
3 - 4 savaitė "Žydi gėlės, žydi medžiai" 

• Stebėsime gamtoje, namuose esančias gėles, medžių žiedus. 

• Ugdysime meninius -kūrybinius, estetinius suvokimo gebėjimus. 

• Lavinsime pastabumą, domėsis, gėrėsis, grožėsis aplinka. 

• Įtvirtinti spalvas, skaičius, raides. 

Savaitės ugdomoji veikla 

Tėveliams siūlome su vaikais: 

  Stebėti ir pastebėti , atrasti namuose ir lauke žydinčias gėles, aptarti spalvą, formą, 

dydį. 

 Vartoti žodelius "vienas", "daug". 

 Išsiaiškinti gėlių pavadinimus. 

 Pasiklausyti skaitomo K. Kubilinsko eilėraštuko "Pumpurėlių sprogimas". 

  Atlikti meninius darbelius, panaudojant antrines žaliavas. 

1. Panaudojant plastikinio butelio dugną (pvz. įkeltas į grupės FB paskyrą); 

2.Panaudojant tualetinio popieriaus ritinėlį, ir spalvotą popierių (pvz. įkeltas į grupės 

FB paskyrą); 

  Prisimenant šv. Velykų šventes, pasidalinti akimirkomis savo namuose išmargintų 

margučių nuotraukomis. 

 Lauke/ namuose iš akmenukų, įvairių kaladėlių, pagaliukų, žiedlapių, bandyti sudėlioti 

savo vardo raidelę, metukus. 

  Iš lauke rastų žiedelių, žolyčių pasigaminti „Sekretą po stiklu“ ( pvz. įkeltas grupės FB 

paskyroje);  

 Prisiminti ir atpažinti skaičius https://youtu.be/7pOAt9RmxQs  

 Stebėti pažiūrėjus video, kaip pražįsta gėlės. Pasirinkta technika, pamėginti nupiešti, 

aplikuoti, nulipdyti gėlytę. https://youtu.be/Bl6yyPi3Xis   

 Papildomos veiklos. Pasižiūrėti filmuką apie gėlytes. Sužinoti, prisiminti jų 

pavadinimus. Bandyti garsiai pakartoti. https://youtu.be/0hysuhMFhlc  

 Užduotis, kuri formuoja matematines sąvokas: didelis- mažas- mažesnis-mažiausias ir 

lavina smulkiąją motoriką. Užduotėlės pvz. yra facebook "Meškiukų" grupės 

paskyroje. 

      •   Meninis darbelis - medelio žiedų štampavimas guašu/ akvarėle  https://pin.it/3jy2mNt 

              https://pin.it/1qZ3LbA  
 

      •    Medžio žiedų aplikacija https://pin.it/3QxML1e  
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 Priemonės pasigaminimas spalvų pažinimui, orientacijai, akių koordinacijai, smulkiajai 

motorikai 

https://www.facebook.com/100005234225010/videos/1408970659287395/UzpfSTEw

MDA0OTI4MDIyOTA5MDpWSzoyNTA4MTE3NDA2MTcxMDI0/?multi_permalin

ks=2508117406171024&notif_id=1587108862591524&notif_t=group_activity  

 Kūrybinis darbelis lauke iš žolynų, panaudojant įvairias žaliavas ( kartonas, siūlas, 

lauko žalumynai) 

https://www.facebook.com/158969271102398/photos/rpp.158969271102398/1222859

564713358/?type=3&theater  

  Paklausyti pasakos apie Narsujį strazdą, kaip jis eglę kirto. Aptarti su vaiku, koks tai 

medis, ar jis turi žiedus? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj8qGo2cYZA&list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5I

nOYYmI0KFU0e&index=28  

 

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

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

 parengė mokytoja Sonata Navickė 

mokytoja Alma Tarcijonienė 
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