
Grupė: Ramunėlė 

Tema: Į pagalbą gamtai 

Tikslas: Ugdyti vaikų sąmoningumą tausojant gamtą 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai; 

- stebėdami ir imituodami suaugusiųjų elgesį, rūpintųsi aplinkos tvarka ir švara; suvoktų, kodėl 

reikia tausoti gamtą; mokėtų tai paaiškinti 1-2 sakiniais; 

- susipažintų su atliekų rūšiavimo tvarka; stengtųsi atliekas rūšiuoti tinkamai; 

- ugdytų vaizduotę ir kūrybiškumą, ir iš antrinių žaliavų gebėtų sukurti pasirinktą erdvinį darbelį; 

- įtvirtintų skaičiaus ir skaičių sekos sąvokas; gebėtų nurodyti skaičių kaimynus. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

Užduotėlės UB 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

O-O-OPA 19, 20, 21, 22. 

Sąveika/bendradarbiavimas su šeima (Auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, 

bendradarbiavimo būdai):Pokalbiai telefonu, žinutėmis e.pašte su tėveliais apie vaikų ugdymą, 

pasiekimus ir pažangą. Užduotėlių atlikimas. 

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Ryto pasisveikinimas. Kalendoriaus patikslinimas. 

Šios savaitės svarbios sąvokos: gamtosauga, šiukšlių rūšiavimas, talka, valytojas, kiemsargis, 

skaičių eilė. 

Pirmadienis - Naudojamas vokas su laišku viduje (Mus kankina šiukšlės! Negalime ramiai žydėti, 

upelis nebeprateka pro butelius ir skardines. Net vabaliukai mūsų pievos vengia. Čia pilna stiklų ir 

popierių. Padėkite mums!). Aptarti, kad upelis, gėlės, medžiai...yra gamta.  

Pokalbiai: ,,Kodėl atsiranda gamtoje šiukšlių?", ,,Kas yra talka ir kam ji reikalinga?", ,,Talkoje 

reikalinga apranga", ,,Kaip vadinasi žmonės, kurie tvarko aplinką, namus?". 

Eilėraštis, Vilius Laužikas ,,Tvarka". Jo aptarimas. 

Raidė Š. Žodžiai su raide š, skiemenys, garsai. 

Iš kažkokių smulkių detalių sudėlioti, teisingai parašyti. 

Užduotėlės UB 8 ir 9. 

Tyrimas: Dvi pirštinės-guminė ir darbinė, degtukų ar pagaliukų dėžutė. Dviese užsimaukite po 

skirtingą ir bandykite surinkti kas greičiau? Aptarkite. 

Antradienis -,,Sutvarkysim pievą žalią, 

Išvalysime upelį. 



Labas rytas miela Gamta! 

Šiandien mes darysim talką. 

Pokalbis: ,,Kas yra pieva, upelis, miškas?" ,,Kur reikia tvarkytis, pieva, pamiškė, upelis, kiemas...", 

,,Ką veikia žmonės talkose, grėbia, šluoja, švarina", Ką blogai daro, degina šiukšles" 

Draudžiamo ženklo sukūrimas piešiant ir parašant koks tai. 

Užduotėlės UB 10 ir O-O-OPA 19, 20. 

Trečiadienis - Tuščias plastikinis šiukšlių maišas, išmetama blogumai, pyktis, skausmas... 

Ant stalo sudėti ,,šiukšles": popierius, stiklainis, jogurto indeliai. Jas išrūšiuoti. Pokalbis ,,Šiukšlių 

rūšiavimas" Geltona-plastikui, žalia-stiklui, mėlyna- popieriui. 

Užduotėlės UB 11 ir O-O-OPA 21. 

Vabaliuko gamyba naudojant antrines žaliavas. 

Ketvirtadienis - Pokalbis ,,Geri darbai gamtai, medelių, gėlių sodinimas, laistymas, priežiūra", 

,,Sodinimo seka, sąlygos augti, šiluma, saulė, drėgmė, žemė". 

Užduotėlės UB 12, 13 ir O-O-OPA 22. 

Penktadienis - Visos savaitės pokalbių pasikartojimas atkreipiant vaikų dėmesį į kalbą, 

pasakojimus. 

Skaičių seka iki 20, pav. kokio skaičiaus kaimynai yra 11 ir 13 ir t.t... 

Piešti, tapyti, aplikuoti gamtą. 

 

 


