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Sužinos kokiu tikslu 

tvarkoma gamta, kas 

atsitiktų, jei ja 

nesirūpintume. Pamatys 

kaip rūšiuojamos 

atliekos. 

Ugdysis vaizduotę ir 

kūrybiškumą. Įtvirtins 

skaičiavimo.įgūdžius.Turtė

s kalba,pasakojimo 

įgūdžiai.Sužinos ką reiškia 

žodis talka. 

 

Susipažins su įvairių atliekų 

irimo laikais. Sužinos maisto 

gamybos ciklus. 

Kurs originalų draudžiamąjį 

ženklą,mokinsis 

gamtosauginį kodeksą 

mintinai.matys gamtos 

grožį,pagal išgales kurs jį 

savo aplinkoje 

Susipažins kaip atsirado Žemė. 

Mokysis eilėraštį apie tvarką. 
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Žiūrės video filmukus 

apie gamtos tvarkymą ir 

atliekų rūšiavimą. Žinos 

kokias atliekas į kokį 

konteinerį mesti ir kodėl. 

Atliks užduotėles rankos 

ir atminties lavinimui. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Žiūrės paveikslėlius,juos 

aptars,išsiaiškins naują žodį 

talka,kurs 

pasakojimą.Lavins 

smulkiąją motoriką.  Lavins 

meninę kompetenciją 

Atliks užduotėles rankos ir 

atminties lavinimui. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Žiūrės video apie šiukšles, 

supras kodės būtina rūšiuoti 

atliekas. Taip pat susipažins su 

maisto gamybos ciklais ir 

sužinos, kodės vienokį ar kitokį 

maistą valgant daroma žala 

gamtai. Atliks kūrybine užduotį 

iš antrinių žalaivų, pajaus, kad 

daiktus galima panudoti antrą 

kart. Lvins fantaziją. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Skaitys ir išmoks mintinai 

gamtosauginį eilėraštį.Atliks 

užduotėles rankos ir 

atminties lavinimui. 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Klausys pasaką apie žemės 

atsiradimą. Patys virtualiai 

rūšiuos atliekas. Mokysis 

eilėraštį apie tvarka, taip 

geriau įsidėmės tvrakos svarbą 

Žemei. 

 

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. 

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. 

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 


