
Grupė: Ţvirbliukai 

Laikotarpis: 2020-04-14–2020-04-17 

Tema/idėja: 

Ţaisdamas mokausi 

Tikslas:: 

Ţadinti vaikų norą mokytis pasitelkiant ţaidimus. 

Siektini rezultatai:: 

Padedamas suaugusiųjų ar savarankiškai ţaisdamas įtvirtins turimas 

matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio paţinimo ţinias. 

NUMATOMOS VEIKLOS: 

Papildomai uţduočių bei naudingų nuorodų ieškokite: sarkele.lt 

Socialinė kompetencija: 

Ţaidţiamas ţaidimas "Kas aš esu" . Ţaidimo metu paklausinėkite vaiko koks jo 

vardas, kokia pavardė, kiek jiems metų, kur jie gyvena (adresas).Tegul papasakoja 

viską ką ţino apie savo šeimą. Jei vaikas ko nors neţinos, padėkite jiems, 

papasakokite kokią nors įdomią šeimos istoriją. 

ttps:// 

 

Diskutuojama, kas svarbu draugiškiems santykiams palaikyti: domėtis kito poreikiais ir 

atsiţvelgti į juos, tesėti paţadus, išsaugoti paslaptis, gerbti kito nuomonę (pabrėţiama, kad 

gerbti kito nuomonę nebūtinai reiškia su ja sutikti). 

Pažinimo kompetencija: 

Ţaidimas "Ţemėlapis - slėpynės kitaip" (ţaidimas skirtas orientavimuisi erdvėje) ( 

paslėpkite vaiko ţaisliuką nubraiţykite ţemėlapį, tegul vaikas pagal ţemėlapį 

ieško. Vėliau vaikas paslepia kokį tėvų daiktą ir nubraiţo ţemėlapį, tuomet jau 

tėvai ieško pagal vaiko nubraiţytą ţemėlapį.) 

Eksperimentams "Vanduo" 

"Druska" 

 

Ţaidimas "Kas pasikeitė" . Šį ţaidimą ţaidţiant įtvirtinamos skaičiaus ir sekos sąvokos. Prieš 

vaikus padedami 5-6 daiktai įsidėmėti, kokia tvarka jie išdėstyti. vaikai minutę įsiţiūri kaip, 

paskui uţsimerkia ar nusisuka ir tuomet daiktas pastatomas į kitą vietą. Po to vaiko 

klausiame kas pasikeitė.Vėliau uţduotis sunkinama: du daiktai perkeliami į kitą vietą, vienas 

daiktas paslepiamas, daiktai sukeičiami vietomis. 

 

Ţaidimas "Iš ko pagaminta" Ţaisdami šį ţaidimą vaikai mokosi grupuoti daiktus pagal tai, iš 

ko jie pagaminti. Patalpoje ar kieme ieškoma medinių, stiklinių , metalinių, plastikinių ir t.t. 

Komunikavimo kompetencija: 

Išklauso pasakojimo ir atsako į klausimus: kas...? kur...? kada....? ką veikė....? ir t.t. 



Pasirinktos knygelės skaitymas pagal gebėjimus 

Su vaikais galima kurti abėcėlės knygą. (Parašo raidę ir nupiešia ar iškerpa ir priklijuoja 

paveikslėlį). "Mandagių ţodţių skrynelė" vaikas vardina mandagumo ţodţius, kurie moka 

gali uţrašyti patys, kas nemoka tėveliai uţrašo, o vaikai nukopijuoja. 

 

Raidės, ţodţiai iš siūlų. Tėveliai parašo ţodį spausdintinėmis raidėmis, vaikai prisikarto 

atitinkamo ilgio siūlių ir iš jų dėlioja raides, klijuoja ant lapo. 

Sveikatos kompetencija: 

Ţaidimas "Fotosesija". 

Fotografuodamas ar pozuodamas prieš veidrodį vaikas: 

- šypsosi kaip pavasario saulė; 

- išsigąsta lyg būtų pasiklydęs miške; 

-susiraukia kaip supykęs burtininkas 

- juokiasi, tarsi ţiūrėdamas labai juokingą filmą; 

-nuliūsta, lyg kas nors būtų atėmęs mėgstamą ţaislą; 

- apsidţiaugia, kai sutikęs seniai matytą gerą draugą. 

 

Sportuojame: 

 

Tvarkomės: 

Meninė kompetencija: 

Vaivorykštė 

facebook.com 3D vaivorykštė 

krokotak.com Gėlės: 

krokotak.com Darbelis su kreidelėmis: 

krokotak.com 

Individuali veikla: 

Vaikai nukopijuoja pačių pasirinktą tekstą. Iliustruoja piešinėliu. 

Sąvokų kairė ir dešinė pakartojimas, įtvirtinimas. 

Darbas su šeima: 

Pabendraukite, padėkite vaikui, paţaiskite kartu, jo veiklos rezultatus 

uţfiksuokite, pasidalinkite. 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=684234522337055
http://krokotak.com/2020/03/3d-rainbow/
http://krokotak.com/2016/05/how-to-draw-flowers/
http://krokotak.com/2020/02/easy-flower-oil-pastel-painting/

