
Laikotarpis: 2020-05-18–2020-05-22 

Tema: Per vasarą į mokyklą 

Tikslas: Įtvirtinti vaikų žinias apie metų laikus, paros laiką, ruošiantis į mokyklą 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- atlikdami PK, UB, O-O-OPA užduotis, gebėtų atpažinti metų laiką, 2-3 sakiniais nusakyti būdingus 

kiekvieno metų laiko požymius; 

- remdamiesi asmenine patirtimi, gebėtų nuosekliai 3-4 sakiniais papasakoti, ką veikė ryte, per pietus, 

po pietų, vakare; 

- lygindami raides PK, UB, O-O-OPA pateiktose užduotyse skirtų rašytines ir spausdintines raides. 

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

ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

O-O-OPA užduotėlės 39, 41, 43. 

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

bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais telefonu, naudojant elektroninį paštą apie vaikų pasiekimus ir 

pažangą. 

Išleistuvės per zoom 05.29 d. 17 val. 

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

Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 

Pirmadienis - Pokalbis ,,Metų laikai". Aptarti visus keturis metų laikus, išvardinti mėnesius, kokie 

požymiai. Parašyti RUDUO, ŽIEMA, PAVASARIS, VASARA. Kas bus po vasaros, daugiau mėnesių 

nėra? Įdomu kaip vaikai reaguos? 

Pokalbis ,,Kokie vabalai gyvena pas mus? Išvardinti. Ką jie veikia per kiekvienus metų laikus?" 

Meninė užduotis: Gaminti drugį arba tapyti su guašu pievą. 

Antradienis - Pokalbis- Prisiminti vabalus, kurie keliauja pieva ir štai pievos pabaiga. Klausytis 

skaitomo eilėraščio, kas gali perskaito patys. J.Degutytė ,,Žemuogės". Aptarti, kur auga žemuogės, 

kitos miško uogos, išvardinti jas? (Miške, pamiškėje). Kas yra miškas? Kaip turime elgtis jame? Kas 



gyvena miške?(Gyvatė), O kas gyvena pamiškėje? (Pelė, varliukas, sraigė). Ar galima kurti laužą 

miške? Ar galima statyti palapinę miške? 

Meninė užduotis - išlankstyti palapinę. 

Trečiadienis - Vasaros mėnuo BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS. Aptarti kas vyksta šiuose 

mėnesiuose. (uogos, saulė, vanduo, atostogos, šiluma) 

Tyrimas-Pripilti vandens mažą ir didelį indą vandens. Pastatyti ant palangės kur daug saulės. Kuriame 

inde vanduo greičiau sušyla? 

Meninė užduotis - Tapyti vasarą. 

Pokalbis - ,,Saugaus elgesio taisyklės būnant saulėje, prie vandens, vandenyje. 

Ketvirtadienis - Pokalbis ,,Mėnuo RUGSĖJIS", ,,Mokykla". Pasikalbėti su vaikais kodėl jau jiems 

reikia išeiti iš darželio į mokyklą, kas jų laukia mokykloje? Kokias priemones reikia neštis į mokyklą? 

Kaip rengiasi vaikai eidami į mokyklą?.  

Knygos. Meninė užduotis: Pasigaminti po du knygų skirtukus.(DM priedas) 

Pafantazuokite, ar vabalai mokosi. Sukurkite pasakojimą apie vabalus, pav. Ką veikia vasarą boružėlė, 

bitutė, drugelis, skruzdėlė, žiogas, musė. Nupieškite vieną iš vabalų, nuspalvinki- 

te. 

Pažintis su rašytinėmis raidėmis (mažosiomis). Užrašyti žodį didžiosiomis - MOKYKLA ir rašytinėmis 

-mokykla. 

Pokalbis - Darbai, kuriuos vaikai atlieka ryte, dieną, vakare, naktį. Dienotvarkė. Kodėl mokiniams labai 

svarbi dienotvarkė? 

Penktadienis - Įtvirtinti metų laikus. Įvardinti patį mieliausią, kaip atrodo vaikams ir kodėl? 

Užduotis- iš DM priedo nustatyti kur kuris paros laikas, užrašyti jo pavadinimą ir sudėti kortelių seką. 

- iš DM priedo sukurti trumpą prisistatymą, pasakojimą apie save būsimai mokytojai. 

Meninė užduotis - nupiešti savo kelionę į mokyklą. 

 


