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

Tema - „Skleidžias pumpurai, pavasario žiedai“ 

Tikslas: Įvardinti pavasario požymius, pamatyti, pajusti pavasarinėje gamtoje pasikeitimus, atkreipti dėmesį į 

gėlių žiedus, medžių pasikeitimus.  Skatinti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką pažįstant pavasarinį gamtos 

pasaulį. 

Veiklos 

pavadinimas 

Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 
 

PAŠOKIM IR PASIMANKŠTINKIM: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg 

 Šitas vaikučių šokis labai mėgstamas pašokime  

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

Kad greičiau vaikai liptų iš lovyčių ir būtų linksma, smagi dienelė, siūlome mintinai 

išmokti šią trumpą rytinę vaiko maldelę: 

Labą rytą, gerasis Dievuli, 

Labą rytą, tėveli, motule – 

Noriu dieną gražiausiai sutikti, 

Būti geras visiems, nesupykti, 

Per dienelę gerokai paaugti 

Ir laimingai naktelės sulaukti. 

                                     Vytė Nemunėlis 

SIŪLOME KARTU SU VAIKU PADARYTI  LIEŽUVIO  MANKŠTĄ 

Liežuvio mankšta vaiką sudomins, prajuokins ir vilios daryti kartu. Kalbos aparato 

lavinimas svarbus sklandžiam vaikų kalbos vystymuisi.  

,,Liežuvio pasaka – mankšta“ 

https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg 

NEPAMIRŠKITE IR PIRŠTELIŲ MANKŠTELĖS 

https://youtu.be/89vDSS66GnM?t=13  arba žaiskite taip: 

Šitas pirščiukas nori miegelio (užlenkti po vieną pirštuką, pradedant nuo mažojo). 

Šitas pirščiukas–atsigula jau į lovelę, 

Šitam pirščiukui –merkias akelės, 

Šitas pirščiukas –knarkia ir miega.  

Ššš ....o tu, pirščiuk, būk tylus (rodo nykštį). 

Nes gali prižadint broliukus. 

Bet valio pirštukai kelias, (atlenkia kitus pirštus). 

Laikas eit dainuot dainelę. 

APTARIAME KOKIA DIENA ŠIANDIEN: 
Užduodame vaikams klausimus (priklausomai nuo amžiaus): kelinti metai?, koks metų 

laikas?, koks mėnuo?, kokia savaitės diena? Kokia lauko temperatūra?, koks oras 

lauke? Kokios šventės artėja pavasarį? 

POKALBIS  „Apie atbundančią gamtą, prasiskleidžiančias pavasarines gėles, 

medžių sprogstančius lapelius, žiedus“Keliame klausimus ir ieškome atsakymų į 

juos, diskutuojame. 
 

  

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ 

EILĖRAŠČIAI,  

PASAKOS IR 

KITOS ISTORIJOS 

PABANDYKITE  KARTU  PASIDŽIAUGTI  PAVASARIU ‚PASAKYKITE 

KOKIUS VAIZDUS MATOTE APLINK 

https://youtu.be/iUGAXSAHnNE?t=37 

 

Paklausinėkite vaikų apie: 

Kokį augalą vadiname medžiu? (Tai augalas su kamienu ir šakų vainiku) 

https://www.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg
https://youtu.be/89vDSS66GnM?t=13
https://youtu.be/iUGAXSAHnNE?t=37


Kokius žinote medžius? (Medžiai, kurie turi lapus vadinami lapuočiais, medžiai su 

spygliais spygliuočiais) 

https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws 

 

Kokios gėlės pražydo pavasarį? (krokai, tulpės, snieguolės, narcizai, kiaulpienės ) 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc 

Pažiūrėję trumpą filmuką apie pavasario gėles, paklauskite vaikų kokios yra pavasario 

gėlės, taip pat kokios yra gėlių spalvos, pabandykite atpasakoti kaip jos atrodo, kuo 

skiriasi. Su vyresniais vaikais pabandykite paskaityti ir parašyti ant lapo visas gėles. 

