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ĮŽANGA

Ši knyga skirta mokytojams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais šeštadieninėse 
lituanistinėse mokyklose, kuriose lietuvių kalbos ugdymui yra skiriamos vos kelios valandos.

Programa rengta 4–6 metų vaikams ir planuota orientuojantis į komunikavimo, socialinę, 
pažinimo, meninę ir muzikinę kompetencijas. Čia rasite daug lietuvių kalbos, matematikos, 
gamtos pažinimo, dailės, muzikinių užduočių, eilėraščių, pasakų ir judriųjų žaidimų. Prieš-
darželio (4–5m.) ir darželio (5–6m.) temos parinktos pagal kalendorinius metus, kiekvienoje 
jų supažindinama su nauja raide. Priešdarželio programa sudaryta visiems mokslo metams 
kas antram užsiėmimui, o darželio – visam pirmajam mokslo metų pusmečiui.

Suprantama, kad dėl įvairių priežasčių kai kuriose dienose bus per daug medžiagos, 
o kitose reikės paieškoti ar parengti daugiau. Siūlome mokytojams parinkti ir pritaikyti me-
džiagą, kad tiktų jūsų klasei. Atkreipkite dėmesį ir į pelėdą, jos patarimai yra susiję su vaikų 
vystymosi raida.

● Kiekviena klasė yra unikali, tad drąsiai naudokitės abejomis programomis.
● Beruošdami likusių dienų planus, įtraukite visas pagrindines kompetencijas.
● Darykite spalvotas kopijas vaikams – ne tik patraukliau, tai svarbu ir vaikų vystymosi 

raidai. Atsiminkime, kad mokant naują sąvoką pirmiausia pristatome daiktą, tada – nuotrau-
ką, tada – spalvotą iliustraciją ir tik galiausiai juodą ir baltą iliustraciją.  

Kaip ir visi mokytojai, mes norėjome surinkti kuo daugiau medžiagos, kad būtume tikrai 
pasiruošę. Bet nepamirškime, kad vaikučiams labiau rūpi ne kokia raidė ant lapo, o kas tai 
yra „mokykla“ ir „mokytojas“? Kaip aš prisitaikysiu? Kas bus mano draugai? Ar mokytojas 
mane mylės? Ar mokytojas įžvelgs mano sugebėjimus? Šioje programoje rasite daug už-
duotėlių, kurios padės mažiesiems įveikti mažas ir dideles baimes, padės pasijusti saviems 
ir saugiems. Per žaidimus vaikai suranda draugystę ir jungiasi į klasės „bendruomenę“. Per 
pasakas, kurios nuneša į neribotą idėjų pasaulį, jie išmoksta galvoti lietuviškai. Per dainas 
išmoksta mūsų gimtosios kalbos grožį ir skambesį. Mokinukai džiaugiasi žaisdami, dainuo-
dami, klausydamiesi, ir beveik nejučioms mokytojas atlieka savo darbą: praplečia žodyną, 
išmoko natūralaus kalbos ritmo, pristato raides ir t. t.  

Knygos pabaigoje yra naudotos ir naudotinos literatūros sąrašas bei internete esančių 
pasakų nuorodos. Džiaugiamės, kad kai kurios mokyklos, pamačiusios pateiktą pavyzdinę 
medžiagą, jau įsigijo pagrindines ir pasakų knygas. Skatiname ir kitas mokyklas įsigyti kny-
gų, kad galėtų papildyti pristatytą programą visiems mokslo metams. 

Tikime, kad pedagogai, kūrybingai naudodami pateiktą medžiagą, sėkmingai mokys ma-
žylius lietuvių kalbos ir padės jiems augti lietuviais, pamilti savo tėvų ir senelių kraštą.

JAV LB Švietimo taryba nuoširdžiai dėkoja šios knygos rengėjoms – mokytojoms Kristi-
nai Vyšniauskienei, Rasai Zakarauskienei, Živilei Ramašauskienei, Ingridai Ulskienei, Ingai 
Dabašinskaitei, parengusiai žaidimų priedą, Pranutei Domanskienei, paruošusiai pelėdos 
skiltį, konsultantėms Audronei Elvikienei ir Laimai Petroliūnienei, redaktorei Daivai Litvinskai-
tei, ir maketuotojai Skaistei Bosas. Tariame „ačiū“ lituanistinių mokyklų mokytojoms, išban-
džiusioms rengiamą knygą, už pastabas ir patarimus. 

Auksė Motto
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

2017 metai

Dėkojame pagrindiniam šio projekto mecenatui – Lietuvių Fondui.
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Priešdarželio metų planas

Temos mokslo metų pradžiai
Mes – draugai / Klasės, mokyklos taisyklės
Mano žaislas / Mano daiktai

Pristatytos raidelės ir temos
A Mano augintinis / Naminiai gyvūnai
P Koks aš / Kaip jaučiuosi?
T Rudenėlis atkeliavo
V Rudenėlio gėrybės / Vaisiai ir daržovės
U ir Ū Būkime sveiki ir stiprūs / Bakterijos
N Aš ir mano šeima
E ir Ė Skaičių ir geometrinių figūrų šalyje
J Kelionės
H Mano šalis Lietuva
R Diena ir naktis
B Profesijos
D Duonelės kelias
Z Pavasario šventė – Velykos
Ž Baltijos jūros dugne
Č Mano kūnas

Kitos temos
M Pojūčiai
O Metų laikai

Kartojimas Aš ir mano diena
K Padėkos diena / Mandagumas
  Sveiki sulaukę šv. Kalėdų / Eglutė
S Apšerkšniję mūsų žiemos
I ir Y Ką žinai apie paukščius / Paukšteliai žiemą
L Kas miške gyvena? / Ką žinai apie laukinius žvėris
Š Būk saugus

Kartojimas Užgavėnės
G Pavasaris / Augalų pasaulyje
F Miške / Medžiai
C Mano drabužiai
Kartojimas Mamyčių diena

Temos mokslo metų pabaigai
Vasarėlė jau atėjo / Vabalėliai ir drugeliai
Sveika, vasara / Linkime kad ji būtų puiki, saugi ir turtinga !
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DIENOS TEMA: „Naminiai gyvūnai“   (01)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  Supažindinti su garsu ir raide A, supažindinti vaikus su naminiais gyvuliais ir 
paukščiais, sužinoti, kodėl kai kuriuos gyvūnus ir paukščius vadiname naminiais, skatinti įsiminti rečiau sutin-
kamų naminių gyvulių pavadinimus, mokyti naminių gyvulių jauniklių pavadinimų, supažindinti, kokią naudą 
teikia žmogui gyvuliai, skatinti gyvūnų globą ir meilę jiems, lavinti šnekamąją kalbą pokalbyje apie gyvūnėlius, 
kuriuos augina namuose.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

https://youtu.be/O8uy4JscBWc

Dainelė

„Tupi katins ant tvoros“

Tupi katins ant tvoros
Jo akelės mirga:
Graži būtų ta dainelė, 
Tik nelabai ilga.

https://youtu.be/vDCSqIbjV0o

Šokam, šokam rateliu

Šokam, šokam rateliu,
Garsiai trepsim bateliu,
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Patrepsėsime kartu.
Plojam, plojam katutes,
Keliam saulėn rankutes,
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes paplosime kartu.
Bus ratelyje šilčiau,
Jei sustosime arčiau,
Bus ratelyje gražiau,
Jei sustosime toliau. 
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes pašoksime kartu.

https://youtu.be/N5Rizit7Tio

Užduotys raidės A įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti raidelės A užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Darbinė veikla:  

Ant stalo ar kilimo išdėliojamos  atverstos dvejopos  kortelės:  su  
gyvūnų paveikslėliais (Priedas Nr.1)  ir su  gyvūnų pavadinimų  pir-
mojo  garso  raidėmis  (Priedas Nr.2).
Vaikai po vieną kviečiami įvardyti vieną iš pateiktų gyvūnų.  Jų klau-
siama, kokiu garsu  prasideda jo pavadinimas. Jei vaikui būtina pa-
galba, galima  padėti ištarti gyvūno  pavadinimą, pabrėžiant pirmąjį 

Susipažinimas su nauja raide 
ir garsu A:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai 
   prasideda raide A.
•  Raidės A formą dėliojome iš 
   pagaliukų.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Pokalbis apie naminius gyvūnus: kokią naudą jie duoda žmogui, 
ką jie ėda, kur gyvena, ką jie „sako“. 
Ką galime auginti savo namuose? (Šuo, katė, triušis, vėžlys, žu-
vytės, žiurkėnas, žiurkė, šinšila, jūros kiaulytė). Kodėl žmonės au-
gina naminius gyvūnėlius? Kokia reikalinga priežiūra jiems? Vaikų 
pasisakymai apie savo gyvūnėlius, kuriuos augina namuose, jų 
nuotraukų demonstravimas.

Mokytoja pasakoja apie naminių gyvulių kilmę iš laukinių, jų pri-
sijaukinimą. Akcentuojama, kad gyvulius reikėjo prisijaukinti dėl 

Dienos eilėraštis

„Katytė“

Raina katytė, 
Juoda nosytė, 
Ilgi ūseliai, 
Riesti nageliai.
Ausytės stačios,
Akytės plačios, 
Kojytės baltos 
Ir visad šaltos.

maisto, kailio, odos, o paukščius – dėl kiaušinių, plunksnų, mėsos.
Mokytoja pakviečia mokinius dar kartą pažiūrėti į prieš klasę su-
kabintas gyvūnų nuotraukas. Aiškinama, kad gyvuliais vadinsime 
tuos, kurių namai – tvartas. Virš šių nuotraukų mokytoja lipdo po-
pierinius stogelius. Tada mokinių prašoma pažiūrėti į paukščių 
nuotraukas ir pagalvoti, į kokias dvi grupes galima juos sugrupuoti.
(1– višta, gaidys, kalakutas; 2 – antis ir žąsis, nes jos gali būti ir 
naminės, ir laukinės). Demonstruojamos gyvūnų jauniklių kortelės
Priedas Nr.3
Vaikučiai stengiasi juos pavadinti.

garsą. Įvardijus garsą, kortelėse kviečiama rasti šio garso ženklą 
– raidę. Sėkmingai surasta kortelių  pora yra atiduodama jos radėjui.

Vaikučiai pakviečiami pasižiūrėti ir paklausyti naminių gyvūnų pa-
vadinimų ir garsų:
https://youtu.be/OhNis9Vy8bI
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Lipdymas iš plastilino arba darbelis 
panaudojant popierines lėkštes: 
„Naminiai gyvūnai“

Dienos pasaka:  

Katinėlis ir gaidelis“

https://youtu.be/yhA-RX4B4vw

Arba

„Vištytė ir gaidelis“
Priedas Nr.4

Atsisveikinimas/vertinimas:

Dainelė

„Jei patinka ši dainelė, daryk taip“.

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

„Tai arklys“

https://youtu.be/idRx4kfugqU

Ratelis/žaidimas:

“Bėgo ožka per mišką“

Bėgo ožka per mišką,
Bebėgdama suklupo: 
Vienas ragas kėpso,
Visi vaikai vėpso.
O jūs, vaikai, nevėpsokit,
Paskui dėdę šokinėkit.

https://youtu.be/R3xGK6BBUjA

Žaidimas:

„Namai – miškas“ 

Mokytoja sako gyvūno pavadinimą, o mokiniai rodo stogelį virš gal-
vos, jeigu gyvūnas naminis, medžių ošimą – jeigu gyvūnas laukinis.
Mokiniai pagiriami už teisingus atsakymus. 

Žaidimas:

„Nupiešk katinui uodegą“ 

Ant lentos nupiešiamas katinas be uodegos. Vaikai užrištomis aki-
mis bando nupiešti uodegą. Laimi tiksliausiai nupiešęs uodegą.

Žaidimas:

„Kas aš?“ 

Mokytoja klausia: 
„Aš moku miaukti, gaudau peles, mėgstu pieną. Kas aš?“
„Aš moku loti, saugau namus, esu geras žmogaus draugas. Kas 
aš?“ Ir t. t.

„Aš turėjau gaidį“

https://youtu.be/jKSdggztmsA

Namų darbai:

Atlikti A raidelės užduotis knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal mokinių lygį arba informuoti tėvelius, kad atliktų tik tas užduotis, kurias 
mokiniai noriai atlieka.
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Pažintinė 
veikla
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
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Namų darbai

 

 Susipažinom su raidele ir garsu A: 
Ieškojome pasislėpusių A raidelių. 
Dėliojome raidę iš pagaliukų. 
Spalvinome plotelius pažymėtus nauja 
raide. 
Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 
 

SAVAITĖS TEMA:  „Mano augintinis“ 

UŽDAVINIAI: ugdyti meilę gyvūnams; 
susipažinti su naminių gyvūnėlių 
įvairove, jų priežiūra, pomėgiais; jausti 
atsakomybę už laikomą gyvūną; skatinti 
laisvai išreikšti mintis  bei pasakoti apie 
savo augintinį. 

 Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:  

Pokalbis „Ką galime auginti savo 
namuose?“ (Šuo, katė, triušis,       
vėžlys, žuvytės, žiurkėnas, žiurkė, 
šinšila, jūros kiaulytė). Kodėl žmonės 
augina naminius gyvulėlius? Kokia 
reikalinga priežiūra jiems? Vaikų 
pasisakymai apie savo augintinius. 

Pažintinė veikla grupėje: paveikslėlių 
ir nuotraukų su naminiais gyvūnėliais 
žiūrėjimas ir aptarimas. 

 

 

Skaičiuotė:  
Katinėli, tinginėli,  
Ko pelių negaudai?  
Visą dieną gulinėji,
Pasislėpęs snaudi.  

 

Namų darbai: Atlikti A raidelės užduotis knygelėje „Mano raidės“.  

 
„Namai – miškas“: mokytoja sako gyvūno 
pavadinimą, o mokiniai rodo stogelį virš galvos, jei 
gyvūnas naminis, medžių ošimą- jei gyvūnas laukinis. 

„Nupiešk katinui uodegą“. 

 
  

 
Rankų darbai:
Lipdymas 

„Naminiai gyvūnai“
 

 Savaitės pasaka:
“Katinėlis ir 

Eilėraštis:

„Katytė“
Raina katytė, 
Juoda nosytė, 
Ilgi ūseliai, 
Riesti nageliai.
Ausytės stačios,

Kojytės baltos 
Ir visad šaltos.

Akytės plačios, 
gaidelis” 
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DIENOS TEMA: „Koks aš? Ką aš jaučiu?“   (02)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide P, skatinti vaikus atpažinti ir įvardyti savo jaus-
mus, nuotaikas, pavadinti pagrindines emocijas. Suprasti, kad skirtingose situacijose jaučia skirtingas emoci-
jas, jas išreikšti mimika, balsu, poza. Žaidžiant įvairius žaidimus, pratintis prisijungti prie draugų grupės, įsi-
traukti į žaidimus. Lavinti šnekamąją kalbą pokalbyje apie jausmus. Susipažinti su sąvoka „pora“.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

https://youtu.be/O8uy4JscBWc

Užduotys raidės P įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti P raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Išplėskite vaikų „pojūčių“ žodyną ir palengvinkite jų emocinį vystymąsi.  Su-
gebėdami save išreikšti žodžiais, jie lengviau pereis nuo fizinės prie verbalios 
emocijų raiškos.  

Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu P:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai 
   prasideda raide P.
•  Raidės P formą lipdome 
   iš plastilino.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Vaikai pakviečiami į ratą. Rato viduryje išdėliotos užverstos emo-
cijų veidukų kortelės: linksmas (laimingas), liūdnas (nelaimingas), 
rimtas (susikaupęs), nustebęs (išsigandęs). 
Priedas Nr.1 
Vaikams parodomas paveikslėlis, įvardijama  emocija:  „Tai links-
mas (laimingas) žmogus“. Atversta kortelė paliekama rato vidu-
ryje. Kai visos kortelės atverčiamos, vaikams rodomos nuotaikų 

Darbinė veikla:

Nusipaišyti ant iškirptų popierinių skritulėlių 
nuotaiką atspindintį veidelį ir priklijuoti jį ant 
pagaliuko.
Priedas Nr.3

Arba
Vaikai susėda ratu ant kilimo. Viduryje iš-
dėliojamos užverstos  situacijų kortelės. 
Vaikas išsitraukia kortelę ir ją apibūdina, 
pvz.: „Berniukas linksmas, jis žaidžia“. Jei 

Dainelė:

„Jurgelis meistrelis“
https://youtu.be/dnQZD2SufvE

Dienos eilėraštis:

Mūs pirštukai rašė, rašė,
Pailsėti jie paprašė.
O kodėl gi jie paprašė?
O todėl, kad daug prirašė.

