
Grupė: Dagiliukai 

Laikotarpis: 2020-05-25–2020-05-29 

Tema/Idėja: 
Stovi pasakų namelis. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Gebėjimas mokytis. Kalba ir kalbėjimas. Iniciatyvumas ir atkaklumas. Kūrybiškumas. Santykiai su 

suaugusiaisiais ir bendraamžiais. 

Amžius: 
3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Nusiteikti džiaugsmingam susitikimui su knyga. 

Susipažinti su knygos turiniu, iliustracijomis, jų įvairiomis formomis. 

Kurti, klausyti, sekti, atpasakoti pasakas. 

Vaidinti pasakas, improvizuoti, bandyti kurti savo spektaklius. 

Bandyti ,,skaityti“ knygas draugams, žaislams. 

Turtinti žodyną, išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitenkinimą. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Vaikas domėsis knygomis, seks ir kurs trumpas pasakas, susipažins su keliais pasakų žanrais. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų 

į galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Minčių lietus:  

Ką žinau apie 

pasakas?  

Kur pasakos 

gyvena?  

Kokia tavo 

mėgstamiausia 

pasaka? 

Gilins žinias, kokios gali būti 

pasakos: eiliuotos, trumpos, 

ilgos, pasakos be galo, liūdnos, 

linksmos, pamokančios... 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

pasakos. Lavės atmintis, žinos 

įvairių sąvokų, žodžių savo 

minčiai išsakyti, suvoks įvykių 

seką. 

Eilėraštis „Statom namą". 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQ

SFAo 

 

Eilėraštis "Mano knygelės". 

vaikams.lt 

2 Pasaka „Vilkas ir 

septyni oželiai". 

Išklausys, aptars veikėjus, 

turinį, bandys atpasakoti, 

analizuos charakterius, 

mėgdžios balsus. 

Pasaka „Vilkas ir septyni oželiai": 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu05_E4J

LNo 

 

Nuspalvink, skaičiuok, pasakok: 

pinterest.com 

 

Spalvink, aplikuok: 

pinterest.com 

3 Pasaka „Katinėlis 

ir gaidelis". 

Išvardins pasakos personažus. 

Pasakys, kas atsitiko gaideliui? 

Kodėl? Kas išgelbėjo gaidelį? 

Kas šioje pasakoje elgėsi 

blogai, o kas gerai? Pasakos 

vaidybos sukeltus išgyvenimus, 

įspūdžius, mintis. 

Raganiukės teatras. „Katinėlis ir Gaidelis“: 

https://www.youtube.com/watch?v=TcRQAw

QJ9vo 

 

Darbelis „Katinėlis iš delniuko": 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

 

Spalvink, pasakok, kas vyksta: 

mudubudu.lt 

 

Joga su katinėliu: 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

4 Kūryba „Šešėlių 

teatras". 

Susikurs šešėlių teatrą ant 

ryškiai apšviestos sienos, lavės 

vaizduotė ir kūrybingumas. 

Pirštukų šešėliai: 

https://www.youtube.com/watch?v=eJf0lezEXf

8&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo
https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo
https://www.vaikams.lt/eilerasciai/mano-knygeles.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mu05_E4JLNo
https://www.youtube.com/watch?v=Mu05_E4JLNo
https://www.pinterest.com/pin/426153183476245145/
https://www.pinterest.com/pin/124412008443495910/
https://www.youtube.com/watch?v=TcRQAwQJ9vo
https://www.youtube.com/watch?v=TcRQAwQJ9vo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/244161c7594049ad227ba0082a60fbd7/96357237_239739347370016_4144564271507832832_n.jpg
http://mudubudu.lt/images/files/senoji_animacija_17.jpg.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/f812758a9a5b6e222f5af192853b6202/69fa2be1ebe8f9337bfa7a7e649802b4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eJf0lezEXf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eJf0lezEXf8&feature=emb_title


 

Pirštukų šešėliai - gyvūnai: 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

5 Pasaka „Trys 

paršiukai". 

Prisimins mėgiamą pasaką, 

mėgins pasekti stebint 

iliustracijas. Susikaups atliekant 

užduotis. Tam tikrą laiką gebės 

sutelkti dėmesį į konkrečią 

veiklą. 

