
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-11-09–2020-11-13 

Tema: 

,,Statybose" 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su statybinėmis medžiagomis, jų savybėmis. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad ugdytiniai: 

- remdamiesi asmenine patirtimi, gebės nusakyti elementarią (3-4 elementų) 

darbų, veiksmų seką; 

- gebės atpažinti ir išskirti kvadratą iš kitų pateiktų geometrinių figūrų; 

- gebės atpažinti mokytojo vardijamuose žodžiuose garsą n, kai jis yra pirmas ir 

žodžio viduje; 

- atlikdamas praktines užduotis, supras sąvokas ,,už", ,,prieš", gebės nusakyti 

daiktų padėtį erdvėje. 

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 užduotėles - UB 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 ir O-O-OPA 34, 35, 36 lapo 

užduotis. 

Tyrinėti šiaudą, medžio šakelę. 

Žaidimas ,,Šiaudų batai". 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai apie vaikų pažangą ir pasiekimus. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 

Svečiuose personažas - Kakė Makė. 

Aptarti savaitės plakatą. Pakartoti abėcėlę. 

Pirmadienis. Pokalbiai : ,,Namų rūšys", ,,Iš kokių dalių sudarytas namas?", ,,Nuo ko 

pradedadamas statyti namas, statybos darbų seka - pamatai, sienos, stogas, 

durys, langai, kaminas". Aptarti namą sudarančias figūras - sienos, langai 

(kvadratas). Iš įvairių priemonių (pieštukų, degtukų, kaladėlių, šiaudelių ir k.t.) 

dėlioti kvadratą. Ieškoti aplinkoje kvadrato formos daiktų. 

Klausytis ir aptarti kūrinėlį ,,Trys paršiukai". 

Atlikti UB 18, 19 lapo užduotis. 



Antradienis. Pokalbis apie šiaudus ir panaudojimą - ,,Ar naudojami šiaudai 

statant namą?". Prisiminti vakar klausytą pasaką, aptarti, kodėl namelis iš šiaudų 

sugriuvo. Apžiūrėti tikrus ir plastikinius šiaudelius - aptarti medžiagų savybes - 

panašumus (panašus ilgis, tuščiaviduriai), skirtumus (medžiaga, spalva). Aptarti, 

kam dar naudojami šiaudai (pinami įvairūs daiktai - skrybėlės, apavas, dėžutės). 

Pažaisti l.l. žaidimą ,,Šiaudų batai". 

Atlikti UB 20 ir O-O-OPA! 34 lapų užduotis. 

Trečiadienis. Pokalbis: ,,Raidė N". Aptarti raidės formą, į ką ji panaši, iš ko galima 

sudėlioti N raidę (pieštukai, šakelės, juostelės ir k.t.). Ieškoti aplinkoje esančių 

daiktų, kurių pavadinimai prasideda garsu N. Aptarti, kurių vaikų varduose yra 

garsas N, sugalvoti mergaičių ir berniukų vardų su garsu N. Knygelėse ieškoti 

žodžių, kuriose yra garsas N. 

Aptarti sąvokas už-prieš, ieškoti aplinkoje daiktų esančių prieš ką nors ir už ko 

nors. 

Atlikti UB 21, 22 ir O-O-OPA! 35 lapų užduotis. 

Ketvirtadienis. Pokalbiai: ,,Kodėl statomi daugiaaukščiai namai?", ,,Kokios mašinos 

padeda statyti namus?", ,,Kelių aukštų būna namai ir kokių daugiausia?. 

Aptariamas kaičius 10. Ieškoti aplinkoje, ko yra po 10 (pirštai, knygos, žaislai, 

pieštukai ir t.t.). Su vaikais sudaryti 5 skirtingus raidžių junginius: NA, AN, NI, IN, 

NY. Sugalvoti žodžių, kurie prasideda šiais junginiais. 

Skaityti J.Avyžiaus kūrinėlį ,,Gražuolis namas". Analizuoti. 

Atlikti UB 23, 24 ir O-O-OPA! 34 lapų užduotis. 

Penktadienis. Aptarti visos savaitės veiklas. Meninėje veikloje (pasirinktinai): iš 

plastelino lipdyti raidę N, spalvinti raidžių trafaretus, aplikuoti skaičių 10, piešti 

akvarele įvairius namus. Statyti daugiaaukščius namus iš kaladėlių, konstruktorių, 

kurti namus iš įvairių dėžučių, lankstyti juos iš popieriaus. 

 

 

Pridedami kūrinėliai: 

 ,,Gražuolis namas" 

 „Trys paršiukai“ 



 



 

 

 

 



 



 

 