Dienos eilėraštį mokytoja paprašo 
kartoti paskui ją po eilutę, vėliau 
po dvi, tris…
Paklausyti dainelės, o vėliau dai-
nuoti kartu:
„Pirštų šeimynėlė“
 https://youtu.be/7Tu7erdZsDU

reikia, pateikiamas pasisakymo modelis 
arba vaikams užduodami klausimai, pvz.: 
„Kaip jaučiasi berniukas? Kodėl?“ Jei gru-
pėje vaikų daugiau nei kortelių, kortelės 
grąžinamos atgal į rato vidurį.

Arba
Aiškintis sąvokos „pora“ reikšmę ir žaisti 
žaidimą:
„Surask panašų į save“. Vaikučiai ieško po-

situacijų iliustracijos.
Priedas Nr.2 
Komentuojama, vaikai kviečiami išsakyti savo nuomonę aptariant 
situacijas: „Sulūžo berniuko mašinėlė. Kaip jis jaučiasi?“ Vaikai 
pasako, kaip jaučiasi berniukas, suranda atitinkamą nuotaikos  
veiduką. Taip pamažu atverčiamos visos situacijų kortelės ir su-
grupuojamos pagal nuotaikas, emocijas. Atkreipiamas dėmesys 
į skirtingas žodžių formas,  pvz., „mergaitė linksma“, „berniukas 
linksmas“.

ros pagal ūgį, pagal plaukų spalvą, pagal 
drabužių spalvą, pagal nuotaiką.

Arba
Užduotis: vaizduoti skirtingus jausmus, 
juos įvardyti, apibūdinti.   Skatinti įsiklau-
syti ir taisyklingai ištarti žodžius: linksmas, 
liūdnas, laimingas, piktas ir t. t.
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Pirščiukais paišyti su vandeniniais dažais arba naudoti šiaudelių 
pūtimo techniką.

Dienos pasaka:  

„Pelenė“

Pirščiukų žaidimas:  

„Pirštukų vardai“
Aš esu Nykščiukas (rodome iškėlę vienos rankos nykštį),
Kur mano broliukas?
Aš esu Nykščiukas (parodome kitos rankos nykštį),
Aš tavo broliukas. Labas, labas, labas. (Abu nykščius sudedame kryžmai, o po to baksnojame abiejų 
pirštelių pagalvėlėmis ir bučiniu imituojame bučinio garsą).
Aš esu Smiliukas,
Kur mano broliukas? (Taip supažindiname visus likusius pirštelius).

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė
„Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.

Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Judrus žaidimas:  

„Pelenė“

Visi dalyvauja „Pelenės puotoje“ (groja linksma muzika, pagal kurią vaikučiai šoka). Kada muzika nustoja 
grojusi, pasigirsta laikrodžio dūžiai – bam bam bam.
Tuo metu visos mergaitės pameta vieną batelį ir su vienu bateliu nubėga pasislėpti. Tada visi klasės ber-
niukai „princai“ pasiima po vieną paliktą batelį ir eina ieškoti savo „princesės“ arba batelio poros. Kada 
visos „princesės surastos“ – žaisti žaidimą iš pradžių arba pasikeisti vietomis, t. y. berniukai pameta ba-
telius ir mergaitės eina ieškoti.

Arba
Žaidimas: „Atspėk, ką aš vaizduoju“.

Vaikai stovi ratu. Rato viduryje užverstos  kortelės, kuriose  pavaizduoti skirtingų  išraiškų veidai. Vienas  
vaikas paima kortelę ir, nerodydamas jos kitiems, pats savo mimika parodo tokią išraišką. Vaikai įvardija 
vaiko vaizduojamą emociją. Pakui atverčiama kortelė, palyginama, ar panašiai buvo pavaizduota.

Namų darbai:

Atlikti P raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.
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Pažintinė 
veikla

 

 

Piktas Liūdna Linksmas 

Pavargęs Susirūpinęs 

Nustebęs Išsigandusi Kaprizingas 

Juokaujantis 

 

Iliustravo: Živilė Šimėnienė 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 2
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Dienos pasaka „Pelenė“
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• Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 
• Raidę lipdėme iš plastilino. 

• Raidės formą apklijavome lipdukais. 

 

Atlikti   P raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“. 

Mūs pirštukai rašė, rašė, 
Pailsėti jie paprašė. 

O kodėl gi jie paprašė? 
O todėl, kad daug prirašė.

Tikslai: skatinti vaikus atpažinti ir 
įvardinti savo jausmus, nuotaikas, 
pavadinti  pagrindines emocijas. 
Suprasti, kad skirtingose situacijose 
jaučia skirtingas  emocijas, jas 
išreikšti mimika, balsu,  poza. 
Žaidžiant įvairius žaidimus pratintis 
prisijungti prie draugų grupės, 
įsitraukti į žaidimus. 
Aiškinomės sąvokos „pora“ reikšmę ir 
žaidėme žaidimą:“Surask panašų į 
save“. Vaikučiai ieško poros pagal 
ūgį, pagal plaukų spalvą, pagal 
drabužių spalvą, pagal nuotaiką. 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Rudenėlis atkeliavo“   (03)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  Supažindinti su garsu ir raide T, pakartoti spalvų pavadinimus, ugdyti vaikų 
kompetencijas: pažinimo (vaikai aiškinosi, kaip keičiasi metų laikai, kokie yra rudens požymiai, bandė juos skir-
ti), socialumo (klausė vieni kitų, mandagiai kalbėjo, kartu žaidė žaidimus), kūrybiškumo ir iniciatyvumo (patys 
kūrė pokalbį, žaisdami rodė įvairius judesius).

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai.

Užduotys raidės T įsiminimui, rankyčių lavinimui:

Atlikti T raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Vaikai ugdo savo kalbinius įgūdžius besimokydami daugiau specifinių vaiz-
duojamųjų žodžių, susietų su tiesiogine savo patirtimi.  

Susipažinimas su nauja raide ir garsu T:

•  Naujos raidės pristatymas.
• Mokytoja supažindina su nauja raide: 
  parodo raidę ir aiškiai ištaria garsą, po to  
  kiekvienas vaikas pakartoja tardamas, 
  suplodamas rankomis, trepteldamas. 
•  Prisimename, kurie žodžiai prasideda raide T.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Su vaikais aptariama, kad rudenį dažnai žemę merkia lietūs. Kai 
dulkia smulkus lietutis – tai dulksna; kai ilgas ir smarkus lietus – 
liūtis; smarkus lietus – audra (vaikai gali judesiais arba garsais 
vaizduoti dulksną, liūtį, audrą). 
Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą „Lietus“.
Kai saulė šviečia pro lietaus lašus, danguje atsiranda vaivorykštė. 
Kaip ji atrodo, kiek spalvų ją sudaro? Saulės šviesa suskyla į sep-
tynias spalvas – violetinę, mėlyną, žydrą, žalią, geltoną, oranžinę 
ir raudoną. Pasiklausyti dainelės „Vaivorykštės spalvos“:
https://youtu.be/45Q5xt-rKiE

Dienos dainelė:

„Tindi rindi riuška“
Priedas Nr.1

https://youtu.be/8cAZ-6O7gIA

Dainelė:

 „Graži mūsų šeimynėlė“

https://youtu.be/WF9BrCzBtyk

Dienos eilėraštis:

Krinta lapas uosio, 
Krinta lapas klevo — 
Dėdė rudenėlis 
Žemėn atkeliavo.

Visi sėdi ratu. Mokytoja primena, kad  pasakodami apie rudens 
gėrybes stengsis  kalbėti po vieną (vienas kalba – kiti tyli). Vaikai 
dalijasi savo įspūdžiais, patirtimi:  kas buvo kaime, sode ar miške, 
ką  ten veikė (rinko uogas, grybus, kasė bulves, rovė morkas). 
Vardijamos daržovės, uogos, vaisiai. Aiškinamasi, kas gali augti 
žemėje, ant medžio. Aptariama, kad daržovės dygsta, auga, žydi 
ir noksta,  kodėl reikia nuimti derlių, kur jis dedamas ir saugomas; 
aiškinamasi, iš kur parduotuvėse atsiranda svogūnai, morkos ir 
pan. 
Vaikams išdalijamos vaivorykštės spalvų juostelės ir atliekamas 
darbelis „Vaivorykštė“.
Priedas Nr.2
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Aplikacija „Rudenėlis“ arba „Lietutis“

Pirštukų žaidimai:   

Penki linksmi lašeliai 
Jau krenta į žemelę.
Paprašysim lašelius,
Kad sakytų vardelius.
Tuk-tuk-tuk-tuk – nykštys,
Tam-tam-tam-tam – smilius,
Tim-tim-tim-tim – didysis,
Tik-tik-tik-tik – bevardis,
Tip-tip-tip-tip – mažylis.

Vaikai atsitupia ir piršteliais barbena į grindis.

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.

Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Judrus žaidimas:  

Lietuvių liaudies žaidimai:
„Žirniukas ir pupytė“,
„Grybs grybs“,
„Bulvienė“,
„Ropės rovimas“
Priedas Nr.1

„Šokis su lazda“ 
Visi stovi ratu. Vienas vaikas rankoje laiko lazdą. Įjungiama muzika. Vaikai vienas kitam perduoda lazdą. 
Muzika nutildoma. Tas vaikas, kurio rankose liko lazda, išeina iš žaidimo. Laimi tik vienas likęs žaidėjas.

Namų darbai:

Atlikti T raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.

Dienos pasaka:  

„Dangus griūva“

https://youtu.be/7euuZQ7GdTg
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Pažintinė 
veikla

Priedai

Lietuvių ratelis „Bulvienė“ (Dzūkija, Varėnos raj. // Lietuvių liaudies rateliai, 
žaidimai, šokiai / Sud. A. Kirvaitienė. Kaunas: Šviesa, 1992, p. 71–72 )

Bulvienė

Lietuvių žaidimas „Ropės rovimas“
pagal (LT, V, p. 499 ar Senovinis kalendorius mažiesiems „Rudenėlis“ / Sud. 

G.Germanienė. Vilnius: Leidybos centras, 1993, p. 46)

Visi žaidėjai susėda eilute, apžergdami ir abiem rankomis per liemenį apkabindami 
priešais sėdintį. Iš pradžių vienas mokytojas joja aplink ir šneka arba dainuoja:

Jojau jojau aplink dvarą,
Dvaro šunys – au au                                 (dainuojant au au galima du kartus 

pašokti)
Su kepure – plumpt, plumpt!                   (vėl galima du kartus pašokti)
Aš tų šunų nebijau,
Su kačerga nuvaikiau.
Atjojęs pas šeimininką (sėdintį prieky), pasisveikina, klausia, ar pasėjo, ar išdygo, 

ar išaugo roputės ir pan. Tada klausia, ar galima išrauti vieną „roputę“. Gavęs leidimą, 
išrauna, t. y. iškelia ar už rankyčių ištraukia sėdintį prieky. Dabar jau joja ir šokinėja du. 
Ir t. t.

Lietuvių daina „Tindi rindi riuška“
( Vaikučiams pabiručiams / Sud. A. Katinienė. Kaunas: Šviesa, 1990. p. 41)

Tindi rindi riuška Vilkas šieną pjauna, Kurmis bulves kasa,
Kas ten miške triuška? Meška riešutauna, Lapė vištą peša,
Ar ne voveraitė, O kiškelis nabagėlis  Katinėlis rainakėlis

        Ruda kepuraitė.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2
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Paveikslėliai pasakai

Dienos pasaka
„Dangus griūva“
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Vaikai dalijosi savo įspūdžiais, patirtimi:  kas buvo kaime, sode ar 
miške, ką  ten veikė (rinko uogas, grybus, kasė bulves, rovė morkas).
Aiškinomės, kad kai dulkia smulkus lietutis – tai dulksna; kai ilgas ir 
smarkus lietus – liūtis; smarkus lietus – audra. Kai saulė šviečia pro 
lietaus lašus, danguje atsiranda vaivorykštė. Kaip ji atrodo, kiek spalvų 
ją sudaro?

Žaidėme žaidimą: „Lietus“
Klausėmės dainelės „ Vaivorykštės spalvos“
 

Lietuvių liaudies žaidimai:
,,Žirniukas ir pupytė“
,,Grybs grybs“
„Bulvienė“
„Ropės rovimas“
„Šokis su lazda”

 

 

 

Dienos eilėraštis:

Krinta lapas uosio,
Krinta lapas klevo —

Dėdė rudenėlis
Žernėn atkeliavo.

 

Namų darbai:

Atlikti T raidelės užduotis knygelėje
„Mano raidės“.
 

 

Namų darbai



21

DIENOS TEMA: „Vaisiai ir daržovės“   (04)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide V, išmokti atskirti vaisius nuo daržovių. Ugdyti 
supratimą apie vaisių ir daržovių naudą. Susipažinti su naudingais organizmui vitaminais, kurių apstu vaisiuose 
ir daržovėse ir kurie ne tik sveiki, bet ir skanūs.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

https://youtu.be/O8uy4JscBWc

Užduotys raidės V įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti V raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Vaikams labai patinka minti mįsles. Mindami „Paslapčių maišelio“ mįsles vaikai 
smalsauja, ši veikla sustiprina formų, dydžio, spalvų, skonio ir kvapų žinias.  

Susipažinimas su nauja raide ir garsu V:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai prasideda raide V.
•  Vaikams pasakoma surasti V  raidę, parašytą ant lapelių ir 
   priklijuotą klasėje įvairiose vaikams prieinamose vietose. 
   Suradę „raides“ jas ištaria, suskaičiuoja, kas kiek surinko, 
   aptariama, kas surinko daugiau, o kas mažiau, sudedami 
   užrašyti skaičiai nuo didžiausio iki mažiausio.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Vaikučiai spėlioja vaisius ir daržoves pagal spalvą, 
kvapą, skonį.
https://youtu.be/MGu2Q31B4xk - uogos, vaisiai, 
sąvokos.

Arba
žaidžia grupinį žaidimą „Paslapčių maišelis“, kuris 
padeda lengviau įsiminti vaisių ir daržovių pavadi-
nimus.
Pokalbis apie vaisių ir daržovių naudą.

Paslapčių maišelis:

Į maišą įdėti vaisių arba daržovę. Iš 
eilės kiekvienas vaikas kiša ranką/
as į maišą ir liesdamas bando atspėti 
pavadinimą. Kai atspėjama, į maišą 
dedamas kitas vaisius ar daržovė.

Darbinė veikla:

Žaidimas su vaisių ir daržovių kortelė-
mis. Ant stalo padedami du krepšeliai 
su užrašais „Vaisiai“ ir „Daržovės“. 
Vaikai dėlioja korteles - vaisiai į vaisių 
krepšelį, daržovės į daržovių.
Priedas Nr.2
Priedas Nr.3

Dienos dainelė:

„Opa opa opapa“

Dainai galima sugalvoti judesius, pritarti plojimu. Pvz., pradėti dainą 
atsitūpus ir po truputį stotis (rankomis imituoti augimą). Dainuojant 
„Aš tą pupą pamačiau“ galima ploti.
Priedas Nr.1

Vaikai sėdi ratelyje. Jiems padalinti vaisių ir daržovių karūnas. Leisti 
vaikams prisistatyti tobulinant šnekamąją kalbą: „Aš esu burokas“, 
„Aš esu vynuogė“...
Paklausti, koks vaisius ar daržovė prasideda raide V?
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Spalvoto popieriaus aplikacija „Vaisius ar daržovė“ – 
vaikai pasirenka, kokį vaisių ar daržovę aplikuoti. 

Arba
sodo ir daržo gėrybių piešimas akvarele arba guašu. 

Arba
vaisių ir daržovių antspaudavimas. 

Dienos pasaka:  

„Ropė“ 

Pirščiukų žaidimas:   

„Kopūstėlis“

Kopūstėlį mes kapojam (ranka braukiame tarp išskėstų pirštų),
Morkas skutam ir tarkuojam (delną pirštais braukom aukštyn žemyn),
Beriam druskos kuo skubiausiai (barbename pirštais į delną)
Ir kopūstą mes suspausim (pirštus suveriame ir suspaudžiame).

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:   

„Sėdi kopūstas vidury ratelio...“ 
(į ratelį išrenkama vis kita dar-
žovė ar vaisius).

Užrištomis akimis vaikai ragau-
ja ir spėja vaisių ir daržovių pa-
vadinimus.

