėje“ esančio paveikslėlio (PowerPoint pateiktis). 
4. Aptars Priešmokyklinuko knygos 65 puslapio paveikslėlį ir įvardins daiktų 
bei žaidimų su kamuoliu pavadinimus (PowerPoint pateiktis). 
5. Ant A4 formato piešimo lapo guašu pirštais pridarys atspaudėlių. 
Flomasteriais ar pieštukais pripieš žmogeliams galvas, kojas, rankas, t. y. 
sportuojančius žmones ( bėgančius besimankštinančius ir t.t.). 
6. Pažais žaidimą „Surask kamuolį“. Reikės: dėžės, kamuoliukų arba minkštų 
žaisliukų, popieriaus juostelių arba skarelių, šalikų, dubenėlio ar kibirėlio 
(nuoroda – žaidimas). 
7. Atliks Užduočių bloknoto 13 puslapio 64-65 užduotis ir 14 puslapio 64-
65 užduotis. Ikimokyklinukai suskaičiuos ir užrašys, kiek paveikslėlyje yra 
nurodytų daiktų  (PowerPoint pateiktis).  

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPT
vs4Jg – mankšta 
 
https://www.instagram.com/p/B4ZocP-
j5RA/ - žaidimas 

Gegužės  
15 d., 

penktadienis 
 

„Eksperimentų
, bandymų 

diena“ 
 
 
 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Bandys sustatyti visus domino kauliukus taip, kad vieną nuvertus nuvirstų 
visi. Sustatys kauliukus tiesiai, vingiuota linija, gal į tarpus pridės smulkių 
detalių (nuoroda – virstantis domino). 
3. Pasirinktinai pasidarys savo domino. Reikės akmenukų, spalvotų dažų, 
flomasterių, pagaliukų (nuorodos – pagaliukų domino, akmenukų domino). 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPT
vs4Jg – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-
eorzE&list=RDCMUCxJsQFhb8PFjtuN5gdO
V6-w&start_radio=1&t=13 - virstantis domino 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.instagram.com/p/B4ZocP-j5RA/
https://www.instagram.com/p/B4ZocP-j5RA/
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-eorzE&list=RDCMUCxJsQFhb8PFjtuN5gdOV6-w&start_radio=1&t=13
https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-eorzE&list=RDCMUCxJsQFhb8PFjtuN5gdOV6-w&start_radio=1&t=13
https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-eorzE&list=RDCMUCxJsQFhb8PFjtuN5gdOV6-w&start_radio=1&t=13


 
 

4. Prisimins programos „Zipio draugai“ valandėlę „Bendravimas“ ir kalbėsis 
apie tai, kaip pasakyti būtent tai, ką noriu pasakyti, nors tuo metu būnu 
supykęs; prisimins, kaip paprašyti pagalbos; kaip svarbu kitą išklausyti ir 
suprasti kitų poreikius (PowerPoint pateiktis). 
5. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- dainuodami dainelę „Pasveikinimas“, bandys sveikintis susidaužiant 
alkūnėmis, rankomis, kojomis, pirštais ir pagal savo sugalvotą būdą (nuoroda 
– „Pasisveikinimas“); 
- tiksliai ritmuos pagal dainelę „Žaidimų aikštelė“ su akmenukais ar 
pagaliukais (nuoroda – ritmavimas); 
- kartos ir įtvirtins „Polką dūdele“ (nuoroda - Polka dūdele). 

https://i.pinimg.com/originals/dd/5a/a7/dd5
aa7469c0b11aa29a75da3b3b7f0bc.jpg  
- pagaliukų domino 
 
https://usercontent1.hubstatic.com/9745854_f520.
jpg - akmenukų domino 
 
https://www.youtube.com/watch?v=THSMV
nMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZT
Q3--
SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7
Qt4leXqmtwKQnT0 – „Pasisveikinimas“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VCTvqR
bKaYU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zG
75nqYTRNeZYxZ1LlYmKwLEexzy-
_vvYyUKLSQXa5C_qx82LgGWp7RU  
- ritmavimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=we0mDF
s2tq8&feature=share&fbclid=IwAR3GSlw1sW
Wkyapgj8jtoXD3JZCSeb9Xds0FynGAkbQ7O
A6Q8UQSVpE1rZ4 - polka dūdele 

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

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Gegužės  
11 d., 

pirmadienis 
 

„Mano šeima. 
Šeimos sąvoka. 
Žodis, sakinys, 

tekstas“ 

1. Pažiūrės mokomąjį filmuką su robotukais „Šeimos tradicijos ir relikvijos“, 
sužinos, kas yra šeima, kaip vadinami jos nariai, kaip vadinami artimiausi 
giminaičiai (nuoroda – filmas). 
2. Tėveliams padedant pabandys nupiešti savo šeimos medį, į langelius 
užrašys artimiausių šeimos narių vardus ir kas jie jam yra pagal giminystės 
ryšius (nuoroda – šeimos medis). 

