
Tema: 

,,Per Lietuvą" 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Įtvirtinti vaikų žinias apie Lietuvą 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikai: 

- susipažintų su 2-3 svarbiais kultūriniais Lietuvos objektais, gebėtų 1-2 sakiniais 

apie juos papasakoti; 

- žinotų, kaip atrodo Lietuvos valstybės simboliai (herbas ir vėliava), išskirtų juos 

iš kitų panašių simbolių; 

- remdamiesi pedagogo pateikta informacija gebėtų pasakyti, kuo Lietuvai 

nusipelnė lakūnai Darius ir Girėnas: 

- klausydamiesi muzikos kūrinių įrašų, gebėtų atpažinti 1-2 liaudies instrumentų 

(kanklių, skudučių ar birbynės) tembrus. 

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 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

O-O-OPA! užduotys 35, 37, 38, 39. 

Lietuvių liaudies ratelis ,,Kiškelis", ,,Šarką šokti", judrus žaidimas ,,Žuvis ir tinklas". 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais apie vaikų pažangą ir pasiekimus telefonu, 

e.paštu. 

Susitikimai per zoom. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas ir palinkėjimai. Kalendoriaus patikslinimas. 

Sąvokos ir svarbūs žodžiai: valstybė (šalis), sostinė, vėliava, herbas, Vytis, gimtoji 

kalba, uostas, švyturys, žygdarbis. 

Pirmadienis. 

Pokalbis ,,Lietuva". Pasiklausyti dainos ,,Lietuva brangi". Paprašyti, kad vaikai 

pratęstų sakinius ,,aš manau, kad Lietuva - tai...", ,,aš esu lietuvis, nes...". Apžiūrėti 

ir aptarti plakatą. Išvardinti visus matomus objektus, pasikalbėti, ką vaikai apie 

juos žino. Įvardinti vienu žodžiu kas pavaizduota plakate (Lietuva), iš kur vaikai tai 

žino, atkreipti dėmesį į žemėlapio kontūrą, į ką jis panašus (širdelę). Aptarti 



svarbiausią Lietuvos miestą - sostinę Vilnių, svarbias lankytinas vietas Vilniuje - tai 

Gedimino pilis, katedros aikštė, valdovų rūmai. Aiškintis, kokie yra Lietuvos 

simboliai - vėliava, herbas. Pasakoti, kas dabartinis Lietuvos prezidentas, kas valdė 

Lietuvą anksčiau (kunigaikščiai). Apžiūrėti vėliavą ir pasakyti, ką kiekviena spalva 

reiškia. Taip pat apžiūrėti Lietuvos herbą - Vytį (šalies/valstybės ženklas), kas jame 

pavaizduota. 

Atliekamos UB 8 lapo užduotys. 

Pasiklausyti Z. Venskaus ir S. Kaknevičienės dainos ,,Ačiū tėviškei". Aptarti, apie ką 

ši daina. Pasikalbėti apie Lietuvos kalbą (seniausia pasauly), gamtos grožį, ką 

galime padaryti, kad ji tokia išliktų, kas priklauso nuo mūsų, ką Lietuvai galiu 

padaryti aš? 

Atliekamos O-O-OPA! 35 lapo užduotys. 

Antradienis. 

Ryto ratą pradėti dainos pasiklausymu ,,Lietuva brangi". Apžiūrėti plakato 2 dalį 

(lėktuvas, kryžiai). Pokalbis ,,Darius ir Girėnas". Kas šie žmonės, kuo jie svarbūs 

Lietuvai? Perskaityti J. Minelgos eil. ,,Darius ir Girėnas". Aptarti apie ką šis 

eilėraštis - apie lakūnus, kurie perskrido Atlanto vandenyną, atliko žygdarbį, kad 

išgarsintų Lietuvą pasaulyje, rizikavo savo gyvybe ir žuvo dėl Lietuvos. Kaip buvo 

pavadintas jų lėktuvas? (PK 68 p. ,,Lituanicos" nuotaruka). Pakartoti sąvokas 

,,kairė" ,,dešinė", aptarti, kas pavaizduota lėktuvėlio kairėje (kaimas), o kas 

dešinėje (miestas). 

Atliekamos UB 9 lapo užduotys. 

Pasiūlyti išsilankstyti lėktuvėlį. 

Atliekamos O-O-OPA! 37 lapo užduotys. 