Judrus žaidimas:  

 „Valgomas – nevalgomas“

Žaidimo vedėjas iš eilės mėto kamuolį kiekvienam žaidėjui ir var-
dija įvairius daiktus, pvz.: obuolys, šakutė, medis, kriaušė, ana-
nasas, kėdė... Jei pasakomas valgomas daiktas – žaidėjas turi 
kamuolį sugauti, jei nevalgomas – atmušti. Neteisingai pasielgęs 
žaidėjas, t. y. atmušęs valgomą daiktą ar pagavęs nevalgomą, 
tampa žaidimo vedėju.

Arba
„Išrauti morką“
Pusė grupės mokinių atsigula ant pilvo į ratelį, susikabindami sti-
priai rankomis. Kita grupė mokinių „rauna“ atsigulusius už kojų. 
Kai jau visos „morkos išrautos“, grupės keičiasi vietomis.

Namų darbai:

Atlikti V raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.
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Pažintinė 
veikla

 

 

 

 

  

 

 

VAISIAI

Lietuvių daina „Opa opa opapa“

I var. (Vėdarių k., Antazavės apyl., Zarasų r. // L. l. dainynas; I Vaikų dainos / Parengė P.
Jokimaitienė ir Z. Puteikienė. Vilnius, 1980, p. 156; mel. p. 575) 

Opa opa opapa

II var. (Kackonių k., Adutiškio apyl., Švenčionių r. // L. l. dainynas; I Vaikų dainos /
Parengė P. Jokimaitienė ir Z. Puteikienė. Vilnius, 1980, p. 157; mel.  p. 575)

Opa opa opapa

 

 

 

 

OBUOLYS BANANAS VYŠNIOS ANANASAS AVIETĖ BRAŠKĖ 

VYNUOGĖS KIVI CITRINA KOKOSAS ABRIKOSAS ARBŪZAS 

APELSINAS PERSIKAS KRIAUŠĖ SLYVA MANGO GREIPFRUTAS 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 2



24

Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              



25

 

 

 

Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Ropė“
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Susipažinom su raidele ir garsu V.  
1. Naujos raidės formą lipdėme iš plastilino.  

2. Naudojome lenteles naujos raidės rašymui.  

3. Bandėme suvaidinti naują raidę.  

4. Atlikome užduotis rankytės lavinimui.  

 

 
     

  

 

    

Tema: „Vaisiai ir Daržovės”
Tikslai: išmokti atskirti vaisius nuo

daržovių. Ugdyti supratimą apie vaisių 
ir daržovių naudą. Susipažinti su naudingais organizmui vitaminais, 
kurių apstu vaisiuose ir daržovėse ir kurie ne tik sveiki, bet ir skanūs.

Metodai: vaikučiai spėliojo vaisius ir daržoves pagal spalvą, kvapą,  
skonį. Žaidė grupinį žaidimą „Paslapčių maišelis“, kuris padėjo lengviau 
įsiminti vaisių ir daržovių pavadinimus. 

     Darbelis: „Vaisių ir daržovių krepšeliai“  

      Žaidimas: „Valgomas – Nevalgomas“,  

        „Išrauti morką“.

Eilėraštis:  
 Opa opa opapa  

 Augo žirnis ir pupa.  

 Aš tą pupą pamačiau  

 Ir dantukais sukramčiau.     

Mįslės: Daug sesyčių vienam lopšy supas? (Žirniai)  

Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė? (Agurkas)  

Kas jį pauosto, ašarą šluosto. (Svogūnas)  

 
K.V. 

    
Ačiū už atneštus vaisius ir daržoves, jie buvo naudingi ir skanūs! 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Būkime sveiki ir stiprūs“   (05)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsais ir raidėmis U, Ū, ugdyti vaikų socialinę, pažinimo, 
sveikatos saugojimo kompetencijas. Pratinti vaikus nuo mažens laikytis švaros ir tvarkos, ugdyti suvokimą apie 
asmens higieną, apie sveiką mitybą, apie „sveikus“ ir „nesveikus“ maisto produktus, išmokyti žaisti naują judrų 
žaidimą.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit.

Užduotys raidės U, Ū įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti U, Ū raidelių užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Priminkite, supažindinkite vaikus su žodžiais, kurie rečiau vartojami namuose, 
parodykite paveikslėlius ar konkrečius pavyzdžius.  Pasakykite vaikams, ką jie 
turi išgirsti klausydami mokytojos skaitomos istorijos.  Skaitydami sustokite ir 
paklauskite, ar vaikai suprato istorijoje esančias sąvokas.  

Susipažinimas su naujomis raidėmis ir garsais U, Ū:

•  Naujų raidžių pristatymas.
•  Atidus klausymas ir U, Ū diktanto rašymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai prasideda raidėmis U, Ū.
•  Naujų raidžių kontūrus apvedžiojame pirštais.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Pokalbis apie  sveiką mitybą, apie „svei-
kus“ ir „nesveikus“ maisto produktus,  as-
mens higieną, poilsį, laikyseną, sportą, o 
taip pat apie žalingų įpročių neigiamą įtaką 
organizmui.
Priedas Nr.6

Darbinė veikla:

„Papasakok apie nupieštą daiktą“

Žaidimo tikslas – įtvirtinti asmens higienos 
įgūdžius.
Žaidimo priemonės: paveikslėliai, kuriuose 
nupieštos higienos priemonės.
Priedas Nr.3
Žaidimo eiga: mokytoja rodo vaikams pa-
veikslėlį, kuriame nupieštos, pavyzdžiui, 
šukos. Pašauktas vaikas turi papasakoti 

Paklausyti dainelę:

„Dantukų dainelė“:
https://youtu.be/DId6gjN-uNU

Pasiūlyti vaikams „pažadinti“ 
savo kūną mankštele „Pabusk“:

Pabudo rankytė 
(pakelti vieną ranką),
Pabudo – antra 
(pakelti kitą ranką).
Pabudo galvytė (pasukti galvą),
Pabudo petukai
(pakilnoti petukus), 
Pabudo kojytė (pakelti koją),
Pabudo kita (pakelti kitą koją), 
Pabudau ir aš (pašokti ir suploti).

Dienos eilėraštis:

Uda, uda, udada,
Eina kiškis su lazda,
Per miškelį, per laukus
Eina kiškis pas vaikus. 

Paklausti, kuriuose žodžiuose 
girdisi raidė U.

viską, ką žino apie šukas: „Šukomis man 
mama šukuoja plaukus, kai aš rytą einu į 
darželį. Bet darželyje aš pati susišukuoju, 
kai atsikeliu po dienos miego. Dar šukomis 
šukuoju lėlę, kai su ja žaidžiu. Šukas ret-
karčiais reikia išvalyti ir išplauti...“
Kuo daugiau vaikas papasakoja apie higi-
enos priemones, tuo garsiau kiti vaikai jam 
paploja.

Iš senų žurnalų kirpti sveikus ir nesveikus 
produktus, higienos reikmenis ir klijuoti 
juos ant linksmo ir liūdno dantuko formos.
Priedas Nr.4

„Dantukai 4“:
https://youtu.be/h6D4bvtHND0

Arba
„Kada tu tai darai?“

Žaidimo tikslas – įtvirtinti asmens higienos 
įgūdžius.
Žaidimo eiga: mokytoja pakviečia vieną 
vaiką ir rodo jam (kiti vaikai stebi) kokį nors 
veiksmą, pavyzdžiui, imituoja rankų plovi-
mą, dantų valymą, šukavimąsi, batų valy-
mą ir t. t., ir klausia: „Kada tu tai darai?“ 
Jeigu vaikas atsako, pavyzdžiui, kad dantis 
valo ryte, vaikai patikslina: rytą ir vakare.

Arba
kaip taisyklingai valyti dantukus?
https://youtu.be/TN2TMF46q4o

Arba
„Nešvari ir netvarkinga lėlytė“
Priedas Nr.1
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Po perskaitytos dienos pasakos „Fui ir Fe nuotykiai. 
Apie bakterijas“, vaikai savo įspūdžius gali iliustruoti 
piešiniais,  kur dar galėtų gyventi bakterijos?

Arba
Aplikacija „Dantukai“

Dienos pasaka:  

Mokytoja: „Vaikai, ar kas nors žino, kas yra 
bakterijos? (Įvairūs vaikų atsakymai). Bak-
terijos yra labai mažyčiai gyvi organizmai, 
kurie gyvena visur. Jos tokios mažos, kad 
mes negalime įžiūrėti. Bakterijų pilna ant ne-
švarių rankų, neplautų daržovių... Paskaitę 
pasaką apie bakterijas sužinosime, kur jos 
atsirado, kaip keliavo po pasaulį, kas nutiko 
mergaitei, kai ji suvalgė neplautą obuolį“.

„Fui ir Fe nuotykiai. Apie bakterijas“

Perskaitę Ritos Bagdonaitės knygą „Fui ir 
Fe nuotykiai“, pažiūrėję iliustracijas, vaikai 
atsakinėja į klausimus: kodėl mamos drau-
džia mažyliams liesti katiną Princą? Koks 
gyvenimas virė šiukšlių 
konteineryje? Kiek bakterijų galėtų būti pa-
saulyje? Kaip bakterijos gavo tokius vardus? 
Kaip bakterijos keliavo? Kas atsitiko Birutei? 
Kodėl ji susirgo? Aptarti, kur dar galėtų veis-
tis bakterijos ir kaip greitai jos dauginasi?
Padaromos išvados, kurias siūloma užrašyti 
ant popieriaus lapo, kaip derėtų elgtis, kad 
mūsų neužpultų įvairios bakterijos ir mes 
būtume sveiki.

Pirštukų žaidimai:  

„Stovi namas ant kalnelio (pirštais rodome stogelį),
O aplink žolė, medeliai (pirštais „trupiname“)
Ir margi gėlių žiedeliai (sukinėjam pakeltas, sulenktas 
per alkūnes rankas, kaip rodydami saulės 
spindulėlius)
Supa mažąjį namelį (sukam rankas per riešus).
Viską slepia čia tvora (dedam praskiestais pirštais 
plaštaką prieš akis, delnais į akių pusę),
Už tvoros kažkas yra (laikydami rankas taip pat, 
pasukinėjame galvą į šonus).
Mes atversim vartelius 
(atitraukiam delnus į šalį)
Ir pasveikinsim visus (plojam delnais).
Pasitinka mus draugai (pirštais ore ant stalo darom 
žingsniukus),
Šoksim, dūksim mes ilgai (plojam poromis delnais, 
vienas kitam, tai po vieną, tai abiem).

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo 
dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas 
nepatiko.

Judrus žaidimas:  

„Plaustas“

Priemonės: muzika, didelis medžiagos ga-
balas. 
Žaidimo aprašymas: patalpos viduryje pa-
tiesiama medžiaga. Tai yra plaustas. Visi 
žaidėjai vaikšto aplinkui - plaukia vandeny-
je šalia plausto. Kai vadovas nutildo muzi-
ką, visi žaidėjai turi sutilpti ant plausto. Mu-
zikai vėl pradėjus groti, žaidėjai gali ramiai 
nulipti. Kol groja muzika, vadovas užlenkia 
dalį medžiagos - ant plausto lieka mažiau 
vietos. Taip kartojama tol, kol žaidėjai su-
geba visi sutilpti ant plausto.

Ratelis, daina:  

„Švarių rankyčių šokis“
Priedas Nr.2

Namų darbai:

Atlikti U, Ū raidelių užduotis knygelėje 
„Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal mokinių lygį 
arba informuoti tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai noriai atlieka.

Arba
„Perduok sviedinį“

Vaikai stovi rateliu. Ir po signalo vienas ki-
tam perduoda sviedinį. Sviedinys turi apeiti 
aplink ratą. Ir stengtis neišmesti sviedinio 
iš rankų. Prieš perduodant sviedinį toliau, 
apsisukti vietoje, jį laikant rankose. Sviedi-
nį perduoti sėdint.

Arba
„Ūsai“

Ant didelio popieriaus lapo nupiešiamas 
vyras. Vaikai užrištomis akimis bando 
priklijuoti jam ūsus. Laimi tiksliausiai pri-
klijavęs.
Priedas Nr.7
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Pažintinė 
veikla

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA 
„SVEIKATOS ŽELEMENĖLIAI“ 

“Nešvari ir netvarkinga lėlytė“
Auklėtojos padejėja grupėje aptinka nešvarią ir netvarkingai aprengtą 

lėlytę (veidukas ištepliotas uogiene, drabūžėliai yra purvini, plaukučiai suvelti, rankų
pirštukai ir kojytės smėlėtos ir juodos). Nustebusi bando atkreipti vaikų dėmesį į savo
radinį garsiai sakydama:

Auklėtojos padėjėja: „Kas atsitiko šiai lėlytei“?

Kai vaikų dėmesys atkreiptas, auklėtoja paima šią lėlę ir pradeda susimąčius
klausinėti vaikų:

Auklėtoja: „Kas gi iš tiesų galėjo nutikti šiai lėlytei, kad ji tokia nešvari ir netvarkinga“?

Vakiai pateikia atsakymus: „Pavalgiusi nenusiprausė, nesusišukavo, po lauko
nenusiplovė rankų, bėgiojo basomis, nepakeitė rūbelių po lauko ir pan.“

Auklėtoja: „Kaip mes galėtume padėti jai, kad ji taptu tvarkinga ir švari“?

Vakai pateikia atsakymus: „Nuprausti, sušukuoti, perrengti švariais

rūbeliais“.

Auklėtoja: „O ko mums reikia, kad galėtume tai padaryti, kokių higienos

priemonių“?

Vakai pateikia atsakymus: „Muilo, šampuno, rankšluoščio, plaukų šukų, vandens ir
pan.“

Pastaba: Vaikams vardijant  reikalingas priemones, auklėtoja iš krepšelio
traukia būtiniausias higienos priemones ir prašo jas apibūdinti, pvz.: Koks yra
muilas? (vaikų atsakymai: slidus, kvepiantis, spalvotas ir pan.).

Auklėtoja: „Šaunuoliai vaikai, jus puikiai žinote, ko reikia, kad sutvarkytumėte
lėlytę, tad noriu paklausti, kas iš jūsų norėtų ją nuprausti“? (Štai čia įsivyravo tyla,
vaikai susižvalgė, paslėpė rankytes už nugaros ir niekas nenorėjo imti nešvarios
lėlytės į rankas. Tačiau po kelių minučių keli vaikai ryžosi šiam žygiui ) „Tad visus
kviečiu į prausyklą stebėti, kaip Barbora ir Dominykas nupraus lelytę“.

Pastaba: Kai lėlė buvo nuprausta atsirado labai daug norinčiu ją palaikyti ir
perrengti švariais rūbeliais bei sušukuoti jai plaukučius .

Auklėtoja: „Vaikai, kaip dabar atrodo lėlė“?

Vakai pateikia atsakymus: „Ji švari, skaniai kvepia, jos rūbeliai gražūs,
plaukučiai tvarkingai surišti“...

Auklėtoja apibendrina: „Vaikai, tai kaip mes turime elgtis, kad mes būtume
tvarkingi ir gražus, kaip dabar atrodo ši lėlė“?

Vakai pateikia atsakymus: „Plauti rankas po lauko, praustis, valytis dantukus,
keisti rūbelius, šukuotis ir pan.“ (vaikų atsakymai užrašomi ant popieriaus lapo). 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja kartu dainuoja ir atlieka judesius:

“Švarių rankyčių šokis”

Dvi rankytes aš turiu -                    (rodo per alkūnes sulenktas rankas). 

Tinginiauti negaliu –                                          (pagraso pirštuku).

Trinu uoliai, nuplaunu gerai –          (trinti tarpupirščius ir išorines delnų puses. Trinti 

                                                                                  delną į delną).

Švarios būs tikrai –                           (plojame).

Su muilu tikrai draugausiu -             (trinti sulenktus ir suglaustus pirštus sukamaisiais 

judesiais kitos rankosdelne).

Rankšluostuku pasikliausiu -             (spaudžiame pakaitomis vienos ir kitos rankos 

       delniuką).

Trinu uoliai, nuplaunu gerai -          (trinti tarpupirščius ir išorines delnų puses. Trinti 

delną į delną).

Švarios būs tikrai -                              (plojame).

 

 

 

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 7

Priedas Nr. 7

Mokytoja kartu dainuoja ir atlieka judesius:

“Švarių rankyčių šokis”

Dvi rankytes aš turiu -                    (rodo per alkūnes sulenktas rankas). 

Tinginiauti negaliu –                                          (pagraso pirštuku).

