Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-13
Tema/Idėja:
VELYKINĖ SAVAITĖ
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su savo šeimos nariaias,
savivoka ir saviraiška, meninė raiška, dydžio, formos suvokimas, fizinis aktyvumas.
Amžius:
4-5
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Siekti, kad vaikai nusiteiktų laukti Velykų, sužinotų, kokia tai šventė, kaip ji
švenčiama jūsų šeimoje, žinotų Velykų tradicijas, joms ruoštųsi, išmoktų žaidimų,
eilėraštukų.Siekti, kad vaikai gautų daug gerų emocijų, marginant margučius.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Vaikai sužinos, kokia tai šventė, kaip jai pasiruošti, nusiteikti, žinos Velykų
tradicijas jūsų šeimoje, susipažins ir, galbūt, išmoks eilėraštukų, žaidimų, padės
marginti margučius, bus linksmai nusiteikę.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil.
nr.

Veiklos
pavadinimas

Vaiko
pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį
rezultatą

1

Pokalbiai su vaikais
apie artėjančias
Velykas, šios
šventės simboliką.

2

Animaciniai filmukai Vaikai geriau
apie Velykas.
supras šventės
sakralumą, jos
tradicijas,
papročius,
džiugiai
nusiteiks laukti
švenčių.

Priemonės

Vaikai žinos
Informacinės technologijos, šeimos nuotraukos,
Velykų
vaikiškos knygelės.
simboliką, jūsų https://www.youtube.com/watch?v=TCLIUBmiDZQ
šeimos
tradicijas,
gebės
papasakoti, kas
velykinėse
nuotraukose,
jei jų turite.
Informacinės technologijos
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc

3

Darbinė veikla.

Vaikai padės
Valymo priemonės , gera muzika
šeimos nariams https://www.youtube.com/watch?v=xNVgVOW9sf4
bendromis
jėgomis
susitvarkyti
savo namus,
pasipuošti juos
artėjančioms
šventėms.

4

Pasakų apie Velykas Vaikai patirs
Informacinės technologijos, pasakų knygelės.
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
klausymas.
gerų emocijų,
klausydami
pasakos, gebės
pavadinti
pagrindinius
veikėjus,
nusakyti
nuotaiką.

5

Meninė veikla

Vaikai
Meninės išraiškos priemonės.
kūrybingai
gebės nupiešti ,
kaip jie
įsivaizduoja
klausomą
pasaką.

6

Susipažinimas su Z.
Gaižauskaitės
eilėraščiu ,,Velykų
kiškis''

Vaikai žinos,
apie ką šis
linksmas
eilėraštukas,
išmoks jį
padeklamuoti
raiškiai.

Z. Gaižauskaitė Velykų kiškis Eina kiškis takeliu, Su
pintiniu krepšeliu. O krepšelyje margučiai, Duos
kiškelis jų vaikučiams. Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną Būtų linksma smagu Su
kiškučio margučiu.

7

Rytinė mankšta,
joga, įvairūs fiziniai
pratimai.

Vaikai linksmai
sportuos su
muzika, su visa
šeima.

Informacinės technologijos

8

Skaičiavimas,, Kiek
margučių yra
krepšelyje''

Vaikai gebės
skaičiuoti
margučius,
pavadins
skaičius,
bandys juos
pavaizduoti.

Margučiai, krepšeliai, skaičiai

9

Judrūs žaidimai
,,Kur pasislėpė
kiškis'', ,,Margučių
slėpimas''

Vaikai su visa
šeima žais
žaidimus, gaus
gerų emocijų.

Kiškutis, margučiai

10 Muzikinė veikla

Vaikai gebės
Informacinės technologijos
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
reikšti savo
meninius
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg
gebėjimus
šokdami,
dainuodami,
vaidindami, bus
linksmi ,
išradingi ir
laimingi.

11 Meninė veikla,,
Margutis''

Vaikai pieš,
aplikuos
margutį,
iškirptą iš storo
popieriaus.
Pasireikš jų
kūrybiniai
sugebėjimai.

Popierius, žirklės, klijai, spalvotas popierius,
guašas, teptukai, pieštukai, įv. kitos jūsų
sugalvotos priemonės.
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4BfpqI_1U

12 Individualios
užduotėlės iš
knygelių, kurias
turite namuose.

Vaikai gebės
susikaupti,
atlikti
užduotėles iki
galo.

Užduotėlių knygelės

13 Kūrybinė veikla
,,Šokantys
kirmėliukai,, Eiga.
Guminukus perp
jaukite išilgai į dvi
dalis Į stiklinę
įpilkite šilto
vandens ir įdėkite 3
šaukštus
geriamosios sodos,
įmeskite 6
guminukų juosteles,
palaukite maždaug
15 minučių, kol
ištirps soda. Dalis
jos susigers į
guminukus. Kai

Vaikai noriai
Stiklinė, geriamoji soda, actas, pjaustymo lentelė,
įsitrauks į
peilis, sliekų formos guminukai, šiltas vanduo.
veiklą, gaus
daug teigiamų
emocijų, pažins
aplinką.

https://www.youtube.com/watch?v=1pk82FmXmh0

vanduo stiklinėje
bus skaidrus, įpilkite
acto ir stebėkite,
kaip sliekai pradės
šokti stiklinėje.
Smagaus
eksperimento.

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Bendraukime su vaikais, padėkime jiems, jei reikia, klausinėkime jų, išklausykime,
taisykime jų kalbą, plėskime žodyną.
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:
Leiskime jiems laisvai kurti, veikti, improvizuoti.
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai:
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