
Tema: 

,,Prie eglutės" 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su Kalėdų papročiais ir tradicijomis. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- išklausę pasakojimų, įvardintų keletą Kalėdų papročių, gebėtų 2-3 sakiniais 

papasakotų, kaip Kalėdas švenčia šeimoje; 

- darydami kalėdinį žaisliuką, sveikinimo atviruką, gebėtų pasirinkti reikiamas 

priemones, užbaigtų pradėtą darbelį; 

- išmoktų padainuoti kalėdinę dainelę; 

- atidžiai atliktų užduotėles. 

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 užduotys 16, 17, 18, 19, 20. 

O-O-OPA užduotys 9,11. 

Kiškių šokis ,,UDA UDA UDADA". 

Popiečio metu žaisti pasirinktus stalo žaidimus. 

Užduotėlės rankytės lavinimui. 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais telefonu, elektroniniu paštu apie vaikų 

pasiekimus ir pažangą. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. 

Kalendoriaus patikslinimas. Abėcėlės kartojimas. Svečiuose Kakė Makė. 

Pirmadienis. Rytmetys pradedamas eil. ,,Pūga"pirmaisiais posmeliais: 

Oi, pūga, pūga, pūga, 

Kur buvai per naktį, ką? 

Aš visuos kiemuos buvau, 

Medžiams kailinius siuvai. 

Tai dabar jau jiems nešalta, 

Turi po kailinį paltą. Aptarti. 

Pokalbis ,,Kūčios, Kalėdos..". Supažindinti vaikus su Kalėdų papročiais ir 



tradicijomis. Kas yra Kūčios, kuo ypatinga Kūčių vakarienė, kiek ir kokių patiekalų 

turi būti ant stalo, šventės tradicijos senovėje ir dabar. Kada pagal tradicijas 

puošiama eglutė, kokiais žaisliukais galima puošti eglutę (savos gamybos, 

šiaudiniais, stikliniais, popieriniais ir kt.), kokiais žaisliukais puošdavo anksčiau. 

Vaikai pasakos kokių papročių laikosi jų šeimos. 

Atliekama UB 16 lapo užduotis ir O-O-OPA! 9 lapo užduotis. 

Antradienis. Pakartoti eil. ,,Pūga" pirmąjį ir mokytis antrą posmelį: 

Išėjau į tyrą orą, 

Išdažiau kiekvieną tvorą. 

Paaiškinti, kaip šaltis ,,nudažo" tvoras. Pokalbis ,,Eglutės spyglys". Prisiminti, kaip 

atrodo ežiukas ir aptarti, kuo jis panašus į eglutę. 

Atliekama UB 17 lapo užduotis. 

Ant A4 lapo guašu tapyti eglutę ir papuošti žaisliukais (žaisliukus štampuoti 

pirštukais). 

Trečiadienis. Rytmetys pradedamas mokantis trečią eil. ,,Pūga" posmelį: 

Aš praeiviams plaukus vėliau, 

Skrybėles į dangų kėliau. 

Kad atrodytų gražiau, 

Dangų su žeme maišiau. Aptarti. 

Apžiūrėti grupėje papuoštą dirbtinę eglutę ir gyvos eglutės šakelę, jas palyginti - 

paliesti abiejų spyglius, ,,gyvuosius" spyglius patrinti ir pauostyti. Užduoti vaikams 

įvairių klausimų: ar žino, kad eglių (pušų) kvapas yra gydantis, kodėl dauguma 

puošia gyvas egles, kokie pliusai ir minusai puošiant gyvas ar dirbtinas eglutes, 

kokias eglutes vaikai puošia namuose, kokius be eglių dar žino medžius su 

spygliais ir kankoriežiais, iš ko sudaryta eglė (šakos, kamienas, viršūnė)? 

Perskaityti V.Palčinskaitės eil. ,,Eglutė". 

Atliekama UB 18 ir 19 lapų užduotys. 

Ketvirtadienis. Pakartojamas visas išmoktas eil. ,,Pūga" bei pasimokoma 

paskutinių eilučių: 

Tai, kas mano sumanyta, 

Pamatysit kitą rytą. 

Perskaityti A.Čederaitės istorijos ,,Kalėdų stebuklai" ištrauka. Pasikalbėti apie 

Kalėdų prasmę, kas Kalėdas padaro ypatinga švente, aptarti Kalėdinius simbolius. 

Pasiklausyti Kalėdinių giesmių. 

Atliekama UB 20 lapo užduotis. 

Penktadienis. Pakartojamas visas išmoktas eil. ,,Pūga". Aptariama visos savaitės 

tama bendrai - skaityti tekstai, pokalbiai. 



Meninėje veikloje gaminti angeliuką iš delniukų arba elniuką Rudolfą iš 

vienkartinės lėkštės. 
 

 

Kūrinėliai skaitymui: 
 

 



 



 



 



 



 