Trinu uoliai, nuplaunu gerai –          (trinti tarpupirščius ir išorines delnų puses. Trinti 

                                                                                  delną į delną).

Švarios būs tikrai –                           (plojame).

Su muilu tikrai draugausiu -             (trinti sulenktus ir suglaustus pirštus sukamaisiais 

judesiais kitos rankosdelne).

Rankšluostuku pasikliausiu -             (spaudžiame pakaitomis vienos irkitos rankos 

       delniuką).

Trinu uoliai, nuplaunu gerai -          (trinti tarpupirščius ir išorines delnų puses. Trinti 

delną į delną).

Švarios būs tikrai -                              (plojame).
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Fui ir Fe nuotykiai“
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Susipažinome su raidelėmis ir garsais U ir Ū.  
1. Naujas raides rašėme lentoje ir erdvėje. 
2. Naujų raidžių kontūrus apvedžiojome 
pirštais.                               
3. Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 

    Tikslai: ugdyti supratimą apie  
 sveiką mitybą, apie  sveikus” ir 
  nesveikus” maisto produktus, 
 asmens higieną, poilsį, laikyseną, 
sportą, o taip pat apie žalingų 
įpročių neigiamą įtaką organizmui. 
    Metodai: vaizdinė medžiaga, 
pokalbis, žaidimas. 

 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Mano šeima“   (06)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  Supažindinti su garsu ir raide N, įsiminti tėvų vardus, pavardes, žinoti savo 
vardą, pavardę, adresą; paaiškinti, kuris šeimos narys ką daro, padėti suprasti, kodėl žmogui ypač brangus jo 
būstas, namas. Skiepyti pagarbą tėvams, seneliams, pasijusti atsakingesniems už jaunesnius brolius ar sese-
ris. Pakalbėti apie pareigas ir darbus. namuose.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit.

Užduotys raidės N įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti N raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Vaikams be galo patinka kalbėti apie savo šeimą!
Geriausia vienos veiklos trukmė – 10–15 minučių!  

Susipažinimas su nauja raide ir 
garsu N:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai 
   prasideda raide N. 
•  Naują raidę pirštais rašome 
   smėlio dėžutėje.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Pokalbis „Kam reikalingi namai?“
Išsiaiškinti:
• Kas sudaro šeimą?
• Ką reiškia turėti šeimą?
• Kokios būna šeimos?
• Ką reiškia būti gimine? Vaikučiai pasakoja, kur jie gyvena (ar 
žino savo adresą, tėvų vardus, pavardes?), gauna užduotį – su-
žinoti. Pakalbėti apie pareigas ir darbus namuose. Pakalbėti apie 
pagrindines namo dalis, kambarių ir baldų pavadinimus (knygelė 
„Triušių namas“).

Darbinė veikla:

Kerpa nuotraukas atsineštas 
iš namų. Aiškinasi, kas suda-
ro šeimą: tėtė, mama, vaikai, 
močiutė, senelis ir pan. Iš 
nuotraukų nustato žmogaus 
amžių: jaunas, mažas, se-
nas. Klijuoja ant popieriaus 
lapo sudarytus šeimos por-
tretus.

Paklausyti dainelę:

„Mažas namelis“
https://youtu.be/8qqWY3oGbZM

Paklausti vaikučių, apie ką dainelė ir eilėraštis? Kas gyvena eilėraščio namelyje, dainelės namelyje? 
Kurių pavadinimas prasideda raide N?

Dienos eilėraštis:

Pailgam žaliam namely
Broliai žirniai puotą kelia.

Tai galvota sugalvota
Kelt žaliam namely puotą!
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Piešti pieštukais arba kreidelėmis tema: 
„Mano šeima“

Arba 
aplikacija:
„Mano namas“

Dienos pasaka:  

„Lokio trobelė“

Pirštukų žaidimai:  

„Bičių namas“

Tai yra bičių namas. (Iškeliame vieną kumštį.)
Tai yra bičių namas. (Iškeliame kitą kumštį.)
Bet kur yra bitės?
Palaukite, tuoj jos išeis:
1,2,3,4,5. (Skaičiuodami atlenkiame po vieną pirštą. Vėliau 
žaidimą galime pakartoti skaičiuodami anglų kalba.)

Arba
„Kiek kampų kambary?“

Kiek kampų kambary?
Žinom, žinom: keturi!
Kampas, kampas, kampas, kampas...
- Kambary, tu keturkampas!
Žvalgos kambary vaikai:
- Keturkampiai ir langai.
Keturkampė mūsų grupė – Strikt! Pastrikt!
Šokuok, vaikuti!

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:  

„Mūs ratelis mažas“
Priedas Nr.1

Judrus žaidimas:  

„Muzikinės kėdės“

Kėdės sustatomos ratu. Viena kėde mažiau negu 
yra vaikų. Visi vaikai stovi prie kėdžių. Įjungiama
muzika, vaikai eina ratu ir šoka. Po kurio laiko mu-
zika išjungiama. Vaikai sėdasi ant kėdžių. Likęs be 
kėdės vaikas išeina iš žaidimo. Žaidžiama, kol su 
kėde lieka vienas mokinys.

Namų darbai:

Atlikti N raidelės užduotis knyge-
lėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal mo-
kinių lygį arba informuoti tėvelius, 
kad atliktų tik tas užduotis, kurias 
mokiniai noriai atlieka.

Arba
„Ar žinai, kur gyveni?“

Žaidimo tikslas – patikrinti, ar vaikai žino savo 
namų adresą ir įtvirtinti jį.
Žaidimo eiga:  vaikai susodinami pusračiu, kad 
gerai matytų vienas kitą. Auklėtoja atidžiai juos 
apžiūri ir stengiasi įsiminti, kas kuo apsirengęs. 
Paskui ji atsuka nugarą į vaikus, prideda prie bur-
nos ranką ir sako: „Dėmesio! Ieškau mergaitės. 
Ji vilki raudona suknele su baltais žirneliais. Jos 
plaukuose – baltas kaspinas“. Visi vaikai klau-
sosi ir apžiūrinėja vienas kitą. Mergaitė, kuri yra 
taip apsirengusi, atsistoja ir pasako savo vardą ir 
namų adresą.
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Pažintinė 
veikla Lietuvių liaudies daina/ratelis 

“Mūs ratelis mažas” 
 

 

Vienas vaikas, su būgneliu,  išrenkamas į rato vidurį. Visi vaikučiai eina rateliu ir 
dainuoja:

 

Visi ploja ir dainuoja, o išrinktasis vaikas muša būgnelį. Žodį “Zuikutis” pakeičiame to 
vaiko, kuris muša būgnelį vardu:

 

Vėliau kitas vaikas išrenkamas į rato vidurį ir viskas kartojama iš pradžių.

Priedas Nr. 1

Meninė veikla

Idėjos darbeliams
                                                                                              

 

 

  

 

„zuikutis”
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Meninė veikla

Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka.
„Lokio trobelė“

Detalės magnetinei lentai
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Eilėraštis: 
Pailgam žaliam namely 
Broliai žirniai puotą kelia. 
Tai galvota sugalvota 
Kelt žaliam namely puotą! 
 

 
 
 
 

 
 
ė 

S usipažinome su r aidele ir  gar su N .  
1. Naują raidę rašėme lentoje ir erdvėje. 
2. Lankstėme raidę iš vielos. 
3. Raidę rašėme smėlio dėžutėje. 
4. Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 

Tema: „Aš ir mano šeima“  
 Tikslai ─ išsiaiškinti : 
• Kas sudaro šeimą? 
• Ką reiškia turėti šeimą? 
• Kokios būna šeimos? 
• Ką reiškia būti gimine? 
  Metodai: meškiukų šeimyna pasakojo, 
kad jų brangiausias turtas yra šeima. 
Be jos jie neįsivaizduoja laimingo 
gyvenimo. Reikia turėti artimųjų, 
kurie būtų šalia svarbiausiomis 
gyvenimo akimirkomis. Tokius žmones 
vadiname šeima. Kalbėjomės apie namo 
sudedams dalis, kambarius, baldus. 

Tikslai: skiepyti pagarbą tėvams, 
seneliams, pasijusti atsakingiau už 
jaunesnius brolius ar seseris. 
Pakalbėti apie pareigas ir darbus 
namuose. 
Darbelis: „Namelis“  
Pasaka: 
„Lokio trobelė“ 

Namų darbai: Atlikti N raidelės 
užduotis knygelėje „Mano raidės“.

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Skaičių ir geometrinių figūrų šalyje“  (07)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  Supažindinti su garsais ir raidėmis E, Ė, išmokti skaičiuoti 10 ribose. Suvokti 
sąvokas mažai, daug. Lyginti daiktus pagal skaičių. Lyginti ir žinoti skaičių kaimynus, nusiteikti tyrinėti, ką galima 
ir ko negalima suskaičiuoti artimiausioje aplinkoje; stengtis skaičiuojant derinti giminę; išmokti atpažinti trikampį, 
keturkampį ir apskritimą. Įtvirtinti geometrinių figūrų vaizdinius, parodyti, kad jos gali būti  įvairių spalvų ir dydžių. 
Formuoti  įgūdį kirpti tiesia linija, tvarkingai ir kruopščiai klijuoti.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit.

Užduotys raidelių E, Ė įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti E, Ė raidelių užduotis knygelėje „Labas raide“.

Keturmečių vaikų skaičių supratimas gali stipriai skirtis. Kai kurie vaikai vis 
dar mokosi skaičiuoti daiktus iki penkių, kiti – jau gali skaičiuoti atmintinai, dar 
kiti – suskaičiuoja iki 40 objektų. Sąvokos mažai, daug, mažiau, daugiau gali 
būti susietos su objektų dydžiu, jų užimama erdve, o ne su kiekybe.  

Susipažinimas su naujomis 
raidėmis ir garsais E, Ė:

•  Naujų raidžių pristatymas.
• Atidus klausymas ir E, Ė 
diktanto rašymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai 
prasideda raidėmis E, Ė.
•  Naują raidę spausdinti, 
panaudojant trafaretą.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Pokalbis „Kodėl atsirado skaičiai?“
Kur reikalingas skaičiavimas?
Ko negalima suskaičiuoti?

Darbinė veikla:

Išsikirpkite lenteles ir dėliodami, kaip dėlionę mokykitės skaičiuoti.
Priedas Nr.3a

Atsispausdinkite korteles ir iškirpkite. Priklijuokite ant storesnio po-
pieriaus. Vaiko užduotis – sudėti lego kaladėles pagal spalvas ir 
kiekį.
Priedas Nr.2a, 2b, 2c, 2d, 2e

Paklausyti dainelių:

„Ežys ežiukas“
http://www.vaikams.lt/vaikiskos-daineles/caca-ezys-eziukas.html

„Ežiuko dainelė“
https://www.pakartot.lt/album/dainu-dainele-84/eziuko-dainele

Šokis: „Vaikai mankštinas“

Buratinas, Čipolinas ir visi vaikai mankštinas (keliam rankas aukštyn, 
žemyn, į šalis):
Atsitūpt, atsistot, dar kartelį tupt ir stot (tupiam, stojam, tupiam, stojam),
Apsisukti rateliu, pasisveikint su draugu (apsisukam ir duodam ranką).

Dienos eilėraštis:

Oi ežy ežy ežy,
Ką spygliukuose neši?
Rausvą obuolį iš sodo,
Štai ir viskas kaip atrodo.

Atsispausdinkite korteles ir iškirpkite. Priklijuokite ant storesnio po-
pieriaus. Vaikučio užduotis suskaičiuoti paveiksliukus ir ties atsaky-
mu prisegti sektuką.
Priedas Nr.1a

Išsirinkite vieną ar kelias iš 24 idėjų ir įgyvendinkite jas savo kla-
sėje.
Priedas Nr.4

Lyginti ir sužinoti skaičių kaimynus, sąvokas ma-
žai, daug.
Demonstruoti geometrinių figūrų korteles, aiškin-
ti, kad 3 kampai – trikampis, 4 kampai – ketur-
kampis, jei figūra neturi kampų – tai apskritimas.

Mokomės skaičiuoti nuo 1 iki 10:
https://youtu.be/7pOAt9RmxQs
Arba
https://youtu.be/uZD_mPZVMEc
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Aplikacija:
„Ežiukas“

Dienos pasaka:  

„Jaučio trobelė“
https://youtu.be/gNKlJTe6WpM

Pirštukų žaidimai:  

Pirštukus skaičiuot gali?
Vienas, du, trys ir keturi, penki. O kitoj rankelėj kiek?
Vienas, du, trys ir keturi, penki. Dešimt pirštų, rankos – dvi,
Tai bent turtą tu turi.
Šitas skaičius tai penki. 
Tu iki penkių skaičiuot lengvai gali.
Tu kiekvieną pirštą palaikyk 
Ir skaičiuką jam tu pasakyk:
Šitas pirštas – vienas, šitas – du,
Tas – trys, na, o šito tu nepamiršai?
Teisingai – keturi, paskutinį pirštą palaikai
Ir greičiau „penki“ sakai!

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:  

Skaičių dainelė
https://youtu.be/8KIqKoULoAY

Judrus žaidimas:  

„Bėgam, bėgam rateliu“

Vaikai stovi rateliu. Mokytoja turi skaičiukus ir sako 
žodelius. Vaikai kartoja žodelius ir atlieka judesius.
„Bėgam bėgam rateliu, norim būt visi kartu. Tik 
staiga radom 3 draugus rate” (einam, šuoliuojam, 
ropojam ir kt.). Mokytoja rodo skaičiuką, vaikai 
skuba teisingai sudaryt ratelius.

Namų darbai:

Atlikti E, Ė raidelių užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.

Arba

Skaičiuotė:

Skrido šarka pas vaikus
Ir skaičiavo juos visus.
Viens du trys keturi penki – 
Tu išeiti jau turi.

Arba

„Skrido oro lėktuvėlis“

Vaikai stovi rateliu. Mokytoja išskaičiuoja:
Skrido oro lėktuvėlis!
Jam sugedo motorėlis.
Kiek reikės vinių?
Pasakysi – tu!
Vaikas sako skaičių, pvz., 8. Mokytoja skaičiuoja 
iki 8 rodydama pirštu į vaikučius. Išskaičiuotas vai-
kas kviečiamas į ratelio vidurį ir žaidimas praside-
da iš pradžių.
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Pažintinė 
veikla

 

  

 

 

  

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2 Priedas Nr. 2a

Priedas Nr. 1a

Priedas Nr. 2b Priedas Nr. 2c

Priedas Nr. 2ePriedas Nr. 2d
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Žaidžiant visus šiuos žaidimus į pagalbą pasitelkiame 
ir pirštukus (rodome „vienas“, „du“, „trys“ ir t. t.), bet, 
svarbiausia, skaičiuojame garsiai.

1. Segtukai ir popierinės lėkštės.

2. Kiaušinių dėžutė ir pupelės. Pripiešti daugiau taškelių duobutėje galima, bet 
tada, svarbu iš pat pradžių jų nepadauginti ir vaiko neatbaidyti.

3. Plastilinas ir stikliukai. Čia dar „mokėmės” - vienas, du, daug....

 

Pažintinė 
veikla

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 3a

Priedas Nr. 4
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Jaučio trobelė“
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GEROS SAVAITĖS!

 

.  

 
  
 
 
 
 
Tema: „Šaltas-Karštas“. 
  Tikslai: Skirti ir įsiminti sąvokas. Tobulinti rišliąją kalbą, plėsti  
  Metodai: Pokalbis, vaizdinė medžiaga ir skanios- 
        

  Darbelis: „Ežiukas“ 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Skaičiuotė: 
 
Skrido šarka pas vaikus 
Ir skaičiavo juos visus. 
Viens, du, trys, keturi, penki –  ,
Tu išeiti jau turi. 

 

Tema:„Skaičių šalyje“ 

TiIKSLAI:   išmokti skaičiuoti 10 ribose. 
Suvokti sąvokas mažai, daug.  Lyginti 
daiktus pagal skaičių. Lyginti ir žinoti skaičių 
kaimynus.  

UŽDAVINIAI: nusiteikti tyrinėti, ką galima 
ir ko negalima suskaičiuoti artimiausioje 
aplinkoje; stengtis skaičiuojant derinti 
giminę. 

Lipdymas: pažįstamų skaičių lipdymas iš 
plastilino. 

