
Laikotarpis: 2020-11-03–2020-11-06 

Tema: 

Svečiuose pas mašinas 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su mašinų įvairove 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- įtvirtintų žinias apie mašinas, žinotų iš ko susideda: ratai, variklis... 

- žinotų, kaip saugiai elgtis gatvėje, gebėtų pasakyti ir parodyti kaip pereiti gatvę; 

- gebėtų 2-3 sakiniais išsakyti nuomonę, apie tai kada reikia skambinti pagalbos 

telefonais; 

- gebėtų parinkti piešinėliui tinkantį atimties veiksmą. 

Individuali veikla (Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

O-O-OPA užduotėlė 33 lapas. 

Žaidimas ,,Siūlai siūlai susivykit" 

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. 

Personažas Kakė Makė svečiuose. 

Antradienis: Pokalbis ,,Mašina, jos dalys" 

- 4 ratai, padangos, kėbulas, sėdynės, variklis, vairas... 

- kokios mašinos važiuoja gatve... 

- pasirinkite 2 mašinas, viena su numeriu 999, kita-969. 

- įtvirtinkite skaičių 9, teisingai parašykite, palyginkite 9 su 6 (kokie jie yra išdykę 

besivartydami). Parašykite teisingai skaičių, papuoškite. 

- mašinas vairuoja vairuotojai. 

Sigitas Poška ,,Automobilio pasaka". 

UB užduotėlės 8,9,10,11 lapai. 

Trečiadienis: Pokalbis ,,Specialiosios mašinos su švyturėliais -gaisrinė, greitoji 

pagalba, policija" 

- kam ir kodėl mašinos turi specialius signalus, švyturėlius... 



- mašinos tik veža žmones...o kokie tai žmonės? ugniagesiai, gydytojai, 

policininkai. 

- kam reikalingas numeris 112? Pvz. ar įsipjovus pirštą reikia kviesti 

greitąją?(nuplauti, dezinfekuoti, užklijuoti pleistrą). 

- kada kviečiama pagalba? 

UB užduotėlės 12, 13 lapai. 

Ketvirtadienis: Pokalbis ,,Eismas gatvėje" 

- saugus važinėjimas gatvėse, saugus vaikščiojimas gatve: pėsčiųjų perėja, 

šviesoforas, ženklai. 

- šviesoforas, jo spalvos, reikšmės. 

- žodyje šviesoforas rasti raidę F, pasidaryti trafaretą, aplikuoti. Sugalvoti žodžių 

iš F raidės. Suskaičiuoti žodžio šviesoforas raides, skiemenis. 

- piešti šviesoforą, spalvinti. (piešiama paprastu pieštuku, spalvinama tik su 

pieštukais). 

UB užduotėlės 14, 15 lapai. 

Penktadienis: Pokalbis ,,Skalbyklė, siuvimo mašina, skalbimo mašina, jų 

ypatumai" 

- svarbiausia mašinų dalis yra variklis. 

- kaip, kuri mašina veikia? 

- kaip reikia saugiai su jomis elgtis... 

- skalbyklė: vienu metu negalima skalbti margų ir baltų skalbinių. 

- rūšiuokite su vaikais skalbinius atlikdami atimtį. 

Atimties ženklas - minusas. Sulyginkite +, -, lygybės ženklas =. 

UB užduotėlės 16, 17 lapai. 

O-O-OPA užduotėlėse 33 lapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.Poška ,,Automobilio pasaka“ 

 

Turėjo varna Barbora bičiulį – automobilį. Kažkurią dieną jis apsižiūri, kad 

pradingo dešinysis priekinis ratas. Buvo prie jūros, grįžo namo į automobilių 

stovėjimo aikštelę ir – še tau! – be vieno rato. 

- Et, - pagalvojo automobilis, - vienas ratas šen ar ten. Nesvarbu. Nuo šiol 

būsiu motociklas su priekaba. 

Būna jis motociklu su priekaba, toliau važinėja kaip važinėjęs. 

 Vieną dieną Barbora ir sako: 

- Tu kažkoks pasikeitęs... 

Apsičiupinėja motociklas su priekaba – ogi dingęs ir užpakalinis ratas. Dešinysis. 

- Yra kaip yra, - nenusimena motociklas su priekaba, -  nuo šiol būsiu dviratis. 

Būna jis dviračiu ir toliau važinėja, kur jam reikia. 

Praeitą šeštadienį... ne, penktadienį Barbora žiūri – jos bičiulis dviratis kažko 

labai svirduliuoja. Priskridusi arčiau pamato, jog tam tik vienas ratas belikęs. 

- Bet ratas! – sako dviratis. – O ratas skirtas riedėti. Seniai norėjau patekti į 

cirką. Pagaliau būsiu tikras vienaratis cirko artistas. 

Kada ir paskutinis – ketvirtasis – ratas nusimetė, Barbora švelniai paglostė bičiulį: 

- O nuo šiol tu visada būsi mano vasarnamis. 
 


