
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2021-01-04–2021-01-08 

Tema: 

Ant kilimo 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su knyga, jos istorija, dalimis, rūšimis 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- žinotų, kaip atrodo knyga, sukurtų bendrą ar savo knygą su iliustracijomis; 

- žinotų kaip elgtis su knygomis, gebėtų tai įvardyti 2-3 sakiniais; 

- gebėtų papasakoti 2-3 sakiniais apie mėgstamą knygą (veikėjai, nuotykiai); 

- suvoktų koks kompiuterio poveikis žmogaus organizmui; 

- Įsimintų svarbius žodžius ir sąvokas viršelis, pavadinimas, autorius, tekstas, 

iliustracija, numeris, numeracija; knygynas, biblioteka, garsinė knyga, makulatūra; 

- Įtvirtintų raidę G. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapo užduotys. 

O-O-OPA ! 12, 13, 14 lapo užduotys. 

Veikla visai vaikų grupei  

Ryto ratas. Pasisveikinimas prie degančios žvakutės. Kalendoriaus patikslinimas. 

Pokalbis su Kake Make. 

Pirmadienis. Pasiruošti tris - keturias skirtingo tipo knygas. 

Šiandien pabandysime patekti į knygelės vidų. Tegul įsivaizduoja, kuo norėtų 

būti, būdami knygelėje. Paprašoma nupiešti savo herojų, nuspalvinti ir iškirpti. 

Pasirinkti pastelinės spalvos lapą, herojų priklijuoti ir nupiešti fantazuojant kur jis 

randasi. Tai - iliustracija knygai. 

Pokalbis ,,Knyga". Turi viršelį, pavadinimą. Knygas rašo rašytojai (autoriai), o 

iliustracijas piešia dailininkai. 

Vaikai nupiešė iliustraciją. Ko dar trūksta? Teksto. Sugalvokite 5-7 sakinių istoriją 

ir užrašykite. Tai knygos tekstas. ( užrašyti bus sunku, tai pieškite). 

Kokių būna knygų? Pasakų, žaidimų, enciklopedijų... 

Turimas knygas įvardijate kokio tipo, surikiuojate jas pagal dydį, svorį, storį, 

išrenkate didžiausią, mažiausią ir t.t... 

UB 1-2 lapo užduotys 

O-O-OPA! 12 lapo užduotis. 

Antradienis 

CD Takelis klausoma S.Kozlovo istorija ,,Batuotas žąsinas". (Namuose suraskite 



trumpą pasakojimą ir paskaitykite) Ko reikia, kad ši istorija virstų knyga? (Viršelio, 

užrašyto teksto, iliustracijų...). Vakar buvo aptartos ne visų tipų knygos. 

Ar kompiuterį galima pavadinti knyga? Kompiuteris ne knyga, bet jame yra tikrų 

knygų. 

Įvedama sąvoka ,,Garsinė knyga". kam tokios knygos sugalvotos? (Akliesiems, 

vaikams, kurie nemoka skaityti, vairuojant).Skaitomas tekstas apie garsines 

knygas. Diskusija ,,kurią knygą - popierinę ar garsinę - sukurti lengviau? Garsinę, 

nes reikalinga intonacija, taisyklinga ir aiški kalba. 

Raidė G. Sugalvoti daiktų pavadinimų su šia raide, suskaičiuoti garsus, išploti 

skiemenis. 

Nulipdyti arba nupiešti ir išgrąžinti. 

UB 3 lapo užduotis. 

O-O-OPA! 13 lapo užduotis. 

Trečiadienis 

Į vaiko delną įdėti guašo kruopelę ir paprašyti suspausti atsargiai, gaunasi 

įdomus atspaudas. Delniuką ant popieriaus lapo atspausti. Ar būtų galima 

panašius atspaudus panaudoti knygose? Ko tam reikėtų? (Dažų, gero popieriaus, 

prietaiso stipriai atspausti). 

Akcentuojama popieriaus svarba. Dėl popieriaus kertami miškai, kurie augdami ir 

žaliuodami būtų labai naudingi žmogui. Kad išsaugoti medžius reikia popierių 

tausoti, rinkti makulatūrą. 

Atlikti DM priedo 12 puslapį. popieriaus gaminimo sekos lenteles iškirpti, sudėti 

pagal eilę, nuspalvinti. 

Popierius yra būtinas norint pagaminti knygą, bet prisiminti kaip atsiranda knyga 

(tekstai, atspaudai, iliustracijos...) 

Pokalbis ,,Spaustuvė", ,,Knygynas' 

UB 4 lapo užduotis 

Nuspręsti su vaiku kokios rūšies knygelę norėtų pasigaminti ir ją pasigaminti. 

Ketvirtadienis 

Skaityti J.Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Mano knygelės". Aptarti. 

Diskusija- iš kur vaikai gauna knygas? (knygynai, dovanoja, pasiskolinti galima, 

bibliotekos, kuriose yra daug knygų, bet pasiimti galima tik tam tikram laikui). 

Pokalbis ,,Biblioteka" (priminti vaiko elgesį bibliotekoje). 

Aptariamos sąvokos numeris, numeracija.. Kodėl knygų puslapiai numeruojami? 

Užduotys numeruojamos. 

Kelintiniai skaičiai - pirmas, antras, trečias... 

UB 5-6 lapo užduotys. 

O-O-OPA! 14 lapo užduotis. 



Knygelės gamyba (viršelis, pavadinimas, iliustracija, puslapio numeracija, tekstas, 

autorius). 

Žaidžiamas ratelis ,,Kam ir tam" 

Penktadienis. 

Tai ką praėjome kartojimas. 

CD diskas ,,Knygutės ašaros" klausymasis. ( Namuose esantiems aptarti kodėl 

knygelė verkia? Suplyšta - suklijuoti. Knygeles reikia mylėti ir saugoti, su pieštuku 

nerašinėti, tvarkingai padėti į vietą). 

Tapymas su guašu. 

Visos savaitės priedas: - kartojimas mėnesių, metų laikų, savaitės dienų, 2021 

metai. 

Ema pratybos 

Garsų dėliojimas, skaitymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 