 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Kelionės“   (08)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  Supažindinti su garsu ir raide J, paaiškinti, kad Lietuva nėra Amerikoje, 
sužinoti, kur ir kuo galima keliauti, pakalbėti apie keliavimo įvairiomis transporto priemonėmis savitumo pajau-
tą, pakartoti geometrinių figūrų sąvokas, spalvų pavadinimus, Lietuvos vėliavos spalvas. Sąvokos šilta, šalta, 
tirpsta, plaukia, skęsta.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit,
Kojų pirštus pagaukit.

Užduotys J raidės įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti J raidelės užduotis knygelės „Labas, raide“ 2-je dalyje, psl.43-47. Priedas Nr.1

Kartojimas, ypač ryto veiklos, padeda vaikams pereiti nuo namų į klasės atmos-
ferą. Eilėraščių ir dainų kartojimas skatina pasitikėjimą, sutvirtina žinias ir pade-
da vaikams pasijusti sėkmingiems.  

Susipažinimas su nauja raide ir garsu J:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai prasideda raide J.
•  Lankstome raidės J formą iš vielos.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Kokiomis transporto priemonėmis galima keliauti? Kuo jos ski-
riasi? Kuri transporto priemonė pati lėčiausia? Pati greičiausia? 
Supažindinti vaikus su žemėlapiu, gaubliu. Parodyti, kad vandeny-
nas skiria Ameriką ir Europą, ir kad Lietuva nėra Amerikoje. Kiek 
laiko reikia perplaukti vandenyną laivu? Kiek skristi lėktuvu? Kuria 

Darbinė veikla:

Kirpti paveikslėlius ir įvardyti:
1-ma grupė iškerpa tas transporto priemones, kurios važiuoja;
2-ra grupė iškerpa tas transporto priemones, kurios skrenda;
3-čia grupė iškerpa tas transporto priemones, kurios plaukia. 
Priedas Nr.3

Dienos eilėraštis:

„Turiu laivelį mažą“

Turiu laivelį mažą, 
Plonų plonų lentučių. 
Man jį padarė tėtis, 
Kad jūrininku būčiau.

Buvau Jonukas mažas, 
Dabar jau didis Jonas 
Ir man širdelėj gera, 
Kad aš jau kapitonas.

Padainavus dainelę paklausti, koks berniuko var-
das, apie kurį dainuojama? Kokiu garsu prasideda 
vardas Jonas? Kuo Jonas nori būti užaugęs? 
Kokiu garsu prasideda žodis „jūreivis“?

Arba 
vandenyje plukdyti iš sušaldytų ledukų padarytus laivelius, kol jie 
ištirps. Tuo pačiu supažindinti su sąvokomis šilta, šalta, tirpsta, 
plaukia, skęsta.
Arba į vandenį mesti įvairius daiktus, stebėti ir fiksuoti, kas plaukia, 
kas skęsta...

transporto priemone galima greičiau nukeliauti į Lietuvą: lėktuvu ar 
laivu? Kur laivai gali plaukioti? Kuris iš išvardytų vandens telkinių 
prasideda garsu J?
Priedas Nr.2
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Pasirinktinai atlikti
aplikaciją „Traukinukas“ arba
„Laivelis“.
Priedas Nr.4
Atliekant aplikaciją „Traukinukas“ aiškinti, kad traukinuką apklijuosime 
spalvoto popieriaus detalėmis. Dirbant akcentuoti geometrinių figūrų 
sąvokas ir spalvų pavadinimus.
Atliekant aplikaciją „Laivelis“ akcentuoti Lietuvos vėliavos spalvas ir 
detalių spalvų pavadinimus.

Dienos pasaka:  

„Kelionė į pasaulio kraštą“.
Priedas Nr.5

Skaitant akcentuoti žodžius, 
turinčius J garsą.

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:  

Užduodama mįslė:

Važiuoja rožytė 
užrietus nosytę; 
nei važio vėžių, 
nei arklio pėdų?

Atsakymą vaikai spėja dainuodami dainelę  „Valtis“.
Priedas Nr.6

Namų darbai:

Atlikti J raidelės užduotis knygelės 
„Mano raidės“ 2-je dajyje, psl. 
50-55. 

Diferencijuoti užduotis pagal mo-
kinių lygį arba informuoti tėvelius, 
kad atliktų tik tas užduotis, kurias 
mokiniai noriai atlieka.

Arba

dainelė:
„O tai geras mūsų arklys“
https://youtu.be/idRx4kfugqU
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Pažintinė 
veikla

Kurios transporto priemonės važiuoja, kuriuos skrenda, kurios plaukia?Kurios transporto priemonės važiuoja, kuriuos skrenda, kurios plaukia?

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3Priedas Nr. 2
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Muzikinė ir 
judrioji veikla

Meninė veikla

Dienos pasaka
„Kelionė į pasaulio kraštą“

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 4(1)

Priedas Nr. 4(2)
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Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu J:

•  Naujos raidės pristatymas.

•  Prisiminėme, kurie žodžiai 
prasideda raide J.

•  Lankstėme raidės J       
raidės formą iš vielos.

 

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Kokiomis transporto priemonėmis galima 
keliauti? Kuo jos skiriasi? Kuri transporto 
priemonė pati lėčiausia? Pati greičiausia? 
Supažindinti vaikus su žemėlapiu, gaubliu. 
Parodyti, kad vandenynas skiria Ameriką ir 
Europą, ir kad Lietuva nėra Amerikoje. Kiek 
laiko reikia perplaukti vandenyną laivu? Kiek 
skristi lėktuvu? Kuria transporto priemone 
galima greičiau nukeliauti į Lietuvą: lėktuvu 
ar laivu? Kur laivai gali plaukioti? 

Dienos pasaka:

„Kelionė į pasaulio kraštą“

 

Dainelė:

„Turiu laivelį mažą“

Rankų darbai:

Aplikacija „Laivelis“

Ratelis, daina:

„Valtis“
„O tai geras mūsų arklys“

 

Namų darbai:

Atlikti J raidelės užduotis 
knygelės „Mano raidės“ 
2-je dajyje, psl. 50-55. 

 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Diena keičia naktį“   (09)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide R, paaiškinti, kodėl dieną šviesu, o naktį tamsu, 
paaiškinti sąvokas: šiandien, vakar, rytoj, ryte, vakare. Meninėje veikloje pabandyti atlikti darbelį nauja badymo 
technika.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit.

https://youtu.be/O8uy4JscBWc

Užduotys raidės R įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti R raidelės užduotis knygelės „Labas, raide“ 
1-oje dalyje, psl. 112-117.
Priedas Nr.1

Keturmečiai nekantrauja žinoti!!! Jie ypač gerai įsisavins naujas žinias, jeigu 
sujungsite kinestetinius judesius su naujomis sąvokomis ir žodžiais. 

Susipažinimas su nauja raide ir garsu R:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai prasideda raide R.
•  Formuojame raidės R formą iš storų siūlų.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Kodėl dieną šviesu, o naktį tamsu? Ką 
matome danguje dieną, o ką naktį? Ar 
mėnulis šviečia? Kodėl žvaigždės ma-
žos? Kas yra šešėlis? Sąvokos: šian-
dien, vakar, rytoj.

Darbinė veikla:

Kortelių su daiktais ir jų 
šešėliais atpažinimas.
Priedas Nr.2

Skaičiuotė:

Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtai krinta kaip tik tau.

Po skaičiuotės paklausti, kada gieda gaidys? Ką vaikučiai veikia 
vakare? Ką ryte?

Paklausyti dainelės, o vėliau dainuoti kartu:
https://youtu.be/jKSdggztmsA?list=PLwk_rFn7C9VtgTRApoO8rz-
gU9ioU-SG5b

Arba

Žaidimas:    „Šešėlių spėjimas“
   

Vienas mokinys sėdasi ant kėdės netoli nuo vienspalvės sienos atsigręžęs į ją veidu. Už jo 
nugaros per 5 žingsnius pastatoma lempa. Visi žaidėjai slenka tarp lempos ir spėjiko, kuris iš 
šešėlio turi pažinti praslenkantį. Lempą reikia taip pastatyti, kad ant sienos pasirodytų visas 
žaidėjo šešėlis. Spėjikas negali atsigręžti. Žaidėjai stengiasi visaip pakeisti savo šešėlius. 
Atspėtasis pavaduoja spėjiką.
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Badymo technika „Mėnulis“
Priedas Nr.3

Teatro valandėlė:  

Šešėlių teatras:
„Trys paršiukai“.
Priedas Nr.4

„Trys paršiukai“
https://youtu.be/n744hIiKwFE

Dienos pasaka:  

„Kaip ežiukas saulės ieškojo“
Priedas Nr.5
arba
https://www.storyjumper.com/book/index/19772048/Kaip-ežiukas-saulės-ieškojo

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:   

„Graži mūsų šeimynėlė“
Priedas Nr.6

Judrus žaidimas:  

 „Diena – naktis“

Vienas vaikas yra pelėda, kuris sako „diena“. Tuo metu kiti vaikai bėgioja, 
išdykauja. Kai pelėda pasako „naktis“, visi turi sustingti įvairiomis pozomis. 
Pelėda vaikšto ir juokina arba tiesiog stebi, kad niekas nesujudėtų. Sujudė-
jęs vaikas tampa antra pelėda. Tada vėl diena, po to naktis ir t. t. Kai prisi-
renka daug pelėdų ir lieka du vaikai, laimi ilgiausiai išbuvęs vaikas. 

Namų darbai:

Atlikti R raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.

Pakalbėti apie tai, iš kokių medžia-
gų statė savo namus paršiukai. 
Kuri iš tų medžiagų yra tvirčiausia, 
kuris namas buvo nesaugiausias. 
Pakalbėti apie darbštumą, atsakin-
gumą, draugiškumą.
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Pažintinė 
veikla

Priedas Nr. 1
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Pažintinė 
veikla Priedas Nr. 2
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Meninė veikla

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4
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Priedas Nr. 6

Meninė veikla

Dienos pasaka.
„Kaip ežiukas saulės ieškojo“

Muzikinė ir 
judrioji veikla
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Skaičiuotė:

Viens, du, trys,
Gieda vakare gaidys.
Lygiai šimtą suskaičiau,
Burtai krinta kaip tik tau.
 

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:
Kodėl dieną šviesu, o naktį tamsu? Ką matome 
danguje dieną, o ką naktį? Ar mėnulis šviečia? 
Kodėl žvaigždės mažos? Kas yra šešėlis? Sąvokos: 
šiandien, vakar, rytoj.

 

Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu R:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimėme, kurie žodžiai 
prasideda raide R.
•  Formavome raidės R formą 
iš storų siūlų.
 

Namų darbai:

Atlikti R raidelės užduotis knygelės 
„Mano raidės“ 3-ioje dalyje, psl. 1-5.
 

Ratelis, daina:
„Graži mūsų šeimynėlė“

Judrus žaidimas
„Diena – naktis“

 

Dienos pasaka:

„Kaip ežiukas saulės ieškojo“
 

Teatro valandėlė: 

Šešėlių teatras:
„Trys paršiukai“.
 

 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Profesijos“   (10)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide B, su įvairiomis profesijomis, įrankiais ar prie-
monėmis, kurias naudoja tų profesijų atstovai. Skatinti vaikus domėtis įvairiomis profesijomis, suprasti profesijų 
įvairovę, padėti suvokti profesinės veiklos naudą ir reikalingumą, lavinti šnekamąją kalbą pokalbyje apie savo 
norus ir svajones.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

Tu, liemuo, lankstykis, 
Kojos, patrepsėkit 
Ir linksmai pas mamą 
Judvi paskubėkit.

Užduotys raidės B įsiminimui, rankyčių lavinimui:

Atlikti B raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Padėkite vaikams išmokti gerbti visas profesijas ir darbus. Paprašykite vaikų 
pasvarstyti, kaip kiekviena profesija prisideda prie jų gerovės.  

Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu B:

• Naujos raidės pristatymas.
• Mokytoja supažindina su 
  nauja raide prieš tai 
  parodydama raidę ir aiškiai 
  ištardama garsą, po to  
  kiekvienas vaikas pakartoja 
  tardamas, suplodamas 
  rankomis, trepteldamas. 
• Prisimename, kurie žodžiai 
  prasideda raide B.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Į grupę atsinešamas  „paslapčių maišelis“, kuriame yra įrankių, priemonių, ku-
rias naudoja įvairių profesijų  atstovai: 
muzikinis instrumentas, fotoaparatas, dažai, paletė, teptukas, puodas, samtis, 
šukos, žirklės, žaislinė mašinėlė. Vaikai gali spėlioti, kas yra maišelyje. Vėliau 
daiktus  po vieną išimti ir klausti, kuriuos iš daiktų vaikai pažįsta, ar gali įvardy-
ti, kokios profesijos atstovas naudoja tą įrankį, priemonę. Apibendrinant vaikų 
atsakymus, parodoma atitinkama profesijos kortelė, pasakomas profesijos pa-
vadinimas, paaiškinama, ką jos atstovas veikia ir kaip naudojasi savo darbo 
įrankiais, priemonėmis. Profesijos  kortelė dedama šalia jai tinkamos priemonių 
kortelės. Taip susipažįstama su visomis profesijomis. Veiklos pabaigoje pabrė-
žiama, kad visos žmonių profesijos ir atliekami  darbai yra vertingi  ir svarbūs.

Darbinė veikla:

Vaikai padalijami į dvi grupes.
Kiekvienas vaikas gauna po kortelę. Pirmos grupės 
kortelėse yra profesijų, kitos - jų įrankių, priemonių 
paveikslėliai. Vaikučių paprašoma, kad tie, kurie turi 
profesijos korteles, susirastų tinkamą draugą iš tų, 
kurie turi priemonių korteles. 
Priedas Nr.1

Arba
rašymo užduotis 
Priedas Nr.2

Dienos dainelė:

Boružėlė septyntaškė, 
Panaši į mažą braškę, 
Lia lia lia lia, lia lia lia lia. 

Boružėlė lipa delnu, 
Jai atrodo - lipa kalnu, 
Lia lia lia lia, lia lia lia lia.

Kiek taškelių ant sparnelių, 
Boružėlei tiek metelių, 
Lia lia lia lia, lia lia lia lia. 

Boružėle motinėle,
Skrisk pas savo vaikužėlius,
Lia lia lia lia, lia lia lia lia. 

https://youtu.be/5yzC9Mn3rtY

Paklausti, apie ką dainelė? Kokiu 
garsu prasideda žodis „boružėlė“?
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Aplikacija „Boružėlė“

Dienos pasaka:  

„Vilkas ir siuvėjas“

Arba
http://www.vaikams.lt/filmukai/bonifacijaus-tostogos.html 

Arba
http://www.vaikams.lt/filmukai/pats-svarbiausias.html

Pasakos aptarimas.

Pirštukų žaidimai:  

„Meistraujame“

Vejam, vejam virvutes (du pirštukus sukame vieną apie kitą; kartojant žaidimą pirštukai keičiami),
Kalam, kalam vinutes (vienu pirštu „kalame“ kitos rankos pirštų pagalvėles).
Tuk tuk tuk, įkalam („kalame“ kumšteliais),
Taukšt, taukšt prikalam (paplojame, po to smiliumi paliečiame vaiko nosytę).

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Judrus žaidimas:  

„Aš užaugęs būsiu“

Aš rately mūsų vairuotojas būsiu. (2 k.)
Tu pašok ir išmok, kaipgi jis vairuoja.
Pyp pyp pyp, pyp pyp pyp, taipgi jis vairuoja. (2 k.)

Aš rately mūsų muzikantas būsiu. (2 k.) 
Tu pašok ir išmok, kaip jis puikiai groja.
Dul dul dul, dul dul dul, 
taip jis puikiai groja. (2k.)

Aš rately mūsų dailininkė būsiu. (2 k.) 
Tu pašok ir išmok, kaip ji dailiai piešia.
Brūkšt žemyn, brūkšt aukštyn, 
taip ji dailiai piešia. (2 k.)

Namų darbai:

Atlikti B raidelės užduotis knyge-
lėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuo-
ti tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai noriai 
atlieka.

Aš rately mūsų fotografas būsiu. (2 k.) 
Tu pašok ir išmok, kaip fotografuoja. 
Čiki šen, čiki ten – taip fotografuoja.

Aš rately mūsų tai virėja būsiu. (2 k.) 
Tu pašok ir išmok, kaip virėja verda.
Bul bul bul, bul bul bul, 
taip virėja verda. (2 k.)