Trečiadienis. 

Ryto ratą pradėti J. Nekrošiaus eil. ,,Gimtinė - tai mes". Eilėraštį aptarti, paaiškinti 

nesuprantamus žodžius. Aiškintis, kad vaikai suvoktų esmę - gimtinė, tai žmonės, 

mes visi. Apžiūrėti plakato 3 dalį. Pokalbis ,,Tautiniai drabužiai, Lietuvos regionai". 

Supažindinti su Lietuvos regionais, regionų tarmėmis. Aiškintis, kokie drabužiai, 

apavas buvo senovėje, iš kur gaudavo drabužius (audė, vyžas pynė), kuo skiriasi 

nuo šiuolaikinių drabužių, kada dabar rengiamės tautiniais rūbais. 

Aptarti PK 71 p. ir suskaičiuoti figūras. 

Atliekamos UB 10 ir 11 lapų užduotys. 

Pasiūlyti pasidaryti dovaną Lietuvai - ,,Širdelė". 

Kervirtadienis. 

Pokalbis ,,Lietuvių liaudies instrumentai". Klausysim lietuvių liaudies instrumentų 

muzikos tembrų (kanklės, skudučiai, birbynė). Kuris instrumentas labiausiai 



primena banguojantį vandenį? Koks didžiausias banguojantis vandens telkinys 

Lietuvoje (Baltijos jūra)? Apžiūrėti plakato 4 dalį su pavaizduota jūra. Paminėti 

laivą ir jo namus uostą. Kas tai per vieta? Kas yra švyturys ir kam jis reikalingas? 

Perskaityti A. Matučio eil. ,,Aš tavo gimtinė". Aiškintis apie ką šis eilėraštis. 

Paaiškinti, kad Lietuva - tai šalis prie jūros , jūrinė valstybė. Išskirti garsą j. 

Sugalvoti žodžių su raide j. Ieškoti J raidžių PK 73 p., jas suskaičiuoti, perskaityti 

sakinius. 

Atliekamos UB 12 ir 13 lapų užduotys. 

Atliekamos O-O-OPA! 38 IR 39 lapų užduotys. 

Penktadienis. 

Visos savaitės kartojimas, įtvirtinimas. Dar kartą aptarsime Tėvynės reikšmę 

kiekvieno gyvenime. 

Ieškosime Lietuvos gaublyje, žemėlapyje, stebėsime Lietuvos žemėlapį. 

Tapymas, piešimas pagal vaikų norus. 
 

PIRMADIENIS 

Savaitės plakatas: 

  

 

 

Maironis ,,Lietuva brangi”: https://www.youtube.com/watch?v=NtI3ECLv2HA 

https://www.youtube.com/watch?v=NtI3ECLv2HA


Pirmas plakato langas:  

 

 

 





 



 

O-O-OPA! Pirma užduotis: 

 

Z. Venskaus ir S. Kaknevičienės daina ,,Ačiū tėviškei” 

https://www.youtube.com/watch?v=-1NBL4BmDlA 

https://www.youtube.com/watch?v=-1NBL4BmDlA


ANTRADIENIS 

Antras plakato langas: 

 



Darius ir Girėnas: 

 

,,Lituanica“: 

 



J. Minelga ,,Darius ir Girėnas“ : 

 

 



O-O-OPA! Antra užduotis: 

 

TREČIADENIS 

Trečias plakato langas: 

 



J. Nekrošius eil. ,,Gimtinė – tai mes“: 

 

 

Tautiniai rūbai: 

  

 

 

 



Daina ,,Tėvynė“: https://www.youtube.com/watch?v=z1rLbfck2Zw 

O-O-OPA! Trečia užduotis: 

 

KETVIRTADIENIS 

Ketvirtas plakato langas: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1rLbfck2Zw


Kanklės, birbynė, skudučiai: 

 

 

kKanklės :https://www.youtube.com/watch?v=FL8UW6i7dqo 

Birbynė: https://www.youtube.com/watch?v=BvWVCSZ81e0 

Skudučiai: https://www.youtube.com/watch?v=pEQjYMH5F2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=BvWVCSZ81e0
https://www.youtube.com/watch?v=pEQjYMH5F2Q


A. Matučio eil. ,,Aš tavo gimtinė“: 

 

 

 

 



O-O-OPA! Ketvirta užduotis: 

 

Papildoma užduotis: 

 


