
Grupė: Zylutės 

Laikotarpis: 2020-05-25–2020-05-29 

Tema/idėja: 
Vabalai, tabalai.. 

Tikslas:: 
Ugdyti vaikų smalsumą,ieškant bei taikant įvairius aplinkos pažinimo būdus 

Siektini rezultatai:: 
*Išsiaiškins, kad pavasarį, visi kas gyvas išlenda, išsirita, ieško būsto, poruojasi, susilaukia 

jauniklių; 

*Skaičiuodami įvairius daiktus, įtvirtins skaičiavimo įgūdžius,, naudos sąvokas ,,daugiau - 

mažiau"; 

* Pakartos geometrines figūras ( Šešiakampis, ovalas, apskritimas, skritulys, trikampis) 

* Skaitydami, klausydami pasakų, diskutuos, įgys naujų žinių apie paslaptingą vabalų 

gyvenimą 

* Mokydamiesi mintinai eilėraštį. skaičiuotę, - lavins kalbinius gebėjimus, aiškindamiesi 

patarles, mįsles supras, kad kiekvienas žodis turi savo reikšmę 

NUMATOMOS VEIKLOS: 
Zipio val. - Švenčiame, Filmai, Skaitymas, Skaičiavimas, Kūrybinė veikla, Kopijavimas 

Užduotys, Žaidimai 

Socialinė kompetencija: 
* Paskaityti ,,Pievos pasakaitė" Lina Marmaitė (Gamtos pasakaitės), Ilona Bumbliauskienė, 

Ieva Zalepugaitė ,,Boružė Liputė" aptarti veikėjus - draugus; jų elgesį, darbus, ko galima 

pasimokyti. https://youtu.be/0aFe_qdsOZo 

*Zipio val. 6d. 4val. ,,Švenčiame kartu" - Aptariame patirtus įspūdžius bei savo pasikeitimą,  

diplomų įteikimas 

* Laimės puodelis https://youtu.be/ldGQAde4cb4 

Pažinimo kompetencija: 
* Vartydami knygas, enciklopedijas, ieškodami info internete apie vabalus, jų gyvenimą. 

Turima informacija pasidaliname su grupės draugais, ar šeimos nariais; 

* Drugelio gimimas https://youtu.be/H6rME-yN3fc 

*Užduotis: vikšriukai ropoja į kairę ir į dešinę. Juos nuspalvink skirtingomis spalvomis; 

lapelius išvedžiok skirtingomis linijomis.  

*Užduotis ,,Suskaičiuok boružėlių taškelius, pasakyk kiiek metų turi  

* skaičiuok korių akutės, pasakyk kur daugiau, pakartok šešiakampis 

* Kurk musę, vabalą, vorą iš geometrinių figūrų 

* išmatuoti žiogų šuolių ilgį.  

* Vaikčiodamas po pievą, apsidairyk, ką pamatysi? Atpažink, pavadink, saugok- visi turi  

teisę gyventi 

* Filmas apie vabalus https://youtu.be/yq6R1gkdMUc 

Komunikavimo kompetencija: 
*Klausydami, analizuodami, instenizuodami, stebėdami skaitome Ilona Bumlauskienė; Tadas 

Adomavičius ,,Šimtakojo batai", pagal galimybę pasigaminti dekoracijas, veikėjus. 

* Senoji animacija https://youtu.be/v6TrnL7eo_g 

* Bandome skaityti patys, jei nepavyksta - prašome draugų ar suaugusiųjų pagalbos, 

kopijuojame, iliustruojame, mokomės mintinai eil. ,,Žiogas", 

* Pasimokyk skaičiuotę  

B itė ritė baltaragė, 

Oras voras be ragų. 

– Kur važiuoji? 

– Į Pilviškį. 



– Ką ten pirksi? 

– Trumpakiškį (VDU ER 2067/1). 

VDU ER 2063/ 

* Mįslės apie vabalus - atspėkit, gal pavyks sukurti pačiam mįslę 

* Paaiškink kaip supranti patarlės: darbšti kaip bitė; įkyrus kaip musė 

* išspręst kryžiažodį. 

Sveikatos kompetencija: 
* Sportuok kaip vabalėliai 

*https://www.youtube.com/watch?v=uuJ885K5whU&feature=share - nedegink žolės, daug 

kas kenčia... 

Meninė kompetencija: 
* Kirmeliukas iš spalvotų įvairių dydžių rutuliukų, nepamiršk nupiešti kojyčių 

*https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 

* Boružėlės lankstymas iš popieriaus 

* Mokomės piešti drugelį https://youtu.be/KIHNAl3erkk 

* Vabalai iš gamtinės medžiagos, smėlio, lapelių, šakelių 

Individuali veikla: 
Pasivaikščiodamas su tėveliais, stebėk pievą. Pastebėjęs vabalėlius nufotografuok,. Pabandyk 

sukurti kažką panašaus . 

Darbas su šeima: 
Bendrauti su tėvais, aptarti ugdymo galimybes, vaikų pasiekimus, atsisveikinimo su darželiu 

mini šventės galimybes. 

Refleksija: 