Pasaka „Trys paršiukai": 

https://www.youtube.com/watch?v=e_B2GTO

TPVA&list=PLCechWWVqVnNu-

Fhn9j3FDENlPBpcwZci 

 

Nuspalvink, iškirpk, vaidink: 

br.pinterest.com 

 

Spalvink, pasakok: 

pinterest.com 

6 Akmenukų 

pasakos. 

Padedant vyresniems, dėlios 

akmenėlius, kurs siluetus, 

džiaugsis atpažinęs sudėliotą 

norimą gyvūną. Skaičiuos, 

prisimins raides. 

Žaidimai su akmenukais: 

https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL5

7s&fbclid=IwAR09NAinVAUQz1-

ofuI0IYt7zWNJ-

peCPstgJfhvt6GpY5jahcbvml34l1U 

 

Raidės, skaičiai: 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

7 Pasakų personažas 

iš vaisių. 

Sukurs mėgstamos pasakos 

personažą iš vaisių, lavins 

vaizduotę, nurodys sveikus 

maisto produktus. 

pinterest.com 

 

pinterest.ca 

8 Užduotys 

skaičiavimui. 

Atpažins, pavadins skaitmenis, 

skaičiuos, lygins pagal daiktų 

kiekį. Lavės atmintis, dėmesys, 

pastabumas. 

Skaičiuoju: 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

 

padlet-uploads.storage.googleapis.com 

9 Tyrimas. Papasakos apie savo 

tyrinėjimus, pristatys, ką 

sužinojo, išsiaiškino, nusakys, 

ką patiria tyrinėdamas. 

Kaip auga guminukai? 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=3&v=txVAsGQXmgs&feature=emb_title 

 

10 Pasakų knygų 

gaminimas. 

Sukurs, pasigamins savo pasakų 

knygelę, joje pieš, klijuos 

paveikslėlius, rašys. Gebės 

apibūdinti ją, pristatys 

draugams. 

Popierius knygelių gamybai, klijai, plastilinas, 

pieštukai, kitos pasirinktos priemonės pagal 

sumanymą. 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 
Bendraukite, padėkite vaikui, skatinkite kalbėti, pasakoti, kurti. Veiklos rezultatus užfiksuokite, rinkite 

darbelius į segtuvą. 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/ce6611df23bdba9c97f630c8e3abd3f1/c5a1ec5a1c497liai.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=e_B2GTOTPVA&list=PLCechWWVqVnNu-Fhn9j3FDENlPBpcwZci
https://www.youtube.com/watch?v=e_B2GTOTPVA&list=PLCechWWVqVnNu-Fhn9j3FDENlPBpcwZci
https://www.youtube.com/watch?v=e_B2GTOTPVA&list=PLCechWWVqVnNu-Fhn9j3FDENlPBpcwZci
https://br.pinterest.com/pin/303852306109464794/
https://www.pinterest.com/pin/576742296014979223/
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid=IwAR09NAinVAUQz1-ofuI0IYt7zWNJ-peCPstgJfhvt6GpY5jahcbvml34l1U
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid=IwAR09NAinVAUQz1-ofuI0IYt7zWNJ-peCPstgJfhvt6GpY5jahcbvml34l1U
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid=IwAR09NAinVAUQz1-ofuI0IYt7zWNJ-peCPstgJfhvt6GpY5jahcbvml34l1U
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid=IwAR09NAinVAUQz1-ofuI0IYt7zWNJ-peCPstgJfhvt6GpY5jahcbvml34l1U
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/fd8a58c3840885532f1c123088223097/95875032_232199864748156_3028836221611671552_n__1_.jpg
https://www.pinterest.com/pin/801077852439898712/
https://www.pinterest.ca/pin/295337688040990710/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/f8d2ae6ed2f47d0302a3f08ee7cbd1a4/96018238_326329035001135_6372835708884746240_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498011627/f8d2ae6ed2f47d0302a3f08ee7cbd1a4/96018238_326329035001135_6372835708884746240_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=txVAsGQXmgs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=txVAsGQXmgs&feature=emb_title

