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IKIMOKYKLINIO UGDYMO (1,5-2 METŲ) GRUPĖS „EGLAITĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d. – 
balandžio 3 d. 

 

„Čir vir vir 
pavasaris“ 

1. Vaikai stebės, tyrinės bundančią gamtą. Pasivaikščiojimo metu ar 
pro langą stebės vis labiau žaliuojančią žolę, bandys įsiminti žalią 
spalvą (žalia kaip žolytė). Džiaugsis saulės šiluma ir įsimins geltoną 
spalvą (geltona kaip saulutė). Ieškos žydinčių gėlyčių. Vartos 
sąvokas aukštai (saulutė) – žemai (gėlytė, žolytė). Vartos įvairius 
garsažodžius: sss, ššš, žžž, čir čir, ū-ū, bar bar ir kt. Imituos įvairius 
veiksmus: saulutė šypsosi, vėjas pučia, medis ošia, „uostau gėlytę“. 
Savo aplinkoje ieškos žalių, geltonų daiktų, žaislų. Dėlios geltonus 
daiktus aukštai, žalius – žemai.  Prisimins ir vartos sąvokas: vienas, 
daug, nė vieno, parodys pirštukais, kiek turi metukų. Įdėmiai 
klausysis suaugusiojo, gebės ilgiau išlaikyti dėmesį. Mėgdžios jam 
tariamus garsus ir skiemenis. Vartys įvairias knygutes, žiūrinės 
paveikslėlius kartu su suaugusiuoju, suras saulutę, gėlytę, žolytę.  
2. Dės įvairius daiktus į dėžutę ar kokį indą (ledų pagaliukus, pupas, 
skalbinių segtukus, Lego kaladėles, stambius makaronus, sagas). 
Segs segtukus ant dėžės krašto ar vienkartinės lėkštės. Minkys 
druskinę tešlą (miltai – 2 puodeliai, druska – 1 puodelis, vanduo – 
1 stiklinė, galima įdėti krakmolo – 1 šaukštas).  
3. Pirštukais štampuos gėlyčių žiedelius. Apibrėš rankytę (su 
suaugusiojo pagalba), nuspalvins su guašu, sukurs medį. Geltonos 
spalvos delniuko atspaudais formuos saulutę. Spontaniškai keverzos 
rankų judesiais piešinius, juos apžiūrės. 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamų dainelių: 
„Pirma mėlyna žibutė“, „Tapu tapu“, „Tau paukščiukas viršum 
tyrų“ (vaizdo įrašas), bandys pritarti judant ir plojant. 
5. Savarankiškai valgys ir gers iš puoduko, naudosis stalo įrankiais. 
Pratinsis būti be sauskelnių ir prašytis ant puodo. Laikysis asmens 
higienos: suaugusiojo padedami prieš ir po valgio plaus rankas, 

- 



naudosis rankšluosčiu.  Nusiaus batus, nusimaus kojines. Paprašius, 
padės žaislus į nurodytą vietą. 
6. Esant galimybei, lips laiptais aukštyn ir žemyn pristatomuoju 
žingsniu.  Ridens kamuolį, jį gaudys. Atliks atitinkamus veiksmus 
pagal žodžius:  

Pakelk rankytes aukštai aukštai 
Aukštai aukštai. 

Suplok rankytėm linksmai linksmai 

Linksmai linksmai. 
Nuleisk rankytes žemai žemai 

Suplok rankytėm linksmai linksmai 
Linksmai linksmai. 

Žygiuok kojytėm – viens du, viens du... 

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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d. – 
balandžio 3 d. 

 

„Saulutė šviečia 
– vaikučius į 
lauką kviečia“ 

1. Vaikai stebės, tyrinės gamtą, ieškos pavasario požymių. 
Pasivaikščiojimo metu ar pro langą stebės pirmąsias pražydusias 
gėles, prasiskleidusius medžių pumpurėlius, parskridusius 
paukštelius, klausysis jų skleidžiamų garsų.  
2. Žiūrės knygeles, paveikslėlius. Suras jose gėlytes, paukštelius, 
medelius, juos įvardins aiškiai ištardami žodžius: gėlė, medis, 
paukštis, mažas, didelis, aukštai, žemai, skrenda, tupi, mažas, didelis 
ir kt. Supras šių žodžių reikšmę.  
3. Klausysis kūrinėlių: K. Borutos „Lizdelis po tiltu“ ir latvių 
liaudies pasakos „Kiškis ir lapė“ (nuorodos - pasakos), J. Degutytės 
„Ačiū“. Juos aptars, pratinsis dėmesingai klausytis. 
4. Pieš, dažys, štampuos, lipdys gėlytę, vabaliuką, saulytę, boružėlę, 
medelį (nuoroda „Pavasario darbeliai“). Pažins pagrindines spalvas, 
jas įvardins. Taisyklingai laikys piešimo priemones, bandys 
orientuotis popieriaus lape. Džiaugsis savo darbeliais. 
5. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainuojamų dainelių: 
„Pirma mėlyna žibutė“, „Tapu tapu“, „Tau paukščiukas viršum 
tyrų“ (vaizdo įrašas), bandys pritarti judant, plojant, barškinant 
kubeliais, kamuoliukais, šaukštais ar kt. priemonėmis. 

https://www.vaikams.lt/pasakos/lizdelis-po 
tiltu.html 
 
https://www.pasakos.lt/lape-ir-kiskis/ 
 
http://mudubudu.lt/pavasario_darbeliai 

https://www.vaikams.lt/pasakos/lizdelis-po%20tiltu.html
https://www.vaikams.lt/pasakos/lizdelis-po%20tiltu.html
https://www.pasakos.lt/lape-ir-kiskis/
http://mudubudu.lt/pavasario_darbeliai


6. Savarankiškai valgys ir gers iš puoduko, naudosis stalo įrankiais. 
Laikysis asmens higienos - plaus rankas, naudosis rankšluosčiu.   
Paprašius, padės žaislus į nurodytą vietą. 
7. Esant galimybei, lips laiptais aukštyn ir žemyn pakaitiniu 
žingsniu, laikantis suaugusiojo rankos ar turėklų. Šokinės abiem 
kojomis („Pastriksėkim kaip kiškučiai“). Bėgs keičiant kryptį ir 
greitį. Spardys kamuolį. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d. – 
balandžio 3 d. 

