
Grupė: Žvirbliukai 

Laikotarpis: 2020-05-25–2020-05-29 

Tema/idėja: 

"Kas ten pievoj knibžda" 

Tikslas:: 

Ugdyti vaikų gebėjimą domėtis ir tyrinėti gyvąją gamtą. 

Siektini rezultatai:: 

Gebės įvardinti ir bandys paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, gyvosios gamtos 

objektus. Pažins ir supras save ir aplinkinį pasaulį, džiaugsis sužinojęs ką nors nauja 

NUMATOMOS VEIKLOS: 

Socialinė kompetencija: 
 

Du meilės puodeliai - laimingi piešiniai. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldGQAde4cb4 

Pasakėlė „Boružė Liputė - apie draugystę“ 

https://www.youtube.com/watch?v=0aFe_qdsOZo 

 

Pažinimo kompetencija: 
Pakalbėkite su vaikai apie pievos gyventojus. Užaugusi žolė yra vabalų ir kitų gyvių namai. 

https://www.youtube.com/watch?v=yq6R1gkdMUc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0L8Ym65hW_4aIfD8

zLhECO-WSOvKQcqig7mU8h5DkTpPLgu2UpJjurQUw 

 

Tyrinėjimas ,,Vabalų sekliai,, Tikslas. Tyrinėti vabalų ypatybes ir gyvensenos ypatumus. Eiga: perkirpti 

plastikinį butelį pusiau. Įstatyti viršutinę butelio dalį kakleliu žemyn į antrą butelio dalį. Į viršutinę dalį įberti 

kelias saujas žemės ir į žemę įstatyti žibintuvėlį. Kantriai stebėti ir laukti, galbūt pasirodys vabaliukas. 

Baigus tyrimą, išnešti vabaliuką į žemes ten, kur buvo. Vaikai išbandys savo kantrybę, patirs įspūdžių, gerų 

emocijų. Plastikinis butelis, žirklės, žibintuvėlis, padidinimo stiklas, jei turite. 

Pavaikščiokite po pievas su padidinamu stiklu pastebėkite, suskaičiuokite kiek tam tikram plote radote gyvių 

(vabaliukų, girmėliukų, musyčių.....) užrašykite į lentelę, jei jau žinote pavadinimą taip pat parašykite, tegu 

vaikas nukopijuoja. 

Jei pasitaikys pabūti miške ar šiaip pamatysite, kur skruzdėlių "eiseną", padėkite baltą servetėlę ir 

pastebėkite kaip jos juda. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6rME-

yN3fc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sh476UL2Z5M3iVkkmlEdXi1mC-

6mrHtQuM2B_YW3K3AP3OSxw8VtOLbU 

 

Stebėti "Drugelio gimimą" 

https://www.youtube.com/watch?v=H6rME-

yN3fc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sh476UL2Z5M3iVkkmlEdXi1mC-

6mrHtQuM2B_YW3K3AP3OSxw8VtOLbU 

 

Praktinio darbo užduotis: Drugelio gyvenimo ciklas: "Kas po ko?" 

artycraftykids.com 

 

Matematikai: 

facebook.com 

Komunikavimo kompetencija: 
Eilėraštis "Vaikai ir vabalai" 

https://www.youtube.com/watch?v=xorxKgr4j44 

 

"Muse vilko puse"  



https://www.youtube.com/watch?v=v6TrnL7eo_g&list=PLudXeq3Esf0oPCBFFKHKheAeava1lDDa2 

Peržiūrėkita filmuką. Pasikalbėkite ką matėte: Kas, kur, kada , ką veikė, kodėl? Kas kaip elgėsi ir t.t. 

Sveikatos kompetencija: 

Pasportuokime linksmai: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg 

Kodėl negalima deginti žolės? 

https://www.youtube.com/watch?v=uuJ885K5whU&t=52s 

https://www.youtube.com/watch?v=prSNlXnXV-k 

Meninė kompetencija: 
Dainuojame:  

"Vabaliukų Dainelė Apie Lietų" 

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

" Vabalų pasivaikščiojimo dainelė" 

https://www.youtube.com/watch?v=V_QlmLJr7Gg&fbclid=IwAR1nn5eR8UhORAjl9WC5Atn-

bqUdCwnWtgE1ebnBHLIl_PRvvyKdXZy17Ag 

Drugelis. Mokomės piešti: 

 https://www.youtube.com/watch?v=KIHNAl3erkk 

Lubinų piešimas: 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2996237960419269 

Lankstymas: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmPTMNBIz0o 

Darbelis iš antrinių žaliavų. 

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

Iš to kas gamtoje: 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=230001608381147 

Individuali veikla: 

Atlikti matematines užduotis. (sudėtis, atimtis, daugiau, mažiau, lygu). Jei turite 

svarstykles leiskite vaikams pasverti maisto produktus, tegu rezultatus užfiksuoja ant 

popieriaus lapo (palygina- sunkus, lengvas). 

Darbas su šeima: 

Dažna vaiko veikla neapsieina be tėvų, vyresnių šeimos narių pagalbos. Tad veikite 

kartu, bendraukite kūrybiškai, dalinkitės patirtimi ir idėjomis, išklausykite vaikų. 
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