
Pildyta pagal formą: „Plaukimo takelis“ 

Grupė: Pingvinukai 

Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08 

Tema/Idėja: 

Aš išmoksiu raideles ir skaitysiu knygeles. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Gebėjimas mokytis. Kalba ir kalbėjimas. Bandymas rašyti. Matematinių vaizdinių 

formavimas, skaičiavimas. Aplinkos stebėjimas. Kūrybinė veikla. 

Amžius: 

3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Bandyti rašyti savo vardo, mamos, tėčio raides. Garsinė vardo analizė 

(skiemenuoti, ploti). Sugalvoti žodžių prasidedančių vardo garsu. 

Įtvirtinti dydžių sąvokas (didelis-mažas, storas-plonas). 

Pasigaminti ir meninėmis priemonėmis puošti vardo raidę. 

Bandyti "parašyti" savo knygelę. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Gebės įvardyti savo vardo raidę, skiemenuos ir plos. Skiemenis suskaičiuos. 

Bandys rašyti raides, nusakys dydį (didelė, maža, plona,stora). "Gamins" raides iš 

popieriaus, plastelino, dėlios iš gamtinės medžiagos, pieš ar aplikuos. Patirs 

kūrybinį džiaugsmą "rašydami", puošdami savo sukurtą knygelę, fantazuos, 

vaidins. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, 

kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 Žaidimas "Koks 

tavo vardas?" 

aiškiai tars savo 

vardą, skiemenuos, 

plos, skaičiuos 

skiemenis, įvardins 

mažybinę vardo 

formą ( pvz. Onutė, 

Onelė, Onytė), 

bandys žaisti su 

Užduotėlė: 

pasirinktomis 

priemonėmis 

"rašyti", lipdyti, 

piešti įvairaus 

dydžio vardo 

raideles. 



mamos, tėčio, sesės 

ar brolio vardais, 

įsimins vardo raidę. 

2 Meninė veikla 

"Raidžių 

knygelė" 

gebės lenkti lapus 

per pusę, keletą jų 

suklijuos,pasigamins 

knygelę, ją papuoš, 

rašys raideles 

popierius, klijai, 

žirklės, 

pieštukai, seni 

žurnalai 

karpymui. 

Užduotėlė: iš 

keleto lapų 

suklijuoti 

knygelę, į ją 

rašyti 

"pagaliukines" 

(ATYKLVMN) 

arba vaiko 

sugalvotas 

raides, iškirpti ir 

priklijuoti ar 

nupiešti 

atitinkamą 

paveikslėlį. 

3 Pasivaikščiojimas įvardins lauke 

matomų dalykų 

raides (medis-M, 

žolė- Ž ir kt.), žodžius 

aiškiai tars, 

skiemenuos, sugalvos 

kitų žodžių 

Užduotėlė: 

prisirinkti 

gamtinės 

medžiagos, iš 

jos dėlioti 

įvairias raideles, 

jas 



nupaveiksluoti 

4 Žaidimas "Išvyka 

į knygyną" 

atras namuose 

esančias knygas, 

sužinos apie jų 

paskirtį, atsiradimą, 

įsimins naujus 

žodžius- vadovėlis, 

enciklopedija, 

žinynas, pasakos, 

rašytojas, 

iliustracija,leidykla; 

apibūdinimui naudos 

sąvokas didelis-

mažas, plonas-storas 

įvairios 

namuose 

esančios 

knygos, 

žurnalai, 

piešimo 

priemonės. 

Užduotėlė: 

sugalvoti ir 

"parašyti" 

knygelę apie 

save arba bet 

kokia vaiko 

sumąstyta 

tema. 

5 Smulkioji lietuvių 

liaudies 

tautosaka 

įsimins, gebės klausti 

mįslių, išmoks 

priežodžių, patarlių 

apie knygas, raides 

Užduotėlė- 

išmokti mįslių 

apie knygas 

1. Susiūta, bet 

ne drabužis, su 

lapais, bet ne 

medis. Kas? 

2. Ne žmogus o 

viską pasako. 

Kas? 

3. Maža 

spintelė šimtą 

durų turi. Kas? 



4. Du kerdžiai 

(piemenys) 

daug avių 

gano.Kas? ats. 

skaito knygą. 

Patarlės, 

priežodžiai: 

Ką sužinosi ant 

pečių 

nenešiosi. Žiūri 

į knygą, o mato 

špygą. Knyga 

išminties 

šaltinis. Kas 

skaito, rašo-

duonos 

neprašo. 

6 Pramoga- 

žaidimas "Atspėk 

pasaką" (visai 

šeimai). 

norės ir gebės kurti, 

fantazuoti , suvaidinti 

savo mėgstamą 

pasaką 

įvairūs 

namuose esami 

daiktai, 

drabužiai 

tinkami 

vaidinti. 

Užduotėlė: į 

vaidinimą 

įsitraukti 

visiems šeimos 

nariams. 



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

PRAŠYMAS TĖVELIAMS- padėti vaikams susiorganizuoti vaidinimą, gal paruošti ir 

priziuką ( pagal galimybes). Labai lauksim nuotraukų. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Vaikai įsimins raides, išmoks garsinės analizės, sužinos naujų žodžių, susipažins 

su tautosaka, patirs džiaugsmą kurdani, fantazuodami, vaidindami. 
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