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TIKSLAS : 

Suvokti erdvinę daiktų padėtį 

UŽDAVINIAI: 

* tyrinės daiktus, gebės nusakyti "arti', 'toli" 
* gebės savarankiškai padaryti išvadas. 
* lygins žodžius, gebės nustatyti garso 'P" vietą žodyje, 
* susipažins su naujais žodžiais: teleskopas, krateris, planeta, žiūronai... 

 

K.Kasparavičius  „Mėnulio Lokiai“ 
https://www.delfi.lt/video/archive/delfi-pasakos-menulio-lokiai.d?id=73085372&jwsource=cl 

Kaip ruoniai mėnulio šviesoje deginosi 
https://www.delfi.lt/video/archive/delfi-pasakos-kaip-ruoniai-menulio-sviesoje-
deginosi.d?id=73087428&jwsource=cl 

Mėnulis  
https://youtu.be/hf91T1_vrKU 

 

 



ŽAIDIMAS SUDĖK PLANETŲ PAVADINIMUS  

https://wordwall.net/resource/1772563 

 

K.Debiusy  kūrinėlis  „Mėnulio šviesa“ 

https://youtu.be/gbioyruP8NY 

Klausytis ir  mintyse pabandyti įsuvaizduoti Mėnulio pasaulį ir jį  nupiešti. Siekti, kad 
pasakodami perteiktų girdėtos muzikos nuotaiką 

S. Kozlovo pasaka „Kaip Ežiukas su meškiuku blizgino žvaigždeles“ 

 „Štai jau visas mėnuo Ežiukas kasnakt lipa į pušį ir blizgina žvaigždes. 
„Jeigu kas vakarą neblizginsiu žvaigždžių, jos kaipmat nublanks“, – kalbėjo 
sau Ežiukas. 
Iš ryto jis išeidavo į priebutį, prisilauždavo šakelių naujai šluotai, kad 
pirmiausia galėtų nužerti nuo žvaigždžių dulkes, ir išskalbdavo skudurėlį. 
Skudurėlį turėjo tik vieną, todėl kas rytas jį skalbdavo ir pakabindavo ant 
pušies džiūti. 
Užbaigęs pasirengimus, Ežiukas pietaudavo ir guldavosi miegoti. Pabusdavo, 
kai jau būdavo iškritusi rasa. Pavakarieniavęs į vieną letenėlę imdavo 
skudurėlį, i kitą – šluotą ir palengvėle, nuo šakelės ant šakelėlės, kopdavo į 
pačią pušies viršūnę. 
Čia prasidėdavo svarbiausi dalykai. Iš pradžių reikėdavo žvaigždes 
apšlavinėti, bet labai atsargiai, kad netyčia nenumuštum nuo dangaus. Tada 
šluotą perimti kairę letenėlę, o skudurėlį – į dešinę ir trinti jas iki blizgesio. 
Darbas reikalaudavo kruopštumo ir užtrukdavo visą naktį. 

O kaip gi kitaip? – pušies viršūnėje šnekučiuodamasis pats su savimi 
bambėjo Ežiukas. – Jeigu Meškiukas neblizgins žvaigždžių, aš neblizginsiu, 
tai kas tada jas blizgins?.. “ 
Meškiukas tuo metu taip pat tupėdavo pušies viršūnėje virš savo namelio, 
blizgindavo žvaigždes ir galvodavo: „Nuostabu, kaip Ežiukui šovė į galvą tokia 
vykusi mintis! Juk jeigu jis nebūtų sumanęs blizginti žvaigždžių, jų jau seniai 
niekas nebematytų. Antai kokia dulkina!.. “ Jis papūtė į žvaigždę ir patrynė 
skudurėliu... 
Meškiukas labai stengėsi, bet jam ne visada sekėsi taip gerai kaip Ežiukui. Ir 
jeigu iš dangaus krisdavo žvaigždė, visas miškas žinojo, kad ją netyčia 
nubraukė Meškiukas.  

Kosmoso muzika 

  https://youtu.be/glxnwxyeUBw 

Mažasis princas 

   https://youtu.be/s_Ml-XAb3qA 



 

 

Žaidimas skaičiavimo įgūdžiams įtvirtinti 

 https://wordwall.net/resource/9528037 

 

Meninė užduotis  
Iš dviejų spalvų plastelino, nulipdyti žvaigždelę. 

 
 

Dainelė J. Karoso „Žvaigždutė“ 

https://youtu.be/TVtZQL4TgDw 

 

ŽAIDIMAS  „Nežiniukas kosmose“ 

https://wordwall.net/resource/9366500 

Meškėno ir lapės pasakojimas apie Saulės sistemą 

https://youtu.be/Ocr4MjwsXKo 

 

"Žiūronų gamyba" (tualetinio popieriaus ritinėliai) 
"Raketos gamyba " (sulčių pokai) 

 

Liaudies sakmė "Grįžulo Ratai" 
https://youtu.be/j-QC0XkIPrM 



 
 
Kosmoso erdvės, žvaigždynų apžiūrėjimas enciklopedijoje, plakatuose, 
analizavimas, aptarimas.   
Žvakės ir gaublio pagalba stebėti , kaip Žemė kelią aplink Saulę 

 

 
Minčių lietus "Arti- toli" (tyrimas su padidinamaisiais stiklais, daiktų, ieškojimas)  

 



K.Kasparavičius  „Mėnulio Lokiai“ 
https://youtu.be/-P-mAnhmXKI 
Tyrimas "Krateriai" (miltai, pipetė, vanduo) 
 

 
Kodėl diena keičia naktį? 
https://youtu.be/Xb6OjVaodO0 
Paskaityk žodžius  
https://youtu.be/eX0DTy0429M 
Keturi metų  laikai 
https://youtu.be/j87MsNF904U 

 Dainelė  „Šviečia saulytė.  

https://youtu.be/zql4VGX6Oqc 

Pasaka Saulė ir mėnulis  

https://youtu.be/TtIJrccmXNM 

Filmas   Apie Žemės planetą. 

https://youtu.be/cOGK_DmEfRM 

 

Pasaka  „Dangus griūva“ 

https://youtu.be/lDxolN1ynT0 



Žaidimas  „Rask porą“   

https://wordwall.net/resource/9368520 

UŽDUOTYS  IŠ  OPA PA  UŽDUOČIŲ BLOKNOTO

 



  
 

 


