
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-12-07–2020-12-11 

Tema: 

Prie puodelio arbatos 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su vaistažolėmis (avietė, čiobrelis, kmynai, ramunėlė) ir jų 

nauda žmogui 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- atpažintų bent keturias vaistažoles žinotų, ką kuri gydo; 

- žinotų, kaip galima suteikti džiaugsmo kitiems (apsikabinant, nusišypsant, 

tariant gražų žodį), mokytųsi užjausti, paguosti; 

- susipažintų išsamiau su muzikos instrumentais būgnu, kanklėmis, dūdele. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

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

O-O-OPA lapo užduotys 3, 4, 5, 6, 7. 

Žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė“ 

Žaidimas ,,Nebylus kvietimas“ 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais telefonu, elektroniniu paštu apie vaikų 

pasiekimus ir pažangą. 

Ruošimasis keliauti su Kake Make  pas Kalėdų Senelį. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Žaidimas ,,Sveika balta 

žiemuže" 

Kalendoriaus patikslinimas. Raidelių kartojimas. Svečiuose Kakė Makė. 

Pirmadienis 

Vietoj ,,labas rytas" pasiūlyti vaikams kitų pasisveikinimo žodžių. Turi nuskambėti 

žodis ,,sveikas". 

Aiškinamasi ką reiškia žodis ,,Sveiki"? Ar tikrai visi šįryt sveiki? Paprašyti vaikų 

trumpai nusakyti savo savijautą (kodėl mano, kad yra sveiki ar nelabai sveiki). 

Skaitoma S.Kozlovo pasaka ,,Žiemos pasaka". Dėl ko susirgo meškiukas? Kas 

padėjo jam pasveikti? Kodėl ligonius reikia lankyti? 

Pokalbis, kaip suprantame, kad sergame. Kas yra savijauta? kas tikrai parodo, kad 

sergame? Termometras. Kuo naudingas termometras? 



Sulyginti lauko termometrą ir kūno termometrą. Labai svarbi nulinė lauko 

termometro padala. Kodėl? Jei termometro stulpelis pakilęs virš jos - šiluma, jei 

žemiau nulio - šaltis. 

UB užduotėlės 8 ir 9. 

O-O-OPA 3 lapo užduotis. 

Antradienis 

Pokalbis apie vaistažoles - avietės, ramunėlės, čiobreliai, kmynai ( turėti 

natūralių). Pavadinti vienu vardu-tai vaistažolės, augalai turintys gydomųjų 

savybių. Vaistažolių yra daug, bet svarbu žinoti, koks augalas ar jo dalis kokį 

negalavimą gydo. (Kmynai padeda sutrikus virškinimui, gelbsti nuo pilvo 

skausmų, ramina. Avietės skatina prakaitavimą, mažina temperatūrą. Čiobreliai 

veikia raminamai, slopina kosulį. Ramunėlės gydo uždegimus).Taip pat svarbu 

tinkamu laiku augalus rinkti, tinkamai džiovinti ir laikyti. 

Atkreipti dėmesį kokios vaistinės dalys yra naudojamos (žiedai, stiebai, uogos). 

Leisti vaikams liesti, uostyti vaistažoles. Užplikinti į atskirus puodukus. Stebėti 

kaip keičiasi spalva, kvapas, paragauti gėrimo. 

UB užduotėlės10 ir 11. 

O-O-OPA 4 lapo užduotis. 

Trečiadienis 

Pokalbis ,,Stalo serviravimas arbatų gėrimui". Atsiranda arbatinukas, nes jame 

paprastai užplikoma arbata. Pasikalbėti kokiais dar būdais ruošiama arbata? 

Parodyti vaikams arbatas plikymo maišelyje. Viską išbandyti. Lai vaikai patys 

pasidaro arbatą, įsideda cukraus, medaus. Uosto, skanauja, suranda jiems 

skaniausią arbatą ir daug pasakoja. 

Medus, kuo jis ypatingas, kas jį suneša? (Bitės) 

Raidė M. Sugalvoti žodžių su šia raide. Skaičiuoti garsus. Rasti ilgiausią žodį, 

trumpiausią. Nuspalvinti., išpuošti N raidės trafaretą. (mokykite vaikus spalvinti, 

neišeiti iš linijų). 

UB užduotėlės 12 ir 13. 

O-O-OPA 5 ir 6 lapo užduotis. 

Ketvirtadienis 

Žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė" 

Pokalbis apie muzikos instrumentus. Dūdelė, kanklės, būgnai. 

Pasiklausyti muzikinio skambesio su šiais instrumentais. (Youtube ,,Mochamed 

Gueye ir Gediminas Mačiulskis Afrikos būgnai“, ,,LT instrumentai – kanklės“; 

,,Dūdelės pamokos“; Dūdelių natos ir ,,pasakėlės“. ). Klausantis atspėti koks 

instrumentas groja. 

Pasikalbėti apie kitus instrumentus. Pasiklausyti jų grojimo iš Youtube. 



Sukurti instrumentų orkestrą, naudojant turimus, atrasti esančių namuose 

daiktuose. 

Pokalbis ,,Ar klausantis muzikos, ,,muzikinė arbatėlė", ligonis greičiau gali 

pasveikti? Diskusija - išvadoje pasakyti, kad svarbu geri žmonių norai rūpintis 

vieni kitais, bandymas pralinksminti padeda pasveikti greičiau. 

Galima pasigaminti būgną arba kankles( aprašas nuotoliniame). 

UB užduotėlės 14 ir 15. 

O-O-OPA 7 lapo užduotis. 

Penktadienis 

Įtvirtinamos visos praeitos savaitės temos. 

Ligoniai, ligos, gydymas vaistažolėmis. Rūpinimasis ligoniais. 

Muzikos instrumentai. 

Žaidimas ,,Nebylus kvietimas" 

Vaidinimas ,,Nykštukų arbatėlė" 

Atlikti skaičiavimo veiksmus (rasite nuotoliniame). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 