Aš rately mūsų tai kirpėja būsiu. (2 k.) 
Tu pašok ir išmok, kaip kirpėja kerpa.
Čik čik čik, čik čik čik, 
taip kirpėja kerpa. (2 k.)
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Pažintinė 
veikla

&

 

  

SUJUNKITE LINIJOMIS ŽMONES SU JIEMS REIKALINGAIS DAIKTAIS 

 

 

                                              

 

 

SUJUNKITE LINIJOMIS ŽMONES SU JIEMS REIKALINGAIS DAIKTAIS 

 

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Profesijų kortelės                                                                                            
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Genys siuvėjas“

Dienos pasaka
„Vilkas ir siuvėjas“
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Dienos pasaka
„Vilkas ir siuvėjas“

          Susipažinom su raidele ir garsu B 
• Nurodytu tempu skaitėme naują raidę.

Lipdėme raidę iš plastilino. 
• Naujos raidės ieškojome tarp kitų raidžių. 

Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 

Tikslai: lavinti rišliąją kalbą.
Susipažinti su įvairiomis profesijomis, 

 padiskutuoti: ką dirba įvairių profesijų žmonės? Ko reikia,  
kad įgytum svajonių profesiją.                     Metodai: Pokalbis, demonstravimas.

 

Boružėlė septyntaškė, lia lia 
lia lia

Panaši į mažą braškę, lia lia 
lia lia

Boružėlė lipa delnu, lia lia 
lia lia

Jai atrodo – lipa kalnu, lia 
lia lia lia

Kiek taškelių ant sparnelių, 
lia lia lia lia

Boružėlei tiek metelių, lia 

     

    

DAINELĖ:

Darbelis:
Boružėlė
Pasaka:
“Pats

svarbiausias”

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Mano Lietuva“   (11)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide H, skatinti didžiavimąsi savo Tėvyne Lietuva, 
supažindinti su tautiniais simboliais: vėliava, herbu, tautiška giesme, supažindinti su Lietuvos praeitimi, pilimis, 
pasiklausyti padavimo. Sąvokos: viršuje, viduryje, apačioje.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

Tu, liemuo, lankstykis, 
Kojos, patrepsėkit 
Ir linksmai pas mamą 
Judvi paskubėkit.

Užduotys raidės H įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti H raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu H:

•  Naujos raidės pristatymas.
•  Prisimename, kurie žodžiai 
   prasideda raide H.
•  Naują raidę formuojame iš 
   pagaliukų.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Rodoma  Lietuvos  vėliava.  Vaikai vardija  jos  spalvas,   nurodo 
jų  vietą  vėliavoje  (viršuje, viduryje, apačioje). Paaiškinama, jog 
geltona spalva  – saulė,  žalia – pievos  ir miškai, raudona – Lie-
tuvos laisvę gynusių  ir žuvusių žmonių  kraujas.  Vaikai kviečiami 
apsidairyti grupės patalpoje  ir rasti  daiktų,  kurie  būtų  Lietuvos  
vėliavos  spalvos.  Vaikai ieško  įvairių daiktų (pieštukų,  kaladėlių  
ir pan.),  iš rastų  daiktų  kuriama / dėliojama  didelė  trispalvė 
vėliava. Vaikai prisimena, ką simbolizuoja kiekviena spalva,  kartu 
pasidžiaugiama gražia dėlione.

Darbinė veikla:

Iš raidžių kortelių sudėlioti žodžius: „Lietu-
va“, „Kaunas“, „Vilnius“, „Klaipėda“, „Tra-
kai“.
Priedas Nr.4

Dienos eilėraštis:

Toli už girių, už kalnų,
Už jūrų marių mėlynų
Yra šalis – brangi, sava.
Žinau, jos vardas – Lietuva.

Paklausyti dainelę:

Klausytis Lietuvos himno.
Pakalbėti apie tai, kaip reikia 
elgtis klausantis himno.

Arba 

Nuotraukos su Gedimino, Kauno ir Trakų 
pilies atvaizdais yra sukarpomos į tiek da-
lių, kiek yra dalyvių. Pasakoma, kad pilys 
sugriuvo, todėl reikia jas atstatyti. Vaikai 
išsitraukia po vieną nuotraukos detalę ir 
stengiasi nustatyti, kuriai piliai ji priklauso. 
Priedas Nr.3

Vaikams parodomas Lietuvos žemėlapis. Teiraujamasi, kokių 
spalvų mūsų šalies žemėlapyje daugiausia, ką jos reiškia. Jei  
gali, vaikai paaiškina, jog žalia spalva  žymi miškus,  o mėlyna – 
upes, ežerus, jūrą. Žemėlapyje randamas Vilnius, Trakai, Kaunas.  
Pasakojama apie  šių miestų  pilis, rodomos nuotraukos albumuo-
se ar kompiuterio ekrane. 
Priedas Nr.2
Vaikų klausiama, 
kur jiems tekę lankytis. Žemėlapyje surandama vaikų gyvenamoji 
vieta.
Albumų apie Lietuvą vartymas ir grožėjimasis jos gamta.

Arba

Vaikų atsineštų nuotraukų paroda, aptari-
mas.
Vaikai atsineša nuotraukų ar atvirukų su 
Lietuvos vaizdais, juos pristato (pvz., „Va-
sarą aš buvau prie Baltijos jūros. Čia yra 
Palanga.“).
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

Piešimas kreidelėmis „Gedimino bokštas“

Arba
lipdiniai iš plastilino „Pilies bokštas“

Arba 
aplikacijos:
„Lietuvos vėliava“,
„Lietuvos herbas“

Dienos pasaka:  

Padavimas „Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“
Priedas Nr.1

Šešėlių teatras
Priedas Nr.6

„Gedimino sapnas“ https://youtu.be/7g5ZbhNBwBs

Pirštukų žaidimai:  

„Pirštukai miega“

Šitas pirštukas nori miegelio,
Šitas – atsigulė jau į lovelę.
Šiam pirštukui akys merkias,
Šis pirštukas miega, knarkia.
Ššš… Tu, mažyli, būk tylus,
Nes gali pažadinti broliukus (lenkiame pirštukus po vieną).

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:  

„Aguonėlė“
Priedas Nr.5

Judrus žaidimas:  

„Pilies sargas“

Kreida pažymima pilis. Auklėtoja arba išrinktas vaikas stovi prie „pilies“ ir paskelbia: „Į pilį gali eiti tie, kurių 
plaukų spalva yra ruda“. Vaikai, turintys rudus plaukus, įeina į „pilį“. 
Vedantysis: „Į pilį gali eiti tie, kurie turi mėlynas akis“. Mėlynakiai įeina į pilį.
Vedantysis: „Į pilį gali eiti tie, kurie turi ilgus plaukus“. Ilgaplaukiai eina.
Žaidimas tęsiamas tol, kol visi vaikai sueina į „pilį“.
Taip pat galima žaidžiant pakartoti spalvų pavadinimus.
Vedantysis: „Į pilį gali eiti tie, kurie turi raudoną spalvą“. Vaikučiai tikrina savo aprangą ir ieško raudonos 
spalvos.
Vedantysis: „Į pilį gali eiti tie, kurie turi violetinę spalvą“. Vaikučiai tikrina savo aprangą ir ieško violetinės 
spalvos.
Žaidimas tęsiamas tol, kol visi vaikai sueina į „pilį“.

Namų darbai:

Atlikti H raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.

Arba

„Tili tili dūda“
https://youtu.be/j8Jz_a1PKcM?list=PLwk_rFn7C9VtgTRApoO8rzgU9ioU-SG5b
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Pažintinė 
veikla

  
  
  
  

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 3
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Padavimas

Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo 
Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnos upės gražų kalną, ant 
kurio sutiko didžiulį žvėrį – 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 šia 
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.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 6

Padavimas

Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių

Didysis kunigaikštis Gediminas išjojo už keturių mylių nuo 
Trakų medžioti. Ir rado prie Vilnos upės gražų kalną, ant 
kurio sutiko didžiulį žvėrį – 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 šia 
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.
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LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI IR RATELIAI
Aguonėlė

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėles sėja? (2x1)

– Sėja šitaip, va ir va kaip,
Sėja šitaip, va ir va kaip.
Taip, taip aguonėles sėja. (2x1)

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėlės dygsta? (2x1)
– Šitaip dygsta, va ir va kaip,
Šitaip dygsta, va ir va kaip.

Taip, taip aguonėlės dygsta. (2x1)

Kai dainuoja posmus „Klausė žvirblis“, sukasi vienas mišrus ratelis.
Dainuodami atsakomuosius posmus, žaidėjai atlieka atitinkamą 
veiksmą: tardami žodį „sėja“, rankomis vaizduoja sėjimą, „dygsta“  –
atsitupia ir sto- damiesi kilnoja pirštus aukštyn, „auga“ – atsitupia ir 
stodamiesi kelia rankas nuo žemės aukštyn, „žydi“ – iš rankų 
padaro žiedą, „rauna“ – paėmę už pečių vienas kitą, pasikraipo į 
šonus, „valgo“ – vaizduoja, kad pila iš vienos rankos, o paskui iš 
kitos į burną. Tardami žodžius „Taip, taip aguonėlės...“,
visi supliaukši rankomis ir pasisuka.

Priedas Nr. 5
Muzikinė ir 

judrioji veikla
LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIAI IR RATELIAI
Aguonėlė

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėles sėja? (2x1)

– Sėja šitaip, va ir va kaip,
Sėja šitaip, va ir va kaip.
Taip, taip aguonėles sėja. (2x1)

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
– Kaip, kaip aguonėlės dygsta? (2x1)
– Šitaip dygsta, va ir va kaip,
Šitaip dygsta, va ir va kaip.

Taip, taip aguonėlės dygsta. (2x1)

Kai dainuoja posmus „Klausė žvirblis“, sukasi vienas mišrus ratelis.
Dainuodami atsakomuosius posmus, žaidėjai atlieka atitinkamą 
veiksmą: tardami žodį „sėja“, rankomis vaizduoja sėjimą, „dygsta“  –
atsitupia ir sto- damiesi kilnoja pirštus aukštyn, „auga“ – atsitupia ir 
stodamiesi kelia rankas nuo žemės aukštyn, „žydi“ – iš rankų 
padaro žiedą, „rauna“ – paėmę už pečių vienas kitą, pasikraipo į 
šonus, „valgo“ – vaizduoja, kad pila iš vienos rankos, o paskui iš 
kitos į burną. Tardami žodžius „Taip, taip aguonėlės...“,
visi supliaukši rankomis ir pasisuka.
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Toli už girių, už kalnų
 

Už jūrų marių mėlynų  

 Yra šalis – brangi, sava, 
Žinau, jos vardas -

    

     

Susipažinom su 
raidele ir garsu

 

 

Tema: valstybės simboliai 
Susipažinome su Lietuvos simboliais: Lietuvos

vėliavos spalvomis ir Lietuvos herbu.           

                                   

 g

Eilėraštis

Himnas
Herbas

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Duonelės kelias“   (12)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide D, išmokti žaisti liaudies žaidimų, ratelių-dainų 
atlikimą.  Plėsti supratimą apie lietuvių liaudies tradicijas ir papročius. Ugdyti pagarbą žmogui, auginančiam 
duoną, ir meilę kasdienei duonai.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

https://youtu.be/O8uy4JscBWc

Užduotys raidės D įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti D raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Žaidimai padeda vaikams suprasti ir įsisavinti sąvokas.  Pamokos metu parody-
kite vaikams dainelių ir eilėraščių video.  Padrąsinkite tėvelius namuose peržiū-
rėti video kartu su vaikais ir kartu padainuoti daineles. 

Susipažinimas su 
nauja raide ir 
garsu D:

•  Naujos raidės 
   pristatymas.
•  Prisimename, 
   kurie žodžiai 
   prasideda 
   raide D.
•  Rašome raidės D 
   formą vienas kitam 
   ant nugaros.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Kaip duona atsiranda ant mūsų stalo? Iš 
ko ji kepama? Kokius išbandymus patiria 
rugio grūdas, kol išdygsta ir subręsta? 
Kas grūdus sumala? Kaip atsiduria kepy-
kloje? Kur mes jos galime įsigyti?

Žaidimas:

Žaidžia „Javų“ žaidimą -
pratimai pagal siužetą „Auginame javus“: eiti pritūpus (arti), mojuoti rankomis 
(sėti), eiti kryžiuojant kojas (pjauti), pabrėžiant, kad duonai išauginti reikia daug 
pastangų. 
Susikibus poromis „sverti maišus“, nešti maišus, minkyti tešlą (paeiliui tupiant ir 
stojant), „sukti girnas“ (susikibus sukryžiuotomis rankomis, suktis ratu).

Darbinė veikla:

„Duonos kelio“ kortelių demonstravimas, aiškinimas nuo grūdo iki duonos (Priedas 
Nr.1).
Užduotis su grūdais ir žirniais „Kas greičiau atskirs“: dubenėlyje sumaišomi rugiai ir 
žirniai, pasiūloma užduotis - kas greičiau atskirs rugius nuo žirnių 
(į vieną dubenėlį dėti žirnius, į kitą – grūdus).
Pokalbis, kodėl reikia gerbti ir branginti duoną. 
Mokytoja vaikučius vaišina duona.

Dainelė:

„Graži mūsų šeimynėlė“
https://youtu.be/WF9BrCzBtyk
Priedas Nr.3

Dienos eilėraštis:

Ant mano delno guli duonelė,
Ant mano delno juoda riekelė.
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu,
Jei aš tingėsiu - jos nemylėsiu.

Dienos eilėraštį mokytoja paprašo kartoti 
paskui ją po eilutę, vėliau po dvi, tris…
Mokytoja klausia, apie ką eilėraštis? Kas 
yra riekelė? Kodėl verks duonelė?
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

„Malūnas“

Mokytoja aiškina, kas yra 
malūnas ir kaip atlikti darbelį, 
demonstruoja pavyzdį. 

Kol vaikai atlieka darbelį, 
deklamuoja eilėraštį:

Ant kalnelių, ant kalnų                                 
Sukasi šimtai sparnų.
Tai malūnai tarsi paukščiai
Dairos per dienas į aukštį.

Klausosi animuotos dainelės
„Du gaideliai“:

https://youtu.be/L5oEnlktFDE

Dienos pasaka:  

„Duonos pasakojimas“

Vadina duoną maloniais, mažybiniais žodeliais: duonelytė,  
duonukė,  duonužėlė,  duoneliukė, duonelaitė,  duonaitė,    
duonutėlė, duonikė, duonutė.

Pirščiukų žaidimas:  

Štai penki pirštai, penki darbininkai.
Nykštys žemę suarė, išpureno.
Smilius grūdus pasėjo į žemę. 
Sudygo, užaugo, siūbuoja javai.
Tai bus geri grūdeliai - grūdai. 
Didysis pirštas ėjo derliaus nuimti. 
Paėmė pjautuvą, nupjovė kvietelius ir surišo juos į pėdelius. 
Pirštas Bevardis kūlė kvietelius ir į malūną vežė grūdelius. 
Malė, malė juos girnelėm, ir miltais pavirto grūdeliai. 
O Mažylis tešlą minkė, bandeles kepė, kvietė kaimynus ir 
šitaip sakė: „Valgykit į sveikatą!“

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė
„Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis:  

Lietuvių liaudies žaidimas 
„Maišas pakulinis“

Visi žaidėjai sustoja į ratą ir susikimba rankomis. Rato vi-
dury stovi du vaikai susikibę rankomis. Eidami ratu dainuo-
ja šiuos žodžius:
Mano maišas pakulinis, trinytai išaustas,
Mano maišas pakulinis, trinytai išaustas.
Ratas pertrūksta per pusę, vaikai turėję maišą rankose 
pakelia aukštai (padaro vartelius) ir visi žaidėjai lenda pro 
juos dainuodami:
Maišas yra, grūdai byra, nėra kam užsiūti,
Maišas yra, grūdai byra, nėra kam užsiūti.
(Žaidimas žaidžiamas keletą kartų).
Paklausyti dainelės, o vėliau dainuoti kartu:

Namų darbai:

Atlikti D raidelės užduotis knyge-
lėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal mo-
kinių lygį arba informuoti tėvelius, 
kad atliktų tik tas užduotis, kurias 
mokiniai noriai atlieka.

„Vilkas grikius sėjo“

https://youtu.be/-K7B0XTkhhc

arba

„Duonos kelias - du kombainai“

https://youtu.be/jh4Sk6cXuQk
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Pažintinė 
veikla

 

 

 

 

 

 

 

Priedai

Lietuvių žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė“

 

          Graži mūsų šeimynėlė,
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų šeimininkė 
Už stalelio ilgo.
Su rankelėm pliaukš, pliaukšt,
Su kojelėm taukšt, taukšt.
Labas rytas jums, jums,
Vakarėlis mums, mums.

