
TEMA 

PER   LIETUVĄ 

 
TIKSLAS : 

Įtvirtinti žinias apie Lietuvą

UŽDAVINIAI: 

* Susipažins su , kultūriniais objektais ,gebės apie juos papasakoti.
* Žinos kaip atrodo Lietuvos simboliai
* Gebės pasakyti kuo Lietuvai nusipelnė Darius ir Girėnas.
* Įtvirtins sąvokas : kairė

ĮVARDINTI: 

-Kas  pavaizduota  plakate?  (Lietuva)

-Vėliavėlė ant pilies  bokšto. Ką  reiškia  vėliavos spalvos? (geltona
žalia- miškai; raudona-
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Įtvirtinti žinias apie Lietuvą 

* Susipažins su , kultūriniais objektais ,gebės apie juos papasakoti.
* Žinos kaip atrodo Lietuvos simboliai 
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sąvokas : kairė- dešinė, mažiau- daugiau

 

Kas  pavaizduota  plakate?  (Lietuva) 

Vėliavėlė ant pilies  bokšto. Ką  reiškia  vėliavos spalvos? (geltona
-kraujas , pralietas  už  Lietuvos  laisvę)

 

* Susipažins su , kultūriniais objektais ,gebės apie juos papasakoti.  

 

Vėliavėlė ant pilies  bokšto. Ką  reiškia  vėliavos spalvos? (geltona-saulė,javai; 
kraujas , pralietas  už  Lietuvos  laisvę)



- Lietuvos Herbas – Vytis  ant  balto žirgo. 
Daina  „Tėvynė“ 
https://youtu.be/z1rLbfck2Zw 

 
Dainelė Turiu gražią kumelaitę  

https://youtu.be/ICDx47PqD9k 

 
Meninė veikla -    "Pilis" (aplikavimas ) 

 
Arba:   Pasidaryk plytas iš spalvoto popieriaus ir pasatatyk pilį  

 
Žaidimas  Pažink Lietuvą 
https://wordwall.net/play/1529/275/447 
 
A.Matučio Eilėraštis  „Aš tavo gimtinė“ –( perskaityti, pasimokyti mintinai) 
Paukščiuko gimtinę 
Lizdu vadini, 
Žuvytės gimtinė 
Žaliam vandeny. 
 
Žvėrelį vilioja 
Miškai ar kalva.. 
Tau šneka gimtoji šalis 
Lietuva: 



 
-Aš upėm, upeliais 
Žydrai sujuosta, 
Man kojas skalauja 
Jūružės puta. 
 
Čia mano pastogėj, 
Miškai ir namai, 
Ir miestai... 
Ir tu čia dainuoji linksmai. 
 
Virš tavo galvelės 
Padangė melsva... 
Aš – tavo gimtinė 
Vardu Lietuva. 
 
APIE DARIŲ  IR  GIRĖNĄ 
https://youtu.be/4FRnzL3hsYg 

J. Minelgos eilėraštis "Darius ir Girėnas"(aptarimas, analizavimas) 
SUPKITE,  BANGOS , LAIVĄ  ANT MARIŲ 
LEGENDĄ  OŠKIT  MAN  APIE  DARIŲ. 
 
KAI SU GIRĖNU  JIE  PER  ATLANTĄ, 
RYŽOS  PASIEKTI  BALTIJOS KRANTĄ. 
 
PRO  DEBESĮ  ŠVELNŲ  LYG  PŪKĄ, 
PAUKŠTIS  PLIENINIS  TĖVIŠKĖN  SUKA. 
 
-DŽIAUGSMĄ  DAINUOKIM, MĖLYNI  TOLIAI 
LAUKIA  TĖVYNĖJ  SESĖS  IR  BROLIAI. 
 
SKRENDAM  TRISPALVĘ  SAULĖN  IŠKĖLĘ, 
NEŠAME  GARBĘ  Į  TĖVIŠKĖLĘ.... 
 
Skrido per Atlanto vandenyną, atnešė garbę Lietuvai. 

 



 

 
Skrisk popieriniu lėktuvėliu.  

- Ką  matai lėktuvėlio dešinėje pusėje?(keturių aukštų namas, mašina, medis, 
besmegenis) 

- Ką  matai kairėje pusėje?( eglė, berniukas, namelis)
Išsilankstyk lėktuvėlį. 
Lėktuvėlio lankstymas 
 

 
 
Eilėraštis  "Gimtinė-
 
IR  RŪKAS  ŠĖMAS  , IR  BALTOS 
IR PLAUKIANTIS JAVAS  IR  NEMUNAS  SAVAS
GIMTINĖ-  TAI  MES 
DUBYSOS  IR  VENTOS 
IR  VĖLIAVOS  ŠVENTOS, 
IR  ĄŽUOLO  LAPAS, 
IR  PROTĖVIO  KAPAS. 
GIMTINĖ- TAI MES  
 
 
 
 
 
 

 

Skrisk popieriniu lėktuvėliu.  – 
lėktuvėlio dešinėje pusėje?(keturių aukštų namas, mašina, medis, 

Ką  matai kairėje pusėje?( eglė, berniukas, namelis) 

 

-tai mes“ -(paskaityti) 

IR  RŪKAS  ŠĖMAS  , IR  BALTOS  ŽIEMOS, 
IR PLAUKIANTIS JAVAS  IR  NEMUNAS  SAVAS 

 

lėktuvėlio dešinėje pusėje?(keturių aukštų namas, mašina, medis, 



 
Susipažinti su "J" raide. 

 
 
Padavimo "Kaip kunigaikštis Gediminas Vilnių įkūrė" skaitymas. 
 
Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių 

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnios upės 
gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį — taurą. Ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu 
vadina, Buvo labai vėlu į Trakus joti, ir sustojo Šventaragio slėnyje, kur mirusius lietuvių kunigaikščius 
degindavo, ir nakvojo tenai. Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, stovi 
didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum šimtas vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sako savo 
žyniui, vardu Lizdeika (jis buvo rastas erelio lizde, ir buvo tas Lizdeika kunigaikščio Gedimino 
vyriausiasis žynys, pagonių kunigas): 

—        Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną! 

Ir apsakė jam viską, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako: 

—        Šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad čia bus sostinės miestas. O kad jo viduje 
staugia — tai jo garbė sklis po visą pasaulį. 

Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o išsiuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė vieną pilį, žemutinę, 
ŠVentaragyje, o kitą — ant Kreivojo kalno. Ir pavadino tą miestą Vilniumi. Pastatęs miestą, perkėlė savo 
sostinę iš Trakų į Vilnių. 



 

 

- Kuo skiriasi vaikai pirmame  plakate, nuo vaikų antrame plakate? (atkreipti dėmesį į aprangą) 

Pirmame plakate  vaikų apranga šiuolaikiška, antrame  senoviška.   

Dainelė  „ Ačiū tėviškei“ 
https://youtu.be/-1NBL4BmDlA 
 
 Žaidimas  Suskaičiuok ... 
https://wordwall.net/play/7371/324/565 
 
Pasiklausyti kūrinėlio  "Lėlė Marė  išplaukia "  
https://youtu.be/UIQxq-AlSFY 
 



Užduotys  iš "Opa pa "bloknoto 

 


