
UGDYKIME KARTU  
Data - Balandžio 20 d. – 30 d. 

Tema - „Pavasario darbai ir šventės“.  

Tikslai:  

 Turtinti žodyną žodžiais apie pavasarinius darbus, darbo įrankius bei padėti suprasti, kad visus 

darbus reikia atlikti iki galo.  

 Mokyti teisingai vartoti prielinksnius, daiktavardžių vienaskaitą ir daugiskaitą.  

 Mokyti taisyklingo žodžių tarimo, kalbėti ir pasakoti 2-3 žodžių sakinukais.  
 

Ugdymo sritis Veiklos turinys vaikams ir tėvams, 

naudojamos priemonės, literatūra, internetinės nuorodos 

Artikuliacinio 

aparato lavinimas 

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus pagal „Linksmą liežuvio 

mankštelę“.  

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus skirtus garsui S mokyti.  

https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba0jr8     

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus skirtus garsui Š mokyti.  

https://www.youtube.com/watch?v=2mCpqdtj5wI&t=19s 

 

Smulkiosios 

motorikos 

lavinimas 

Deklamuoti eilėraštį ir žaisti pirštukų žaidimą.  

El. nuoroda: http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=lietus    
 

Lietus  
 

Lietus, lietus, lietus  

Sušlapina visus.  

Lietus, lietus, lietus,  

Kiškučiai į namus.  

 

Lietus, lietus, lietus  

Sušlapina visus.  

Lietus, lietus, lietus,  

Meškučiai į namus.  

 

Lietus, lietus, lietus  

Sušlapina visus.  

Lietus, lietus, lietus,  

Paukšteliai į namus.  

 

Lietus, lietus, lietus  

Sušlapina visus.  

Lietus, lietus, lietus,  

Bitelės į namus. 

 

 

Užduotis. Pirštuku ar pele nupiešti kuo daugiau lietaus lašelių.  
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2fsbuOHxa2-

DkaRyItSi9vPUuKDkvDvG5ZRw31u0c8hpQBlu0aecE59hw  

 

Užduotis. Nupiešti lietų ir padaryti skėtį. 
https://www.pinterest.com/pin/568438784219655367/?fbclid=IwAR2i3U8ErNiNwspCi0BcGysA

t3ns9RJoww_j79hJulz8C8tXV1np7dP9DG4   

https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba0jr8
https://www.youtube.com/watch?v=2mCpqdtj5wI&t=19s
http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=lietus
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2fsbuOHxa2-DkaRyItSi9vPUuKDkvDvG5ZRw31u0c8hpQBlu0aecE59hw
https://seoi.net/butterfly/?fbclid=IwAR2fsbuOHxa2-DkaRyItSi9vPUuKDkvDvG5ZRw31u0c8hpQBlu0aecE59hw
https://www.pinterest.com/pin/568438784219655367/?fbclid=IwAR2i3U8ErNiNwspCi0BcGysAt3ns9RJoww_j79hJulz8C8tXV1np7dP9DG4
https://www.pinterest.com/pin/568438784219655367/?fbclid=IwAR2i3U8ErNiNwspCi0BcGysAt3ns9RJoww_j79hJulz8C8tXV1np7dP9DG4


 

Piešti linksmus ir spalvingus piešinukus  
 

https://www.facebook.com/groups/246214902505779/permalink/896040037523259    

 

 
 

Piešti neišsitepant pirštukų  
 

https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/posts/224931968917430   

 

 
 

Pasidalinkite piešinukų nuotraukomis ! 

 

https://www.facebook.com/groups/246214902505779/permalink/896040037523259
https://www.facebook.com/MaestrasPreescolarRecursos/posts/224931968917430


 

Garsų tarimo 

įtvirtinimas 

 

 

GRAŽIAUSI EILĖRAŠČIAI SKIRTI MAMAI  

 Išmokti pasakyti mintinai vieną eilėraštį.  

 

Mamyte 
 

Žibutės melsvą žiedą 

Nešu tau dovanų 

Ir noriu pasakyti: 

Karštai tave myliu. 

 

Paimk iš mano rankų 

Puokštelę šių gėlių, 

Žinau, kad ji mažytė, 

Tik tiek šiandien galiu. 

 

Te šypsosi saulytė 

Šiandieną danguje. 

Myliu tave, mamyte, 

Labai myliu tave. 

 

Mama  
 

Mamyte!  

Mama!  

Mama!  

Šaukiu tave balsu.  

Tai tu, mamyte mano,  

Gražiausia iš visų.  

 

Tai tu, mamyte mano,  

Švelniausia iš visų,  

Nuo tavo giedro šypsnio  

Visuos namuos šviesu.  

 

Pirma žolelė prausias  

Saulutės spindesy.  

Esi pati geriausia,  

Nes mano tu esi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Išmokti ir padainuoti dainą „Tau, mano mamyte“. 

     https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs   

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs


 

Žodyno plėtimas 

ir turtinimas 

 

Žodžiai: pavasario darbai, kastuvas, grėblys, kibiras, šluota, šepetys, karutis, 

grėbti, šluoti, krauti, pilti, nešti, kasti, vežti, sodinti, purenti, dulkės, purvina, 

švaru, tvarkinga.  

Išsiaiškinti kiekvieno žodžio reikšmę, rasti jam paveikslėlį internete bei išmokti jį 

teisingai tarti.  