Prisimenama, kuria rankele reikia sveikintis. 
Vaikai susikabina rankomis, sudarydami ratelį. Visi eina ratu ir dainuoja. 

Dainuodami žodžius ,,su rankelėm...“  sustoja ir suploja, sutrypia kojomis. Dainuodami 
,,labas rytas...“, pasisuka veidu vienas į kitą, sveikinasi. Ratelis pradedamas iš naujo.

Priedai

Lietuvių žaidimas ,,Graži mūsų šeimynėlė“

 

          Graži mūsų šeimynėlė,
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų šeimininkė 
Už stalelio ilgo.
Su rankelėm pliaukš, pliaukšt,
Su kojelėm taukšt, taukšt.
Labas rytas jums, jums,
Vakarėlis mums, mums.

Prisimenama, kuria rankele reikia sveikintis. 
Vaikai susikabina rankomis, sudarydami ratelį. Visi eina ratu ir dainuoja. 

Dainuodami žodžius ,,su rankelėm...“  sustoja ir suploja, sutrypia kojomis. Dainuodami 
,,labas rytas...“, pasisuka veidu vienas į kitą, sveikinasi. Ratelis pradedamas iš naujo.

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3

Komunikacinė 
veikla ryto rate
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Duonos pasakojimas“
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• Štampavome raidės formą.
• Raides formą spalvinome su flomasteriais. 
• Pirščiukais rašėme raidę viens kitam ant nugaros. 
• Atlikome užduotis rankytės lavinimui. 

    Tikslai: sužinoti, 
kaip duona atsiranda  

                                         ant mūsų stalo. Iš ko ji kepama? Kokius  
                       išbandymus patiria rugio grūdas, kol išdygsta ir  

                                subręsta? Kas juos sumala? Kaip atsiduria 
kepykloje? Kaip mes jos galime įsigyti? 

Darbelis: Malūnas 

  

                  Eilėraštis: 
                                Ant kalnelių, ant kalnų                                  

Sukasi šimtai sparnų. 
Tai malūnai tarsi paukščiai 
Dairos per dienas į aukštį. 

s.

 
Namų darbai: atlikti D raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“. 

raidelės užduotis r idelės uždu tis 

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Pavasario šventė – Velykos“   (13)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide Z, giliau suvokti tautines tradicijas, siekti, kad 
vaikas nusiteiktų laukti Velykų, sužinotų, kokia tai šventė, kaip švenčiama, sužinotų apie jos tradicijas, papro-
čius, išmoktų Velykinių žaidimų ir ratelių.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

Tu, liemuo, lankstykis, 
Kojos, patrepsėkit 
Ir linksmai pas mamą 
Judvi paskubėkit.

Auklėtoja sveikinasi su vaikais ir palinki jiems 
būti geriems ir klausyti tėvelių. Paragina 
vaikučius pagalvoti ir ko nors palinkėti savo 
draugams. Vaikai klausosi draugų palinkėjimų ir 
sako savo palinkėjimus draugams.

Užduotys raidės Z įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti Z raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Susipažinimas 
su nauja raide ir 
garsu Z:

• Naujos raidės 
  pristatymas.
• Raidės kontūrus 
  apvedžioti pirštu.
• Spausdinti raidę 
  panaudojant trafaretą.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Rieda, rieda ridinukai 
Tie Velykų kiaušinukai.
Kas pataikys – ridu, tekšt,
Tam margutis atiteks!

Pokalbis apie velykines tradicijas ir papro-
čius: margučių marginimą, valgius, kiauši-
niavimą, margučių ridenimą ir kt.
Kokia Velykų šventės prasmė, tradicijos ir 
papročiai, ką bendro su pavasariu turi ver-

Darbinė veikla:

Kiaušinių marginimas

Ant stalų sudedami puodeliai su vandeniu 
ir dažais. Mokytoja parodo marginimo raštų 
pavyzdžių ir paaiškina, kad kreidele gali-
ma brūkšniuoti ir taškuoti. Vėliau išmarginti 
kiaušiniai dedami į puodelius su dažais, o 
ištraukti iš puodelių džiovinami. 

Paklausyti dainelę:

„Velykų rytas“

https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg

Dienos eilėraštis:

Klanais ir klaneliais 
Vanduo nupliuškėjo.
Balandis sušuko:
„Velykos atėjo!“

Arba

Kortelių porų radimas

Rasti du vienodus margučius: dryžuotus, 
taškuotus ir t. t.
Priedas Nr.1

ba, ką simbolizuoja kiaušinis, ir kodėl mes 
juos dažome. 
Mokytoja atsineša pintą krepšį su margu-
čiais ir žaisliniais viščiukais, pasveikina 
vaikus sulaukus pavasario ir paaiškina, 
kad Velykos – gamtos atbudimo šventė. 
Sulaukėme šilumos, pirmos žolytės, pir-
mųjų žibučių, iš kiaušinių ritasi viščiukai. O 
kad būtų dar smagiau ir linksmiau, kad vis-
kas gerai augtų, žydėtų, žmonės margin-
davo įvairiais raštais kiaušinius, jais keis-
davosi su draugais, ridendavo ir žaisdavo 

Arba

Kiaušinių puselių radimas

Vaikai gauna plastikinio kiaušinio puse-
lę su užrašyta raide ir ieško mokytojos 
suslapstytų kiaušinių antros puselės su ta 
pačia raide.

įvairius žaidimus.
Mokytoja parodo margučius iš krepšelio ir 
paprašo vaikų pasakyti, kokių spalvų kiau-
šinius jie mato? Paaiškina, kad raudonas 
margutis simbolizuoja šilumą, juodas – 
žemę, žalias – žolytę, mėlynas – dangų, 
geltonas – derlių. Galima vaikų paklausti, 
į ką panašūs raštai ant margučių? Kaip 
galima būtų juos pavadinti? (Saulutės, 
paukščių pėdutės.) Pasiūloma patiems 
pamarginti kiaušinius, piešiant raštus vaš-
kinėmis kreidelėmis ir merkiant į dažus.
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Meninė veikla

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Rankų darbai:  

„Krepšelis“

Mokytoja paaiškina, kad margučiai laikomi krepšeliuose, juos galima pa-
siimti einant į svečius,  apsikeisti su draugais, ir pasiūlo pasidaryti krepšelį 
savo nudažytam margučiui. 
Priedas Nr.4
Demonstruoja pavyzdį.

Arba

Šventinio atviruko su kiškučiu darymas šeimai.
Priedas Nr.5

Arba

Iš spalvoto popieriaus iškirptą kiaušinį marginti įvairiais būdais (lipdukais, 
spaudukais, dažais). 
Priedas Nr.6

Dienos pasaka:  

„Šilagirio margučiai“

Pirštukų žaidimai:  

„Lapatai“
Priedas Nr.2

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami, kas jiems labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina, judrus žaidimas:  

„Supimasis“

Mokytoja paaiškina, kad per Vely-
kas reikia daug suptis, kad užaugtų 
geras derlius ir vaikai užaugtų di-
deli. Dvi mokytojos suneria rankas, 
padarydamos „sūpuokles“. Vaikas 
atsisėda ir prieš supantis sakomas 
eilėraštis: 
- Kur sėdi?
- Ant suolo. 
- O kas po suolu?
- Višta!
- O kas po višta?
- Kiaušinis.
- Keli kiaušiniai?
 Vaikai skaičiuoja ir supama tiek kar-
tų, kiek suskaičiavo.

Arba 

 „Vištelių gaudyti“

Vienam žaidėjui – vanagui – užriša-
mos akys. Kiti žaidėjai – vištos. Jie 
bėgioja po klasę. Sugautasis tampa 
vanagu. Žaidžiama, kol nusibosta.

Namų darbai:

Atlikti Z raidelės užduotis 
knygelėje „Mano raidės“.

Diferencijuoti užduotis pagal 
mokinių lygį arba informuoti 
tėvelius, kad atliktų tik tas 
užduotis, kurias mokiniai 
noriai atlieka.

Arba

„Kiaušinių estafetė“ 

Vaikai suskirstomi į dvi komandas ir lenktyniauja, kuri koman-
da greičiau nuneš pirmyn ir atgal plastikinį kiaušinį šaukšte.

Arba

Dainelė-ratelis
„Velykėlės“
Priedas Nr.3

Arba

„Lietuvių liaudies instrumentai“

Iš plastikinių kiaušinių pasigaminti barškučius – pridėti į juos 
džiovintų žirnių ar pupelių (kiekvienas vaikas įsideda į kiau-
šinį tiek žirnių ar pupelių, kiek nori – tada kiaušiniai skamba 
skirtingai) ir jais pagroti, klausantis lietuvių liaudies muzikos.

Arba

Margučių ridenimas

Vaikai paeiliui ridena loveliu medinius margučius ir žiūri, kie-
no nuriedės toliausiai.
Arba ridenama loveliu, kad kiaušinis kliudytų kitą kiaušinį, 
tada galima jį pasiimti.
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Pažintinė 
veikla

 

Priedas Nr. 1
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5
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Meninė veikla

Žaidimas                                                                                              

Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka.
„Šilagirio margučiai“

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Muzikinė ir 
judrioji veikla
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• Naujos raidės pristatymas.
• Raidės kontūrus vedžiojome pirštu.
•   Spausdinome raidę panaudodami
trafaretą.
 

Klanais ir klaneliais 
Vanduo nupliuškėjo.
Balandis sušuko:
„Velykos atėjo!“
 

Su vaikučiais kalbėjomės apie tradicijas ir 
papročius: margučių marginimą, valgius, 
kiaušiniavimą, margučių ridenimą ir kt.
Kokia Velykų šventės prasmė, tradicijos ir 
papročiai, ką bendro su pavasariu turi verba, ką 
simbolizuoja kiaušinis, ir kodėl mes juos 
dažome? 
 

?

Per Velykas reikia daug suptis, kad užaugtų 
geras derlius ir vaikai užaugtų dideli. Todėl 
vaikučiai daug suposi, dalyvavo kiaušinių 
estafetėje, grojo savo pagamintais lietuvių 
liaudies instumentais ir, aišku, rideno margučius.us.
 

Atlikti Z raidelės užduotis knygelėje 
„Mano raidės“.
 

„Šilagirio margučiai“
 

pirštu

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Baltijos jūros dugne“   (14)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide Ž, sužinoti, kad Lietuvos krantus skalauja Bal-
tijos jūra, prisiminti ir pakartoti jūros dugno įvairovę, susipažinti su gintaru, prisiminti ir pakartoti spalvas, pasi-
klausyti naujos pasakos ir eilėraščio, išmokti žaisti naują žaidimą.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte, 
Ausys, nosie ir burnyte, 
Labas rytas, jums, pečiai, 
Būkit tiesūs kaip kariai. 

Rankos, būkit visad stiprios, 
Pirštai, būkit visad miklūs. 
Į svečius keliaukit, 
Kojų pirštus pagaukit. 

Tu, liemuo, lankstykis, 
Kojos, patrepsėkit 
Ir linksmai pas mamą 
Judvi paskubėkit.

Užduotys raidės Ž įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti Ž raidelės užduotis knygelėje „Labas, raide“.

Vaikai ugdo savo kalbinius įgūdžius besimokydami daugiau specifinių vaiz-
duojamųjų žodžių, susietų su tiesiogine savo patirtimi.   

Susipažinimas su nauja raide ir garsu Ž:

Naujos raidės pristatymas:
ant lentos, sienų prikabinta įvairių dydžių, spalvų ir šriftų Ž raidžių. Moky-
toja klausia mokinių: kiek Ž raidžių yra pasislėpusių klasėje? Kuri iš jų pati 
didžiausia? Mažiausia? Kiek matote raudonų Ž raidžių? Geltonų? Kokių 
dar spalvų matote Ž raidžių?
Parašykite su pirščiuku ore Ž raidę. Kokius žinote žodžius, kurie praside-
da raide Ž?
Mokytoja rodo paveikslėlius, o vaikai vardija pavadinimus (žiogas, žvaigž-
dė, žuvis...). Mokytoja klausia, kokiu garsu prasideda visi žodžiai.

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Pirmiausia, patyrinėti gaublį ar žemėlapį. Išsiaiškinti, kodėl ten 
daugiausia mėlynos spalvos (turbūt todėl, kad vandens žemės ru-
tulyje yra daugiau negu sausumos).
Žemė – vandens planeta. Iš kosmoso žiūrint – ji mėlynos spalvos. 
Gamta padovanojo mums savo stebuklą – vandenį. Kiekvienas 

Dienos eilėraštis:

Jūros dugne nuo seno
Mažos žuvytės gyvena.
Žiba žvyneliai žuvyčių
Tarp akmenėlių mažyčių.

Paklausti, kurie 
eilėraščio žodžiai 
prasideda raide Ž.

Paklausyti dainelę:

„Žvirblio puota“

https://youtu.be/0Ae_3Zc-
9knA?list=PLwk_rFn7C9Vtg-
TRApoO8rzgU9ioU-SG5b

vandens lašelis gali įžiebti gyvybę. Nuo jo priklauso mūsų gyvybė, 
ateitis.
Papasakoti vaikams, koks vanduo stebukladarys: jis gali virsti de-
besiu, lietumi, rasa, rūku, sniegu, ledu, kruša. 
Aiškintis, koks vanduo stiprus: jis gali sugriauti tvirčiausias uolas, 
paversdamas jas smėliu. 
Surasti žemėlapyje Baltijos jūrą, Lietuvą.

Auklėtoja sveikinasi su vaikais tardama „Labas rytas“ ir mesdama 
kiekvienam kamuoliuką. 

Žaidžiamas žaidimas, lavinantis vaizduotę, pojūčius – „Perdavi-
mas“. Žaidimo tikslas – perduodant akmenėlį perteikti tam tikras jo 
savybes. Vaikai stengiasi perduoti vieni kitiems akmenėlį taip, kad 
kiekvienas patikėtų, jog akmuo šaltas, drėgnas, sunkus, didelis, 
kvepiantis jūros žole. Auklėtoja paima akmenėlį nuo „jūros kranto“ 
ir  pasakoja, kaip liečia pirštais jo šaltą paviršių. Po to perduoda 
akmenėlį kiekvienam vaikui, kviesdama įsivaizduoti jūrą, apčiuopti 
akmenėlio formą, užuosti kvapą, papasakoti,  ką tuo metu jaučia. 
Kiekvienas, paėmęs akmenį, turi pasakyti po vieną akmens savybę 
(sunkus, pilkas, apvalus, slidus, šaltas ir pan.).
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Meninė veikla Rankų darbai:  

Piešimas akvarelės technika „Baltijos jūra“

Arba 
glamžytų servėtėlių aplikacija „Žuvytės“

Arba
štampavimo technika atliktos „Žuvytės“

Vaikai kviečiami „paleisti“ savo žuvytes į jūrą, t. y. pakabinti ant mėly-
nos medžiagos.
Kai visos žuvytės plaukioja jūroje, vaikučiai pakviečiami pasiklausyti 
arba pasižiūrėti pasakos.

Dienos pasaka:  

Pasaka „Auksinė žuvelė“
 
https://youtu.be/nXwIR1J6Cug

Pirštukų žaidimai: 

„Pirštukų vardai“

Aš esu Nykščiukas (rodo-
me iškėlę vienos rankos 
nykštį),
Kur mano broliukas?
Aš esu Nykščiukas (paro-
dome kitos rankos nykštį),
Aš tavo broliukas.
Labas, labas, labas (abu 
nykščius sudedame kryž-
mai, o po to baksnojame 
abiejų pirštelių pagalvėlė-
mis ir bučiniu imituojame 
bučinio garsą).
Aš esu Smiliukas,
Kur mano broliukas? (Taip 
supažindiname visus liku-
sius pirštelius).

Pažintinė ir 
darbinė veikla Darbinė veikla:

Vaikai kviečiami pavartyti spalvotas 
knygeles, susipažinti su vandens 
gyvūnais ir augalais. Paklausti:
kokias matė spalvas jūros dugne?
Kas gyvena  jūros dugne?
Ar gyviai vandenyje turi kojas? 
Kaip gyviai juda vandenyje? Kas 
vaikučiams labiausiai patiko?

Parodyti nuotraukas apie Baltijos 
jūrą.
Priedas Nr.2
Aptarti augmeniją, paklausti, pa-
minėti Lietuvos miestus prie Balti-
jos jūros kranto, paklausti, kas yra 
uostas, ar vaikučiai žino Lietuvos 
uostą?

