
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-04-27–2020-04-30 

Tema: Dovanų dirbtuvėje 

Tikslas: Ugdyti vaikų meilę ir pagarbą šeimai 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- remdamiesi asmenine patirtimi, gebėtų paaiškinti šeimos sąvoką, įvardytų 2-3 šeimos taisykles, 

įpročius; suprastų, koks jo vaidmuo šeimoje; 

- atlikdami PK užduotis, suprastų, kas yra žodis, sakinys, tekstas, gebėtų nurodyti teksto pradžią ir 

pabaigą; 

- menines užduotis stengtųsi atlikti laikydamiesi žodinių instrukcijų, taupiai naudotų reikalingas 

medžiagas; užbaigtų darbelius; savarankiškai susitvarkytų darbo vietą; 

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

ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

O-O-OPA užduotėlės 29, 30, 31, 32. 

Žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė". 

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

bendradarbiavimo būdai): 

individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų pasiekimus ir pažangą telefonu, elektroniniu paštu. 

Tėvų susirinkimas per Zoom 04.29 d.,trečiadienį". Tema:-Vaikų pažanga ir pasiekimai. Pliusai ir 

minusai dirbant nuotoliniu būdu. Išleistuvės per Zoom 05.29 d. penktadienis 17 val. Kviečiame 

aktyviai dalyvauti. 

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

Naujas pasisveikinimas :- Labas rytas tau galvyte, (rodom sugalvotus judesius) 

Ausys, nosis ir burnytė. 

Labas rytas jums pečiai, 

Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos būkit visad stiprios, 

Pirštai būkit visad miklūs, 

Į svečius keliaukit 



Kojų pirštus pagaukit. 

Tu, liemuo lankstykis, 

Kojos patrepsėkit, 

Ir linksmai pas mamą 

Judvi paskubėkit 

Kalendoriaus patikslinimas. 

Pirmadienis: - Žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė". Klausti vaikų kaip jie supranta žodį šeimynėlė?. 

Pokalbis ,,Šeima" Šeima-mama, tėvelis, sesė, brolis. Dar gali būti močiutė, senelis. Nes be jų nebūtų ir 

mūsų. Sekmadienį - mamos diena. Birželio mėnesio pirmą sekmadienį - tėvelio diena. 

,,Mamos diena", ,,Šeimos diena".  

Meninė užduotis-žmogutis. pagaminti iš popieriaus. Vieną iš šeimos narių. 

(Visos raidės pakartotos. Reikia patiems visas užduotis skaityti!) 

Antradienis:- Perskaitomas vaidinimas ,,Peliuko dovana". Aptarti, kokie buvo veikėjai, ką ir kam nešė 

peliukas, kuo viskas baigėsi. O ką galima padovanoti artimiesiems be daiktų, gal eilėraštį, dainelę, 

vaidinimą. 

Prisiminti gyvūnus esančius vaidinime. Aptarti sąvokas, kuris aukštas, kuris žemas. Pabandyti 

pamėgdžioti garsu, kokie balso tembrai aukšti, žemi kiekvieno gyvūno. Kokia eilės tvarka peliukas 

gyvūnus sutiko, nuo aukščiausio iki žemiausio (ar atvirkščiai)? 

Trečiadienis:- Dainelės klausymas apie mamytę. (žiūrėti nuorodą internete). Pokalbis su mama, kaip 

atrodo vaikui kodėl mamytė yra tokia brangi, mylima, pati gražiausia.  

Eilėraštis. Ramutė Skučaitė ,,Mamyte mylima". Mokytis mintinai. 

Pokalbis ,,Kiek darbelių kiek darbų turi mamytė". Kad nereikėtų skubėti darbus atlikti reikalinga 

dienotvarkė. Vaikai žodį dienotvarkė turi įsiminti. nes jos reikės pradėjus eiti į mokyklą, kad 

nepavargtų. Galite bandyti susidėlioti. Naudoti žodžius vakaras, rytas, diena, naktis. 

Meninė užduotis - Stiklinio butelio puošimas. 

Gėlytės gaminimas. 

Mamos portreto piešimas.  

Vaikas pasirenka ką padovanos mamytei portretą ar gėlytę. (Nesikuklinkite, kalbėkite atvirai su 

vaikais.) 



Ketvirtadienis: - Vaidinimas ,,Peliuko dovana", skaityti, prisiminti, galima suvaidinti. Aiškintis kodėl 

peliukas nešė būtent tokią dovanėlę mamytei (Svarbu pasakyti, kad sausainiai buvo paties peliuko 

kepti). 

Tikrų sausainių kepimas. PK 57 psl. 

Priminti vaikams, kad sekmadienį mamos diena. Vaišės, ant stalo iškepti sausainiai. Aptarti skonį, ilgi, 

trumpi, dideli, maži, stori, ploni, kuris didžiausias, kuris mažiausias. 


