
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-11-16–2020-11-20 

Tema: 

Į pasaką 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Ugdyti vaikų gebėjimą sekti, atpasakoti, suvaidinti girdimą pasaką, kūrinėlį 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- išklausytų sekamas pasakas, išnagrinėtų jų turinį ir pasektų patys įterpdami 1-2 

naujus veikėjus; 

- gebėtų įvertinti pasakų veikėjų elgesį, pasakytų kaip (gerai ar blogai), kuris 

veikėjas elgiasi, pagrįstų savo nuomonę; 

- pasakytų kaip bendrauti su svetimais žmonėmis, žinotų situacijas, kurios kelia 

grėsmę saugumui, kaip apsiginti; 

- pieštų, tapytų pasakų veikėjus, įsimintinus siužetus. 

Individuali veikla (Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

Užduotėlės pratybose UB 25, 26,27,28,29, 30, 31, 32 lapas. 

O-O-OPA 38, 39, 40 lapas. 

Žaidimas ,,Oželis" 

Lietuvių liaudies daina ,,Gaidys pupą rado" 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėvais apie vaikų pažangą, pasiekimus telefonu, 

elektroniniu paštu. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 

Svečiuose personažas Kakė Makė. 

Pirmadienis 

- Pasimokyti ketureilio-skaičiuotės. Seku seku pasaką. 

Vilkas rijo ašaką. 

Ilgą kaip smilgą, 

Aukštą, kaip šaukštą 

Sekti, skaityti pasaką ,,Vištytė ir gaidžiukas". 

Smulkiai išanalizuoti pasaką. Vaikai turi išvardyti veikėjus, atsakyti į klausimus:-



kodėl gaidelis išmušė akeles? Nes nesaugiai elgėsi. Pasikalbėti apie saugumą 

aplinkoje.... ir apie kitus veikėjus, ar teisingai elgėsi, gal galėjo kitaip. (Gaidžiukas 

turėjo atsargiai mesti riešutus. Vištytė taip pat privalėjo saugotis pati. Dėl to, kad 

susižeidė vištytė, nekaltas nei lazdynas, nei ožka, nei vilkas). 

Dainelė ,,Du gaideliai" 

Užduotis UB pratybų 25 ir 26 lapai. 

Pasigaminti veikėjų knygelę, laikantis pasakos sekimo eigos. Knygelė aplenkiama 

lankstuku su pavadinimu, raidės ir visi veikėjai nuspalvinami. Knygutės gale 

vaikas parašo savo vardą. O-O-OPA ! 38 lapo užduotis 

Skaičiuoti veikėjus, riešutus iki 10 (kas geba ir daugiau), sudėti, atimti. 

Antradienis 

Kartojamas ketureilis ,,Seku seku pasaką". 

Sekti, skaityti pasaką ,,Vilkas ir ožiukai" 

Smulkiai išanalizuoti pasaką. Nuspręsti, ar ožiukai irgi neklausė mamos. Ožiukai 

stengėsi klausyti, bet vilkas juos apgavo. ( Jie nebuvo atidūs, todėl įleido 

svetimą). Jeigu prie durų stovi ne vilkas, o malonus pakeleivis (pvz. kiškis), ar jam 

galima atidaryti duris? Kodėl?. 

Vėl tvirtinkite žinias ir apie svetimus žmones, kurie skambina prie durų ir prašo 

įleisti. 

Suskaičiuoti pasakos veikėjus ( 10) 

Vaikai turi išvardinti veikėjus, labai gerai jeigu ir atpasakos pasaką trumpais 

sakiniais. 

Pabandykite suvaidinti veikėjus keisdami balsų tembrus. 

Meninė užduotis. Piešti, tapyti pasaką ar jos veikėjus. 

Atliekama UB 27 ir 28 lapo užduotys. 

O-O-OPA ! 39 lapo užduotis. 

Trečiadienis 

Pakartojamas ketureilis ,,Seku seku pasaką". 

Sekti, skaityti pasaką ,,Kaip genys eglę kirto". 

Smulkiai išanalizuoti pasaką. Išvardinti veikėjus. Išsiaiškinti ar genys gali nukirsti 

medį? Kodėl taip sugalvojo išdykauti, gąsdinti miško žvėrelius? (Fantazuokite). 

Atkreipkite dėmesį į tai, kodėl triokštelėjo medis ir išgriuvo? Inscenizuokite 

veikėjų bėgimus. 

Parašykite žodį EGLĖ, raskite garsą E. Galvokite žodžius su šia raide, lai būna ne 

tik pirma raidė, bet ir viduryje... 

Nupieškite didelę raidę E, papuoškite ją pagal vaiko norą. (spalvinti, aplikuoti), 

Atliekama UB 29 ir 30 lapo užduotys. 

O-O-OPA ! 40 lapo užduotis. 



Ketvirtadienis 

Kartojamas ketureilis ,,Seku seku pasaką". 

Sekti, skaityti pasaką ,,Katinėlis ir gaidelis". 

Smulkiai išanalizuoti pasaką. Išvardinti veikėjus. Išsiaiškinti gaidelio neatsargumą, 

kodėl 

nesigirdėjo gaidelio šauksmo (pasimokinkite gaidelio šaukimo žodžių). Pabrėžti 

lapės gudrumą. 

Trafaretų katinėlis, lapė, gaidelis spalvinimas, aplikavimas. 

,,Sumontuoti" filmą naudojant tapetą. Piešti, tapyti mišką, žolę. ant tapeto klijuoti 

nuspalvintus trafaretus. Sukurti pasaką, sekant ją iš eilės. 

Atliekamos UB 31 ir 32 lapų užduotys. 

Penktadienis 

Prisiminti su kokiomis pasakomis vaikai draugavo. Skaityti trumpas ištraukas iš 

pasakų. Vaikai turi įvardyti, kokia tai pasaka. 

Prisiminti raidę E, sugalvoti su ja žodžių. Žodžius parašyti, skiemenuoti. 

Suskaičiuoti kiek žodžiai turi raidžių, kuris ilgiausias žodis, o kuris trumpiausias. 

Pasikartoti už, prieš. (už namo, prieš namą ką vaikas mato). 

Atlikite rankų lavinimo knygelėje, vieną lapą už lipdukų. (tik nespalvotu pieštuku). 

Vakare mylimiausią vaiko pasaką skaito TĖVELIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

 


