
Grupė: Ţvirbliukai 

Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08 

Tema/idėja: 

Ţaidimų aikštelėje 

Tikslas:: 

Ţaidţiant ţaidimus stengtis laikytis ţaidimo taisyklių, atsiţvelgti į kitų ţaidėjų 

poreikius, nepamiršti saugaus eismo taisyklių. 

Siektini rezultatai:: 

Skatinti vaikus ţaisti kuo įvairesnius ţaidimus: stalo, komandinius, judriuosius; 

Padėti vaikams kuo aiškaiu suprasti ţaidimų taisykles; 

Ţaidţiant stalo ţaidimus gebėti suskaičiuoti taškus, lyginti su kito ţaidėjo taškais; 

Ţaidţiant judriuosius ţaidimus gebėti išlaikyti pusiausvyrą, koordinuoti judesius. 

NUMATOMOS VEIKLOS: 

Temos supaţindinimas. Aptarti plakatą, vaikų ţaidimus, kokie jie būna: 

rateliai, 

judrieji ţaidimai, 

ramūs ţaidimai, 

stalo ţaidimai, 

ţaidimai kieme. 

Įdomu- pasakojimas apie pilis, 

Kelių eismo taisyklių prisiminimas, 

Alias ţaidimas, 

Teksto klausymas, 

Muzikos klausymas, 

Įdomios pamokos per LRT ţiūrėjimas ir naudingos informacijos rinkimas, 

Ţaidimai su vandeniu. 

Visa medţiaga sudėta į Padlet programą. 

 

padlet.com 

Socialinė kompetencija: 

ATBĖGO KUDU BUDU 

PAGAVO KIDI BIDI 

PADUOKIT KA MAN KAKĄ 

PAGAUSIU KUDU BUDU 

ATIMSIU KIDI BIDI. 

 

Viskas vyksta per bendravimą ir bendradarbiavimą. 

https://padlet.com/vilmasarkele/5oupip8w83knuj4e


Pažinimo kompetencija: 

Nepamiršk geometrinių formų (skritulys, apskritimas, trikampis, kvadratas) 

Domino ţaidimas, skaičiavimas taškų, 

matematinių uţduočių uţrašymas ir sprendimas, 

Įdomu- pasakojimai apie pilis, 

Ţaidimas su vandeniu: Reikės: 

Dubenio su vandeniu 

Gumelių arba kitų smulkių daiktų, kuriuos galima būtų sugauti plaukiojančius 

vandenyje. 

Sumuštinio iešmelio. 

Komunikavimo kompetencija: 

Dėliok skiemenis, kurk ţodţius, juos perskaityk, 

Skaityk savo mėgstamą knygą kasdieną, 

Kas dieną ţaidimas ALIAS- pasakyk ţodį kitaip. 

Dėliok skiemenį ir skaityk. 

Sveikatos kompetencija: 

Ţaidimai su kamuoliu: Kamuoly, kamuoly, 

Bėk aplinkui kiek gali! 

Tu jį rankose turi- 

Iš ratelio išeini. 

Lauko ţaidimai- nusipiešti "Klases" 

Meninė kompetencija: 

NULIPDYTI KATINĄ ARBA KIŠKĮ 

(dirba smulkioji motorika, mąstymas, įsidėmi formų pavadinimus). 

Nepamiršti įvardinti formų: ovalas, rutuliukas. 

Guašu pirštais pridaroma atspaudėlių. Flomasteriais ar pieštukais pripiešiami 

ţmogeliukams kūnai arba galvos, kojo, rankos. Svarbu, kad ţmogeliai sportuotų. 

Bėgtų, šokinėtų... 

Akmenukai atgyja (nupiešk savo sugalvotą ţaidimą). 

Individuali veikla: 

Bendrauti su kiekvienu vaiku, aptarti ugdymosi sunkumus. 

Darbas su šeima: 

Pasidţiaugti šeimos darbu, grįţtamuoju ryšiu. 

Padėkoti kiekvienam asmeniškai uţ pagalbą padedant mums įgyvendinti darbo 

planą. 

Refleksija: 

Paskatinti ir padrąsinti vaikus nepavargti dirbi. 
 


