
Tema: 

,,Prekybos centre" 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Supažindinti vaikus su prekybos centru, jame esančiomis parduotuvėmis ir 

atsiskaitymo už prekes būdus. 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- sužinotų kas yra prekybos centras; 

- išvardintų parduotuves esančias prekybos centre; 

- atliktų PK ir UB užduotis, gebėtų palyginti daiktus, jų savybes, grupuotų juos 

pagal 2 nurodytus požymius spalvą ir formą; 

- gebėtų nusakyti daiktų erdvinę padėtį pagal judėjimo kryptį (aukštyn ir žemyn); 

- skaitytų, dėliotų skiemenis, žodžius. 

Individuali veikla (Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB užduotys 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

O-O-OPA užduotys 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Siūlomas žaidimas ,,Parduotuvė". 

Pasiklausyti l.l. dainos ,,Atskrido paukštelis" (youtube). 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais (el. paštu, telefonu) apie vaikų pažangą, 

pasiekimus, sunkumus dirbant nuotoliniu būdu. 

Pasikalbėti namuose apie pinigus, apie , apie tai, kaip reikia elgtis norint ką nors 

nusipirkti. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas. Kalendoriaus patikslinimas (metai, mėnuo, savaitės 

diena). Pirmadienis. 

Pokalbis: ,,Prekybos centras". Aiškintis, kokių parduotuvių būna prekybos 

centruose (maisto, avalynės, drabužių, technikos, kosmetikos ir t.t.). Kalbėtis, kaip 

ir kuo žmonės atsiskaito už prekes, kam reikalingos prekių kainos, kokie yra 

pinigai (popieriniai, centai), kur laikomi pinigai ir kodėl patogu turėti piniginę, 

kaip elgtis, norint ką nors nusipirkti. Perskaityti istoriją Ani Šmit ,,Janikės 

parduotuvė". Aptarti visus vaikams iškilusius klausimus. Plakate įrėminta 1d. - 

vaikų paprašyti įvardinti ką mato. Apžiūrėti PK 35 p. paveikslėlį ir atlikti užduotį 

(,,Pinigai"). 

Atliekama UB 7, 8 lapo užduotys ir O-O-O PA! 15, 16 užduotys. 

Iš popieriaus lankstyti piniginę (pvz. yra darželio tinklalapyje ,,nuotolinis 



ugdymas"). 

Antradienis. 

Pokalbis: ,,Eskalatorius". Aiškintis, kam jis reikalingas, kaip elgtis važiuojant 

eskalatoriumi, kokie galimi pavojai. Pokalbis: ,,Elgesys prekybos centre". Plakato 

įrėmintoje 2d. apžiūrėti situaciją ir aptarti - kuo naudingas informacijos teikimas 

prekybos centre (pasiklydus), ką galima tokiu atveju pasakyti darbuotojui (vardas, 

pavardė, tėvų vardai), ką daryt, jei informacijos teikimo vietos nėra (kreiptis į 

apsaugos darbuotoją)? 

Perskaityti Ani Šmit istoriją ,,Parduotuvėje" ir aptarti vaikų elgesį. 

Aptarti sąvokas ,,Aukštyn" ,,Žemyn". Apžiūrėti ir išsiaiškinti PK 37 p. (aukštyn-

žemyn). 

Atliekama UB 9,10 lapų užduotys ir O-O-O PA! 17 lapo užduotis. 

Trečiadienis. 

Pokalbis ,,Drabužių parduotuvė". Aiškintis ir aptarti, kokie drabužiai parduodami 

moteriškų (sijonai, suknelės ir kt.), vyriškų ( marškiniai, kaklaraiščiai kostiumai ir 

kt.), vaikiškų drabužių skyriuose. Apžiūrima ir aptariama įrėminta plakato 3d. 

Raidė D. Ieškoti aplinkoje daiktų, kurie turi garsą d (nesvarbu kurioje vietoje: 

dėžė, puodelis, durys ir t.t.). Sugalvoti įvairių žodžių, vardų, kurie prasideda raide 

D. 

Perskaitomas PK 39 p. tekstas, atsakyti į pateiktą klausimą. 

Atliekama UB 11, 12 lapų užduotys ir O-O-O PA! 18 lapo užduotis. 

Iš skritulio gaminti D raidę. 

Ketvirtadienis. 

Rytą pradėti Juditos Vaičiūnaitės eil. ,,Pusryčiai". Perskaityti nepasakius 

pavadinimo, vaikai turi pasakyti, apie ką eilėraštis ir apie ką bus dienos tema. 

Apžiūrėti įrėmintą plakato 4d. ir įvardinti kokia tai vieta (kavinė). Aiškintis, kodėl 

prekybos centre yra kavinių, kaip jose elgtis? Aptarti, kaip kavinės pritaikytos 

šeimų poreikiams (vaikų užėmimo kampeliai, staliukai - kėdutės kūdikiams), . 

Aiškintis, kokių dar pramogų, be kavinių, būna prekybos centruose? 

PK 41 p.- suskaičiuoti porcijas. 

Atliekama UB 13, 14 lapų užduotys ir O-O-O PA! 19 lapo užduotis. 

Penktadienis. 

Visos savaitės temų, pokalbių kartojimas. 

Garsų dėliojimas, skaitymas. 

Daugiau dėmesio skirti meninei veiklai - tapyti guašu, piešti pasirinkta tema. 

Ema pratybos. 
 

 

 

 



Temos ,,Prekybos centre" savaitės plakatas: 

 

Pirmadienio paveikslėlis: 

 



Antradienio paveikslėlis:

 

Trečiadienio paveikslėlis: 

 

 



Ketvirtadienio paveikslėlis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Užduotys: 

1 dienos užduotis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 dienos užduotis: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 dienos užduotis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 dienos užduotis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kūrynėliai skaitymui: 

 



 



 

 



Piniginės lankstymui: 

 

 


