
8 savaitė,05.011-15 “ Kas gyvena žolėje? - vabalai. '' 

Stebės gamtą,dokumentinę medžiagą internete; 

Gebės įvardinti keletą vabalų pavadinimų; 

Atsakys į klausimą: - ar drugelis vabalas?; 

Gebės pasakyti, kad boružėlė tikrai priklauso vabalų šeimai; 

eil.,, Boružėlė'' 

Žiūrės animacinį filmuką: ,,Vabaliukų istorijos‘‘; 

Klausysis dainelės: ,,Vabalų miestas“. 

 

SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA  
 Saulės spinduliukai žadina tave. Kelkis iš lovytės jau miegot gana. 

Rytinė vabalų mankšta: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

 Pasidarome savaitės kalendorių į kurį žymėsime dienas, savaitės ir mėnesio  orą (kalendorių daromės 

jau ne pirmą savaitę). 

 Nepamirškite ir prisiminkite - namų susitarimus. 

  Išmokit eilėraštį ,, Boružėlė'' 

                     Samanotas miškas ūžia 

                     Kam gi tau sparnai boruže? 

                     - Be sparnų, su ryto vėju 

                      Aš keliauti nesuspėju. 

                     Du sparneliai, du taškeliai 

                     Vėjas pučia, kaip čia gera. (jis tikrai nesunkus) 

Pabandykit atsakyti į klausimą : kokia raide prasideda žodis VABALAS ( gal kas gali išvardinti visas 

raides). Kopijuojame , rašome  šias raides.Vartom knygeles , enciklopedijas, žiūrime dok. medžiagą 

apie vabalus: 

    https://www.facebook.com/100007945728153/videos/2603321393276026  

Atsakyti sau į klausimą ar visi vabalai turi sparnus, kiek turi kojų, kokius vabalų pavadinimus tu 

atsiminti gali?; 

 Piešti, lipdyti iš plastelino, modelino, gamtinės medžiagos ( akmenėlių, medžio šakelių ir kt.) 

vabaliukus, klijuoti iš kruopų ar makaronų. Piešti žaisliukų šešelius (mes jau mokinonės), 

spalvinti paveikslėlius; 

  Mergytės žaiskit su lėlytėm: klokite lovytes, šukuokite, virkit joms valgyt... 

 Berniukai statykit mašinų garažus ne tik iš kaladėlių bet ir iš įvairių tuščių dėžučių... 

Nepamirškite pažaidę susitvarkyti žaisliukų. 

Vaikai gali pažaisti gana įtraukų žaidimą, jam pagaminti daug laiko neužima: 

https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/636249913592081. 

 Dėliokite turimas dėliones , o jai tai jau greitai įveikiama sumaišykit dvi dėliones ir vaikai turės naują 

veiklą. 

Būkime budrūs nepamirškime saugoti save ir artimuosius, plaukime rankas. 

  Užduočių pasiūlymus kaip visada pateiksiu kas rytą. 

 Ar rado vaikai atsakymą: - Kas yra drugelis - vabalas ar ne? 

Geros prasmingos savaitės 

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

VISADA SU JUMIS NUO - IKI ...   Prireikus pagalbos jei tik galėsiu padėsiu. 

 

  INDIVIDUALI VEIKLA: 

Įvairios lavinamosios užduotėlės kurios padės vaikams ruoštis mokyklai. 

Smulkiosios motorikos: plėšymas, kirpimas, dėliojimas, lipdymo, aplikavimo ir kt., 



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

Atminties lavinimui: žaidimas: vardiname skaičius ne iš eilės (1,3,4) vaikas turi atkartoti, jam 

atkartojus, mes vėl vardiname sunkindami užduotį, tai yra (1,3,4,2) ir taip sunkiname  iki vaiko 

gebėjimo atkartoti ribų (žaiskime kol nusibos). Galima kartoti ne tik skaičius, bet ir spalvas, vaisius ar 

kokius kitus žodžius. Tik svarbiausia ir jūs nepamirškite žodžių sekos. 

Judrūs žaidimai. Daugeliui vaikų nepavyksta gaudyti kamuolio abiem rankomis, pabandykit. 

Vaikams patinka žaidimai su paslaptimis ieškokit paslėptų daiktų namuose: ŠILTA- ŠALTA, jei 

vaikas artėja link paslėpto daikto jūs sakote ŠILTA, jei tolsta ŠALTA. 

   

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

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

Parengė: mokytoja Aušra Smilgienė 

 

 