 

„Daiktai aplink 
mus. Skaičiukų 

ratukas“ 

1. Vaikai žais, dėlios, rūšiuos įvairius žaislus ir daiktus, atkreips 
dėmesį į jų vietą, savybes, bandys pavadinti, suskaičiuoti iki 5, 
pradės orientuotis erdvėje savo kūno atžvilgiu. Supras, kam 
reikalingas skaičiavimas, ką galima, ko negalima suskaičiuoti. Žais 
žaidimus (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą):  
- „Kas pasakys daugiau daiktų, kurie yra aplink“ (stalas, langas, 
šaukštas...), 
- „Suskaičiuok“ (kiek kėdė turi kojų, kiek padėjome ant stalo 
puodukų ir pan.),  
- „Nupiešk arba padėk nurodytą kiekį daiktų“ (nupiešti du 
kamuolius, padėti keturis šaukštus ir pan.), 
- „Pajudėkim“ (pasislėpti už kėdės, palįsti po kėde, užlipti ant kėdės 
ir pan.). 
2. Klausysis  K. Kubilinsko eilėraštukų iš serijos „Mano skaičiai“ 
(nuoroda – eilėraščiai). 
3. Žiūrės animacinį filmą „Ožiukas, kuris mokėjo skaičiuoti iki 10“ 
(nuoroda – filmai). Supras, kodėl svarbu mokėti skaičiuoti.  
4. Žiūrės animacinius filmus - pasakas „Grybukas - stogiukas“ ir 
„Trobelė“ (nuorodos – filmai). Skaičiuos pasakų veikėjus, įsimins 
eiliškumą, bandys patys pasekti.  
5. Deklamuodami eilėraštuką „Varna Veronė“, mankštins savo 
pirštukus (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
6. Kartu su meninio ugdymo mokytoja dainuos dainelę „Sraigė nešė 
batukus“ (vaizdo įrašas) ir klausydami linksmą muzikėlę ritmiškai 
šaukštu tuksens į švarų batuką. 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?apie=skaiciu
s 
 
https://www.vaikams.lt/filmukai/oziukas-kuris-
mokejo-skaiciuoti-iki-desimties.html 
 
https://www.vaikams.lt/filmukai/trobele.html 
 
https://www.vaikams.lt/filmukai/grybukas-
stogiukas.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WEwmqyjUE8
E – mankšta 

 
 
 
 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?apie=skaicius
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?apie=skaicius
https://www.vaikams.lt/filmukai/oziukas-kuris-mokejo-skaiciuoti-iki-desimties.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/oziukas-kuris-mokejo-skaiciuoti-iki-desimties.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/trobele.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/grybukas-stogiukas.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/grybukas-stogiukas.html
https://www.youtube.com/watch?v=WEwmqyjUE8E
https://www.youtube.com/watch?v=WEwmqyjUE8E


7. Linksmai mankštinsis, stebėdami nuotaikingą vaikų mankštelę 
(nuoroda – mankšta). 

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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d. – 
balandžio 3 d. 

 

„Naminiai 
gyvuliai“ 

1. Vaikai pakartos skaičiavimą nuo 1 iki 10 (nuoroda „Skaičiuoju“). 
2. Žiūrės, stebės paveikslėlius, vaizdo medžiagą apie naminius 

gyvulius, paukščius (katė, šuo, arklys, ožka, ožys, višta, gaidys ir kt.) 
(nuorodos - naminiai gyvuliai). 
3. Susipažins su gyvūnų kūno dalimis (galva, skiauterė, snapas, 
ragai, kanopos, uodega ir kt.), kūno spalvomis, veiksmais (tupi, lesa, 
gieda, bėga, plasnoja ir kt.), pagal galimybes pavadins juos žodžiu, 
garsažodžiu. 
4. Klausysis, kartos gyvulių skleidžiamus balsus, juos priskirs 
konkrečiam gyvūnui (žaislui), simboliui ar paveikslėliui (nuorodos- 
naminių gyvulių garsai). 
5. Mokysis atskirti, priskirti, surasti gyvuliams, paukščiams jų vaikus 
(karvės - veršiukas, kiaulės – paršiukas, vištos - viščiukas ir kt.) 
(pagal Word paruoštą užduotį). 
6. Mokysis atskirti, suprasti, ką ėda naminiai gyvuliai ir paukščiai 
(višta lesa grūdus, katinas laka pieną, karvė ėda šieną, šuo ėda kaulą 
ir kt.). Stengsis suprasti vartojamus žodžius, žodžių junginius (Word 
paruošta užduotis). 
7. Palygins gyvulius pagal dydį (didelis arklys, maža katytė ir kt.) 
(Word paruošta užduotis). 
8. Skaičiuos gyvulius (pagal Word paruoštą užduotį). 
9. Ragaus pieną, kiaušinius ir kt., produktus, vertins jų skonį - 
skanu, neskanu, saldu, nesaldu ir pan. Bandys suprasti, kokio 
gyvulio produktas, kokia naminių gyvulių nauda žmogui.  
10. Klausysis dainelių apie naminius gyvūnus (nuorodos – dainelės) 
ir pasaką „Viščiuko istorija“ (nuoroda – pasaka). 
11. Konstruos, statys namus gyvuliams iš kaladėlių (būdą, tvartą), 
aptars, kas yra aukštai – stogas, žemai - durys, apgyvendins gyvulius. 
Įvardindami veiksmus, vartos prielinksnius ant, po. 

https://youtu.be/Hf3T6RHY_j0 - „Skaičiuoju“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
&t=46s – naminiai gyvuliai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-
I8DA&feature=youtu.be – naminiai gyvuliai 
 
https://youtu.be/OhNis9Vy8bI – naminių gyvulių 
garsai 
 
https://youtu.be/UCGYw2JrRG8 - naminių 
gyvulių garsai 
 
https://youtu.be/n0qJKbiusAA – dainelė 
 
https://youtu.be/oND8dFV2ULs – dainelė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
&app – pasaka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xir91dOrO64 
- atsipalaidavimas 

https://youtu.be/Hf3T6RHY_j0
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-I8DA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-I8DA&feature=youtu.be
https://youtu.be/OhNis9Vy8bI
https://youtu.be/UCGYw2JrRG8
https://youtu.be/n0qJKbiusAA
https://youtu.be/oND8dFV2ULs
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=xir91dOrO64


