
Grupė: Pelėdžiukai 

Laikotarpis: 2020-04-20–2020-04-24 

Tema/Idėja: 

Aš ir laikas. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas; skaičiavimas; rašytinė ir sakytinė kalba; mokėjimas 

mokytis; meninė raiška. 

Amžius: 

4-5m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį suvokti laiko 

tėkmę, pažinti laikrodį. Supažindinti su laiko matais: sekundė, minutė, 

valanda, para. Supažindinti su laikrodžių įvairove. Supažindinti su 

mechaninio laikrodžio rodyklėmis, jų paskirtimi. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikai pradės domėtis laiko matais; susipažins su laikrodžiais, jų įvairove; 

pradės mokytis mechaninio laikrodžio parodymus; sužinos, kad laikas 

nesustoja, net sustojus laikrodžiui, aeįmanoma atsukti laiko atgal; 

pasigamins žaislinį laikrodį, įtvirdindami skaičių iki 12 seką. 

 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 
nr. Veiklos pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į galutinį 
rezultatą 

Priemonės 

1 Laikrodžių įvairovė. Stebint laikrodžių įvairovę, vaikams kils 

noras pažinti laikrodį. 

 baltoslankos.lt 

2 Pažintis su 

ciferblatu. 

Susipažins su laikrodžio rodyklėmis, 

skaičiais laikrodyje, mėgins suprasti 

laiką, rodomą laikrodyje (laikrodžio 

pažinimas - ilga, vaikui sudėtinga 

veikla, kurią tobulins ne tik 

priešmokyklinėje grupėje, bet ir 

pradinėse klasėse). 

mamoszurnalas.lt 

3 Pažintis su 

valandomis. 

Pastebės rodyklių judėjimą, pradės 

suprasti valandas laikrodyje. 

youtube.com  

4 Kakė Makė mokosi 

pažinti laikrodį. 

Atidžiai klausydamiesi vaikai supras, 

kad laiko sustabdyti neįmanoma. 

youtube.com  

5 "Jausmučiai". Laikas. Vaikai pradės suprasti, kad laikas 

keičiasi, nesustoja. 

https://www.youtube.
com/watch?v=ApXlg0n
pYBc&feature=emb_tit
le 

http://www.baltoslankos.lt/media/images/istraukos/9786094700194.pdf
https://mamoszurnalas.lt/pirmasis-laikrodukas/
https://www.youtube.com/embed/JM4ZT3IqhFs
https://www.youtube.com/embed/HbFRAfMzIC0
https://www.youtube.com/watch?v=ApXlg0npYBc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ApXlg0npYBc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ApXlg0npYBc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ApXlg0npYBc&feature=emb_title


 

6 Daina apie laikrodį. Vaikai patirs džiaugsmo, bandys 

dainelei pritaikyti šokio judesius. 

youtube.com 

7 Senoji animacija. Aptars su tėvais kūrinį, apmąstys, kodėl 

nepasisekė pakeisti laikrodžio gegutės. 

https://www.youtub

e.com/embed/mWY

GK3huuHc 

8 Žaislinio laikroduko 

gamyba. 

Įtvirtins skaičių seką iki 12, toliau 

mokysis rašyti skaitmenis. 

mamyciuklubas.lt 

9 Eilėraščio 

mokymasis. 

Lavės atmintis, stengsis žodius tarti 

aiškiai, raiškiai. 

LAIKRODUKAS 

Laikrodėli, tuku-

taku, 

Ką tava rodyklė 

sako? 

Nepavargdamas 

eini, 

Dieną naktį tu budi. 

Visą rytą, visą dieną 

Mums rikiuoji 

darbelius. 

Vakare migdai 

kiekvieną 

Ir skaičiuoji 

sapnelius. 

10 Meninė veikla. Pieš, lipdys, aplikuos, konstruos 

laikroduką, savo savaitės įspūdžius. 

Dailės, konstravimo 

priemonės, gamtinė 

medžiaga. 

11 K. Kasparavičiaus 

pasaka " Sieninis 

laikrodis". 

Įdėmiai klausysis, aptars, išsakys savo 

mintis, pastebėjimus apie išgirstą 

kūrinėlį. 

Pasakos nuotrauką 

rasite: 

nuoroda sarkele.lt /

paslaugos/nuotolini

s ugdymas,  

(galerijoje) 

12 Užduotėlės: “Zuikis”, 

“Laikrodis” 

Atlikdami užduotėles,  vaikai įtvirtins 

žinojimus apie laikrodžio struktūrą, 

veikimo principą, valandų (skaitmenų) 

seką. Geriau pažins skaitmenis. 

Užduotėlių 

nuotrauką rasite: 

nuoroda sarkele.lt /

paslaugos/nuotolini

s ugdymas,  

(galerijoje) 

 

https://www.youtube.com/embed/k61Ixt2yGHM
https://www.youtube.com/embed/mWYGK3huuHc
https://www.youtube.com/embed/mWYGK3huuHc
https://www.youtube.com/embed/mWYGK3huuHc
https://mamyciuklubas.lt/vaikas/laikrodukas-tik-tak-55492/
http://www.sarkele.lt/
http://www.sarkele.lt/

