
7 savaitė,05.04-08 “ Pražydo gėlės'' 

 stebės gamtos pokyčius; 

 gebės įvardinti  keletos gėlių rūšių pavadinimus( tulpė, narcizas, žibutė, ramunė); 

 gebės pasakyti kokia tai gėlė: laukų, darželio, pamiškės; 

 gebės pasigaminti naminį ,,šlykštuką''; 

  gebės piešti, štampuoti, aplikuoti įvairias gėles naudodami įvairias technikas; 

 susipažins ir analizuos eilėraštį ,,pavasario gėlės. 

SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA 

  Atsikėlę iš lovelių bėgam sveikintis vaikai :mamai, tėčiui ir saulutei labas rytas pasakai, sesės, brolio 

nepamirškit, dar ir šunio su kate - štai dabar visa šeima. 

 Ir lovytę tu paklok, apsirenk, susišukuok, dantukus išsivalyk, mankštą būtinai daryk: 

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

 Sukuriame savaitės kalendorių į kurį žymėsim dienas, savaitės ir mėnesio ir orą (kalendorių darome 

jau ne pirmą savaitę) 

Žiūrėti gėlių įvairovę.Tai ir kambarinės gelės ir lauko, daugiametės ir tt. 

Išsirinkit jums labiausiai patinkančias gėles ir prisiminkit jų pavadinimus. Pabandykit nupiešti ar 

aplikuoti. nulipdyti iš plastelino. 

https://www.google.com/search?q=geliu+rusys+ir+pavadinimai&tbm=isch&hl=lt&ved=2ahUKEwiv

7-Kw-JLpAhUXgosKHb66DUIQrNwCKAB6BAgBEDQ&biw=1361&bih=618 

 Siūlau  (visa tai pademonstruosiu gr. fsb. kasdienių veiklų pasiūlymuose) 

 Pasigaminkime namų ,,šlykštuką''(parodysiu kasdieninėse pasiūlymuose) 

 Skaičiuojame didėjimo ir mažėjimo tvarka rašome skaičius ar piešiam daiktus nuo didžiausio iki 

mažiausio ir atvirkščiai. Klijuojam geometrines figūras pvz. kvadratus 10 nuo didžiausio iki 

mažiausio, apskritimus ir kt.. 

  eil.,, Gėlės'' (išklausyti ir išsiaiškinti kas neaišku) 

Kai pavasaris keliauja 

Tai gėles išbarsto saujom. 

Šviečia pakelės laukai, 

Jų pilni visi takai. 

 

Pamatai - maža gėlė 

Bet auksinė skrybėlė. 

Gelsvo vaško skrituliukai 

Šypsosi mieli veidukai. 

 

Kelios dienos, gal savaitė 

Ir pražilo kepuraitė. 

Čia dar vėjas atsiduso 

Ir pranyko ir sudužo. 

 

Žaisti stalo žaidimus, dėlioti dėliones,susigalvoti judrius žaidinus ar veiklas.  

(stalo raidžių ir žodžių dėlionę parodysiu kaip lengva pasigaminti namuose gr. fsb. - tai vaikams 

patinka ir jie noriai žaidžia net neįtardami, kad mokosi skaityti) 

Geros savaitės leiskime laiką drauge  

  https://www.seimosgidas.lt/pasidarykit-patys-verdam-blizganti-plastilina/ 

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

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

 

Kasdienė veikla, kaip visada bus siūloma rytais. 



 

  INDIVIDUALI VEIKLA: 

įvairios lavinamosios užduotėlės: 

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

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

atminties lavinimui:pažaiskite žaidimą su žaislais (sudėti  5-6 žaislus paprašykit kad vaikai įsidėmėtų 

paskui paprašyti užsisukti , jūs sukeiskite žaislus vietomis ir vaikas turi juos sudėti kaip buvo,tai 

kartokite kol vaikui nusibos) 

   

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

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

Parengė: mokytoja Aušra Smilgienė 

 

 


