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 ,,Augmenijos pasaulyje,, ,,Augmenijos pasaulyje,, ,,Augmenijos pasaulyje,, ,,Augmenijos pasaulyje,, ,,Augmenijos pasaulyje,, 
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Sužinos 4-5 Lietuvoje 

augančius medžius, 2-3 

krūmus. Susipažins su jų 

sandara. 

Skaitys pasaką , įsimins 

gėlių pavadinimus. Mokės 

apibudinti jų charakterį. 

Suskaičiuos veikėjus. 

Lavins  ir kalbą, turtins  

žodynas. Parašys veikėjų 

(augalų ) pavadinimus . 

Susipažins su augalo augimo 

stadijomis, ciklais. Patirs 

pažinimo džiaugsmą, 

augindami savo augalą. 

Išmoks eilėraštį mintinai. 

Lavins atmintį, savidrausmę, 

vaizduotę. Ugdysis estetinius 

jausmus, darydami darbelius. 

Atpažins ir pavadints gėles 

(žibutė , snieguolė, tulpė ir 

t.t.). Žinos augalų šaknis. 

Lavins kūrybiškumą, 

gamindami savo gėles. 
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Pateikiama medžiaga 

apie Lietuvos medžius ir 

krūmus. Vaikai su tėvais 

nagrinėja medžiagą, 

susipažįsta su medžiais, 

nagrinėja jų išvaizdą, 

skirtumus, panašumus, 

sandarą (ąžuolas, liepa, 

gluosnis, klevas...).  

Atlieka užduotėles 

rankos lavinimui, 

kurybiškumui.  

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus).. 

Vaikai kartu su tėvais 

(kurie nemoka skaityti) 

arba vieni skaito, analizuoja 

kūrinį. Susipažįsta su ten 

minimais augalais. Įsimena 

jų pavadinimus, spalvas ir 

kiekį. Perskaitę, surašo visų 

augalų pavadinimus  ir 

spalvas, kuriomis jas 

nudažę dailininkas. 

 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Pateikiama medžiaga apie 

augalus, jų augimo stadijas. 

Susipažins su augalų sodinimu, 

priežiūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Tėvų pagalba arba vieni 

skaito eilėraštį, aiškinasi 

žodžius, stengiasi įsiminti. 

Atlieka kūrybinius darbelius. 

Lavina dėmesį, atmintį 

,mąstymą ir kalbą, formuoja 

matematinių vaizdinių 

suvokimą ir rašymo 

įgūdžius. 

 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Susipažins su medžiaga apie 

gėles, gebės įvardinti 3-4 gėlių 

pavadinimus. Mokysis atskirti 

gėlės dalis. Atliks 

eksperimentą ,,kaip skleidžiasi 

gėlė,,. 

 

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. 

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 

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 


