
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08 

Tema: Žaidimų aikštelėje 

Tikslas: Supažindinti vaikus su žaidimais, kurie suteikia daug emocijų žaidžiant su draugais 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- žinotų, kad kiekvienas žaidimas turi savo taisykles, kurių reikia laikytis; 

- prisimintų, kad žaidžiant žaidimus visuomet yra šalia draugai, su kuriais reikia elgtis mandagiai, 

tolerantiškai, sutariant dėl bendrų žaidimo taisyklių 

- žaisdami stalo žaidimus, gebėtų skaičiuoti taškus, palyginti su artimųjų surinktais taškais; 

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

ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 8, 9 10, 11, 12. 

O-O-OPA užduotėlės 33, 34, 35. 

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

bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai telefonu apie vaikų pasiekimus ir pažangą telefonu, elektroniniu paštu. 

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

Žaidimas ,,Labas rytas". Kalendoriaus patikslinimas. 

Pirmadienis- 

Pokalbiai ,,Žaidimai, žaidimų tipai". Žaidimas yra vieno ar kelių žmonių laisvalaikio praleidimo būdas. 

Žaidimų tipai: Stalo žaidimai, kompiuteriniai žaidimai., vaidmenų žaidimai, muzikiniai žaidimai, 

žodžių žaidimai, dėlionės, skaičiuotės. 

Prisiminti žaidimą ,,Jurgeli, meistreli", ,,Akla višta" pasiaiškinti kaip žaidžiamas, kokios taisyklės. 

Būtinai priminti, kad visi draugai turi susitarti dėl taisyklių. Kas žaidimą pradės reikia išsiskaičiuoti su 

skaičiuote: 

Drum drum drumbacelė Šliumpu pumpu meškinai, 

Micė acė kumpacelė Laižo medų dovanai, 



Micė a micė bė Kas tuos meškinus nuvys, 

Micė acė kumpacė Tas tą medų sulaižys. 

Rekomenduojame jas išmokti. 

Žaidžiant ,,Aklą vištą" atkreipti vaikų dėmesį į užrištas akis. Kaip vaikai jaučiasi kai tamsu? Yra 

žmonių, kurie nemato (aklieji). Kaip jie gyvena? 

Meninė užduotis - kiškio arba katino lipdymas iš plastilino. Pasikartoti geometrines figūras. 

Antradienis –  

Žaidimas sustojus vienas prieš kitą ,,Katinėlis": - Ponas barė katinėlį, 

Kad sudaužė ąsotėlį. 

Katinėli nu nu nu, 

Tave barti ketinu (judesius sugalvojate) 

Pokalbiai :Žaidimas Domino, žaidimas su šaškėmis" Aptariate žaidimo taisykles. 

Kas turite šiuos žaidimus pažaiskite. 

Vaikams pasiūlykite pasidaryti Domino žaidimą patiems. Naudoti kietesnį popierių. 

Trečiadienis –  

Pokalbis ,,Vaidmeniniai žaidimai" - tai žaidimas, kuriame žaidėjas susitapatina su įsivaizduojamu 

veikėju.  

Perskaityti istoriją Ani Šmit ,,Gaisrininkai". Aptarti. 

Rekomenduojame poroje suvaidinti: Parduotuvėje; Miške; Dviračių lenktynės; Kavinėje; 

Automobilyje; Gydytojo kabinetas. 

Ketvirtadienis –  

Pokalbiai apie futbolą, krepšinį, lauko tenisą, stalo tenisą. Atkreipti dėmesį į kamuolius. Juos nupiešti, 

nuspalvinti ir šalia parašyti kokio žaidimo kamuolys. Kurį žaidimą žaidžia daugiausia žaidėjų tuo pat 

metu (futbolą) 

Paveikslėlyje yra ovalo formos kamuolys -regbio. 

Žaidimas visai šeimai ,,Kamuoly, kamuoly" 

Penktadienis –  



Inscenizuojate poroje: Rytas namie; Gaminate pietus; Sodinate medį; Einate per lietų; Paplūdimyje. 

(patarkite vaikui iš namuose esančių daiktų sukurti žaidimo dekoracijas ir patiems leisti sugalvoti ką jie 

žais, kuo jie bus. 

Žaidimas ,,Medžiotojas" Aptarkite. 

Pasirinkite vaiko mėgstamą kompiuterinį žaidimą, leiskite pažaisti. 