https://www.youtube.com/watch?v=vvun_p
MK0yI – filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kxr5-
xjiboU – šeimos medis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2Wx
V1LY – daina 

https://i.pinimg.com/originals/dd/5a/a7/dd5aa7469c0b11aa29a75da3b3b7f0bc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/dd/5a/a7/dd5aa7469c0b11aa29a75da3b3b7f0bc.jpg
https://usercontent1.hubstatic.com/9745854_f520.jpg
https://usercontent1.hubstatic.com/9745854_f520.jpg
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=THSMVnMApdo&feature=share&fbclid=IwAR3cZTQ3--SiSwb1YvjN_9jj1mgwXYq4yC5mfNJFFaO7Qt4leXqmtwKQnT0
https://www.youtube.com/watch?v=VCTvqRbKaYU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zG75nqYTRNeZYxZ1LlYmKwLEexzy-_vvYyUKLSQXa5C_qx82LgGWp7RU
https://www.youtube.com/watch?v=VCTvqRbKaYU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zG75nqYTRNeZYxZ1LlYmKwLEexzy-_vvYyUKLSQXa5C_qx82LgGWp7RU
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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=vvun_pMK0yI
https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI
https://www.youtube.com/watch?v=kxr5-xjiboU
https://www.youtube.com/watch?v=kxr5-xjiboU
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https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY


3. Žiūrėdami į „OPA PA Priešmokyklinuko knygos“ 51-ame puslapyje 
esančią nuotrauką ir tekstą, bandys jį perskaityti. Suskaičiuos, kiek tekste yra 
eilučių, kiek žodžių kiekvienoje eilutėje. 
4. Sužinos, kad žodžiai yra sugrupuoti į sakinius, o šie – į tekstą. Išsiaiškins, 
kur yra sakinio pradžia, o kur – pabaiga, sužinos, kad sakiniai vienas nuo kito 
atskiriami tašku. Bandys suskaičiuoti sakinius, pasakys, kuris iš jų 
trumpiausias, ilgiausias. 
5. Atliks Užduočių bloknoto užduotis esančias 1, 2 puslapiuose. 
6. Pasiklausys animuotos dainelės „Pirštų šeimynėlė“ (su apdainuojamais 
šeimos nariais), ją išmoks (nuoroda – daina). 

 
 
  

Gegužės  
12 d., 

antradienis 
 

„Mano šeima. 
Sąvokos 
„aukštas-
žemas“ 

1. Žiūrėdami į „OPA PA Priešmokyklinuko knygos“ 53 puslapyje nupieštus 
gyvūnus, išvardins juos nuo aukščiausio iki žemiausio, pasakys, kurio balsas 
yra aukštas, kurio – žemas (vaizdo įrašas). 
2. Išvardins savo šeimos narius pagal ūgį nuo žemiausio iki aukščiausio, 
parašys jų vardus nupieštoje diagramoje (vaizdo įrašas). 
3. Nupieš savo šeimą, stengdamasis išlaikyti ūgio proporcijas. Norintieji 
pasimokys piešti šeimą stebėdami mokytoją internete (nuoroda – šeimos 
piešimas). 
4. Pasižiūrės mokomąjį filmuką apie šeimos narius „Aš, mano šeima ir 
Lietuvos istorija“, paklausinės tėvelių, kokia yra jo šeimos istorija (nuoroda 
– filmas). 
5. Atliks Užduočių bloknoto užduotis esančias 3, 4 puslapiuose. 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos rodomus šokio „Smurfai“ judesius 
(nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=G-
LS1PoFjWY – šeimos piešimas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJ
vDk-c – filmas 
 
https://youtu.be/LSSrSFXfF6w - šokis 
 

Gegužės  
13 d., 

trečiadienis 
 

„Paros dalys, 
dienos ritmas“ 

1. Žiūrėdami į „OPA PA Priešmokyklinuko knygos“ 55 puslapį, prisimins 
paros dalis, sužinos, kodėl paveikslėliai sudėti ratu (nes ta veikla kartojasi 
kasdien), pasakys, ką jie veikia ryte, dieną, vakare, naktį (vaizdo įrašas). 
2. Išsiaiškins sąvoką „dienotvarkė“, bandys suprasti, kodėl ji svarbi ir 
reikalinga, pasikalbės su tėveliais apie savo dienotvarkę. 
3. Popieriaus lape, pagal parodytą pavyzdį, ratu nusipiešę 7 apskritimus 
(kiekvienai paros daliai po du, išskyrus naktį), nupieš tai, ką veikia ryte, dieną, 
vakare ir naktį, virš apskritimų užrašys paros dalių pavadinimus (vaizdo 
įrašas). 
4. Pasižiūrės mokomąjį filmuką „Diena – naktis“, įsidėmės paros dalių 
pavadinimus, sužinos, ką žmonės veikia dienos metu (nuoroda – filmas). 

