
Grupė: Pelėdžiukai 

Laikotarpis: 2020-03-30–2020-04-03 

Tema/Idėja: 

Pavasarinės gėlės. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Pažins pavasarinių gėlių įvairovę. Skirs gėles pagal dydį ,spalvą, žiedą. Žinos gėlių 

sandarą. Išsiaiškins ko reikia, kad gėlės augtų. Žinos kaip gėlių žydėjimą veikia 

saulė, vėjas, vanduo, oro temperatūra. 

Amžius: 

4-5 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Supažindinti su pavasarinėmis gėlėmis, skirti jas pagal dydį, spalvą, žiedų formą; 

gėlių pavadinimai; gėlių sandara (šaknys, stiebelis, lapai, pumpurai, žiedai); lyginti 

gėlių lapus, žiedus, stiebus; aiškintis ko reikia, kad gėlės mus pavasarį džiugintų; 

meninėmis priemonėmis išreikšti gėlių grožį. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikai susipažins su pavasarį žydinčiais augalais, išmoks populiariausių 

pavadinimus; supras gėlių sandarą, augalui augti reikalingas sąlygas: saulė, vėjas, 

oro temperatūra. Stebės ir atras, kad žiedai yra skirtingų spalvų, dydžių, formų, 

kvapo, ir kuo yra visi panašūs. Atidžiai kompiuteryje stebės augalo dygimo, 

augimo, sužydėjimo procesus, juos geriau supras. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 
Veiklos pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbis "Pavasariniai 

žiedai" 

Gebės išklausyti pasakojimo, 

papasakoti apie tai ką mato, 

matė, žino, ką sužinojo suprato. 

Enciklopedijos, video 

medžiaga. Knygos. 

2 Laiko intervalais 

užfiksuoti siužetai apie 

augalo augimą. 

Susidomės ir geriau supras, kaip 

vyksta augalo vystymosi 

procesai, suvoks, kokių gamtinių 

sąlygų reikia augalui augti. 

"Augalo augimas". 

youtube.com 

3 Filmukai "Pavasario 

gėlės". 

Susipažins su gėlių išvaizda, 

pavadinimais. 

"Pavasario gėlės"; 

youtube.com 

4 Knygų, žurnalų 

vartymas, atvirukų 

stebėjimas. 

Susikaupę, atidžiai ieškos 

pažįstamų gėlių, prisimins 

pavadinimus. 

Turimos knygos, albumai, 

atvirukai, žurnalai. 

6 Dainelė "Žibuoklėm 

pražydę". Išaiškinkite 

vaikams 

Džiugiai nusiteikę klausysis 

dainelės, ją kartos, susipažins su 

naujais žodžiais" "šilelis", 

"šlaitas". 

Muzikos įrašai '  

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=HY5Wchcmiu0


nesuprantamus 

žodžius "šilelis, šlaitas". 

7 Užduotys mąstymui, 

pastabumui. 

"Palygink pagal dydį, spalvą". 

"Rask taką", "Skaičiukai". "Baik 

piešti". 

"Užduotys vaikams". 

mudubudu.lt 

8 Meninė veikla. Pieš, tapys, aplikuos, spalvins 

gėlytes. 

Dailės priemonės. 

9 Eksperimentas. "Sėklų 

kelionė iki augalo" . 

Sėjant augalėlius, atkreips 

dėmesį, kad augalams reikia 

žemės, vandens, saulės, šilumos. 

Vieniems augalėliams pasėję 

suteiks reikiamas augimui 

sąlygas, kitiems ne. Stebės, kaip 

augalai auga. 

Priemonės augalams sėti. 

10 Svogūno augimas 

vandenyje. 

Pamerkus svogūno šaknis į 

permatomame inde įpiltą 

vandenį, stebės, kaip augalas 

išleidžia šaknis, po to ir laiškus. 

 

11 Verbų sekmadienis. Pokalbis apie Verbų sekmadienį, 

jo reikšmę. Aptarti, kaip 

gaminamos verbos ir jas 

pagaminti iš popieriaus, 

gamtinės medžiagos. 

lt.wikipedia.org google.com 

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

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 
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http://mudubudu.lt/uzduotys_vaikams
https://lt.wikipedia.org/wiki/Verb%C5%B3_sekmadienis
https://www.google.com/search?q=verbos+is+popieriaus&oq=verbos&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6097j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas?view=2029&edition=2#planning-view

