
Grupė: Geniukai 

Laikotarpis: 2020-04-14–2020-04-17 

Tema/Idėja: 

PAUKŠTELIAI - PAVASARIO GIESMININKAI 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, bendravimas su šeimos nariais, 

skaičiavimas ir matematika, kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, emocijų suvokimas ir raiška, 

meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Amžius: 

4 - 5 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Supažindinti su pavasarį parskrendančiais paukščiais, jų pavadinimais, kaip atrodo, skirti 

paukštelių balsus, skatinti juos pavaizduoti meninėmis išraiškos priemonėmis, 

pamėgdžioti paukštelių judesius, balsus, išmokti eilėraštį ,,Genys''. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Susipažins su parskrendančiais paukščiais, žinos jų pavadinimus, atskirs juos pagal 

išvaizdą, balsą, gebės paukštelius pavaizduoti meninėmis išraiškos priemonėmis, 

susipažins su eilėraščiu apie genį ir gal būt jį išmoks, gebės atsakyti į klausimus apie 

paukštelius, susikaups, atliekant užduotėles. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko 

pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 Pokalbis su vaikais 

apie 

parskrendančius 

paukščius. 

Vaikai žinos 

paukštelių 

pavadinimus, 

skirs juos pagal 

išvaizdą. 

informacinės technologijos, įvairios knygelės vaikams apie 

paukščius. 

storyjumper.com 

storyjumper.com 

2 Paukštelių balsų 

klausymas. 

Vaikai skirs 

paukštelius pagal 

jų čiulbėjimą, 

gebės pavadinti 

paukštelį.Kurio 

paukščio 

giesmelė vaikui 

labiausiai patiko. 

informacinės technologijos 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8 

3 Susipažinimas su 

eilėraščiu ,,Genys,, 

Vaikai gebės 

papasakoti, apie 

ką eilėraštis, ką 

genys dirba, 

išmoks eilėraštį 

padeklamuoti. 

,, Genys'' Pasakyki man, geny, Kokiam uokse gyveni. Ant 

kokios miegi pagalvės, Ar tikrai tu miško kalvis. Jeigu taip, 

tai ką kali, Ar plaktuką tu turi. Ir atsakė man genys; Aš esu 

ne tinginys. Tuk - tuk - tuku, Tuk - tuk - tuku, Kalinėju be 

plaktuko. Aš ne Daktaras Aiskauda, Bet žinau, kur medžiui 

skauda. Tik pirma, pridėjęs ausį Prie žievės, gerai 

klausausi, Kur jį graužia vabalai. Į namus grįžtu vėlai . Taip, 

https://www.storyjumper.com/book/read/33284126/PAVASAR%C4%AE-GR%C4%AE%C5%BDTANTYS-PAUK%C5%A0%C4%8CIAI
https://www.storyjumper.com/book/read/37533096/untitled


snapu aš gydau mišką, Kai kalu, net skiedros tyška. O po 

šitokių darbų, Be pagalvės aš miegu. 

4 Meninė veikla 

,,Paukštelis'' 

Vaikai piešia, 

aplikuoja, lipdo 

paukštelį, geba 

papasakoti, ką 

pavaizdavo, kaip 

sekėsi, kas buvo 

sunkiau. 

Piešimo lapai, vandeniniai dažai, guašas, teptukai, 

spalvotas popierius, žirklės, klijai, plastelinas ir kt. 

priemonės. 

5 Užduotis vaikams 

,,Išmokime 

pamėgdžioti 

paukščių balsus'' 

Vaikai gebės 

pamėgdžioti 

paukščių balsus, 

gaus daug 

teigiamų 

emocijų. 

Vieversys čirena ,,Čyru vyru pavasaris, čyru vyru pavasaris'' 

Pempė ,,Sveiki gyvi, sveiki gyvi'' Kregždė ,,Krės krės 

varškės, kam kam - vaikam''. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5x1AbQ1OKs 

6 Viktorina vaikams 

ir visai šeimai ,,Ar 

žinai'' 

Vaikai patys ar 

tėveliu pagalba 

gebės atsakyti į 

klausimus, 

pasitikrins savo 

žinias apie 

paukštelius. 

1.Apibūdink gandrą ir genį. Kuo jie panašūs, kuo skiriasi. 

Kuris iš jų didesnis. Kur jie gyvena. 2.Kurio iš žinomų 

paukščių ilgiausios kojos. 3.Kuris paukštelis čiulba,, Sveiki 

gyvi...' 4.Kuris paukštelis vadinamas miško gydytoju. 5.Kur 

gyvena varnėnai. . 

7 Fizinė veikla. Joga, 

mankšta, 

paukštelių judesių 

pamėgdžiojimas. 

Vaikai atliks 

jogos pratimus, 

mankštos 

pratimus, įvairius 

judesius, kurie 

linksmai nuteiks, 

fiziškai stiprins. 

Pasirinkta mėgstama muzika. 

https://www.youtube.com/watch?v=NK2_bcQcoD4 

 

8 Skaičiavimo 

užduotėlės. 

Vaikai gebės 

skaičiuoti, skirti ir 

pavadinti 

skaičius, gebės 

sukaupti dėmesį. 

Įvairios kortelės su paukščiukais, skaičiai. Pvz. Kiek 

paukštelių lizdelyje. Kiek liko paukštelių ant šakos. Galimi 

įvairiausi variantai. 

9 Meninė veikla,, 

Namelis 

paukšteliui'' 

Vaikai kūrybingai 

panaudos įvairias 

buitines atliekas, 

gebės iš jų kurti. 

Buitinės atliekos, antrinės žaliavos. 

10 Judrūs žaidimai 

,,Gandras ir 

varlės'' 

,,Paukšteliai 

lizdeliuose'' visai 

šeimai. 

Vaikai gebės 

laikytis žaidimo 

taisyklių, gaus 

gerų emocijų. 

Pasidaryti gandro karūną, išsikirpti varlių karūnas. Lankai 

arba improvizuoti lizdeliai. 

11 ,,Sukurk 

paukštelių šokį'' 

Vaikai kurs, 

improvizuos, 

Pasirinkta muzika, reikalinga filmuota medžiaga. 



linksmai leis 

laiką. 

12 ,,Atspėk, koks tai 

paukštis'' 

Vaikai pavadins 

paukščius, gebės 

juos skirti. 

Informacinės technologijos 

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

13 Pasakos 

klausymas ,,Varna 

ir sūris'' 

Vaikai pavadins 

pasakos veikėjus, 

gebės trumpai 

papasakoti 

pasakos turinį. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg 

14 Kūrybinė 

užduotėlė,, 

Pasidaryk 

paukščio 

karūnėlę'' 

Vaikai sukuria 

karūnėlę, 

pajungia savo 

lakią fantaziją. 

meninės išraiškos priemonės 

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

Padėkime vaikams, jei reikia, leiskime jiems veikti, fantazuoti, kada reikia, susikaupti. 

Išmokime su vaikais eilėraštį, tai lavina atmintį. Smagiai leiskime laiką. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Sukūrė: 

2020-04-10 09:17:20 Rima Bulotaitė 

Atnaujino: 

2020-04-10 13:07:46 Eglė Kapustavičienė 
 


