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Grupė Drugelių     Ikimokyklinio ugdymo pedagogės  Aida Aleksandravičienė ir Audronė 

Zajančkauskienė 

                           balandžio 14 d. – balandžio 17 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                                Antradienis  Trečiadienis 

 

 Ketvirtadienis Penktadienis 
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  ,,Atvelykis-vaikų 

velykėlės,, 

,,Atvelykis-vaikų velykėlės,, ,,Atvelykis-vaikų velykėlės,, ,,Atvelykis-vaikų velykėlės,, 
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 Prisimins ryto rato 

pasisveikinimą   ir 

mankštelę. Mokinsis 

eilėraštį mintinai. 

Susipažins su Atvelykio 

reikšme.  

Pasakys eilėraštį mintinai. 

Turtins žodyną, kurdami 

pasakojimą apie Šv. Velykas. 

Lavės fantazija, 

kūrybiškumas, loginis 

mąstymas. 

Kartos išmoktą mintinai 

medžigą. Atliks matematinius 

veiksmus.  Lavins vaizduotę – 

gamins pastatą iš namuose 

rastų priemonių. 
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  Mokinsis eilėraštį. Žais 

žaidimu sus raidelėmis ir 

skaičiais. Atliks kūrybinius 

darbelius ir papildomas 

užduotėles. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Su tėvelių pagalba perskaitys 

tekstą apie Atvelykį. Lavins 

ranką, spalvins pieštukais, 

kirps, ieškos skirtumų. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Kartos eilėraštį/ius  apie 

Šv.Velykas ar pavasarį. Kurs 

pasakojimą apie Šv.Velykas. 

pasakos pilnais sakinukais. 

Dėlios margutį iš namuose 

esančių konstruktorių .Atliks 

kūrybinius darbelius. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Kartos eilėraštį išmoktą 

eilėraštį. Skaičiuos, atliks 

kurybinę užduotį 

 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 
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 Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę 

Atsiskaitymas vyksta 

vakare ~ 18:00-20:00 val. 

Arba jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare 

~ 18:00-20:00 val.  Arba 

jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 
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  Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel.865647788 

Konsultacijos tėvams teikiamos 

telefonu, arba „Facebook“ 

platformoje. 14:00val. – 15:00 

val. 

Aida tel. 864662893 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel. 865647788 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Aida tel. 864662893 