Žaidimas „Kelionė į jūros dugną“

Prieš pamoką ant vienos iš sienų yra pakabinama permatoma, 
didžiulė, mėlyna medžiaga, imituojanti jūrą. Šalia, ant grindų, pa-
tiesiama minkšta smėlio spalvos medžiaga, kuri imituoja 
smėlį. Ant „smėlio“ padedama įvairių rūšių ir dydžių akmenėlių, 
jūros kriauklių, gintaro ir senovinis užkimštas butelis, su žemėla-
piu viduje.
Mokytoja paklausia, ar vaikučiai norėtų nerti į jūros dugną ir paty-
rinėti jį iš arčiau? Mokytoja duoda 4 poras nardymo akinukų ir iš 
eilės po 4 vaikai „nardo“ ir tyrinėja akmenėlius, kriaukles, ginta-
rėlius. Tuo tarpu mokytoja, pasipuošusi gintariniais papuošalais, 
pasakoja, kaip atsiranda gintarai, kur juos galima rasti ir kaip pa-
naudoti. Tyrinėjant visiems kyla klausimas – o kas tame butelyje? 
Ten paslėptas daiktas, kuris prasideda garsu Ž. Iš butelio ištrau-
kiamas žemėlapis, ant kurio nupaišytas klasėje paslėptas lobis. 
Vaikai ieško lobio (gintariniai papuošalai dėželėje) ir jį suranda. 
Dar kartą aptariamas gintaras, jo panaudojimas ir jo grožis.
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Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla

Atsisveikinimas/vertinimas

Dainelė: „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“

Mokytoja dainuoja ir šoka su vaikučiais atsisvei-
kinimo dainelę.Vaikučiai apklausiami, kas jiems 
labiausiai patiko, kas nepatiko.

Ratelis, daina:  

„Plaukė žąselė per ežerėlį“

https://youtu.be/cGirhG6KEbw

Priedas Nr.3

Judrus žaidimas:  

„Jūra banguoja“

Vaikai sustoja laisvai klasėje.  Vienas paskiriamas 
vadovu. Vadovas sako:
– Jūra banguoja... (likę vaikai vaizduoja jūros 
bangavimą stovėdami); jūra banguoja – vienas... 
(vaizduoja bangavimą vaikščiodami); jūra banguo-
ja – du... (vaizduoja bėgiodami); jūra banguoja – 
trys... (greitai bėgioja); STOP!
Vaikai sustoja padarydami įvairias figūras. Vado-
vas išrenka gražiausią figūrą. Ji paskiriama būti 
vadovu ir žaidimas pradedamas vėl iš pradžių.

Namų darbai:

Atlikti Ž raidelės užduotis knygelėje „Mano rai-
dės“.

Diferencijuoti užduotis pagal mokinių lygį arba 
informuoti tėvelius, kad atliktų tik tas užduotis, 
kurias mokiniai noriai atlieka.

Arba 
„Pamaitink aštunkojį“

Pasigaminkite aštuonkojį iš didelės kartono dėžės. 
Pririnkite pilną krepšį nedidelių kamuoliukų. (Galite 
paruošti ir kelis sunkesnius tikrus kamuoliukus ar 
maišelius pupelių.) Pastatykite aštuonkojį atremtą 
į kėdes taip, kad jo vidurys prie nieko nesiglaustų 
ir kamuoliukai turėtų erdvės kur kristi į kitą pusę. 
Žaidėjams tiesiog parodykite, kad reikia aštuonko-
jui į burną dėti kamuoliukus. Galima nurodyti starto 
liniją, nuo kurios reikia mesti ir pataikyti į aštuon-
kojo burną kamuoliuką. Vaikai išsirikiuoja į liniją 
ir laukia savo eilės. Tegu visi maitina aštuonkojį. 
Arba kiekvienas nepataikęs iškrenta ir nugali likęs 
paskutinysis.
Priedas Nr.1

Arba
„Ryklių jūra“
 
Jums reikės dviejų kaladžių, tvirtos lentos, mėly-
nos spalvos paklodės ar polietileno gabalo ir pilko 
kartono. Iš pastarojo iškirpkite ryklių pelekus. Pri-
klijuokite juos prie būsimos „jūros“. Paruoškite til-
tą. Duokite visai nesudėtingą užduotį – pereiti tiltu 
taip, kad šie neįkristų į ryklių pilną jūrą. 
Priedas Nr.1

Arba
„Gandras ir varlės“

Vidury klasės nubrėžiamas didelis kvadratas – tai 
„bala“. Joje gyvena „varlės“. Balos pakraščiais 
vaikščioja du „gandrai“. Gandrams sušukus „iš ba-
los“, „varlės“ bėga iš balos, o „gandrai“ jas gaudo.

Arba
„Tinklas ir žuvys“

Vienas žaidėjas – „tinklas“, visi kiti „žuvys“. Išskėtęs ran-
kas, „tinklas“ gaudo „žuvis“. Sugavęs kurią nors „žuvį“, 
„tinklas“ su ja susiima rankomis ir gaudo kitas „žuvis“. Kie-
kviena pagauta „žuvis“ prisikabina ir didina „tinklą“. Žai-
džiama, kol į „tinklą“ „susimezga“ visi žaidėjai.
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Pažintinė 
veikla

 

 

 

 

Priedas Nr. 2
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Auksinė žuvelė“
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Muzikinė ir 
judrioji veikla

  

ėjai. 

Plaukė žąselė

          gir -gir, gir-gir, gar-gar, gar, per e – že – rė - lį.

Plaukė žąselė per ežerėlį. Plaukė žąselė per ežerėlį.

Gir-gir, gir-gir, gar-gar, gar,
gir-gir, gir-gir, gar-gar, gar, per ežerėlį.

Ne viena plaukė –
ir žąsinėlis.
Ne viena plaukė –
ir žąsinėlis.

Gir-gir, gir-gir, gar-gar, gar,
gir-gir, gir-gir, gar-gar, gar,
ir žąsinėlis.

Ėjo berniukai į mokyklėlę. Ėjo berniukai į mokyklėlę.

O-čia, o-čia, o-pa-pa,
o-čia, o-čia, o-pa-pa,
į mokyklėlę.

Ne vieni ėjo – ir mergužėlės. Ne vieni ėjo – ir mergužėlės.

O-čia, o-čia, o-pa-pa,
o-čia, o-čia, o-pa-pa,
ir mergužėlės.
 

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 3
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ŽUVYS

 

 

   

 

Susipažinome su raidele ir garsu Ž:
1. Ieškojome ir skaičiavome pasislė-
pusias Ž raideles.
2. Dėliojome iš pagaliukų, lankstė-
me iš vielos, lipdėme iš plastilino.
3. Vardijome pavadinimus paveiks-
lėlių, prasidedančių garsu Ž.
4. Atlikome užduotis rankytės 
lavinimui.

                                                             Tikslai: prisiminti ir pakartoti jūros 
dugno įvairovę. Praturtinti žinias: kas gyvena vandenyje? Ar gyviai vandenyje turi 
kojas? Kaip jie juda? Susipažinti su gintaru. Pamatyti, ką iš jo galima pagaminti. 
Išmokti pasigaminti žuvytes panaudojant naują darbo techniką.
Metodai: demonstravimas,
praktiškas darbas, darbas grupėse,
žaidimas.

Eilėraštis: Jūros dugne
Jūros dugne nuo seno
Mažos žuvytės gyvena.
Žiba žvyneliai žuvyčių

Tarp akmenėlių mažyčių.

Judrus žaidimas: 
„ Jūra banguoja“

Namų darbai: 
Atlikti Ž raidelės užduotis knygelėje 

„Mano raidės“.

Animacinis filmas:
„Pasaka apie žveją ir 

auksinę žuvelę“

Namų darbai
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DIENOS TEMA: „Mano kūnas“   (15)

UŽDAVINIAI ir PAAIŠKINIMAI:  supažindinti su garsu ir raide Č, gebėti pavadinti pagrindines kūno dalis, jas 
kirpti ir klijuoti, pasimėgauti atliekant darbelį akvarelės technika.

Komunikacinė 
veikla ryto rate

Pažintinė ir 
darbinė veikla

Eilėraštis-mankštelė:

Labas rytas, tau, galvyte,
Ausys, nosie ir burnyte,
Labas rytas, jums, pečiai,
Būkit tiesūs kaip kariai.

Rankos, būkit visad stiprios,
Pirštai, būkit visad miklūs.
Į svečius keliaukit,
Kojų pirštus pagaukit.

Tu, liemuo, lankstykis,
Kojos, patrepsėkit
Ir linksmai pas mamą
Judvi paskubėkit.

Susipažinimas su nauja raide ir garsu Č:

• Naujos raidės pristatymas.
• Prisimename, kurie žodžiai prasideda raide Č.
• Lipdome naują raidę iš plastilino.

Dienos eilėraštis:

Čiuku čiuku čiuku čiuku
Važinėjas traukinuku
Čiuku čiuku tū tū tūūūū
Daug mažų gerų vaikų.

Paklausti, kokiuose žodžiuose girdisi garsas Č.
Paprašyti mokinių sustoti į eilę-„traukinuką“ ir, imituojant traukinio 
judėjimą, „traukinuku“ važinėti po klasę, garsiai tariant garsą Č: 
čiuku čiuku čiuku.

Užduotys raidės Č įsiminimui, rankyčių lavinimui: 

Atlikti Č raidelės užduotis knygelės „Labas raide“, 3-je 
dalyje, psl. 40-43.
Priedas Nr.1

Skatinkite dalyvauti visus vaikus sukurdami jiems galimybę dirbti drauge. Tie 
vaikai, kurie neturi stipraus pasitikėjimo savimi jausmo arba nežino atsakymo, 
mokosi stebėdami ir mėgdžiodami kitus.  

Pokalbiai ir vaikų pasisakymai tema:

Vaikams pasiūloma atlikti kokį nors veiksmą, susijusį su 
kūno dalimi. Pvz., pakelti vieną koją, pakraipyti galvą, 
suploti rankomis, užmerkti akis, pasikasyti kaklą, patrin-
ti nosį ir pan. Paklausti, kurias veido dalis turime po dvi, 
kurias po vieną, kurias kūno dalis turime po dvi.

Darbinė veikla:

Kirpimas:
kūno ir veido dalių kirpimas ir klijavimas. 
Priedas Nr.2
Žaidimas: „Suklydau!“
Vaikams paaiškinama, kad bus sakomos 
ir rodomos kūno dalys. Jie turės atidžiai 
klausyti ir stebėti, ar teisingai rodoma. 
Įvardijant vienas kūno dalis, o rodant ki-
tas, vaikų klausiama, ar teisingai. Vaikai 
žodžiu ir judesiu taiso klaidas. Mokytojas 
vaizduoja, jog iš tiesų suklydo ir vis kar-
toja:
„Oi, suklydau! Atsiprašau!“



85

Namų darbai

Muzikinė ir 
judrioji veikla Ratelis, daina:  

„Mano rankytės“
Priedas Nr.4

Judrus žaidimas:  

„Karalius serga“
Žaidėjai sustoja ratu. Žaidimo vadovas vaidina 
karalių: atsistoja rato viduryje, užsideda karūną ir 
sako: „Karalius serga!“ Vaikai klausia: „Kuo kara-
lius serga?“ Karalius atsako: „Jis nuolat čiaudi! Ne-
siliauja čiaudėti! Nuolat čiaudi!“ Karalius ir visi žai-
dėjai ima čiaudėti. Vėliau vaikai vėl klausia: „Kuo 
karalius serga? Karalius atsako: „Jis nuolat mirksi! 

Namų darbai:

Atlikti Č raidelės užduotis knygelės „Mano raidės“ 2-je dalyje, psl. 78-84.
Priedas Nr.5
Diferencijuoti užduotis pagal mokinių lygį arba informuoti tėvelius, kad atliktų tik tas užduotis, kurias 
mokiniai noriai atlieka.

Nesiliauja mirksėti! Nuolat mirksi!“ Paskui nurodo-
mos kitos negalavimo priežastys: „Jis šlubuoja!“, 
„Jam skauda ausį“ ir t. t. Žaidimo „karaliumi“ turėtų 
pabūti kiekvienas vaikas.
Pažaidus paprašyti prisiminti, kuri karaliaus liga 
prasidėjo raide Č.
Arba
„Žvirbli, žvirbli ką tau skauda?“
https://youtu.be/RUJdPbylMlM

Meninė veikla Rankų darbai:  

Aplikacija „Pagrandukas“
Priedas Nr.3
Arba
vandeniniais dažais ant didelio popieriaus lapo piešti savo 
viso ūgio portretą.

Dienos pasaka: 

„Pagrandukas“
Priedas Nr.6
Perskaičius pasaką paklausti, kokios 
kūno dalies neturėjo Pagrandukas?
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Pažintinė 
veikla

  

 

 

Priedas Nr. 1
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Meninė veikla Idėjos darbeliams
                                                                                              

Dienos pasaka
„Pagrandukas“

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Muzikinė ir 
judrioji veikla
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Susipažinimas su nauja 
raide ir garsu Č 

•  Naujos raidės 
pristatymas.
•  Prisimėme, kurie žodžiai 
prasideda raide Č. 
• Lipdėme naują raidę iš 
plastilino.
 

SAVAITĖS TEMA: „Mano kūnas“

UŽDAVINIAI: išmokti pavadinti pagrindines 
kūno dalis, jas kirpti ir klijuoti.

                      Namų darbai:

Atlikti Č raidelės užduotis knygelėje 
„Mano raidės“.
 

Dienos eilėraštis:

Čiuku čiuku čiuku čiuku
Važinėjas traukinuku
Čiuku čiuku tū tū tūūūū
Daug mažų gerų vaikų. 

Rankų darbai: 

Aplikacija 
„Pagrandukas“
 

Žaidėme žaidimus: „Suklydau“, 
„Karalius serga“

Ratelis, daina:
„Mano rankytės“

  

 

Namų darbai
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Naudota literatūra:

Pagrindinės knygos naudotos programoje:
Kiselienė, Asta. Labas, raide. 1 knyga. Vilnius: Tyto alba, 2009.
Kiselienė, Asta, Virketienė, Rima. Labas, raide. 2 knyga. Vilnius: Tyto alba, 2011.
Margarita Jurevičienė. Mano raidės. 1–3 knygos. Kaunas: Šviesa, 2012

Literatūra:
Sauka, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 2007.
Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai. Kaunas, 1992.
Žiedelienė, A. D. Metų laikai – vaikystės draugai. Vilnius, 2003.
Lietuvių tautosaka. V tomas: Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Paruošė K. Gri-
gas. Vilnius: Mintis, 1968, p. 787.
Vaikučiams pabiručiams. Sud. A. Katinienė. Kaunas: Šviesa, 1990, p. 44.
Klausė žvirblis čiulbuonėlis. Lietuvių liaudies žaidimai. Vilnius, 1986.
Tamošiūnienė, A. Tradicinės šventės. Kaunas, 1999. 
Antroji kalba ankstyvajame amžiuje, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėto-
tės centras, 2014

Pasakų nuorodos:
„Katinėlis ir gaidelis“ – https://m.knygos.lt/product/5243
„Vištytė ir gaidžiukas“ – https://m.knygos.lt/product/16175
„Pelenė“ – https://www.knygos.lt/lt/knygos/pelene-dideles-raides/
„Dangus griūva“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/dangus-griuva.html
„Ropė“ – http://www.patogupirkti.lt/knyga/Rope.html
„Fui ir Fe nuotykiai“, autorė Rita Bagdonaitė – https://m.knygos.lt/product/13764
„Lokio trobelė“ – http://www.knygavisiems.lt/vaikams-jaunimui/34691-lokio-trobel.html
„Jaučio trobelė“ – https://www.manoknyga.lt/knyga/jaucio-trobele.html
„Kelionė į pasaulio kraštą“ – senas leidimas, nuorodos nėra.
„Genys siuvėjas“, autorius Helvi Jurison – http://www.mainyk.lt/daiktas/genys-siuve-
jas-quot-1977m/826819
„Vilkas ir siuvėjas“ – http://www.vaga.lt/vilkas-ir-siuvejas
„Duonos pasakojimas“, autorė Rita Bagdonaitė – https://m.knygos.lt/product/13763
„Šilagirio margučiai“, autorė Vida Alesienė – http://www.suknyga.lt/knyga/vida-alesie-
ne-velykos-silagiryje/16167
„Pasaka apie žvejį ir auksinę žuvelę“ – https://m.knygos.lt/product/6693
„Pagrandukas“ – http://www.vaga.lt/pagrandukas-dajalita


