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Įgyti gebėjimai: 

 
 Susipažins su vandens svarba 

mus supančiai aplinkai; 

 Sužinos apie švarų ir užterštą 

vandenį. 

Įgyti gebėjimai : 

 
 Susipažins su 

vandens savybėmis. 

 Gebės pasakyti kodėl 

žiemą krinta snaigės, 

rudenį ir vasarą lyja 

lietus. 

Įgyti gebėjimai : 

 
 Susipažins su 

vandenyje 

gyvenančiais 

gyvūnais; 

 Įvardins gyvūnų 

pavadinimus 

Įgyti gebėjimai : 

 
 Prisimins ir įvardins 

pagrindines vandens 

savybes; 

 Gebės atsakyti į klausimus : 

kur gyvena vandenėlis, iš 

kur atsiranda lietus. 

Įgyti gebėjimai : 

 Susipažins su vandens 

apytakos ratu; 

 Lavins meninę 

kompetenciją; 

 Sužinos kodėl vanduo 

būtinas žmogaus 

organizmui 
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1. Peržiūrim mokomąjį filmuką 

apie vandens taršą, nuoroda 

internete: 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=BRbkMPlu 

7Oo&fbclid=IwAR2Aw 

9XILM93CDkEGxrJtU 

UuHdJh4dvhCmZoH4a 

boCMHM2hxOiIIGyH 

HznU&app=desktop 

2. Aptariame matytą medžiagą, 

atsakome į klausimą kodėl 

turime taupyti vandenį. 

1.Peržiūrime mokomąjį 

filmuką 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=2tN0PxvH7dc&t=124s 

2.Aptariame matytą medžiagą. 

3. Atliekame pratybų užduotis. 

Laviname rankos judesius. 

4. Meninė veikla, spalviname 

akvarele, spauduojame ausų 

krapštukais vaivorykštę. 

1. Skaidrių peržiūra ir 

aptarimas „Vandens gyvūnai“ 

2. Kūrybinis darbelis 

„Vandens gyvūnai“. Darbeliui 

atlikti reikės spalvoto raudono 

arba oranžinio ir mėlyno 

spalvoto popieriaus, klijų, 

žirklių. 

 

 
 

 

1.Pasiklausom vaikiškos dainelės 
„Vabaliukų dainelė apie lietų“. 

https://www.youtube.com/watch?v=pn 

Ge74a2OB0 

Eksperimentas su vandeniu : 

https://www.youtube.com/wat 

ch?v=YwRkWdBQJpE 

3. Atliekame rankos lavinimo užduotis. 

4. Kūrybinė veikla : aplikuojame skėtį. 

Darbeliui atlikti reikės spalvoto 

popieriaus, klijų. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Susipažįstame su vandens 

apytakos ratu : 

https://edpuzzle.com/media/5e80 

796c4652363ef301088a 

2. Iššūkis- "Išgerk 1 litrą vandens 

arba 5 stiklinės vandens" 

Kūno kultūra: iššūkis – 5 

stiklinės vandens per dieną. 

Išgerti vandens ir padaryti 

pratimą. 

1 stiklinė – 1 atsispaudimas; 

2 stiklinė – 2 pritūpimai; 

3 stiklinė – apibėgti aplink stalą 

ar kitą objektą 3 kartus; 

4 Stiklinė – pašokinėti 4 kartus; 

5 stiklinė – atsistojus paliesti 

savo kojų pirštus 5 kartus. 
 

3.Atliekame rankos lavinimo 

užduotis. 

http://www.youtube.co/
http://www.youtube.com/wat
http://www.youtube.com/watch?v=pn
http://www.youtube.com/wat
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3. Kūrybinis darbelis: reikės balto 

popieriaus lapo, splavoto mėlyno 

popieriaus, klijų, žirklių, vatos 

gumulėlių. 

 

 
 

 
 

 

 

  4. Susipažįstame su plakatu 
„Kodėl žmogui būtinas vanduo“ 

(PDF) 

5. Pasirinktinai atliekame 

kūrybinį darbelį (PDF) 
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 Konsultacijos teikiamos: 

I – 9.00 – 13.00 val. 

II – 9.00 – 13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos: 

I – 9.00 – 13.00 val. 

II – 9.00 – 13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 

Konsultacijos teikiamos 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 

Konsultacijos teikiamos 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 

 Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateiki iki gegužės mėn. 17 d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateiki iki 

gegužės mėn. 17 d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateiki iki 

gegužės mėn. 17 d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateiki iki gegužės mėn. 17 d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis nufotografuoti 

ir pateiki iki gegužės mėn. 17 d. 

FB grupėje „TMD Bitutės“ 

 