https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy
0429M – filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccm
XNM&t=7s – pasaka  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=G-LS1PoFjWY
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://youtu.be/LSSrSFXfF6w
https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M
https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM&t=7s


5. Pažais žaidimą „Mano dienelė“, kurio metu turės surūšiuoti paveikslėlius, 
tinkančius nurodytai paros daliai, remdamasis savo asmenine patirtimi 
(nuoroda – mano diena). 
6. Pasižiūrės animuotą pasaką „Saulė ir mėnulis“, sužinos, kad nereikia pyktis 
dėl niekų, bet ieškoti tinkamo sprendimo konflikto metu (nuoroda – pasaka). 
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis esančias 5, 8 puslapiuose. 

Gegužės  
14 d., 

ketvirtadienis 
 

„Šeimos 
įpročiai ir 
taisyklės“ 

1. Žiūrėdami į šeimų nuotraukas, supras, kad kiekviena šeima turi savo 
įpročius, ritualus, tradicijas, pomėgius, supras, kad tai yra bendra šeimos 
veikla, atliekama laisvalaikiu (vaizdo įrašas).  
2. Pasikalbės su tėveliais, kokios yra jų šeimos tradicijos, ką jie mėgsta veikti 
kartu. 
3. Išsiaiškins, ar jo namuose yra taisyklės, bandys jas nupiešti ir atsiųs 
mokytojai.  
4. Surūšiuos daiktų paveikslėlius pagal jų laikymo vietą namuose (nuoroda – 
žaidimas). 
5. Atliks Užduočių bloknoto užduotis esančias 6, 7, 9 puslapiuose. 
6. Pasiklausys pasakos apie netinkamą elgesį „Priesaikos ir pažadai“, nusiteiks 
elgtis tinkamai ir gerbti kitus šeimos narius (nuoroda – pasaka). 
7. Pasikvietę savo mamą ar tėtį pasimankštins stebėdami įrašą internete 
(nuoroda – mankšta). 

https://wordwall.net/resource/1091917/kas-
kam-tinka  - žaidimas  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iVRwwv
369Yk –  pasaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mpuf9d7
wfgY - mankšta  
 

Gegužės  
15 d., 

penktadienis 

 
„Eksperimentų 

diena“ 

1. Pasimokys ištarti šeimos narių pavadinimus anglų kalba, klausydamiesi 
animuoto įrašo internete (nuoroda – šeima angliškai). 
2. Pasiklausys pasakos apie šeimą įrašo internete ir supras, kaip gera ir smagu 
augti šeimoje ir turėti tėvus bei kitus giminaičius (nuoroda – pasaka). 
3. Kartu su tėveliais išbandys 6 nematomus rašalus, jais užrašydami šeimos 
narių vardus (nuoroda – nematomi rašalai). 
4. Atliks meninio ugdymo mokytojos užduotis: 
- dainuos dainelę „Aukime su saulute“, įsiklausys į melodiją ir pasakys, kokia 
jos nuotaika, apie ką ši dainelė, ar tinka šiam laikui (nuoroda – „Aukime su 
saulute“); 
- improvizuos su mylimiausiu žaisliuku pagal dainą „Aš labai myliu savo 
mamą, tėtį“ (nuoroda – improvizacija su žaisliuku). 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObk
HEkHQ – šeima angliškai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1c
NP6A – pasaka  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bLH1Z
WzlPvk – 6 nematomi rašalai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fHkUZfi
ozk0&feature=share&fbclid=IwAR039TlsJ86v
Us9UKbjIDwBDA2_3wqYOh3JcQrzHIuqz6T
oKk7YKJXltb7Q  
– „Aukime su saulute“ 
 

https://wordwall.net/resource/1091917/kas-kam-tinka
https://wordwall.net/resource/1091917/kas-kam-tinka
https://www.youtube.com/watch?v=iVRwwv369Yk
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https://www.youtube.com/watch?v=gHQIny
0l3yk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sRW
qMMmBsSXZYrDvH1sbXnUBV8mMDKqzi
7C0l6Fxv4k-QBtnVy-aG7-c  
- improvizacija su žaisliuku 
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