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Grupė: “Bitučių“ ir „Boružėlių“       Ikimokyklinio ugdymo pedagogė: Jolanta 
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       Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
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„Augalėlį aš auginsiu“
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Įgyti gebėjimai:
 Paaiškins kokie pokyčiai

vyksta gamtoje atšilus 
orams;

 Įvardins pavasariui 5-6 
būdingas spalvas.

Įgyti gebėjimai:

 Susipažins su pavasarį 
žydinčiais augalais;

 Atsimins 5-6 pavasarį 
žydinčių augalų pavadinimus.

Įgyti gebėjimai:
 Susipažins su pavasarį 

žydinčiais augalais; 
 Atsimins 2-3 pavasarį  

žydinčių augalų pavadinimus.

Įgyti gebėjimai:
 Paaiškins ko reikia augalui 

užaugti (žemės, saulės, 
vandens, šilumos);

 Atskirs pagrindines augalo 
dalis (šaknis, stiebas, lapai, 
žiedas).

1. Klausomės linksmos 
pavasarinės vaikiškos 
dainelės, peržiūra 
imnternete: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=KiIVAGWTs2g
Aptariame pokyčius 
vykstančius gamtoje.

2. Meninė veikla. Piešiame 
pavasario žiedus, naudojame
pavasariui būdingas spalvas 
(geltona, oranžinė, raudona, 
žalia, žydra, mėlyna, 
violetinė). Darbeliui atlikti 
reikės: akvarelinio 
popieriaus, akvarelės, 
teptuko, indelio vandeniui.

1. Vaikai supažindinami su 
pirmaisiais pavasarį pražydusiais 
augalais (žibuoklėmis, šalpusniais,
snieguolėmis, tulpėmis, narcizais 
ir kt.). Peržiūrimos skaidrės 
„Pavasarį žydintys augalai“. 
Aptariamos žiedų spalvos, 
formos.

2. Kūrybinis darbelis. Lavindami 
rankos judesius vaikai išsikerpa 
narcizo žiedus, kotelius, lapelius ir
priklijuoja (žr. priedas 2). 
Darbeliui atlikti reikės: šviesiai 
žalio, tamsiai žalio, geltono 
spalvoto popieriaus, žirklučių ir 
klijų. Darbelio pavyzdys:

1. Vaikai supažindinami su 
pirmasiais pavasariniais žiedais 
(pavasariniu „kačiuku“, 
žibuoklėmis, šalpusniais, 
snieguolėmis). Peržiūrimos 
skaidrės „Pavasario pranašai“. 
Užduodami klausimai žinioms 
įsisavinti.

2. Kūrybinis darbelis, piešiam 
pavasarinius „kačiukus“. 
Darbeliui atlikti reikės: 
akvarelinio lapo popieriaus, 
teptuko, indelio vandeniui, rudos 
ir baltos spalvos guašo. 
Nupiešiamos medžio šakelės, 
pirštukais spauduojami 
„kačiukai“. Darbelio pavyzdys:

1. Vaizdo medžiagos „Kaip auga 
daigelis“ peržiūra 
https://www.youtube.com/watch
?v=J6yGnEiiYuk

2. Kūrybinis darbelis: 
aplikuojam gėlės žiedą 
naudodami spalvoto popieriaus 
skiauteles. (žr. 6 priedas).

3. Pratybų užduotis: skirtingomis 
ir atitinkamomis spalvomis 
spalvinam augalo žiedą, stiebą, 
lapus ir šaknis, įvardinam 
pagrindines augalo dalis (žr. 7 
priedas).

https://www.youtube.com/watch?v=J6yGnEiiYuk
https://www.youtube.com/watch?v=J6yGnEiiYuk
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
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3. Mokomės M.Vainilaičio 
eilėraštį „Velykos“

4. Laikas lauke. Tiriame 
aplinką, ieškome lobio ir 
pildome lobio ieškototojo 
lentelę (žr. 1 priedas)

4. Pratybų užduotys skirtos 
smulkiąjai motorikai lavinti. 
Darbas atliekamas naudojant 
spalvotus pieštukus.

5. Užduotys spalvinimui: 
spalvinimui galima naudoti 
kreideles, spalvotus pieštukus,
flomasterius (žr. 3 priedas)

6. Klausomės linksmos dainelės 
ir mokomės teisingai plauti 
rankytes, peržiūra internete: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OAZL-
L3Xn6A&fbclid=IwAR0tAb
OJ675bPt2-
Fs2o06B1z8LT_KGLPr0Ms9
pqFujj-
cT60fpPY77dFR4&app=deskt
op

3. Mokomės eilėraštį:
Pavasario kačiukai
Ten, karklyne prie upelio
Daug kačiukų ant šakelių.
Džiūgauja linksmai sutūpę
Kad vėjelis švelniai supa.
Nors klampoti ilgas kelias,
Nešiu aš namo šakelę.
Niekam jos neatiduosiu
Tik mamytei dovanosiu. 

4. Pratybų užduotis: laviname rankos
judesius piešdami įvairaus dydžio 
apskritimus. Darbelis atliekamas 
naudojant įvairias flomasterių 
spalvas (žr. 4 priedas). 

5. Užduotys spalvinimui: 
spalvinimui galima naudoti 
kreideles, spalvotus pieštukus, 
flomasterius. (žr. 5 priedas).

5. Žaidžiam lietuvių liaudies 
žaidimą „Klausė žvirblis 
čiulbuonėlis“, vaikai atkartoja 
judesius, rankomis imituoja 
daigelio augimą
https://www.youtube.com/
watch?v=3YXFkHeLR4s

6. Klausomės linksmos dainelės ir 
mokomės teisingai plautis 
rankytes, peržiūra internete: 
https://www.youtube.com/watch
?v=OAZL-
L3Xn6A&fbclid=IwAR0tAbOJ
675bPt2-
Fs2o06B1z8LT_KGLPr0Ms9pq
Fujj-
cT60fpPY77dFR4&app=deskto
p
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a Atliktas užduotis nufotografuoti
ir pateikti iki balandžio mėn. 5 
dienos, FB paskyroje, vaikui 
skirtame aplanke.

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 
pateikti iki balandžio mėn. 5 dienos, 
FB paskyroje, vaikui skirtame 
aplanke.

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 
pateikti iki balandžio mėn. 5 dienos, 
FB paskyroje, vaikui skirtame 
aplanke.

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 
pateikti iki balandžio mėn. 5 dienos,
FB paskyroje, vaikui skirtame 
aplanke.
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a Konsultacijos teikiamos:
I  – 8.00 – 18.30 val.
II – 8.00 – 18.30 val.

Konsultacijos teikiamos:
I  – 8.00 – 18.30 val.
II – 8.00 – 18.30 val.

Konsultacijos teikiamos:
III – 8.00 – 18.30 val.
IV – 8.00 – 18.30 val.

Konsultacijos teikiamos:
III – 8.00 – 18.30 val.
IV – 8.00 – 18.30 val.
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