Grupė: Kregždutės
Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10
Tema/Idėja:
"Rieda margučiai"
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, aplinkos pažinimas, kalbiniai gebėjimai,
skaičiavimas, meninė raiška, estetinis suvokimas, santykiai su
suaugusiaisiais, tyrinėjimas, fizinis aktyvumas.
Amžius:
5 m.
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
- Kalbėtis su vaikais apie šv. Velykų prasmę, šventimo tradicijas.
- Sudaryti sąlygas vaikams išreikšti savo kūrybiškumą meninėje veikloje.
- Priminti vaikams apie rankų higienos svarbą šiuo sveikatai pavojingu
laikotarpiu.
- Kartu su vaikais atrasti, sužinoti kažką naujo eksperimentuojant.
- Paskaičiuoti, pasiklausyti pasakų, nepamiršti pasportuoti.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
- Gerės vaikų pažintiniai gebėjimai, higienos, sveikos gyvensenos įgūdžiai;
- Atliekant kūrybinius darbelius, eksperimentuojant, stebint žaismingas
video pamokėles stiprės vaikų kūrybiškumas, smalsumas, savarankiškumas,
gebėjimas spręsti problemas, lavės smulkioji motorika, skaičiavimo įgūdžiai.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil
.
nr.

Veiklos
pavadinimas

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į
galutinį rezultatą

Priemonės

1

* Pažintinė
veikla:
"Kalbamės su
vaikais apie
Velykas".
* Velykinis
eilėraštukas
"Palei kelią".

Pokalbių metu vaikai sužinos (kai
kurie prisimins), kad Velykos - tai
ne tik marginti kiaušiniai ir
šokoladiniai zuikiai. Velykos - tai
pavasario, gamtos prabudimo,
bei Jėzaus prisikėlimo šventė.
Mokantis eilėraštį lavės vaikų
kalbiniai gebėjimai, atmintis.

https://www.vaikystessodas.lt/Austejosblogas/svenciame-velykas-suvaikais/101
Spausti ant nuorodos
Eilėraštis lentelės apačioje ir
sarkeles.lt galerijoj

2

Pažintinius,
vaidmeninius
gebėjimus
ugdanti veikla:
"Mamulės

Stebint video medžiagą lavės
vaikų pažintiniai, vaidybiniai,
kalbiniai gebėjimai.

https://www.youtube.com/watch
?v=gkfMkRaNM4c

Spausti ant nuorodos

pasakojimas
apie Velykas".
3

4

Meninė veikla:
"Velykiniai
viščiukai".

Vaikai išbandys netradicinį
piešimo būdą, kurio metu lavės
vaikų kūrybiškumas, originalus
meninis mąstymas.

https://www.youtube.com/watch
?v=dLd2hg0N9rI

Spausti ant nuorodos

Aktyvi veikla:
Aktyvi veikla - svarbi vaiko
Laikas sportuot! dienotvarkės dalis. Vaikai
kviečiami pajudėti ir smagiai
praleisti laiką atliekant
"Marsiečių mankštelę".

https://www.youtube.com/watch
?v=SpvcUfl0Afs

5

Meninė veikla:
"Druskos tešlos
velykinės
dekoracijos".

Minkant tešlą, gaminant,
dekoruojant darbelius stiprės
pirštukai, lavės smulkioji
motorika, kūrybinis mąstymas,
estetinis suvokimas.

Druskos tešlos receptas
lietuviškai lentelės apačioje
ir sarkeles.lt galerijoj

6

Smagi,
muzikinė, rankų
higienos
įgūdžius
padedanti
įsisavinti veikla:
"Plaunam,
plaunam
rankeles".

Vaikai dar kartą prisimins, kaip
taisyklingai reikia plautis su
muilu rankas, kad nei virusai, nei
bakterijos nebūtų baisios.

https://www.youtube.com/watch
?time_continue=28&v=9lq9AfvaF
uw&feature=emb_logo

Paskaičiuokim!
Įvairios
skaičiavimo
įgūdžius
lavinančios
užduotėlės, bei
linksma
"Jausmučių"
dainelė apie
skaičiukus.