12. Ant nubrėžtų linijų dėlios iš degtukų, šiaudelių, lazdelių gyvulių 
namus (tvartą). Iš smulkių mozaikų dėlios katės veidą. Žirklėmis 
kirps apskritimą ir horizontalias-vertikalias linijas, iš kurių su tėvelių 
pagalba klijuos katiną (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
13. Kartu su tėveliais: aplikuos naminių gyvulių trafaretus įvairiais 
buities produktais (manų kruopomis, grikiais), gamtine medžiaga 
(smėliu); štampuos štampukais naminių gyvulių trafaretus; mokysis 
suklijuoti katiną iš paruoštų nesudėtingų detalių;  nupieš reikiamą 

kūno dalį gyvuliui, pvz., ko trūksta katinui - ūsų (pagal Word 
paruoštą medžiagą). 
14. Mėgdžios tėvelių rodomus veiksmus: katė tupi, višta lesa, šuo 
bėga, gaidys tupi ir kt. Kartu su šeima žais judrųjį žaidimą „Gyvuliai 
bėgioja“, ramų žaidimą „Gyvuliai miega“ (pagal pateiktą rašytinį 
paaiškinimą). 
15. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami muzikos ir 
stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane (nuoroda – 
atsipalaidavimas).  

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (3-7 M.) GRUPĖS „DREBULĖLĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „TAS GAIDELIS KAKARIEKŪ, TA VIŠTELĖ KUDKUDAKŠT“ 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Gaidys“ 1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Stebės filmuką apie gaidį. Aptars jo išvaizdą. Sužinos, kad gaidys 
yra paukštis, turi sparnelius, plunksneles, snapą, atkartos skleidžiamą 

garsą - kakariekū. Pamėgdžios gaidelio atliekamus veiksmus: lesa 
(sudėjus delnus prie nosies imituos lesimą), vaikšto (vaikščios po 
kambarį), plasnoja sparnais (rankytėmis mojuos į šalis).  Bandys 
įvardinti paukštį (nuoroda - gaidys). 
3. Klausysis eilėraštuką apie gaidį: 

Vaikščiojo gaidys po kiemą 
Ir dainavo dainą vieną 
Kakariekū, kakariekū 

Ir daugiau nemoku nieko. 
3. Stebės animacinį filmą „Gaidys ir spalvos“ (nuoroda – filmas). 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 - mankšta 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30
Y – gaidys 
 
https://www.pasakos.lt/gaidys-ir-spalvos/ - filmas 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30Y
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30Y
https://www.pasakos.lt/gaidys-ir-spalvos/


4. Kus meninį darbelį „Gaidys“ (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
Kurdamas, įtvirtins žinias apie gaidžio kūno dalis, mokysis skirti 
spalvas. 
5. Atliks įvairias rankos lavinimo užduotėles: jungs taškus, brėš 
linijas, spalvins, aplikuos gaidelį (pagal Word paruoštą medžiagą). 

Kovo 31 d., 
antradienis 

 

„Višta“ 1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Stebės filmą apie vištą. Aptars vištos išvaizdą. Sužinos, kad višta 
yra naminis paukštis, turi sparnelius, plunksneles, snapą, atkartos jos 

skleidžiamus garsus garsažodžiu - kudkudakšt. Pamėgdžios vištos 
atliekamus veiksmus: lesa, vaikšto, plasnoja, ieško kirminukų. 
Bandys įvardinti paukštį (nuoroda - višta). 
3. Sužinos, kad višta deda kiaušinius. Suras kiaušinius šaldytuve. 
Pažais žaidimą „Paslaptingas maišelis“. Į maišelį bus sudėti įvairūs 
žaisliukai (pavyzdžiui, kaladėlė, nedidelė mašinėlė) ir virtas 
kiaušinis. Vaikai nematydami, tik lytėjimo pagalba, bandys atpažinti 
ir ištraukti kiaušinį. 
4. Klausysis eilėraštį apie vištą: 

Kudkudakšt, kudkudakšt 
Aš raiboji višta, višta. 

Padėjau kiaušinį, kiaušinį, 
O pati basa, basa. 

5. Su šeima žais judrųjį žaidimą „Vištos uodegėlė“ (pagal pateiktą 
rašytinį paaiškinimą). 
6. Kus meninį darbelį „Višta“ (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
Kurdamas, įtvirtins žinias apie gaidžio kūno dalis, mokysis skirti 
spalvas. 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 - mankšta 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zra3SOgAsyg 
– višta 
 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

„Viščiukas“ 1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Stebės filmą apie viščiukus. Klausysis jų skleidžiamų garsų, 
bandys atkartoti garsažodžiu - cyp cyp. Aptars viščiukų išvaizdą: 
maži, geltoni, pūkuoti. Sužinos, kad viščiuko mama – višta, tėtis –
gaidys, kad jis išsirita iš kiaušinio (nuoroda - viščiukai). 
3. Klausysis eilėraštį - dainelę apie viščiukus: 

Cyp cyp cyp viščiukai, 
Cyp cyp cyp cyp mažučiukai, 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1G
k - viščiukai“ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zra3SOgAsyg
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk


Mažutėliai, gražutėliai, 
Gelsvo pūko kamuolėliai. 

4. Žais žaidimą „Paragauk ir atspėk“: tyrinės virtą kiaušinį, nulups 
jį, paragaus atskirai baltymą, trynį, įvardins juos, po to ragaus 
nematydami ir iš skonio bandys atspėti, kas tai.  
5. Su šeima žais judrųjį žaidimą „Viščiukas ir katinas“ (pagal pateiktą 
rašytinį paaiškinimą). 
6. Kus meninį darbelį „Viščiukas“ (pagal pateiktą rašytinį 

paaiškinimą). 

Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

„Gaidys, višta ir 
viščiukai“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Dar kartą pažiūrės filmukus apie gaidį, vištą ir viščiuką. Prisimins 
jų kūno dalis, atliekamus veiksmus, garsus. Judesiais ir balsu 
mėgdžios naminius paukščius (nuorodos: gaidys, višta, viščiukas). 
3. Kartu su šeima stebės animacinį filmą „Du gaideliai“ ir bandys 
dainuoti dainelę (nuoroda – daina). 
4. Skaičiuos naminius paukščius (nuoroda „Skaičių dainelė“). 
5. Kurs meninį darbelį „Kiaušinis“ (pagal pateiktą rašytinį 
paaiškinimą). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 – 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30
Y –gaidys 
https://www.youtube.com/watch?v=zra3SogAsyg – 
višta 
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1G
k – viščiukai 
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWr
s – daina 
https://www.youtube.com/watch?v=8KiqKoULoA
Y – „Skaičių dainelė“ 

Balandžio 3 d., 

penktadienis 

„Tas gaidelis 

kakariekū, ta 
vištelė 

kudkudakšt“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 

2. Klausysis ir stebės pasaką „Viščiuko istorija“, atpažins paukščius, 
susipažins su kitais naminiais gyvuliais (nuoroda –pasaka). 
3. Dainuos dainelę „Aš turėjau gaidį“ (nuoroda – daina). 
4. Su šeima žais išmoktus judriuosius žaidimus „Vištos uodegėlė“, 
„Viščiukai ir katinas“. 
5. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami muzikos ir 
stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane (nuoroda – 
atsipalaidavimas).  

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

&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 – 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
&app – pasaka 
https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA 
– daina 
https://www.youtube.com/watch?v=xir91dOrO64 
– atsipalaidavimas 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30Y
https://www.youtube.com/watch?v=K3CenN7d30Y
https://www.youtube.com/watch?v=zra3SOgAsyg
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=8KIqKoULoAY
https://www.youtube.com/watch?v=8KIqKoULoAY
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA
https://www.youtube.com/watch?v=xir91dOrO64


IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-6 METŲ) GRUPĖS „ĄŽUOLIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „SEKU, SEKU PASAKĄ“ 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Seku, seku 
pasaką. 

Raudonkepurai-

tės diena“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakos „Raudonkepuraitė“, aptars personažus, jų 
veiksmus, pagrindinius įvykius (nuoroda – pasaka). 

3. Klausysis mokytojos sekamos Dž. Rodario  pasakos „Senelis 
Painelis“ (kaip senelis sekė „Raudonkepuraitę“ ir painiojo kepurės 
spalvas bei įvykius) (vaizdo įrašas). Bandys atsekti, kas supainiota, 
prisiminti ir pakartoti spalvų pavadinimus. 
4. Pažins spalvas žaisdami žaidimą „Rask nurodytą spalvą“ 
(nuoroda). 
5. Poilsio valandėlės metu atliks mankštą „Galva, pečiai, keliai, 
pirštai“ (nuoroda – poilsiui). 

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/
2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2
MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/ - 

mankšta  
https://www.youtube.com/watch?v=bd2S_IqHUjc 
- pasaka 
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-
spalva/zaisti  
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4 - poilsiui 

Kovo 31 d., 
antradienis 

 

„Seku, seku 
pasaką. Namelių 

diena“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakos „Kiškio trobelė“ (nuoroda – pasaka) ir 
mokytojos sekamos „Išsiblaškęs berniukas“ (vaizdo įrašas). Aptars 
personažų poelgius, pamąstys, kaip būtų galima apibūdinti berniuką, 
kiškį, lapę, gaidelį ar vilką. 
3. Nupieš, aplikuos  berniuko namą arba kiškio trobelę. Susipažins 
su pastatų pavadinimais (lūšna, rūmai, pilis ir pan.), pastebės jų 
skirtumus. 

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/
2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2
MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/ - 
mankšta  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WQOl4iFrgxc 
- pasaka 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

„Seku, seku 
pasaką. 

Personažų 
diena“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Apgalvos ir kartu su visa šeima sukurs mėgstamiausią pasakos 
personažą (nulipdys, pasiūs, suklijuos ir pan.). Išsakys savo mintis, 
kodėl patinka šis personažas, jas užrašys mama/tėtis.  
3. Prisimins, paseks arba pamėgins suvaidinti girdėtas pasakas. 
4. Stebėdami „Švarių rankų šokį“, kartos judesius (nuoroda – šokis). 

https://www.facebook.com/797131607290356/vide
os/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MD
E2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/ - 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50 
- šokis  

Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

„Seku, seku 
pasaką“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Prisimins mėgstamiausių pasakų pavadinimus.  
3. Sukurs savo pasaką ir ją mama/tėtis užrašys arba įrašys. 
4. Nufotografuos savo mėgstamą pasakų knygelę ir nuotrauką 
paskelbs grupės puslapyje. Apžiūrės draugų nuotraukas ir pamatys 
kokios pasakos jiems patinka. 

https://www.facebook.com/797131607290356/vide
os/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MD
E2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/ - 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=xkt2IOR5_6w
&app=desktop - daina  

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.youtube.com/watch?v=bd2S_IqHUjc
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.youtube.com/watch?v=WQOl4iFrgxc
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.facebook.com/797131607290356/videos/2302618343370379/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTMwNTY3OTAwMzkyMTg3/
https://www.youtube.com/watch?v=xkt2IOR5_6w&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xkt2IOR5_6w&app=desktop


5. Stebės filmą – dainelę „Voras“, bandys dainuoti (nuoroda – 
daina)  

Balandžio 3 d., 
penktadienis 

„Seku, seku 
pasaką. Bandelių 

diena“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis muzikinės pasakos „Kepė boba bandeles“. Įsimins, kiek 
personažų dalyvavo pasakos veiksme, juos išvardins suskaičiuos 
(nuoroda – pasaka). 
3. Pieš, lipdys, aplikuos labiausiai patikusį(-ius) personažą(-us). 
Nuotraukas paskelbs grupės puslapyje. 

4. Lipdys arba pieš bandeles, jas dekoruos įvairiais raštais. 
5. Pagal galimybę kartu su šeima išsikeps ką nors skanaus. 

