
Grupė: Vyturiukai 

Laikotarpis: 2020-04-14–2020-04-17 

Tema/Idėja: 
"Mamos, močiutės receptai". 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Pažinimas. Kūrybiškumas. Mokėjimas mokytis. Savireguliacija ir savikontrolė. Tyrinėjimas. 

Higienos įgūdžiai. Bendravimas su suaugusiais ir bendraamžiais. Sakytinė, rašytinė kalba. 

Amžius: 
4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Domėtis šeimos receptais, juos išbandyti. Atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos piramidę, 

renkantis receptus. Įtraukti tėvus, senelius. Stebėti eksperimentus su maisto produktais, 

aiškintis kodėl taip vyksta. Higiena virtuvėje. Gebėjimas pasidžiaugti rezultatu, pasidalinti. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Smalsūs, žingeidūs ugdytiniai, gebantys padėti virtuvės ruošoje mamai, močiutei. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko 

pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 

Vartyti , žiūrėti 

kaip gaminami 

įvairūs, 

nesudėtingi 

patiekalai. 

Atminties, 

susikaupimo, 

išklausymo 

lavinimas. 

IKT medžiaga 

https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc 

https://www.youtube.com/watch?v=mWndntBEcfc , 

Močiutės, mamos receptai. Receptų knygos. 

2 

Pokalbis "Kaip 

elgtis virtuvėje? 

Higiena ir 

sauga. 

Įgys žinių, gebės 

naudotis stalo 

įrankiais, 

padengti 

estetiškai stalą. 

Stalo įrankiai. Rankų plovimas, skarelės, prijuostės. 

Mamos, močiutės patarimai kaip saugiai ir higieniškai 

elgtis virtuvėje.  

IKT medžiaga 

https://www.youtube.com/watch?v=IUe-jC6FpLM 

3 

Pagaminti 

sumuštinį savo 

mamai, tėčiui, 

broliui, atlikti 

visus veiksmus 

iš eilės. 

Įgys žinių. 

Lavės atmintis, 

smulkioji 

motorika, 

sukaupiamas 

dėmesys. 

Vaikai virtuvės šefai. Galima nufotografuoti 

pagamintą patiekalą. 

4 

Sukurti ketureilį 

apie pasigamintą 

produktą. Žaisti 

žaidimus 

"Atspėk ką 

ragauji", 

"Supjaustyk 

(vaisius, 

daržovė) mane 

rituliukais". 

Lavės smulkioji 

motorika. 

Rankos riešo ir 

akių 

koordinacija. 

Lavės atmintis, 

skonio 

receptoriai. 

Pažins 

geometrines 

figūras. 

Kuo įvairesnių skonių produktai. Stalo įrankiai, 

prijuostės, skarelės. Žaidimas(užmerktomis akimis 

ragaujama ir spėjamas produktas). Užrašyti patiekalo 

pvadinimą, kūrybą apie patiekalą ir atsiųsti 

auklėtojoms. 



5 

Nupiešti, 

nulipdyti 

vaisius, 

daržoves. 

Pažins vaisius, 

daržoves, gebės 

įvardinti formas, 

spalvas. Lavės 

smulkioji 

motorika. 

Kūrybiškumas. 

Popierius, dažai, plastilinas ir kt. dailei reikalingos 

priemonės. Darbelių nuotraukas atsiųsti auklėtojoms. 

6 
Dainuoti 

daineles, šokti. 

Suteiks vaikui 

laisvę rinktis 

muziką, šokį, 

interpretuoti, 

vaidinti. Ugdys 

kūrybiškumą. 

Stambiąją 

motoriką. 

IKT medžiaga 

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

https://www.youtube.com/watch?v=moenV7MEe1k 

7 Eksperimentai. 

Tyrinėjimas. 

Atminties, 

dėmesio 

sukaupimo 

lavinimas. 

Mokėjimas 

mokytis. 

IKT medžiaga https://www.tevu-darzelis.lt/6-paprasti-

eksperimentai-vaikams/ 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 
Kalbėkimės su vaiku, leiskime jam pačiam pasakoti, klauskite, koreguokite vaiko kalbą. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 
Skatinkite vaiką kurti. Pateikite kūrybai reikalingas priemones. 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 


