
Grupė: Kregždutės 

Laikotarpis: 2020-03-30–2020-04-03 

Tema/Idėja: 

"Paukšteliai - pavasario pranašai" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, sakytinė ir rašytinė kalba, 

meninė raiška, tyrinėjimas. 

Amžius: 

5 - 6m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Susipažinti, įtvirtinti žinias apie žiemojančius ir parskrendančius į Lietuvą 

paukščius. 

Skatinti vaikų domėjimąsi paukščių gyvenimo ypatumais, jų poreikiais, 

įpročiais. 

Klausytis paukščių garsų, stengtis juos įvardyt. 

Veiklos metu skatinti vaikus siekti išsakyti savo pastebėjimus, pasakoti, 

klausinėti. 

Ugdyti rūpestį, užuojautą, susižavėjimą gyvąja gamta. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikai geba atpažinti, įvardyti bent 5 -7 paukščių rūšis. 

Domisi pateikta vaizduojamąja medžiaga, bando savarankiškai ieškoti 

informacijos pateiktuose leidiniuose. 

Vaikai aktyviai dalyvauja veikloje, mąsto, samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, patyrė. 

Pastebi gamtoje paukštelius, juos įvardija, įsiklauso, gėrisi jų balsais. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, 

kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 Pokalbis, pažintis 

su Lietuvos 

paukščiais 

"Kas tu, mielas 

paukšteli? ". 

Stebėdami plakatus, 

paveikslus apie 

paukščius, juos 

įvardija, domisi 

neatpažintais, įsidėmi 

jų pavadinimus, 

prisimena, kurie 

paukšteliai žiemoja, o 

kurie ne, kuo minta. 

Plakatai, paveikslai apie Lietuvos 

paukščius, knygelės, enciklopedijos, 

internetos svetainės. 



2 Klausą lavinanti 

pažintinė veikla 

"Čiulba, ulba 

paukšteliai". 

Stebi paukščius, 

bando įvardyti, 

susipažįsta, klausosi jų 

balsų. Klausydamiesi 

vaikai lavina klausą, 

atmintį, vaizduotę, 

ugdo pažintinius 

gebėjimus, mėgdžioja 

balsus. 

Nuorodos internete:   

Žr.(lentelės apačioje). 

 

3 Martyno 

Vainilaičio 

eilėraštis "Paukščių 

karalius". 

Klausosi ir aptaria 

eilįraštį (apie kokį 

paukštį?), mokosi 

mintinai, raiškiai 

deklamuoja. 

Gandro, varlytės paveiksliukai. Knyga 

"Mano volungėlė" 

Eilėraštį rasit darželio internetinėje 

svetainėje sarkele.lt.  Žr.(lentelės 

apačioje). 

Pastaba (užduočių nuotraukos 

galerijoje). 

4 Pasaka apie 

gandrus ir varlę. 

Klausydamiesi 

pasakos vaikai ugdo 

dėmesį, sužino "kodėl 

gandrai gaudo 

varlytes", lavina 

vaizduotę, aptaria, 

mėgina atpasakoti. 

Žurnalas vaikams "Penki". Pasaką 

rasit darželio internetinėje 

svetainėje sarkele.lt.  Žr.(lentelės 

apačioje). 

Pastaba (užduočių nuotraukos 

galerijoje). 

5 Užduotėlės: 

"Papūgos", 

"Slėpynės", 

"Keistuolis", 

"Paukšteliai", 

"Sujunk taškelius", 

"Surask skirtumus", 

"Sudėk žodį". 

Atlikdami užduotėles, 

vaikai skaičiuoja, rašo, 

dėlioja žodžius iš 

raidelių (kopijuoja 

paukščių 

pavadinimus) 

Užduotėles rasit darželio 

internetinėje svetainėje sarkele.lt.  

Žr.(lentelės apačioje). 

Pastaba (užduočių nuotraukos 

galerijoje). 

6 Meninė veikla Lipdo, karpo, 

aplikuoja ir lanksto iš 

sp. popieriaus 

vaikams patikusius 

paukštelius, piešia 

gandrą ir kitus 

paukščius, iš šakelių, 

pagaliukų dėlioja 

lizdelį. 

Plastelinas, vandeniniai dažai, 

spalvotas popierius, klijai, žirklės 

paveikslai su paukščiais, medžių, 

krūmų šakelės, pagaliukai. 

http://www.sarkele.lt/veiklos/nuotolinis
http://www.sarkele.lt/veiklos/nuotolinis


7 Dėmesį lavinantys 

žaidimai: 

"Žvitri akis", 

"Dresiruotas 

paukštelis". 

Lavina vaikų dėmesį, 

savikontrolę, 

orientaciją, 

bendravimo, 

skaičiavimo įgūdžius 

(galima naudoti 

sąvokas "į kairę - į 

dešnę", kelintinį 

skaičiavimą). 

Žaidimų aprašymą rasit darželio 

internetinėje svetainėje sarkele.lt.  

Žr.(lentelės apačioje). 

Pastaba (užduočių nuotraukos 

galerijoje). 

8 Tyrinėjimas - 

eksperimentavimas 

"Plunksna" 

Vaikai per didinamą 

stiklą tirinėja 

plunksną, stebi ir 

kalba apie jos 

struktūrą, bando 

atplėšti plaukelius, 

žaisti juos pūsdamas, 

palygina į ką panaši, 

plukdo - skandina 

vandenyje, mėgina su 

ja piešti, rašyti 

raideles, margina su 

dažais. 

Plunksnos, didinamas stiklas, 

vanduo, dažai, žirklės, paukščių 

paveikslai. 

 

Nuorodos internete:   

www.sarkele.lt/veiklos/nuotolinisugdymas . 

:  https://www.youtube.com/watch?v=M37Ue-9qNio, 

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0 

 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų 

veiklai: 

http://www.sarkele.lt/veiklos/nuotolinis
http://www.sarkele.lt/veiklos/
https://www.youtube.com/watch?v=M37Ue-9qNio
https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0