Pažaisti žaidimą “Pavasaris”. Tėveliai skaito žodžius, vaikai suranda 

paveikslėlį.  

https://wordwall.net/resource/1259594/pavasariskartu-mes-galime  

Gramatinės 

kalbos sandaros 

tikslinimas  

Užduotis. Mokytis teisingai vartoti prielinksnius „ant“, „po“, „virš“, „šalia“, 

„tarp“, „prieš“, „už“. (Failas prisegtas.)  

 

Užduotis. Mokytis teisingai vartoti daiktavardžių vienaskaitą ir daugiskaitą. 

(Failas prisegtas.) 

 

 

Rišliosios kalbos 

ugdymas 

Pasakojimas pagal paveikslėlį (failas prisegtas).  

Klausimai:  

Koks metų laikas pavaizduotas paveikslėlyje?  

Kaip atrodo medžiai? Kaip atrodo žolė? Kokios žydi gėlės?  

Kokius darbus dirba vaikai? Kokiais darbo įrankiais jie naudojasi?  

 

Teksto suvokimo užduotis.  

Tėveliai perskaito pasakojimą (failas prisegtas). Vaikai atsako į klausimus pilnais 

sakiniais.  

Klausimai:  

Koks metų laikas vaizduojamas kūrinyje?  

Kur vyksta veiksmas? 

Kokie draugai susitiko?  

Kur susėdo visi pasišnekėti?  

Kokį gerą darbą dirba boružė?  

Kokius gerus darbus atlieka bitė?  

Kokiu darbu pasigyrė nusiminęs drugelis?  

Kur pailsėję visi nuskrido? 

Atminties ir 

dėmesio 

lavinimas 

 

 

 

Žaidimai „Surask vienodus paveikslėlius“.  

https://learningapps.org/10126852  

https://learningapps.org/10543151  

https://learningapps.org/10126480  

https://learningapps.org/3062535  

 

Kaip pradžiuginti 

mamytę  

 

 

 

Motinos dieną taip norisi pradžiuginti savo mamytę! Nežinote, ką jai padovanoti? 

Sukurkite ir padarykite rankdarbį patys. Piešiniai, atvirukai, karpiniai, lipdiniai – 

mažų rankų pagamintos dovanos mamai yra be galo mielos ir brangios.  

 

Štai jums keli pavyzdžiai kūrybinių darbelių darymui. Vieni nesusitvarkysite, 

paprašykite vyresniųjų pagalbos.  

 

https://wordwall.net/resource/1259594/pavasariskartu-mes-galime
https://learningapps.org/10126852
https://learningapps.org/10543151
https://learningapps.org/10126480
https://learningapps.org/3062535


 

 

Padarykite skirtuką knygai. Mamai tikrai patiks knygos puslapius pasižymėti 

tokiu mielu darbeliu.  

https://www.gimtadieniomuge.lt/darzoviu-antspaudai-smagus-darbeliai-vaikams    

https://www.easypeasyandfun.com/heart-corner-bookmarks     

 

 

       
 

                                            
 

Pagaminkite gėles iš popieriaus. Darbelį padarysite nesunkiai ir jis ilgai 

džiugins visus.  

https://www.pinterest.com/pin/769482286321108066     

https://www.pinterest.com/pin/581386633135980549     

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

https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw    

https://www.youtube.com/watch?v=8wSZgz6imqU    

https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I    

 

 

https://www.gimtadieniomuge.lt/darzoviu-antspaudai-smagus-darbeliai-vaikams
https://www.easypeasyandfun.com/heart-corner-bookmarks
https://www.pinterest.com/pin/769482286321108066
https://www.pinterest.com/pin/581386633135980549
https://www.youtube.com/watch?v=oeERIWSbYck
https://www.youtube.com/watch?v=PYWCr-TydVw
https://www.youtube.com/watch?v=8wSZgz6imqU
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I


             
 

 

                              
 

Nupieškite piešinį ar atviruką įvairia technika. Štampuoti ir dėti antspaudus 

jums patiks, o ir darbelis gražus gausis.  

https://www.pinterest.com/pin/401031541822621569    

https://www.pinterest.com/pin/566116615656765814    

https://www.pinterest.com/pin/765612005393738221  

https://www.pinterest.com/pin/655766395714390413  

https://www.pinterest.com/pin/113434484341993921   

https://www.pinterest.com/pin/262405115775070863   

https://www.pinterest.com/pin/401031541822621569
https://www.pinterest.com/pin/566116615656765814
https://www.pinterest.com/pin/765612005393738221
https://www.pinterest.com/pin/655766395714390413
https://www.pinterest.com/pin/113434484341993921
https://www.pinterest.com/pin/262405115775070863


                                                                                       
 

 

Paveikslai iš džiovintų gėlių. Darbo reikės įdėti kiek daugiau, bet mamą tikrai 

nustebinsite.  

https://www.lilyardor.com/how-to-press-flowers-quick    

 

     
 

 
INFORMUOKITE 

KAIP JUMS 

PAVYKO  

 

Mums labai svarbu žinoti kaip jums sekasi, todėl prašome savo darbais ir 

pasiekimais pasidalinti. Visi turime pasidžiaugti mūsų pasiekimais.  

Viską ką darysite ir kaip Jums pavyko fiksuokite nuotraukose. Nuotraukas 

atsiųskite logopedei į el.dienyną „Mūsų darželis“ arba į el.paštą.  

 

SĖKMĖS VISIEMS AUGANT IR AUGINANT.  

 

 

 

Parengė logopedė Vilma  

https://www.lilyardor.com/how-to-press-flowers-quick