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/
2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2
MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/ - 
mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM

&list=PLzBPUmeJTgOcSfsencZ1e97GWs60e8G9n
&index=13&t=0s - pasaka 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAVASARĮ GRĮŽTANTYS PAUKŠČIAI“ 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Pavasarį 
grįžtantys 
paukščiai“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal „Mankštos dainelę“  (nuoroda – 
mankšta). 
2. Susipažins su pavasarį grįžtančiais paukščiais, klausysis jų 
giesmių. Stebint filmą, aptars, palygins, suras paukščių kūno dalių 
(snapas, kojos, sparnai, akys), plunksnų spalvų, dydžio panašumus 
ir skirtumus (nuoroda – paukščiai). 
3. Žais žaidimus:  „Kiek paukščių pažįsti?“, „Ką turi paukštis?“ 
„Pažįstu skaičiukus ir skaičiuoju paukštelius“ (pagal pateiktas 
instrukcijas). 
4. Klausysis ir dainuos lietuvių liaudies dainelę „Gandrai gandrai ga 
ga ga“ (nuoroda – dainelė). 
5. Sukurs dailės darbelį „Paukšteliai sugrįžo“ (nuoroda – dailė). 
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 
6. Pasivaikščiojimo metu žais žaidimus „Pamatyk medyje pasislėpusį 
paukštelį“, „Surask tris (penkis) bundančios gamtos požymius“. 
Esant galimybei, nupaveiksluos ir atsiųs draugams į grupės 
„Facebook“. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI – mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV
8 – paukščiai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AbhWikpck0o 
– dainelė 
 
http://amatukai.lt/video-pamokele-kaip nupiešti -
paukscius/ - dailė 
 

Kovo 31 d., 
antradienis 

 

„Prisiminkime 
žiemojusius 
paukščius“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal „Mankštos dainelę“  (nuoroda – 
mankšta). 
2. Stebės plakatą „Kokie paukščiai žiemoja Lietuvoje?“, prisimins jų 
pavadinimus (nuoroda – plakatas). 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI – mankšta 

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2816564025047274/UzpfSTEwMDAwMzE3MDE2MTY0NjoyOTU3OTMyNzQ0MzIyMzY5/
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM&list=PLzBPUmeJTgOcSfsencZ1e97GWs60e8G9n&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM&list=PLzBPUmeJTgOcSfsencZ1e97GWs60e8G9n&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM&list=PLzBPUmeJTgOcSfsencZ1e97GWs60e8G9n&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=AbhWikpck0o
http://amatukai.lt/video-pamokele-kaip%20nupiešti%20-paukscius/
http://amatukai.lt/video-pamokele-kaip%20nupiešti%20-paukscius/
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


3. Žais žaidimus „Parodyk ir pasakyk trijų žiemojančių (grįžtančių) 
paukščių pavadinimus“ ir „Atspėk, koks tai paukštis“ (pagal pateiktą 
rašytinį paaiškinimą). 
4. Žais kalbinius žaidimus „Šarkelė varnelė“ (nuoroda „Šarkelė“), 
„Žvirbli, žvirbli“ (nuoroda „Žvirbli“). 
5. Bandys užminti ir įminti pačių kurtas mįsles apie paukščius 
(Mažas paukštelis geltonu pilvuku. Labai mėgsta lašinukus ir 
saulėgrąžas. Kas tai? Zylė). 

6. Kurs meninį darbelį „Paukšteliai“ (nuoroda – dailė). 
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 
7. Žais su šeima judrųjį žaidimą „Paukščiai ir lizdeliai“ (pagal 
pateiktą rašytinį paaiškinimą). 

https://www.geriausiosdovanos.lt/produktas/plakata
s-vaikams-kokie-pauksciai-ziemoja-lietuvoje/ - 
plakatas 
https://www.youtube.com/watch?v=SVBXDyGHN
Sc - „Šarkelė“ 
https://www.youtube.com/watch?v=RUJdPbylMl
M – „Žvirbli“ 
http://amatukai.lt/spalvinga-namu-dekoracija-is-

popieriaus-pauksteliu-geometrija/ - dailė 
 
 
 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

„Kaip gyvena 
paukščiai?“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal „Mankštos dainelę“  (nuoroda – 
mankšta). 
2. Stebės animacinį filmą „Rausvakaklė“. Aptars jo turinį. Prisimins 
pavasarį grįžtančius paukštelius, juos atpažins filme. Išsiaiškins, 
kokie yra paukštelių namai – lizdas, inkilas, kaip jie išsirita iš  
kiaušinėlių, kas yra jų priešai (nuoroda – filmas). 
3. Žais žaidimus: „Kokie paukščiai suka lizdus?“ „Suskaičiuok 
paukštelius“, „Kiek kiaušinėlių paukštelio lizdelyje?“ (pagal pateiktą 
rašytinį paaiškinimą). 
4. Prisimins gandro pamėgdžiojimą „Gandrai gandrai ga ga ga“ ir 
klausysis kitų paukščių balsų pamėgdžiojimų. Išmoks pempės, 
vyturėlio pamėgdžiojimų. Žais „Kokio paukščio pamėgdžiojimą 
išgirdai?“ (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
5. Kurs meninį darbelį „Paukštelis“ (nuoroda – dailė). 
6. Atsipalaidavimui kartu su mama/tėčiu žais ramų žaidimą 
„Paukščiukas“ (pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą). 
7. Pasivaikščiojimo metu arba pro langą, iš balkono stebės 
paukštelius. Žais „Suskaičiuok, kiek iš viso paukštelių pamatei?“. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l2rYbYDvuOs 
- filmas 
 
http://amatukai.lt/pasaka-iliustruota-darbeliu-is-
plastilino-paukstelis/ - dailė 

 
 

 

Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

„Paukštelių 
nameliai“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal „Mankštos dainelę“  (nuoroda – 
mankšta). 
2. Stebės filmus „Kiemo kaimynas - varnėnas“, „Baltasis gandras“. 
Prisimins, kas yra paukštelių nameliai, lygins, ras skirtumus ir 
panašumus tarp lizdo ir inkilo (nuorodos – varnėnas, gandras). 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=UnrK0tQHcT
E – varnėnas 

https://www.geriausiosdovanos.lt/produktas/plakatas-vaikams-kokie-pauksciai-ziemoja-lietuvoje/
https://www.geriausiosdovanos.lt/produktas/plakatas-vaikams-kokie-pauksciai-ziemoja-lietuvoje/
https://www.youtube.com/watch?v=SVBXDyGHNSc
https://www.youtube.com/watch?v=SVBXDyGHNSc
https://www.youtube.com/watch?v=RUJdPbylMlM
https://www.youtube.com/watch?v=RUJdPbylMlM
http://amatukai.lt/spalvinga-namu-dekoracija-is-popieriaus-pauksteliu-geometrija/
http://amatukai.lt/spalvinga-namu-dekoracija-is-popieriaus-pauksteliu-geometrija/
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=l2rYbYDvuOs
http://amatukai.lt/pasaka-iliustruota-darbeliu-is-plastilino-paukstelis/
http://amatukai.lt/pasaka-iliustruota-darbeliu-is-plastilino-paukstelis/
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=UnrK0tQHcTE
https://www.youtube.com/watch?v=UnrK0tQHcTE


