
Grupė: Dagiliukai 

Laikotarpis: 2020-04-27–2020-05-01 

Tema/Idėja: 
Visi žiedai mamytei 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos pažinimas. Sakytinė ir rašytinė kalba. Santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais. Emocijų 

suvokimas ir raiška. Kūrybiškumas, meninė raiška. Fizinis aktyvumas. 

Amžius: 
3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Stebėti ir aiškintis pavasario požymius, įvardinti kas lauke žydi ir kvepia. 

Lavinti atmintį, dėmesį, turtinti žodyną mokantis deklamuoti, dainuoti. 

Ugdyti gebėjimą veikti kūrybiškai, naudojant įvairias meninės raiškos priemones. 

Gebėti džiaugtis kūrybos procesu, savo atliktais darbais. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Tyrinės, stebės pavasarinę gamtą, patirs pažinimo džiaugsmą, gebės pradžiuginti mamą. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie 

vestų į galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbis su 

vaikais apie 

pavasario 

požymius, 

žydinčius 

augalus. 

Gebės išklausyti pasakojimą, 

pasakos, dalinsis turima 

patirtimi, įvardins 

bundančios gamtos 

požymius. 

„Pavasaris atėjo": 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhv29_

M-P5Q 

 

Pasaka „Sodas žydi": 

vaikams.lt 

 

2 Susipažinimas 

su augalų, 

žiedų sandara, 

augalų gyvybės 

ratu. 

Prisimins ir įtvirtins gėlių, jų 

dalių pavadinimus, Įvairiais 

būdais tyrinės aplinką, rinks 

rūpimą informaciją. 

Pavasario gėlės: 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhM

Fhlc 

 

Gėlės sandara: 

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

KA9NDM 

 

3 Eilėraščio 

mokymasis 

mintinai. E. 

Selelionis 

„Mamytei" 

Gebės išmokti ir 

padeklamuoti mamai. Lavės 

atmintis, dėmesys, kalba, 

MAMYTEI 

 

Mama mano mama, 

Aš tave myliu!- 

Tau vėjelis šlama 

Tarp margų gėlių!.. 

 

Tau karšta saulytė 

Siunčia spindulių... 

Dar karsčiau, mamyte, 

Aš tave myliu. 

 

Tu šviesi kaip saulė, 

Kaip rytų aušra. 

Už tave pasauly 

Geresnės nėra! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhv29_M-P5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qhv29_M-P5Q
https://www.vaikams.lt/pasakos/sodas-zydi.html
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM


4 Dainelės 

mamai: 

„Aš širdyje 

labai myliu 

savo mamą", 

„Mano mama" 

Klausysis su mamyte 

dainelių, bandys kartu 

padainuoti, improvizuos, 

pašoks. Patirs džiugių 

emocijų. 

Dainos mamai: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6D

W-x4&list=PL--

mt3JsUUO_Y2WOUMF53V5xRwC57cR-V 

https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ0

5q8 

 

5 Kūrybinė 

veikla „Mano 

mama" 

Vaikai pasirinktomis 

meninės raiškos 

priemonėmis vaizduos savo 

mamą. Lavės kūrybiškumas, 

vaizduotė. 

Pasirinktos turimos priemonės kūrybinei 

veiklai. 

 

Arba mamos portretas kitaip :) 

raisingdragons.com 

 

6 Meninė veikla 

„Dovanėlė 

mamytei" 

Išsirinks norimą darbelį, 

pakomentuos savo 

pasirinkimą. Gebės 

pasirinkti tinkamas 

priemones. Lavės smulkioji 

motorika, kūrybiškumas. 

Pagamintą darbelį 

padovanos mamai. 

Tulpės: 

amatukai.lt 

 

Gėlelė": 

amatukai.lt 

 

Siūlų gėlė: 

pinterest.com 

 

Vyšnios žydi: 

pinterest.com 

 

Gėlytė indelyje: 

pinterest.com 

7 Mankštelė 

kūnui. 

Tikslingai atliks judesius, 

lavės kūno koordinacija. 

Mankšta. 

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

ve7x8 

 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 
Vaikai gali padėti pagal savo gebėjimus mamai namų ruošoje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4&list=PL--mt3JsUUO_Y2WOUMF53V5xRwC57cR-V
https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4&list=PL--mt3JsUUO_Y2WOUMF53V5xRwC57cR-V
https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4&list=PL--mt3JsUUO_Y2WOUMF53V5xRwC57cR-V
https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8
https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8
https://www.raisingdragons.com/drawing-portraits-age-4/
http://amatukai.lt/vaiku-darbelis-is-ritineliu-tulpes/
http://amatukai.lt/vaiku-darbinys-gele-is-spalvoto-popieriaus-septynziede-gelele/
https://www.pinterest.com/pin/113715959328722648/
https://www.pinterest.com/pin/201395414568099479/
https://www.pinterest.com/pin/198369558556323164/
https://www.youtube.com/watch?v=YnPyEXve7x8
https://www.youtube.com/watch?v=YnPyEXve7x8

