
“Pavasaris – bunda ,, 

 
 gebės išvardinti metų laikus,pavasario mėnesius; 

 išvardins ir apibūdins metų laikų skirtumus; 

 gebės deklamuoti eil.,,Saulės vaikai,,; 

 išbandys naujas piešimo technikas; 

 savarankiškai gebės nupiešti pasirinkta tema; 

 ugdys higienos įgūdžius; 

 gebės laikytis ir susitartų namų elgesio taisyklių. 

SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA 

 Išvardink pavasario mėnesius, pasakyk koks dabar mėnuo, koks buvo, koks bus. Kuo jie 

skiriasi?; 

 Pasakyk kokia šiandien diena, kokia buvo vakar, kokia bus rytoj; 

 Kiek pirštukų yra ant dešinės rankos, kiek ant kairės, kiek iš viso pirštukų tu turi. 

eil. ,,Saulės vaikai,,- kartojimas 

Šviečia saulutė 

Spindi aukštai. 

Moja rankutėm 

Saulei vaikai. 

  

Medžio šakutę 

Papuoš pumpurai, 

Ploja rankutėm 

Saulei vaikai. 

  

Šildo saulutė 

Aukštai vieversiai 

Ploja rankutėm 

Laimingi vaikai. 

  

  

Vaikai prižiūrės, stebės praeitą savaitę pasėtą augalą - jei kas dar nespėjo pasėti, pasėkite šią savaitę 

- pupelę, agurką ar kt. 

 Paukščių ar pavasario reiškinių piešimas ant šlapio popieriaus; 

 Mėgiamo žaislo šešėlio kopijavimas. 

 Vaiko kūrybiškumo ugdymui , savarankiškai pasirinktas piešimas su jo pasirinktomis 

priemonėmis ir technika. 

Linksmai plauname rankas-tai labai svarbu: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw 

  

SIŪLOMOS INDIVIDUALIAS UŽDUOTIS: 

 Skaičiavimo užduotėlės (skaičiuoti artimoje aplinkoje esančius daiktus, juos grupuoti, pagal 

įvairius požymius: formą, spalvą ir kt.) ir bandyti kopijuoti raideles; 

 ,,Pelenės''žaidimas – atrinkti į atskiras dėžutes žirnius ir pupeles; 

 Kirpti iš reklaminių žurnalų patinkančius paveikslėlius ir juos priklijuoti, iš laikraščio 

skiautelių aplikuoti paukštį; 

 Iš turimų konstruktorių sukonstruoti paukštį, 

 Kirpti juosteles. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw


LOGOPEDĖ 

,,Pūtimo pratimai" "Ežiukų "facebook grupėje. 

Vaikams, lankantiems logopedės užsiėmimus, užduotėlės išsiųstos vidinėse žinutėse tėvams 

el.sistemoje ,,Mūsų darželis" 

MENINIO UGDYMO ( DAILĖS) MOKYTOJA 

https://lddaigelis.padlet.org/rasadmuchovskiene1/uzduotys?utm_campaign=transactional&utm_cont

ent=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet 

Gebės išklausyti sekamą pasaką, suvoks jos turinį. Ugdys kūrybiškumą, kurdamas savo svajonių 

namą. 

Visa medžiaga įkelta ,,Ežiukų“ grupės facebook paskyroje . 

MENINIO UGDYMO (MUZIKA) MOKYTOJA 

Ritminė mankšta su kūno perkusija. (visa rekomenduojama medžiaga ,,Ežiukų“ grupės facebook 

paskyroje ) 

Ritminis pratimas. 

Dainelė - žaidimas ,,Pupa“ ( m. V. Bagdono, ž. K. Jakubėno) 

  

Žalią pupą sodinau, 

Ją daržely auginau. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

  

Kas dienelę laisčiau ją, 

Kad ji augtų vis žalia. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

  

Lapai augo vis didyn, 

Stiebas kilo vis aukštyn. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

  

Ji didžiausia iš visų 

Siekia kraštą debesų. 

Op, op, opa-pa, 

Tai pupelė, tai pupa! 2 k. 

  

Kartojame dainelę "Labas rytas saulyte" 

Gebės išgirsti, pajausti ritmą ir pritarti dainelei. 

MENINIO UGDYMO (MENINĖS GIMNASTIKA) MOKYTOJAS 

Pateiktoje nuorodoje rasite video veiklą, kurią vaikai galės atlikti kartu su mokytoju, kartodami jo 

užduotis. Mažesniems vaikams galimai bus reikalinga tėvelių pagalba. Vaikai išmoks mankštos 

elementų, kvėpavimo ir lankstumo pratimų, mokysis spalvų ir skaičių. Pagerins bendrą fizinį 

pajėgumą. 

https://lddaigelis1.padlet.org/kbunevicius1/e4as9uey6icb 
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