3. Klausysis paukštelių balsų (nuoroda – balsai). Prisimins paukščių 
pamėgdžiojimus. 
4. Iš pasirinktų priemonių sukonstruos paukšteliui namą. 
5. Pasivaikščiojimo metu arba stebėdami pro langą ieškos medžiuose 
lizdų, inkilų ir, pagal galimybę, nupaveiksluos ir atsiųs nuotraukas 
draugams į grupės „Facebok“. 
6. Poilsio valandėlės metu atliks mankštą „Galva, pečiai, keliai, 
pirštai“ (nuoroda – poilsiui). 

https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1
NU – gandras 
https://youtu.be/KYVy-DTN488 - balsai  
https://youtu.be/zvkX-k-ROQk - balsai 
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4 - poilsiui 

Balandžio 3 d., 
penktadienis 

„Aš pažįstu 
paukščius“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal dainelę „Šokam rokenrolą“ (nuoroda – 
mankšta). 
2. Dalyvaus viktorinoje „Kiek paukščių tu pažįsti?“. Tiesioginės 
veiklos, transliuojamos „Skype“ programa, metu atsakys į  
klausimus (koks paukštis didžiausias?, kodėl paukščiai suka lizdus?, 
koks paukštis įsikuria inkilėlyje?, ar paukščiai turi dantis?), atpažins 
plakate pavaizduotą paukštį, atlikti užduotį „Pamėgdžiok žinomą 
paukštelį“.  
3. Atsipalaidavimui klausys lietuvių liaudies dainelę „Strazdas“ 
(nuoroda – daina). 
4. Stebėdami „Švarių rankų šokį“, kartos judesius (nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=4DjpjHWbE18 
– mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=sZKOGi1AUN
g&app=desktop - daina 
https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50 
- šokis  
 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAVASARIS KALBA PAUKŠTELIO BALSU“ 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Pavasaris kalba 
paukštelio 

balsu“ 

1. Vaikai atliks mankštą „Galva, pečiai, keliai, pirštai“ (nuoroda – 
mankšta). 
2. Išklausys paukščių balsų įrašus. Atsakys į klausimus: ar prisimena, 
kokių paukščių įrašų klausėsi (išvardina), kur ir kada juos girdėjo, 
koks apibūdinimas labiausiai tinka paukščio balsui (garsus, tylus, 
švelnus,, raminantis, šaižus ir t.t.), ar skiriasi paukščių giesmės 
skirtingose situacijose (pamąstymas)? (nuoroda - paukščiai). 
3. Klausydami paukščių balsų, panaudodami įvairias priemones, 
kurs meninius darbelius „Paukšteliai“ (nuoroda - balsai). Darbelius 
nupaveiksluos ir atsiųs nuotraukas į grupės „Facebok“. 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4 - mankšta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV
8&feature=share – paukščiai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-
DTN488&feature=share - balsai 
 

Kovo 31 d., 
antradienis 

„Paukščių 
pasaka“ 

1. Vaikai klausysis Karelo Čapeko „Paukščių pasaką“, aptars, 
išskirdami pagrindinius veikėjus, įvykius (nuoroda – pasaka). 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002721073/pa
uksciu-pasaka?jwsource=cl - pasaka 

https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU
https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU
https://youtu.be/KYVy-DTN488
https://youtu.be/zvkX-k-ROQk
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=4DjpjHWbE18
https://www.youtube.com/watch?v=sZKOGi1AUNg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=sZKOGi1AUNg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488&feature=share
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002721073/pauksciu-pasaka?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002721073/pauksciu-pasaka?jwsource=cl


 2. Atliks kūrybinę veiklą „Lizdo sukimas“, panaudojant įvairias 
buitines, gamtines medžiagas (siūlus, medžiagos skiautes, 
pagaliukus, šakeles, lapus, pūkus, plaušus, sausą žolę, popierių ir 
kt.). Įsitikins, kokie paukšteliai turi būti sumanūs, išradingi, kiek turi 
sugaišti laiko, kol susisuka lizdą. Darbelius nupaveiksluos ir atsiųs 
nuotraukas į grupės „Facebok“. 
3. Pasivaikščiojimo metu ar stebint pro langą, iš balkono ieškos 
medžiuose lizdų. 

 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

„Mano 
mylimiausias 

paukštis“ 

1. Naudodamiesi visomis prieinamomis informacijos priemonėmis 
ir asmeniniais stebėjimais vaikai rinks medžiagą apie mylimiausią 
paukštį (pieš, aplikuos, tėvų padedami rinks informaciją, kopijuos 
paukštelio pavadinimą). Prisimins formų pavadinimus (trikampis, 
apskritimas, kvadratas, ovalas, stačiakampis). 
2. Stebėdami „Švarių rankų šokį“, kartos judesius (nuoroda – šokis). 

https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50 
- šokis  
 

Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

„Koks pirmas 
garsas?“ 

 

1. Vaikai pabandys sugalvoti kuo daugiau paukščių pavadinimų ir 
išskirs bei įvardins pirmą garsą žodyje (pvz.: K-kregždė, G-gandras 
ir t. t.). Paukščių pavadinimus galės sugalvoti ir tėveliai, o vaikai 
išskirs pirmą (kas gali, ir paskutinį) garsą. 
2. Atliks užduotis, padedančias pažinti raides (atspausdintas raides 
kirps pagal linijas, sumaišę detales, surūšiavę, galės sudėti grafinį 
raidės vaizdą) (nuoroda – raidės). 

https://drive.google.com/open?id=17SjMX3xfyWl
_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK - raidės 

Balandžio 3 d., 
penktadienis 

„Pamėgdžiosim 
paukštelius“ 

1. Prisimins jau išmoktus pirštukų žaidimus: „Du paukščiai tupėjo“, 
„Šarka Veronė“, pasaką be galo „Žvirblelis ant krantelio tupėjo“, 
skaičiuotes „Bėgo pempė, „Tupi zylė“. Mokysis paukščių 

pamėgdžiojimų (pagal pateiktą medžiagą). 
2.  Dalyvaus judrioje veikloje lauke „Viena linija- daug galimybių“ 
(pagal pateiktą rašytinį paaiškinimą. 

