
Pildyta pagal formą: „Plaukimo takelis“ 

Grupė: Vyturiukai 

Laikotarpis: 2020-04-20–2020-04-24 

Tema/Idėja: 

Pavasario žiedai. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, 

iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, fizinis aktyvumas. 

Amžius: 

4m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Susipažins ir žinos pavasarines gėles, apie dygstančią sėklą, augantį daigą. Patirs 

pažinimo džiaugsmą ir savo atradimais dalinsis su kitais. Džiaugsis kūrybos 

procesu, jaus pasitenkinimą kuriant. Ugdys gerą skonį, estetinę nuovoką. 

Domėsis judėjimu, judesiu, šokiu, sieks įgyti daugiau judėjimo, šokio patirties. 

Judesiu išreikš nuotaikas, mintis, jausmus. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Noriai tyrinės, stebės pavasarinę gamtą, atrasdami augalų, gėlių augimo 

procesus. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 
Veiklos pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Peržiūrėti filmukus susipažinti su 

pavasarinėmis gėlėmis: žibutėmis, 

plukėmis, tūlpėmis, narcizais ir kitais 

pavasariniais žiedais. 

Įsimins gėlių, augalų pavadinimus. 

Žinos, žiedų formą, spalvą. 

 

2 Skaityti drauge su tėveliais. Gebės drauge skaityti, domėtis 

gėlėmis. Ieškos informacijos apie 

gėles savarankiškai. 

mudubudu.lt 

3 Eksperimentuoti. Gebės savarankiškai atlikti 

eksperimentą. Lavins loginį 

mąstymą. 

 

4 Išmokti metų laikus ir mėnesių 

pavadinimus. 

Gebės išvardyti ir apibūdinti metų 

laikus ir mėnesių pavadinimus. 

Žinos metų laikų skirtumus. 

 

5 Stebėti sėklos augimą. Suvoks ir žinos sėklos augimo 

etapus. 

 

6 Piešti, kurti įvairiomis priemonėmis.. Įvardins gėlių pavadinimus, 

tinkamai parinks ir įvardins spalvas 

gėlių spalvinimui. Lavins smulkiąją 

google.com 

http://mudubudu.lt/pavasario_geles
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02hw-mw-UfPyQqb-9ugAXHIOnPp3g:1586939466528&q=pavasario+g%C4%97l%C4%97s+spalvinimui&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjzvLqZguroAhU7x8QBHaWIDc0QsAR6BAgKEAE


motoriką, kūrybiškumą. 

7 Šokti kartu. Domėsis judėjimu, judesiu, šokiu, 

sieks įgyti daugiau judėjimo, šokio 

patirties. Judesiu išreikš nuotaikas, 

mintis, jausmus. 

 

8 Klausytis pasakos. Lavins dėmesį. Turtins žodyną ir 

kalbinį aparatą. 

 

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

Drauge skaitykite, ieškokite informacijos apie pavasarines gėles internete ir 

artimiausioje gamtoje. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Vaikai patirs džiaugsmą tyrinėdami, stebėdami nuostabų gėlių pasaulį, žinos 

metų laikus ir mėnesių pavadinimus. 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Sukūrė: 

2020-04-15 10:20:49 Rasa Dambrauskienė 

Atnaujino: 

2020-04-16 13:13:31 Lina Zakarevičienė 

Žiūrėti senesnius duomenis (2020-04-15 15:10:05) 

Autorius: 

Rasa Dambrauskienė 
 

https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas?view=2106&edition=27#planning-view

