
“ Ferma - kas joje gyvena?'' 

 Gebės pasakyti kas yra naminiai gyvūnai, juos įvardins; 

 Kur gyvena naminiai paukščiai? 

 Kur gyvena  gyvuliai? 

 G raidė : nupieš, galvos žodžius, ieškos užrašytame tekse, iškirps, aplikuos; 

 Susipažins ir mokysis eilėraštį; 

 Higieninių įgūdžių ugdymas; 

 Savisauga 

SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA 

Mėgstama mankštelė:https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 

Kiekvienos dienelės atžyma pasidarytame savaitės dienų lape (patikslinimas feisbuko gr.) 

siūlau pvartyti knygeles , enciklopedijas, pažiūrėti vidio įrašus su naminių gyvūnų gyvenimu 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4ir būtinai pakalbėti su vaiku iškilus klausimų 

atsakyti į juos. 

Nupiešti raidę G, sugalvoti žodžių kurie prasideda šia raide, galbūt pasidaryti karūną šiai raidei. 

Laikraštyje ar žurnale ieškoti raidės G ir ją nuspalvinti. Nusipiešti ir iškirpti, aplikuoti ar kitaip 

norimai puošti, nulipdyti iš plastilino, išlankstyti iš vielos, piešti smėlyje ar dėžutėje su miltais ar 

kitomis smulkiomis kruopomis ir kt. 

Šią savaitę siūlau pasigaminti ,, stebulingą'' siurprizą (vadinamu ,,paslėptas sekretas'') - (savaitės 

eigoje gamybos procesą parodysiu fsb. gr.) 

Gal mergaitės norės pabandyti siūti sagą? Berniukai įkalt vinį?(TIK SU TĖVELIŲ PRIEŽIŪRA) 

Artėjant mamyčių dienai PASIMOKOME visi (na šiuo metu yra kaip yra) , kad spėtume gerai 

išmokti: 

eil. (mergaitėms) 

Tai tu mano saulė, aš tavo saulytė. 

Kiti mus vadina , mama ir dukrytė. 

 

Kai rytą pabudus tave pamatau, 

Mane apkabinsi tikrai aš žinau. 

 

Jei liūdna paguosi, priglausi mane. 

Švelniai pabučiuosi į skruostą mane. 

 

Iš džiaugsmo širdelė maža suspurdės 

Kai mano rankytės tave vėl apglėbs. 

 

Laimingos mes būsim visur , visada 

Nes tu man mamyte, brangiausia esi. 

...................... 

eil. (berniukams) 

Žibutės melsvą  žiedą, nešu tau dovanų. 

Ir noriu pasakyti, karštai tave myliu. 

 

Paimk iš mano rankų, puokštelę, šių gėlių. 

Žinau kad ji mažytė, tik tiek šiandien galiu. 

 

Kai didelis užaugsiu, galingas kaip karys. 

Gėlių aš tau priskinsiu, gal milijonų -  tris. 

 

Te šypsosi saulytė, šiandieną danguje. 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4


Myliu tave mamyte, labai myliu tave. 

...................... 

Projektas,,Sveikatiada'' ketvirtasis mėnesis:,,Sveikatiados iššūki - pieno tūsas'' 

............................... 

VISADA SU JUMIS NUO - IKI ... 

Kasdienė veikla, kaip visada bus siūloma rytais. 

 

  INDIVIDUALI VEIKLA: 

įvairios lavinamosios užduotėlės: 

smulkiosios motorikos:plėšymas, kirpimas, dėliojimas ir kt., 

matematinių elementų rašymas, raidžių kopijavimas, geometrinių figūrų piešimas ir kt., 

atminties lavinimui: eil. mokymas,žaidimai, 

   

Užduotis, pagal el. dienyno ,,Mūsų darželis“ planavimo formąTĖVAMS/GLOBĖJAMS – 

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

Parengė: mokytoja Aušra Smilgienė 

 

 


