
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-12-21–2020-12-31 

Tema: 

Šventinė savaitė - Kalėdos. Saulėgrįža 

                           - Naujieji Metai 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Siekti, kad vaikai, suprastų metų laikų kaitą, jų pasikartojimo ritmo pastovumą, 

išgyventų džiugias akimirkas laukiant švenčių, joms atėjus. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- Įsijaustų ir susigyventų su šventine Kalėdų bei Naujų metų nuotaika, papročiais, 

tradicijomis: 

- pasiklausytų giesmelių apie Kalėdas; 

- sužinotų kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją; 

- Kalėdas suvoktų kaip saulės grįžimo dieną ir naujo metų rato pradžią; 

-pamąstytų apie praeinančius metus, patirtus džiaugsmus ir rūpesčius, gerus 

darbus ir netinkamus poelgius, baigtų pradėtus darbus, susitaikytų, atsiprašytų, 

atleistų, pasižadėtų ateinančiais metais būti geresniais, paslaugesniais; 

- paruoštų sveikinimus, atvirukus savo draugams, artimiesiems ir dovanodami 

linkėtų gražiais, švelniais žodeliais; 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

Sudėties ir atimties veiksmai 

Garsų dėliojimas, tarimas. 

Balsių girdėjimas žodžiuose. 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai telefonu, elektroniniu paštu apie vaikų pažangą. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 

Pasirinkti patiems apie ką vyks pokalbiai kiekvieną dieną. 

   Pokalbiai ,,Ilgai laukta žiema", ,,Diena trumpėja, naktis ilgėja, nes saulutė 

pabėgusi nuo mūsų toliau", ,,Kūčios", Kalėdos" -kaip jos švenčiamos, kodėl 

šiemet kitaip švęsime. 

 Nuo Kalėdų saulė grįžta pas mus, vėl ilgėja diena. 

   ,,Kūčios" - kuo jos ypatingos, kodėl švenčiamos, tai kūdikėlio jėzaus gimimas, 

visi džiaugiamės. Kūčių valgymas. Dvylika patiekalų, paplotėliai (plotkelės) 



laužiami, dalijamasi. 

   ,,Gerumo darbeliai" - kaip reikia mylėti, globoti, užjausti, padėti. 

Prisiminti , atkreipti vaikų dėmesį, kaip gražiai šeimoje vadina mamytė, tėvelis, 

broliukas, sesutė, o kaip tu vadini juos. Užrašykite žodžius ant kortelių ir grįskite 

jais gerumo takelį, bandant įvardinti santykius tarp artimųjų žmonių. Nupiešti 

savo gerumo jausmus. 

   Pasidaryti, išsikirpti širdelių, kas moka parašo gražius palinkėjimus draugui už 

padarytą paslaugą arba atliepti piešiniu ir kai susitiksime padovanos. 

   Apibrėžus savo rankų plaštakas, jas iškirpus, padedant suaugusiam užrašyti ant 

kiekvieno piršto ką gali ,,gerosios rankos'. 

   Padėti alkaniems paukšteliams, padarant lesyklėles ir paberiant trupinėlių, 

pakabinant nesūdytų lašinių. Stebėti kokie paukšteliai lankosi lesyklėlėje. 

    Pasaka ,,Kalėdų stebuklai" 

Youtube. Pasaka ,,Kalėdų senelis ir vilkas pilkas: Naujametinė pasaka". 

   ,,Nauji Metai"- sausio mėnesį prasideda, pakartoti mėnesių pavadinimus, o 

gruodžio mėnesį baigiasi metai. Stengtis išmokti pavadinimus, eiliškumą. 

   J.Degutytės eilėraštis ,,Naujieji metai" 

Youtube. Pasaka ,,Dvylika mėnesių" (1956). 

   Žaisti pirštais, paliekant jų anspaudus ant lapo (naudoti guašą ).Įsižiūrėjus į juos 

ar jų derinius, pamatyti gimstančias augalų, gyvūnų, daiktų formas, neįprastas, 

fantastines būtybes. Papildyti įžiūrėtas figūras detalėmis, pripiešiant. 

   Sveikinimų, atvirukų gamyba artimiesiems, draugams. 

GERŲ ŠVENČIŲ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


