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 Sužinos kas yra augalas, 
kokios yra augalų rūšys. 
Kokios yra augalo dalys.

Sužinos, kokių išteklių reikia 
augalui, kad jis galėtų augti ir 
gyvuoti.

Sužinos apie augalo augimo ciklą, taip 
pat apie žmogaus augimo ciklą.
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Tėvams pateikiama medžiaga 
apie augalus, vaikai su ja 
supažindinami. 
Pasisėti augaliukus (žolelės, 
gėlytės ir tt.) į vazonėlius arba 
į maišelius ir juos lipdyti prie 
lango, kur bus galima stebėti 
dygimo, augimo procesą. 
Atlikti užduotėlę iš pratybų 
apie augalo dalis (šaknys, 
stiebas, pumpuras, žiedas ir tt.)
Rankos lavinimo pratybos 
(raidės)

Veikla lauke – ieškoti aplink 
namus augančių augalų, su tėvais 
aptarti jų dalis (šaknys, stiebas, 
lapeliai). Eksperimentas su 
pupelėmis. ( Į du indelius sudėti 
pupeles ir stebėti jų augimo 
procesą. Viename indelyje vata ir 
vanduo, kitame indelyje sausa vata.
Eksperimento pabaigoje (po 
savaitės) aptariame su vaikais, kad 
vanduo yra būtinas išteklius 
augalams augti. Pratybos – dėlionė,
kokie ištekliai būtini augalui augti. 
Iškirpti ir suklijuoti aplink augalą, 
kas jam reikalinga, nuspalvinti. 
Rankos lavinimo pratybos (raidės)

Žiūrime filmuką apie augalo augimo 
ciklą, kuriame atsispindi augalo gimimas
nuo sėklytės iki augaliuko, aptariame. 
Atliekame pratybas, iškerpame ir 
suklijuojame augalo augimo ciklą. Taip 
pat pratybos su matematiniais veiksmais.
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Veiklos nuotraukos talpinamos
į privačią „Facebook“ grupę, į 
vaikui sukurtą aplanką.
Atsiskaitymas vyksta vakare – 
17:00-19:00 val.

Veiklos nuotraukos talpinamos į 
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vaikui sukurtą aplanką.
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Konsultacijos tėvams 
teikiamos privačiu telefonu, 
arba „Facebook“ platformoje. 
07:00val. – 17:30 val.
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