
TEMA: 
 

Prie  puodelio  arbatos   
 

Tikslas:  
Ugdytis bendravimo įgūdžius. 
Uždaviniai: 
* žinos, kaip (apsikabinti, nusišypsoti, tarti gražų žodį) galima suteikti 
džiaugsmo kitiems, mokysis užjausti, paguosti. 
*atpažins keletą vaistažolių. 
*mėgins improvizuoti muzikos instrumentais. 
* susipažins su raide "M" 
 
S. Kozlovo pasaka "Žiemos pasaka", skaitymas, aptarimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokalbis apie termometrą.  

 

 



Dainelės "Tu žvirbleli" klausymas, analizavimas.  
Vaistažolių pažinimui įtvirtinti. Ragauti  arbatų..  

 
Žodžių, prasidedančių garsu "M" rašymas .

 
"Nykštukų arbatėlė"- klausymas analizavimas, aiškinimąsis, kokie 
instrumentai  skambėjo...  

https://youtu.be/Ri02U6k7_nU 



Pasiklausyti  dainelės  „Mano  dūda“ 

h https://youtu.be/dKHS_VHagHsbe/dKHS_VHagHs 

Pasiklausyti S. Kozlovo apsakymo "Škotiška baladė:   

https://youtu.be/Tk5_iMhNCtg  

Paskaityti  S.Kozlovo pasaką  „ŽIEMOS PASAKA“ 
Nuo ryto snigo. Meškiukas, užvertęs galvą, sėdėjo ant kelmelio miško laukymėje, 
skaičiavo ir laižė nukritusias ant nosies snaiges. 
Snaigės krito saldžios, purios ir prieš nukrisdamos pasistiebdavo ant pirštų galų. Ak, 
kaip buvo smagu! 
– Septinta, – sušnibždėjo Meškiukas ir, iki soties prisigrožėjęs, apsilaižė nosį. 
Tačiau snaigės buvo užkerėtos: jos netirpo ir Meškiuko pilve likdavo tokios pat 
papurusios. 
– Ak, sveika, mieloji! – šešios snaigės pasveikino savo draugę, kai ši atsidūrė šalia jų. 
– Ar miške po senovei nėra vėjo? O Meškiukas po senovei tebesėdi ant kelmelio? 
Vaje, koks juokingas Meškiukas! 
Meškiukas girdėjo, kad jo pilve kažkas šnekučiuojasi, bet nekreipė dėmesio. 
O sniegas krito ir krito. Snaigės vis dažniau nusileisdavo Meškiukui ant nosies, 
tūptelėdavo ir su šypsena tardavo: „Sveikas, Meškiuk!“ 
„Labai malonu, – atsakydavo Meškiukas. – Jūs – šešiasdešimt aštuntoji.“ – Ir 
apsilaižydavo. 
Artėjant vakarui, jis buvo suvalgęs tris šimtus snaigių, ir jam pasidarė taip šalta, kad 
tik vargais negalais pasiekė savo irštvą ir iškart užmigo. Ir susapnavo, kad jis – puri, 
minkšta snaigė… Ir kad nusileido kažkokiam Meškiukui ant nosies ir tarė: „Sveikas, 
Meškiuk!“, o šis atsakė: „Labai malonu, jūs – trys šimtai dvidešimtoji…“ „Tram 
tararam!“ – užgrojo muzika. Ir Meškiuką užsupo saldus, stebuklingas šokis, o trys 
šimtai snaigių sukosi kartu su juo. Jos šmėsčiojo priekyje, už nugaros, šonuose ir, kai 
Meškiukas pavargdavo, čiupdavo jį ir suko, suko, suko… 
Visą žiemą Meškiukas sirgo. Jo nosis buvo sausa ir karšta, o pilve šoko snaigės. Ir tik 
pavasarį, kai visame miške sučiurleno atlydys ir parlėkė paukščiai, jis atmerkė akis ir 
ant kėdutės pamatė sėdintį Ežiuką. Ežiukas šypsojosi ir krutino spygliukus. 
– Ką tu čia veiki? – paklausė Meškiukas. 
– Laukiu, kol pasveiksi, – atsakė Ežiukas. 
– Ilgai? 
– Visą žiemą. Kai sužinojau, kad apsivalgei sniego, su visomis atsargomis iškart 
persikrausčiau pas tave… 
– Ir visą žiemą sėdėjai šalia manęs ant kėdutės? 
– Taip, girdžiau tave eglišakių nuoviru, o prie pilvo dėjau džiovintas žoleles… 
– Neprisimenu, – pasakė Meškiukas. 



– Ką jau ten!.. – atsiduso Ežiukas. – Tu visą žiemą murmėjai: „Aš – snaigė, aš – 
snaigė.“ Labai bijojau, kad pavasarį neištirptum… 
Atsakyti  į  klausimus: 

-Kodėl susirgo  ežiukas? 

-Kas padėjo  jam  pasveikti?  

-Kodėl  ligonius  reikia  lankyti?  

Ėjo pro šalį žiema  
(online-audio-converter.com).wav
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Pažiūrėti animacinį filmuką  „Naujametinė naktis“ 

https://youtu.be/cG0shNZhoL4 

Meninės užduotys :  
 
Šaliko marginimas . ( guašas), 
 Kmynų šakelė ( klijai, kmynų sėklos) 
"Svajonių puodelis" (vaškinės kreidelės, akvarelė) 
 
Žaidimas  „Sudėk žodį“ 
https://wordwall.net/resource/1790378 
 
 
Užduotėlių atlikimas (skaičiavimo įgūdžiams , raidžių pažinimui įtvirtinti ) 
 









 
 
 


