
Tema: Varnėno inkile 

Tikslas: Įtvirtinti vaikų žinias apie parskrendančius paukščius 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

-įtvirtintų žinias apie parskrendančius paukščius- vieversį, varnėną, pempę, gandrą, gulbę, žąsį. 

- nagrinėtų konfliktines situacijas, kaip ginčo sprendimo būdą; 

- įvardytų 3-4 pavasario požymius; 

- lavintų ranką piešdami, tapydami, aplikuodami, kirpdami žirklutėmis; 

- imituotų su tėveliais nurodyto paukščio judesius. 

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

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB pratybų užduotis 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

O-O-OPA pratybų užduotis 4, 5, 7, 9, 10. 

Žaidimas ,,Kas turi plunksnas, skraido" 

Žaidimas ratelis ,,Pam pam puri" 

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

bendradarbiavimo būdai): 

Aktyvūs pokalbiai elektroniniu paštu ir telefonu su vaikų tėveliais. 

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

Pasisveikinimas (vaikai moka). Kalendoriaus patikslinimas (pavyzdys praeitos savaitės plane) 



Pokalbiai: - ,,Kokie paukšteliai parskrenda iš šiltųjų kraštų" - Pradėti nuo pavasario požymių, 

būtinai prisiminti žiemojančius paukštelius ir tuomet išvardinti kas parskrenda, lekia, švilpauja, 

vieversys, kovas, pempė- skirti daugiau dėmesio jos pasisveikinimui ,,sveiki gyvi, sveiki gyvi ..., 

varnėnas, gandras parneša kielę. Sulyginti gulbę, gandrą, žąsį. Kuo panašūs, kuo skiriasi, kur suka 

lizdus.  

Naudojant įvairių spalvų popierių pagaminti paukštelį. (Naudoti geometrines figūras). 

- Pakartoti parskridusių paukščių pavadinimus, pamėgdžioti juos. Sulyginti gulbę, gandrą, žąsį. Kuo 

panašūs, kuo skiriasi, , kur suka lizdus. 

koks metų laikas, pavasaris, kokie jo požymiai, kuris iš požymių labiausiai patiko (būtinai 

pasikartoti ir likusius tris metų laikus, nes jie turi žinoti). 

Kosto Kubilinsko žaidimas ratelis ,,Pam pam puri". 

Piešti, tapyti pavasarį. 

- Inkilas. Kur jis keliamas. Kaip saugiai reikia įkelti? 

Eilėraštis, Violeta Židonytė ,,Inkilas" 

- Žvirblis, varnėnas, varna. kuo skiriasi ir kuo panašūs. Kas draugauja, o kas susiginčija. Žodis 

paukščių GINČAS. Analizuoti sprendimo būdus. 

Žaidimas ,,Kas turi plunksnas skraido" 

Piešti, tapyti ar išsikirpti detalėmis iš spalvoto popieriaus medį, jo lapus, inkilą, paukštelį. 

(pasirinkti). 

Žaidimas ,,Kas turi plunksnas skraido". 

Raidė Č.  

Geometrinių figūrų įtvirtinimas. 

 