- 

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „VARNĖNO INKILE“ 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Pavasario 
požymiai“ 

1. Vaikai apžiūrės plakatą ir aptars pavasario požymius. Palygins, 
kokie požymiai yra plakate, o kokius mato pažvelgę pro langą. 
Aptars: ilgesnės bei šiltesnės dienos, medžiai su pumpurais, pradeda 

https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-
kvieteme-pavasari.html - filmas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nL8jmgqlW50
https://drive.google.com/open?id=17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK
https://drive.google.com/open?id=17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html
https://www.vaikams.lt/filmukai/kaip-mes-kvieteme-pavasari.html


žydėti gėlės (šalpusnis), žmonių apranga pasikeitusi, parskrenda 
paukščiai (vaizdo įrašas). 
2. Pažiūrės filmuką „Kaip mes kvietėme pavasarį“ (nuoroda – 
filmas).  
3. Pasirinktomis priemonėmis nupieš „Pavasarį gamtoje“ ir 
piešinukus įkels į grupės „Facebook“. 
4. Pasiklausys dainelės „Pavasaris“ (nuoroda – dainelė). 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2
g - dainelė 

Kovo 31 d., 

antradienis 
 

„Parskrendantys 

paukščiai“ 

1. Vaikai mins mįsles apie paukščius: vyturėlis, pempė, gandras, 

varnėnas. Išplos skiemenis, nustatys pirmą ir paskutinį garsus 
(vaizdo įrašas). 
2. Stebės plakatus su paukščiais ir aptars, kaip jie atrodo, kur krauna 
lizdus, kuo minta (vaizdo įrašas). 
3. Klausysis paukščių balsų (nuoroda – balsai). 
4. Aktyviai pajudės (nuoroda – dainelė). 
5. Pašoks pagal „Rankų mankštą“, ritmui greitėjant suspės atlikti 
rankų judesius (nuoroda – mankšta). 

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

8 - balsai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo 
– dainelė 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVE
Tg - mankšta 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

Raidė Čč, 
 garsas č 

1. Klausysis sekamos „Garsų pasakos“ ir atsakys į klausimus, kokius 
pavasario darbus dirbo raidė Č ir, kokiame žodyje buvo pasislėpęs 
garsas č (vaizdo įrašas). 
2. Sugalvos žodžių, kurių pirmas garsas č.  
3. Savo aplinkoje surasti daiktų, kurie prasideda garsu č (česnakas, 
čiobrelis). Paprašys tėvų, kad žodžius užrašytų ir atsiųstų į grupės 
„Facebook“. 
4. Aptars, kaip tariamas garsas č, kaip atrodo raidė Č.  

5. Iš pasirinktų priemonių kurs raidę Č (lipdys plastilinu, sudėlios iš 
smulkių detalių, susuks iš šaliko ir pan.). Nufotografuos raides ir 
atsiųs  į grupės „Facebook“. 
6. Perskaitys: ČA, ČE, ČĖ, ČI, ČY, ČO, ČU, ČŪ. 
7. Atliks įvairių užduotėlių, padedančių įsiminti raides (nuoroda). 

http://mudubudu.lt/raideles  

Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

Geometrinės 
formos - 

stačiakampis 

1. Prisimins žinomas geometrines formas: kvadratas, trikampis, 
skritulys, stačiakampis. Samprotaus, kokia jų nuomone geometrinė 
figūra yra svarbiausia?  
2. Klausysis istoriją „Formų ginčas“ (vaizdo įrašas). 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai - formos 
 
https://www.worksheetfun.com/category/grades/pr
eschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-
tracing/ - užduotys 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
http://mudubudu.lt/raideles
http://www.ziburelis.lt/nemokamai
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/


3. Savo aplinkoje ieškos stačiakampio formos daiktų (spintelė, 
durys, langas, plytelė). Paprašys tėvų, kad atsakymus užrašytų ir 
atsiųstų į grupės „Facebook“.  
4. Išsikirps iš popieriaus įvairių formų detalių ir sukurs piešinį iš 
geometrinių figūrų, pvz. paukštį. Darbelius įkels į grupės 
„Facebook“. 
5. Žais įvairius žaidimus, padedančius pažinti formas (nuoroda – 
formos), atliks užduotis, lavinančias regimąjį suvokimą bei akies – 

rankos koordinaciją (nuoroda- užduotys). 
6. Stebėdami į ekraną ir kartodami judesius pašoks „Švarių rankų 
šokį“ (nuoroda – šokis) 

https://www.youtube.com/watch?v=5OPPElpCS4
E - šokis 

Balandžio 3 d., 
penktadienis 

Eksperimentų ir 
bandymų diena 

1. Atliks bandymą „Kas greičiau pasieks žemę“. Vienoje rankoje 
laikys plunksną kitoje – pagaliuką. Abu daiktus iškels į viršų ir 
paleis. Stebės, kuris daiktas žemę pasieks greičiau. Aiškinsis, kodėl? 
Bandys mesti įvairius daiktus. 
2. Atliks bandymą „Gėlės pražydo“. Iš popieriaus išsikirps gėlyčių. 
Žiedlapius sulenks iki viduriuko ir gėles padės ant vandens, stebės, 
kas vyksta. Žiedai „išsiskleis“. 
3. Žiūrės animacinį filmuką „Gegutė ir varnėnas“ (nuoroda – 
filmas). 
4. Aktyviai pajudės (nuoroda – mankšta) 

https://www.youtube.com/watch?v=KdWuLeWNI
4M - filmas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9
w – mankšta 

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

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Kovo 30 d., 
pirmadienis 

 

„Parskrendantys 
paukščiai“ 

1. Atliks pirštukų mankštelę kartodami eiliuotą tekstą „Paukštelių 
būrys“ (vaizdo įrašas). 
2. Klausysis pasakojimo apie gandrą, varnėną ir pempę, įsidėmės jų 
išvaizdos, mitybos, gyvenimo būdo ypatumus, stebės jų plakatus 
(vaizdo įrašas). 
3. Paukščių išvaizdai nusakyti vartos sudurtinius žodžius (pvz., 
raudonos kojos – raudonkojis) (vaizdo įrašas). 
4. Grupuos paukščius į pavasarį parskrendančius paukštelius ir 
žiemojančius Lietuvoje (Word paruošta užduotis). 