Vaikai tobulins savo skaičiavimo
įgūdžius atlikdami įvairias
užduotis, kurias vaikams pagal jų
norus ir gebėjimus padės
atsirinkti tėveliai pagal pateiktą
nuorodą.

https://www.youtube.com/watch
?time_continue=64&v=H76OTYiWBs&feature=emb_title
http://mudubudu.lt/skaiciukai

Laikas
eksperimentams:
"Nauji atradimai
su geriamąja
soda".

Eksperimentavimų ir tyrinėjimų
Eksperimento aprašas lentelės
dėka lavėja vaiko pojūčiai:
apačioje ir sarkeles.lt galerijoj.
regėjimas, lytėjimas, klausa.
Lavėja rankų koordinacija,
dėmesio sukaupimas,
sumanumas. Vaikas samprotauja,
išmoksta geriau suprasti jį
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Spausti ant nuorodos

Spausti ant nuorodos

Spausti ant nuorodos.

supantį pasaulį, mokosi spręsti
problemas.

Nuorodos:
Kalbamės su vaikais apie Velykas:
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/svenciame-velykas-su-vaikais/101

Mamulės pasaka:
https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c
Meninė veikla:
https://www.youtube.com/watch?v=dLd2hg0N9rI
Laikas sportuot:
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs

Plauname rankas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9lq9AfvaFuw&feature=emb_logo

Paskaičiuokim:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=-H76OTYiWBs&feature=emb_title
http://mudubudu.lt/skaiciukai

Nauji atradimai su geriamąja soda Žaidimai su spalvomis - tai puikus mokslas ir
neatrastų pojūčių šaltinis. Soda ir citrinų rūgštėlė gali virsti labai juokingu žaidimu, kai
spalvoti indeliai ims šnypšti ir burbuliuoti. Jums reikia mažų indelių, geriamosios sodos ir
citrinos rūgštelės. Galite dėti dažus, skirtus dažyti kiaušiniams. Juos sumaišykite su
geriamąja soda. Atskirame indelyje lygiomis dalimis sumaišykite vandenį su actu. Tirpalą
pilkite į sodą. Soda ims burbuliuoti, šnypšti ir kilti į viršų. Leiskite vaikams patiems pilti skystį
ir stebėti, kas bus.

Druskos tešlos Velykinės dekoracijos:
Druskos tešlos velykinės dekoracijos Reikės: 1puodelio miltų ½ puodelio druskos (smulkios)
½ puodelio vandens kiaušinio formos formelės (konditerinės, kinder siurprizo), šiaudelio,
spalvotų markerių (flomasterių) arba akrilinių dažų. Darbo eiga: Visus tešlai skirtus
ingredientus sumaišyt. Tešlą minkyt tol, kol taps nelipni (pagal poreikį galima įpilt daugiau
vandens ar miltų). Iš tešlos pasidaryt didelį blyną, išspaust kiaušinio formas, šiaudelio
pagalba padaryt skylutes pakabinimui. Prieš pradedant dekoruoti, reikia leisti dirbiniams
apdžiūti padedant juos ant saulės apšviestos palangės. Greitesnis būdas – pakaitint orkaitėje
su įjungtu ventiliatoriumi 70 – 80 laipsnių temperatūroje, kas 10 – 15 min. apverčiant.
Kiaušiniams apdžiuvus, leisti vaikams juos dekoruoti panaudojant markerius, flomasterius
arba akrilinius dažus.

VELYKINIS EILĖRAŠTUKAS
„ PALEI KELIĄ“
Z. Gaižauskaitė
Tupi kiškis palei kelią,
Dailiai margina kraitelę.
Čiūžt laputė, žvilgt kreivai:

- Vai, kiškuti, vai vai vai!
Tu, žvaireli, taip gražiai,
Tą kraitelę nudažei?
Tai kraitelė, tai marga,
Tartum genio uodega.
Margučius joje matau:
- Štiš, lapute, Jie ne tau!

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:

