
 

1 savaitė   
Dalyvauti šeimos gyvenime,  tartis dėl užduočių atlikimo, domėtis artimiausia aplinka, domėtis 
gamtos pasikeitimais, skaitymo, rašymo pradmenys, dailė. Higieninių įgūdžių laikymasis. 
Uždaviniai: 
Apibūdins gamtos pasikeitimus; 
Atliks užduotis rankos lavinimui; 
Atliks skaičiavimo užduotis; 
Kurs dailės darbelius. 
Žais žaidimus. 
Nepamiršti laikytis higienos taisyklių ir namuose. Pasikalbėkite apie draugiškumą, toleranciją, vaikų 
tarpusavio santykius.  
Aptarti pavasario pradžią, orų pasikeitimus, aplinkos pasikeitimus. 
• Išmokti eilėraštį "Pavasario pranašai" 
Atlikti užduotis su skaičiais: 
•  Skaičiuoti iki 20 ir atgal. Skaičių seka iki 20-ties  Įrašyti trūkstamus skaičius nuo 1 iki 10.  
•  Sudėties ir atimties užduotys... 
•  Kopijuoti, rašyti žodžius, savo šeimos narių vardus.... 
•  Iš įvairių raidžių sugalvoti žodžius, juos užrašyti ar kopijuoti ( pagal gebėjimus).  
•  Atlikti užduotis rankos lavinimui: rašyti raideles, kopijuoti ar rašyti žodžius.  
•  Kurti pasakas su tėvelių pagalba jas užrašyti, iliustruoti paveikslėliais. 
•  Sukurkite knygą – istoriją su paveiksliukais (vaikai kartu  su tėveliais )  
• Piešti savo šeimą, draugą, pavasarį... 
Logopedė. Atlikti garsinės analizės- sintezės užduotis (sudėlioti iš žinomų raidelių atvirus 
skiemenukus, žodelius (ma, lo kū... laka, pasaka, voverė..., galite nuimti vieną raidelę ir vaikas turi 
pasakyti kokios trūksta, ar sukeiskite raides vietomis); pasakyti koks  pirmas, paskutinis žodžio 
garsas,; atkreipkite dėmesį į pavasario požymius, orą, pakartokite mėnesius, savaitės dienas 
Dailė.  Pavasarinės gėlės"  
Jums reikės: vandens, vandeninių dažų, šiaudelio, klijų, ryžių. 
Drbo eiga: ant popieriaus  lapo pridėti spalvotų lašų.   Priglaudus šiaudeliu stipriai papūsti. Lašas 
gražiai išsitaško. Iš ryžių klijuojame kotelius, formuojame lapelius. Po to nudažome. Jei vaikas turi 
kantrybės pasiūlykite iš ryžių ar makaronų padaryti saulytę, žolytę. NUOTOLINĖS UGDYMO GAIRĖS, 
UŽDUOTYS IR REKOMENDACIJOS TĖVAMS.  
Muzika.  Rankų mankšta. Svarbu viską atlikti tik riešų pagalba (įrašas Daigelio fb) . Pasaka "Eglė žalčių 
karalienė".  Pasekti/paskaityti pasaką. Visa informacija ir nuorodos yra Daigelio fb puslapyje:   
https://www.facebook.com/daigelis.darzelis?epa=SEARCH_BOX 
Užduotys: pakartoti kas yra kompozitorius, poetas, baletas. Nupiešti piešinį pasakos motyvais. 
Pažiūrėjus baleto ištraukas , sukurti savo baleto šokį. Kaip atskirti žaltį iš kitų gyvačių būrio? Kai 
nebuvo dar rašto, žmonės naudojo simbolius, pažiūrėjus paveikslėlius pasirinktinai pabandyti 
nukopijuoti simbolius. 
Žemės diena: pasigaminti savo instrumentus panaudojant antrines žaliavas. Ir ritmu pasveikinti Žemę 
:  https://www.youtube.com/watch?v=hi-
qAspN1Bs&list=PLzBPUmeJTgOcSfsencZ1e97GWs60e8G9n&index=14 
Kūno kultūra  Raginti vaikus prisiminti mankštos, tempimo ir kitus kūną stiprinančius pratimus, 
kuriuos atlikdavo darželyje per fizinio ugdymo veiklas. 
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