
Grupė: Geniukai 

Laikotarpis: 2020-05-25–2020-05-29 

Tema/Idėja: 

"Nuostabių akimirkų beieškant" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiais ir benrdaamžiais, skytinė ir rašytinė kalba, emocijų 

suvokimas ir raiška, aplinkos pažinimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, 

meninė raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas. 

Amžius: 

4-5 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

- įtvirtinti santykių kūrimo įgūdžius. 

- atliekat kūrybines užduotis samprotauti remiantis įvairia informacija apie 

priklausomybę šeimai, rasei, bendrijai. 

- skatinti save ir aplinką įprastimti savo kūrybiniuose darbuose. 

- pastebėti ir suvokti savo kūrybinių darbų prasmę ir estetinę vertę. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Gebės adekvačiai vertinti savo pasiekimus, džiaugsis savo darbais, gebėjimais. 

Gebės suvokti save kaip atskirą asmenį, vis daugiau pasitikintį savimi, 

kontroliuojantį daugelį savo gyvenimo situacijų, nes jau supranta ir gali 

argumentuotai paaiškinti, kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį rezultatą 

Priemonės 

1 Fizinis 

aktyvumas : 

Žaidimas "Voras" 

Gebės žaisti 

komandoje, mesti 

ir gaudyti kamuolį. 

Dvi didelės skaros, lengvas kamuolys. 

2 Meninė raiška: 

"Paveikslai 

gamtoje" 

Gebės suvokti save 

per vizualinę 

raišką. 

makeandtakes.com 

3 Veikla 

grupelėmis 

"Popierinės 

girliandos" 

Gebės popieriaus 

atraižas panaudoti 

girliandų 

gamyboje, ugdysis 

gebėjimą saugoti 

ir tausoti gamtą. 

Linuotė, popieriaus likučiai, žirklės, segiklis arba 

klijai. 

4 Aplinkos 

pažinimas: 

Žaidimas 

Gebės kūrybiškai 

pažvelgti į užduotį. 

Gebės mąstyti ir 

Tinka visi daiktai aplinkui. 

https://www.makeandtakes.com/fall-activity-make-nature-faces


"Keistos 

statybos" 

samprotauti, 

remiantis 

informacija spręsti 

problemas, įgys 

žinių apie aplinką. 

Gebės pritaikyti 

turimas žinias. 

5 Tyrinėjimas: 

"Apelsinas" 

Gebės išsiaiškinti 

kas ir kodėl vyksta; 

kels problemas, 

klausimus ir 

tyrinėjimo tikslus. 

gebės numatyti 

kokių priemonių 

reikia atliekant šį 

tyrimą; gebės 

apmąstyti 

tyrinėjimo 

rezultatus, juos 

aptarti ir padaryti 

išvadas; 

laikysis tyrinėjimo 

saugos taisyklių. 

Stiklinis, permatomas gilus indas su vandeniu, du 

apelsinai. 

https://www.youtube.com/watch?v=W33dtzUBos0 

6 Meninė raiška: 

"Purkšti 

piešiniai". 

Buteliukai su 

purkštuvais, 

maistiniai dažai, 

virvė, segtukai, 

popieriaus lapas. 

Gebės savo 

kūrybiškumą 

atskleisti 

naudojant 

neįprastas dailės 

priemones. 

Buteliukai su purkštuvais, maistiniai dažai, virvė, 

segtukai, popieriaus lapas. 

7 Fizinis 

aktyvumas : 

"Mėtymas į 

taikynį" 

Lavės stambioji bei 

smulkioji motorika, 

rankos bei akies 

judesiai. 

 

8 Eilėraštis Lavės atmintis, 

dėmesys, kalba. 

Jurgis Kunčinas 

LABAS, SRAIGE! 

 

– Sraige, labas! Kur eini? 

– Į pasaulio kraštą! 

– Ką tu, sraige, gabeni? 

– Aš nešioju paštą. 

– Ar sunkus tavo krepšys? 

– Oi, sunkus be galo! 



– O iš kur žinias neši? 

– Iš pasaulio galo... 

– Kas girdėti už kalnų? 

– Ten jau žydi gėlės. 

– O už jūrų mėlynų? 

– Gieda vieversėlis! 

Bet dabar – gana kalbų – 

Aš labai labai skubu! 

9 Dainelė Lavės muzikinė 

klausa. Gebės 

ritmiškai šokti. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3IY 

10 Pasakos 

klausimas 

Gebės išklausyti 

pasirinką pasaką. 

Atsakyti į teksto 

suvokimo 

klausimus. Kas , ką 

veikė, kur, kada ir 

t.t? 

Pasaką vaikai išsirenka patys. 

Pasiūlymas : 

https://www.youtube.com/watch?v=6PnK7MFqOd0 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 
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