https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ 
- gervė 
https://www.youtube.com/watch?v=1hD13z469ZI 
- daina 

https://www.youtube.com/watch?v=5OPPElpCS4E
https://www.youtube.com/watch?v=5OPPElpCS4E
https://www.youtube.com/watch?v=KdWuLeWNI4M
https://www.youtube.com/watch?v=KdWuLeWNI4M
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1hD13z469ZI


5. Žais žaidimą „Skrenda – neskrenda“. Išgirdus skrendančio daikto 
pavadinimą, mosuos rankomis, jei daiktas neskrenda, ramiai stovės 
vietoje arba atsitūps.  
6. Nupieš pasirinktą paukštį ir, piešinį nufotografavus, atsiųs į grupės 
elektroninę erdvę. 
7. Pabandys iš popieriaus išlankstyti gervę (nuoroda - gervė). 
8. Klausys vaikų liaudies dainą „Gandrai, gandrai, apsuk ratą“ 
(nuoroda – daina). 

Kovo 31 d., 
antradienis 

 

„Parskrendantys 
paukščiai. Jų 

balsai‘ 

1. Pakartos pirštukų mankštelę su eilėraščiu  „Paukštelių būrys“. 
2. Klausys paukščių balsų įrašų ir mokysis juos pamėgdžioti (vaizdo 
įrašas, nuoroda- balsai). 
3. Bandys įminti, koks paukštis dabar gieda, pažymės savo spėjimą 
popieriaus lape, kuriame surašyti paukščių pavadinimai. Suras 
atitinkamo paukščio atvaizdą, juos iškirps ir suklijuos šalia 
pavadinimo  (vaizdo įrašas, Word paruošta užduotis). 
4. Klausysis CD įrašo „Šarkele, varnele“ ir skaičiuos, kiek vaikų turi 
varna (vaizdo įrašas). 
5. Iš popieriaus išsikirps geometrines formas, jas įvardins ir 
sukonstruos paukštelį. Darbelius nufotografuos ir atsiųs į grupės 
elektroninę erdvę. 
6. Pašoks pagal „Rankų mankštą“, ritmui greitėjant suspės atlikti 
rankų judesius (nuoroda – mankšta). 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV
8&t=11s – balsai 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVE
Tg - mankšta 

Balandžio 1 d., 
trečiadienis 

 

Susipažinimas 
su raide C, jos 

skyrimas 
žodžiuose 

1. Iš popieriaus išsikirps kvadratus ir ant jų užsirašys C, N, R, T, I, 
A, I raideles. Bandys iš jų sudėlioti žodžius: CITRINA, CUKRUS. 

Juos suskiemenuos, suskaičiuos raides, palygins, kuris žodis turi 
daugiau raidžių (vaizdo įrašas). 
2. Pasakys eilėraštuką su garsu „c“ iš serijos K. Jakubėno „Abėcėlė“ 
(nuoroda). 
3. Perskaitys: CU, CI, CA, CE, sugalvos žodžių su šiais 
skiemenimis. 
4. Išlankstys raidę C iš reklaminio ar laikraštinio popieriaus, ją 
nupieš ir papuoš arba nulipdys.   
5. Laikraščio, žurnalo tekste ieškos raidės C, jas apibrauks.   
6. Paklausys nuotaikingos dainelės „Abėcėlė“ (nuoroda). 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgM
Y&list=RDPFlzQU0GgMY&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY&list=RDPFlzQU0GgMY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY&list=RDPFlzQU0GgMY&start_radio=1


Balandžio 2 d., 
ketvirtadienis 

 

„Parskrendantys 
paukščiai. Jų 

mityba“ 

1. Mokysis K. Kubilinsko eilėraštį „Pam pam puri“, deklamuos 
imituodami jį judesiais (vaizdo įrašas). 
2. Klausysis S. Paltanavičiaus „Mūsų kaimynai“, įsidėmės ir pasakys, 
kokie paukšteliai paminėti tekste (vaizdo įrašas). 
3. Atliks užduotį, kurioje turės nustatyti, kurie paukščiai netinka,  
kiek paukštelių gyvena gandro kaimynystėje, kurie iš jų parskridę iš 
šiltųjų kraštų (Word paruošta užduotis). 
3. Klausysis istoriją „Visi gandrų skanėstai“, įsidėmės, kuo minta 

gandras (vaizdo įrašas). 
4. Iš plastilino, druskinės tešlos ar modelino nulipdys gandro 
skanėstus. Darbelius nufotografuos ir atsiųs į grupės elektroninę 
erdvę. 
5. Bandys pasakyti greitakalbę „Gervė gyrūnė gyrėsi“.  

https://www.youtube.com/watch?v=yJf0XOrJmN
M – kaip pasigaminti plastiliną 

Balandžio 3 d., 
penktadienis 

„Parskrendantys 
paukščiai“ 

1. Prisimins paukštelius, kurie pavasarį grįžta iš šiltųjų kraštų. Stebės 
paveikslus, išgirdus pavasarį parskridusio paukščio pavadinimą 
suplasnos rankomis, o išgirdus žiemojančio pavadinimą – atsitūps 
(vaizdo įrašas). 
2. Deklamuos K. Kubilinsko eilėraštį „Pam pam puri“. 
3. Spręs kryžiažodį apie paukščius. Įrašys mįslės įminimą. Išspręstą 
kryžiažodį nufotografuos ir atsiųs į grupės elektroninę erdvę (vaizdo 
įrašas, Word paruošta užduotis). 
4. Sugalvos mįslių apie paukščius, paprašys tėvelių jas užrašyti ir 
atsiųs į grupės elektroninę erdvę. 
5. Žiūrės animacinius filmukus apie paukščius: „Gegutė ir 
varnėnas“, „Geltonkaklė“  (nuorodos). 
6. Stebėdami į ekraną ir kartodami judesius pašoks „Švarių rankų 
šokį“ (nuoroda – šokis) 

https://www.pasakos.lt/gegute-ir-varnenas/ 
 
https://www.pasakos.lt/geltonkakle/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5OPPElpCS4
E - šokis 
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