
Grupė: Geniukai 

Laikotarpis: 2020-03-30–2020-04-03 

Tema/Idėja: 

Pavasario sutiktuvės 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su bendraamžiais ir 

suaugusiaisiais, emocijų suvokimas ir raiška, kūrybiškumas, meninė raiška, 

skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai. 

Amžius: 

4-5 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Gyvybės atbudimo pajauta. Stebėti dangų, saulę, vėją, stebėti pro langą, įvardyti 

savo pastebėjimus, atsakyti į klausimus, reikšti emocijas, vartoti ištiktukus, 

jaustukus; stebėti anktsyvojo pavasario požymius gamtoje, atrasti juos įvairiuose 

paveikslėliuose, pagal gebėjimus įvardinti pavasario požymius gamtoje 

priežastinius - pasekminius ryšius. Ruošti žaliąją palangę artėjančioms šventėms  

(ką nors pasodinkite- svogūną ar ką nors kitą - ką turite) stebėkite su vaiku, 

laistykite, tegul vaikas prižiūri). 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Įgys gebėjimų pastebėti gamtos atbudimo požymius. gebės stebėti, užfiksuoti, 

atpasakoti, užduoti ar atsakyti į klausimus. Tobulės socialinės aplinkos pažinimas, 

gausės žodynas, gamtinės aplinkos pažinimas, pagarba gyvybei bei aplinkai. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 
Veiklos pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų 

į galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 "Aš sodinau" Vaikai gebės įvardyti ko reikęs 

norint pasodinti augalą, žinos 

kaip tai reikia padaryti. 

Indeliai, žemės, sėklos, 

laistytuvai, 

kastuvėliai. vaikodiena.lt 

2 Meninė veikla "Oro 

reiškiniai". 

Vaikai gebės iš duotų medžiagų 

atlikti darbelius. 

adabofgluewilldo.com  

3 Pasakojimas "Aš 

lakūnas" 

Vaikai žinos ką veikia lakūnai, 

kur skraido. Žinos, kad tai yra 

profesija. 

Video medžiaga , lakūno 

kepurė. 

youtube.com pinterest.com 

4 Žaidimas "Lavink 

atmintį" 

Vaikai turtins žodyną, lavins 

dėmesį, atmintį. 

Idėja: stlmotherhood.com 

5 Žaidimas " 

Pasakorius" 

Vaikai gebės atpasakoti 

paveikslėliuose pavaizduotas 

situacijas, ir taip papasakoti 

pasakojimą. 

Paveikslėliais su situacijomis. 

Idėja: sparklebox.co.uk 

https://vaikodiena.lt/vaikai-ir-gamta/
https://www.adabofgluewilldo.com/clouds-rain-weather-windsock-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=-N38ccok2sI
https://www.pinterest.com/pin/504684701974244545/
https://stlmotherhood.com/make-your-own-memory-game-free-printable/
https://www.sparklebox.co.uk/previews/7201-7225/sb7215-goldilocks-and-the-three-bears-sequencing-activity.html


6 "Oro keliai" Vaikai žinos, kad keliai yra ne 

tik ant žemės , bet yra ir oro 

keliai. Vaikai gebės pasakyti 

kodėl svarbu lėktuvams laikytis 

oro kelių taisyklių. 

Vaizdo medžiaga, popierius 

pieštukai. 15min.lt 

7 Meninė veikla 

"Ankstyvo pavasario 

nedrąsūs žingsneliai" 

Vaikai gebės kūrybiškai 

atvaizduoti, ankstyvojo 

pavasario požymius. 

Įvairios meninės priemonės. 

Idėja giftofcuriosity.com 

8 Pasidarykime 

Pavasario orų 

kalendorių ir 

žymėkime kasdien 

orus. 

Vaikai gebės pastebėti 

pasikeitimus pavasario oruose, 

užfiksuos , atpasakos, stebės. 

Idėja: youtube.com 

9 Žaidžiame pasaką Vaikai gebės skirti blogą ir gerą 

elgesį, gebės spęsti susidariusią 

problemą taikiai. 

Žurnalas "Vakaro žvaigždelė" 

youtube.com 

10 Eilėraščio pristatymas 

ir mokymas 

atmintinai 

Vaikai mokės eilėraštį, gebės 

pasakyti apie ką eilėraštis. 

Iliustruotas eilėraštis K. 

Jokūbėnas "PUPA". 

 

Žalią pupą sodinau, 

Ją daržely auginau. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

 

Kas dienelę laisčiau ją, 

Kad ji augtų vis žalia. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

 

Lapai augo vis didyn, 

Stiebas kilo vis aukštyn. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

 

Ji didžiausia iš visų 

Siekia kraštą debesų. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

 

Prašom prašom pamėgint 

Lipt ir pupą tą nuskint. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-ekspertas/10-idomiu-faktu-apie-aviacija-oro-keliai-lietuvoje-ir-aviacine-pauksciu-kalba-638-1242822
https://www.giftofcuriosity.com/rain-cloud-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=RfBzEVDmTas
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM


11 Mankštos pratimai, 

dainelių klausymas, 

dainavimas kartu su 

šeimos nariais 

Lavinsime judesius, muzikinę 

klausą. 

IKT technologijos 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 

Pasakokime, kalbėkimės, klausinėkime vaikų, taisykime kalbą, išmokykime naujų 

žodžių. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Leiskime vaikams atlikti pratybas. 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Vaiką pagirkime, paskatinkime, liepkime vaikui atlikti darbą iki galo. 
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