
Laikotarpis: 2020-11-30–2020-12-04 

Tema: 

,,Per sniegą" 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Įtvirtinti vaikų žinias apie gamtoje vykstančias permainas žiemą. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- remdamiesi asmenine patirtimi, gebėtų nurodyti, kuo panašūs ir kuo skiriasi 

daiktai, palygintų juos pagal dydį (didelis, vidutinis, mažas); 

- stebėtų, kaip kinta vandens būsena keičiantis temperatūrai, gebėtų tai įvardinti 

tinkamais žodžiais; 

- čiuožtų, slidinėtų, važinėtų rogutėmis atsargiai, laikytųsi taisyklių. 

Individuali veikla (Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

Atlikti UB-OPA PA pratybų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 užduotis. 

O-O-OPA pratybos 1, 2 lapai. 

Žaisti žaidimą ,,Vilkas ir zuikiai". 

Popiečio metu žaisti pasirinktus stalo žaidimus. 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų pažangą ir pasiekimus el. paštu, 

telefonu. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. . Kalendoriaus patikslinimas. 

Svečiuose Kakė Makė. 

Pirmadienis. Pokalbis - ,,Žiema". Prisimenama žiemos požymiai, mėnesiai 

(gruodis, sausis, vasaris). Žodžio žiema raidės, skiemuo. 

Pokalbis - ,,Paukščiai žiemą". Aptarti, kokie paukščiai žiemoja Lietuvoje (zylė, 

sniegena, šarka, varna ir k.t.), trumpai aptarti paukščių išvaizdą. Aiškintis, kaip 

vaikai gali globoti paukštelius. Perskaityti A. Mašioto ,, Paukštelių laiškas". 

,,Paukščių ir žvėrelių pėdsakai" - apžiūrėti iliustracijose ir aptarti paukštelių ir 

žvėrelių pėdsakus. Aptarti, kur galima pamatyti pėdsakus (sniege, drėgname 

smėlyje, žemėje). 

Atliekama UB lapo 1 užduotis ir O-O-OPA! 1 lapo užduotis. 



Antradienis. Pokalbis ,,Šaltis". Pasimokyti eilėraštį ir atlikti judesius: 

Sunkiai sunkiai kojas keliam, 

Sniegas limpa, pirštai gelia. 

Šaltis kanda į nosytę, 

Ką mes turime daryti? 

Patrepsėti, pašokuoti, 

Atsitūpti, atsistoti, 

Apsisukt triskart aplink, 

Stipriai draugą apkabint. 

Perskaityti latvių pasaką - ,,Šalčio ir kiškio lažybos" ir aptarti. Aiškintis, kodėl reikia 

judėti, kad nesušalt, kaip dar galima apsigint nuo šalčio (apranga, ugnis). 

Aiškintis, kaip šaltis vandenį sušaldo į ledą, o lietaus lašelius paverčia į snaiges. 

Apžiūrėti lauko termometrą, aiškintis, kokia temperatūra būna žemiau nulio (pvz.-

5), kokia ji turi būti, norint, kad užšaltų vanduo. Iliustracijose apžiūrėti ir aptarti 

snaigių formą, išvaizdą. 

Įvedama sąvoka 0. Tai - nieko (nėra lapų ant medžių, gėlių, drugelių ir t.t). 

Atliekama UB 2 lapo 1 užduotis ir 3 lapo užduotis. 

Trečiadienis. Pokalbis ,,Žiemos pramogos". Aptarti, kokias vaikai žino, mėgsta 

žiemos pramogas ( slidinėjimas, čiuožimas pačiūžomis, rogutėmis, ,,sniego 

karas"), kokių atsargumo taisyklių reikia laikytis. Aptarti žiemos sporto šakas. 

Perskaityti Z.Gaižauskaitės eilėraštis ,,Vėjo slidės". 

Raidė Ė. Sugalvoti keletą žodžių iš Ė raidės. Sugalvoti žodžių, kuriuose garsas ė 

yra paskutinis ar žodžio viduryje ( vėžlys, slidės, rogės, vėžės, kepurė, pirštinės...). 

Iš spalvotų juostelių suklijuoti raidę Ė. 

Atliekama UB 4,5 lapo užduotys ir O-O-OPA! 2 lapo užduotis. 

Ketvirtadienis. Pokalbis ,,Sniego senis - besmegenis". Perskaityti S. Paltanavičiaus 

pasakos ištrauką ,, Vienas, du... trys!", aptarti. Aiškintis, iš kokių dalių ir detalių 

sudarytas besmegenis. Įvedamos sąvokos ,,didelis", ,,vidutinis", ,mažas". Tai seka, 

kuria ridenami besmegenio rutuliai. Šia seka dėlioti įvairius daiktus. 

Atliekama UB 6,7 lapų užduotys. 

Penktadienis. Aptariami, prisimenami visos savaitės pokalbiai, veikos. Didesnį 

dėmesį skirti meninei veiklai. Lieti akvarele žiemos spalvas, piešti guašu, 

pieštukais žiemos vaizdus (pusnys, snaigės), lipdyti iš plastelino besmegenį. 

Veiklos rūšį pasirinkti. 
 

 

 



Savaites temos kūrynėliai skaitymui: 
 

 



 



 



 


