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 ,,Ropi ropi ropinėja...,, ,,Ropi ropi ropinėja...,, ,,Ropi ropi ropinėja...,, ,,Ropi ropi ropinėja...,, ,,Ropi ropi ropinėja...,, 
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Susipažins su vabzdžiais 

ir jų šeimomis. Sužinos 

4-5 vabalus. 

Susipažins su bitučių 
pasauliu;Gebės įvardinti 

kuo naudingos bitutės. 

Pasakys kokį produktą 

gamina bitutės.Mokės 

skaičiuotę apie 

bites.Išmoks eilėraštį. 

Susipažins su boružėle, kirmėle.  Sužinos, kaip atsiranda 
drugeliai.Lavins smulkiąją  
motoriką.Lavins meninę 
kompetenciją.Skaitys 
eilėraštį „Drugelis“ 

Darys mankstelę. Žais žaidimą 

,,Gyvis,,. Tyrinės gamtą, atliks 

mokslinius eksperimentus 

,,Kirminai bunda,, 
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Savarankiškai skaitys 

apie vabzdžius ir jų 

rūšis.  

Atliks užduotėles rankos 

ir atminties lavinimui. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Edukacija „Žvelgiu į 
pasaulį pro bitės akinius“ 

nuoroda  internete 

https://www.youtube.com/

watch?v=0SFKGPOkANU

&t=72s 
Skaitome J.Degutytės  
eilėraštuką ir 
mokomės mintinai. 
Peržiūrime ir su tėvelių 

pagalba apatariame 

paveikslėlį “Bitutė 

atsiranda pamažu” 

Aptariame į kokią formą 

panašus bitutės koriukas. 
Pasirinktinai atliekame 
kūrybinę užduotėlę.  

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Žiūrės skaidres apie boružėlę, 

kuri seka pasaką. Atliks kelias 

kūrybinias užduotis. Lavins 

fantaziją. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Analizuos paveikslėlį „Kaip 

atsiranda drugelis“.Raiškiai 

perskaitys eilėraštį 

„Drugelis“ ,patikusį posmelį 

išmoks padeklamuoti.Atliks 

įvairias kūrybines 

užduotėles. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Žiūrės video mankštą ir 

bandys atlikti pratimus. Su 

tėveliais žais žaidimą. Tyrinės 

gamtą. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&t=72s
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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 