 

IŠMOKITE PASAKĖLĘ BE GALO TROBELĖ 

Miške stovėjo trobelė. Toje trobelėje gyveno senelis ir senelė. Jiedu  turėjo dukrelę. Ta 

dukrelė išėjo pasivaikščioti ir paklydo. Beidama mišku, pamatė trobelę. Toje trobelėje 

gyvena senelis ir senelė... 

(Pabandykite su vaiku sukurti kitaip: ką  dukrelė pamatė miške gal kiškį. gal lapę ir 

kuo visa tai baigėsi...) 

 

KARTU SU VAIKUČIAIS IŠMOKIME EILĖRAŠTĮ  MAMYTĖMS 

(vyresniems vaikams) 

Kas paleido kaip margą drugelį  

Mane žemės žieduos paskraidyti,  

Kas pasaulin nežinomą kelią  

Man parodė? – Mamytė, mamytė!  

 

Kas perdien su manim nepailsus  

Bėgo bėgo kaip laimės saulytė  

Per svajonių ir pasakų tiltus  

Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!  

 

Kas šiltais patalėliais paklojo  

Man sapnų tų gražiųjų lovytę,  

Kas kaip angelas sargas rymojo  

Per naktis prie manęs? –  

Ji – mamytė! 

                                Vytė Nemunėlis 

(jaunesniems vaikams) 

AŠ BĖGU, MAMYTE 
Kas man kaip saulytė 

Šypsosis ir švies? 

Aš bėgu, mamyte, 

Artyn prie tavęs. 

Kas man kaip gėlytė 

Daržely žydės? 

Aš bėgu, mamyte, 

Prie tavo širdies. 

Kas man kaip žvaigždutės 

Spindės ir žėruos? 

Žvaigždutės – 

Akutės 

Mamytės geros. 

Kas man kaip saulytė 

Takelį nušvies? 

https://www.youtube.com/watch?v=508XJriK_Ws
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc


Aš bėgu, mamyte, 

Artyn prie tavęs. 

                              Stasys Jakštas 

PASKAITYKIME 

Kaip atsiranda skruzdėliukai?  

Kaip vadinasi jų visų mama? (prisegtukas) 

PAŽAISKIME 

PAŽAISKITE ŽODELIAIS: 

Žodžiai su priesaga-yn- 

  Gėlės – gėlynas    beržai- 

  Pušys-pušynas      ąžuolai- 

  Eglės-                    žolės- 

  Drebulės-               karklai- 

  Purvas-                  dumblas- 

  Smėlis-                  rožės 

  Avietės-                 braškės 

 PARAŠYKIME PAVASARINES GĖLES IR JAS PASKAITYKIME 

KROKAS  TULPĖ  SNIEGUOLĖ   NARCIZAS  KIAULPIENĖ 

 DIDAKTINIS ŽAIDIMAS GĖLIŲ PAŽINIMUI „RASK GĖLES PIEVOJE, 

SODE, MIŠKE“. Vaikai žaisdami skirs ir pavadins gėles  (tulpė, narcizas... ir t.t ) 

Gėlių dėlionė (kartu su vaikais atlikite dėlionę) 

https://wordwall.net/resource/1371860/pavasarin%c4%97s-g%c4%97l%c4%97s 

ŽVELGIU Į PASAULI PRO BITĖS AKINIUS  

Pažiūrėję pasakojimą apie bitutes aptarkite su vaiku: Kaip atrodo bitė? Kaip vadinami 

bičių šeimos nariai? Kaip vadinasi bičių namelis? Iš ko bitutės pagamina medų? Ką 

reiškia žodis BIČIULIS? 

https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&feature=emb_logo 

SUSIPAŽINKIME SU GEOMETRINE FIGŪRA - ŠEŠIAKAMPIU. 
Suskaičiuokite, kiek ši figūra turi kampų. Jūs suskaičiavote 6 kampus, dėl to vadinama 

šešiakampiu.  

