Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08
Tema/Idėja:
VABZDŽIAI DŪZGIA
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, tyrinėjimai, skaičiavimas , meninė
raiėka, emocijų suvokimas ir raiška, fizinis aktyvumas, kūrybiškumas.
Amžius:
4-5
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Susipažinti su vabzdžiais, žinoti jų pavadinimus, išorės skiriamuosius bruožus,
naudą, gyvenimo būdą. Išmokti trumpų eilėraštukų apie vabzdžius, skatinti norą
juos atvaizduoti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Vaikai susipažins su bite, boružėle, drugeliu, gebės skirti juos pagal išorinius
bruožus, gyvenimo būdą, gebės nusakyti vabzdžių naudą gamtai ir mums,
išmoks eilėraštuką, gebės atlikti užduotėles, praplės savo žodyną, turės galimybių
išreikšti save įvairiomis meninės išraiškos priemonėmis.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil.
Veiklos
nr. pavadinimas
1

Minčių lietus
,,Kokį vabzdį
esi matęs,
pažysti''

Vaiko
pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį
rezultatą

Priemonės

Vaikai gebės
pavadinti
vabzdžius, juos
skirti, gebės
nupasakoti
kelis jų
skiriamuosius
bruožus.

knygelės, enciklopedija, informacinės technologijos
https://www.youtube.com/watch?v=UbpOoQVB66o
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
lol.tv3.lt

2

Susipažinimas
su eilėraščiu
apie bitę.

Gebės
padeklamuoti
eilėraštį, aiškiai
tars žodžius.

,,Bitė'' Kas ten skraido visą dieną, Pailsėt negali. Su
dryžuotu sijonėliu Ir plonais sparneliais.

3

Pirštukų
žaidimas
,,Bičių namas''

Vakai gaus
daug teigiamų
emocijų,
pramankštins
savo pirštukus.

https://www.youtube.com/watch?v=G5nlHKBrt-0

4

Meninė veikla
- piešti, lipdyti,
aplikuoti,
konstruoti iš
ritinėlių bitę.

Vaikai laisvai
meninės išraiškos priemonės
leis reikštis
https://www.youtube.com/watch?v=VKiN6rtxgbQ
savo
vaizduotei,
kūrybingumui,
https://www.youtube.com/watch?v=oU-Yg1rh9Bk
džiaugsis vekla.

5

Susipažinti su Vaikai gebės
eilėraščiu apie raiškiai
boružę.
padeklamuoti
eilėraštį.

6

Meninė veikla
- piešti,
aplikuoti,
konstruoti
boružę.

Vaikai bus
meninės išraiškos priemonės.
kūrybingi,
https://www.youtube.com/watch?v=E9fsIVwYvP8
linksmi, gebės
atlikti darbelius
iki galo.
https://www.youtube.com/watch?v=WxupUdZh4xM

7

Pasakos
klausymas
,,Kaip liūdna
boružėlė tapo
laimingiausia
pasaulyje''

Vaikai gebės
informacinės technologijos
išklausyti
pasakos, savaip https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk&t=1s
ją atpasakoti,
gebės pasakyti,
kokius jausmus
jam sukėlė
pasaka.

8

Susipažinti su Vaikai
eilėraščiu apie deklamuos
drugelį.
eilėraštį,
praplės savo
žodyną.

9

Meninė veikla
- piešti, lipdyti,
aplikuoti
drugelį.

,,Boružė'' Samanotas miškas ūžia - Kam gi tau sparnai,
boruže. -Be sparnų su ryto vėju, Aš keliauti nesuspėju.
Du sparneliai, du taškuoti, Noriu skristi, ne ropoti.

,,Drugelis'' Mėlynas drugeli, margai išrašytas, atlėkė į
sodą, o po to ir kitas. Sutūpė ant lapų mėlyni drugeliai
- Šitame pasauly geriausi draugeliai.

Suteiks vaikams meninės raiškos priemonės
gerų emocijų,
skleisis jų
kūrybiškumas.

10 Improvizacija
,,Vabzdžių
šėlsmas''

vaikai šoks,
kurs įvairius
judesius
vabzdžiams,
improvizuos.

mėgiama nuotaikinga arba svajinga muzika

11 Mįslių
minimas.

Vaikai lengvai
Mįslės - ,,Ant raudono kamuoliuko šypsosi juodi
įmins mįsles,
taškučiai. Tipu tapu delniuku - oi, kutena - kasgi tu...''
parodys puikias ''Kuris vabzdys neša medų''.... ,,Kuris vabzdys gyvena
trumpiausiai''

savo žinias apie
vabzdžius.
12 Skaičiavimas.

Vaikai gebės
skaičiuoti, skirs
sąvokas daugiau,
mažiau, gebės
spręsti
iškilusias
problemas.

Paruoštos užduotėlės. Kiek bitučių nutūpė ant gėlės.
Suskaičiuok boružėles ant delno. O kiek drugelių ant
medžio. Ant kurio lapelio daugiau boružėlių, ant kuriomažiau. ir pan.

13 Joga vaikams.

Vaikai imituos pasirinkta relaksacinė muzika
pasirinkto
vabzdžio
judesius, gebės
atsipalaiduoti.

14 Judrūs
žaidimai
,,Bitutė ieško
savo namelio''
,,Drugelių
gaudymas''

Vaikai linksmai
žais, įtrauks
savo šeimos
narius į
žaidimus, kurs
žaidimams
taisykles, gebės
jų laikytis.

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Kai kuriai veiklai atlikti reikalinga tėvelių ar kitų šeimos narių pagalba.Smagiai
leiskite laiką, kurkite, pažinkite gamtą, turtinkite žodyną.
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:
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