
Grupė: Dagiliukai 

Laikotarpis: 2020-05-11–2020-05-15 

Tema/Idėja: 
Drauge su šeima. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais. Sakytinė kalba. Kūrybiškumas. Savireguliacija ir savikontrolė. 

Meninė raiška. 

Amžius: 
3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Drąsiai veikti, rizikuoti, išbandyti ką nors nauja, kai šalia yra besirūpinantis suaugusysis. 

Kartu su suaugusiuoju dainuoti, įsiminti dainos žodžius. 

Pasitelkti vaizduotę ką nors veikdamas: žaisdamas, pasakodamas, judėdamas. 

Atsižvelgti į kitų šeimos narių poreikius, norus, prašymus. 

Aktyviai dalyvauti kūrybinėse, improvizacinėse veiklose. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Aktyviai dalyvaus šeimos gyvenime, jausis vertinamas, palaikomas, pats išsakys savo nuomonę, pageidavimus, 

pasiūlys įdomių veiklų. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbiai apie 

šeimą, jos 

nuotraukų 

tyrinėjimas. 

Šeimos 

piešinys. 

Tyrinės šeimos nuotraukas, įvardins 

kas jose, atras save. Bandys 

skaičiuoti iš kelių asmenų susideda 

šeima. Lygins kieno ūgiai didesni, 

(kas aukščiausias ir kas mažiausias). 

Įvardins šeimos narius. Pasakys 

mamos, tėčio, senelių, brolių, sesių 

vardus. Vaizduos piešinyje savo 

šeimą. 

 

Šeimos nuotraukos, dailės priemonės. 

2 Dainelė - 

žaidimas 

"Pirštų 

šeima". 

Klausydami, dainuodami dainelę 

skaičiuos, vardins šeimos narius, 

bandys pritaikyti dainelės žodžius 

savo šeimai. Lavės atmintis, 

mąstymas, vaizduotė. 

 

Dainelė "Pirštų šeima". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lc1l2WxV1LY 

3 Žaislų 

tvarkymas. 

Tvarkys žaislus, padės mamai 

tvarkyti kambarius, laistyti gėles. 

Kalbės, ką veikia namuose šeimos 

nariai (tėtis, mama, brolis, sesė ir jis 

pats (pati)). Ugdysis savitvarkos 

įgūdžiai, pareigos jausmas. 

 

„Netvarkos nykštuko daina“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU 

 

 

4 Gyvūnų 

šeimos. 

Vartant knygeles, aptars siužetinius 

vaizdus, kur vaizduojamas šeimos 

gyvenimas (gyvūnų, žvėrelių). 

Improvizuos gyvūnus, mėgdžios jų 

garsus. Pasakos apie savo augintinį, 

rodys meilę jam. Domėsis neįprasta 

pažintine veikla. 

 

Juokingi gyvūnai. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4swRU94tnyM 

 



5 Mūsų namas. Pieš, konstruos savo šeimos namą. 

Aptars, koks jis (kokios spalvos, 

formos, dydžio)? 

 Statys jaukius namus iš lego 

kaladėlių, puoš juos norimomis 

detalėmis.  

Dailės priemonės, lego kaladėlės. 

 

Dainelė "Graži mūsų šeimynėlė". 

https://www.youtube.com/watch?v=v9_AfWnJa10 

 

Namai, kambariai. 
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6 "Kiek 

pasaulyje 

vaikučių - tiek 

juos mylinčių 

močiučių". 

Kartu su močiute, mamyte pasiraus 

šeimos albumuose. Suras mamytės 

mažytės, ar jaunos močiutės 

nuotraukų. Aptars jas. Pasiūlyti 

vaikams išpildyti tris mamos, 

močiutės norus. Sugalvos gražių 

žodžių savo šeimos nariams. 

 

Daina "Pas močiutę, pas senelį". 

https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I 

 

 

 

7 Darbelis 

"Šeimos 

medis". 

Apibrėš šeimos narių rankas, jas 

lygins (didžiausia, mažiausia). Jas 

išpuoš ir pasidarys šeimos medį. 

Lavės vaikų pastabumas, noras kuo 

daugiau sužinoti apie savo šeimą. 

Džiaugsis savo kūrybos rezultatais. 

Spalvotas popierius, žirklės, klijai, dailės 

priemonės. 

 

Šeimos medis 
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8 Eilėraštis 

"Šeimynėlė". 

Išklausys eilėraštį, išvardins šeimos 

narius. 

   „Šeimynėlė“ 

Mes visi penki drauge, 

Šeimynėlė nemaža. 

Tėtis jis stiprus yra, 

Žaidžia su mumis drauge. 

O mama geroji fėja, 

Ji jaukių namų kūrėja. 

Brolis Jonas mano mažas, 

Siaučia namuose kaip uraganas. 

Turim dar šuniuką Žaką, 

Į laukelį jį mes vedam. 

Kaip smagu, oj, kaip smagu, 

Leisti laiką mums kartu. 

 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 
Mums labai svarbu žinoti kaip jums sekasi, todėl prašome savo darbais ir pasiekimais 

pasidalinti, norime kartu pasidžiaugti. Viską, ką darysite ir kaip Jums pavyko, fiksuokite nuotraukose ir 

atsiųskite žinute į el. dienyną „Mūsų darželis“ arba el. paštu auklėtojai. 

 

https://www.pinterest.com/pin/298926494001645806/
https://www.pinterest.com/pin/205336064232959233/
https://www.pinterest.com/pin/528680443756167656/
https://www.pinterest.com/pin/120330621263286944/
https://www.pinterest.com/pin/75083518775774557/
https://www.pinterest.com/pin/740138519993642650/
https://www.pinterest.com/pin/240661173813216505/
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