UŽDUOTĖLĖ. Iškirpkite koriukus ir priklijuokite į avilį. Suskaičiuok kiek yra 

koriukų. (prisegtukas) 

IŠMOKIME MĮSLĘ ATMINTINAI: 

MAŽAS VYRUKAS, AŠTRUS KIRVUKAS. KAS? (BITĖ) 

Paskaičiuokime 

Kiek skruzdėliukų skuba namučio? (prisegtukas) 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

Lauke toliau stebėti gamtos pokyčius. Stebėti įv. atbundančios gamtos gyvūniją: 

boružėles, skruzdėlytes, sliekus ir kt. vabaliukus. Pastebėti įvairias prasiskleidusias 

gėles, jomis grožėtis, atkreipti dėmesį, kaip jos puošia aplinką, visus džiugina. 

8 EKSPERIMENTAI SU VANDENIU 

Pabandykite kartu su vaikučiais atlikti vieną pasirinktą eksperimentą su 

vandeniu. 

https://youtu.be/YwRkWdBQJpE?t=37 

GĖLIŲ SANDAROS STEBĖJIMAS 

PIEŠKIME 

Jaun. v.- naudodami gėlių trafaretą apveskite gėlių žiedus .juos nuspalvindami, 

įsimindami  spalvas, lavindami smulkiąją motoriką. 

Vyr. v- naudodami guašą  pieškite žydinti sodą, maišydami spalvas, džiaugdamiesi 

atspalviais. 

Nupieškite didelę saulę pažymėdami skirtingo ilgio spindulius, bandydami vesti 

tiesia, linija, skaičiuodami kiek spindulėlių. 

Darykite širdutės  atviruką mamytės dienai lavindami vaikų kūrybiškumą. 

Taip pat nupieškite pačią gražiausia pavasario gėlę mamai 

https://wordwall.net/resource/1371860/pavasarin%c4%97s-g%c4%97l%c4%97s
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/YwRkWdBQJpE?t=37


Pasidarykite bitutę (prisegtukas) 

MUZIKUOKIME 

PALYGINKITE  

garsų pasaulį savo aplinkoje, kuo skiriasi garsų skambesys beldžiant (į stalą, kėdę) 

delniuku pirštukais, kumščiais  

Pripilkime į stiklinius indus nevienodą kiekį vandens ir belsdami su lazdele 

įsiklausykime kaip skamba. Apibūdinkime. 

https://youtu.be/r0B0fRJ05q8 

PABŪKIME 

KIEME 

Stebėkite pavasario gamtos pasikeitimus ypač atkreipdami dėmesį į gėles, medžius, 

apibūdinkite spalvas, formą. 

Pastebėti įvairias prasiskleidusias gėles, jomis grožėtis, atkreipti dėmesį, kaip jos 

puošia aplinką, visus džiugina.  

 Pavasarinių puokščių darymas – jas vaikai patys gali sukomponuoti į vazą ir pamerkti 

(žibutės, snieguolės, lapeliai, šakelės) 

GRĮŽĘ IŠ KIEMO NEPAMIRŠKITE NUSIPLAUTI RANKŲ! 

KARTU 

SPORTUOKIME 

RYTE ŽVALUMUI  PAKELTI  SAVIMASAŽAS.  ŽIŪRĖKITE IR KARTU 

ATLIKITE:  
https://www.youtube.com/watch?v=3tI9rrRa9FI  

INFORMUOKITE  

KAIP JUMS 

PAVYKO  

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

pasidalinti, norime kartu pasidžiaugti Jūsų darbais.  Viską ką darysite ir kaip Jums 

pavyko fiksuokite nuotraukose ir atsiųskite  žinute į el. dienyną „Mūsų darželis“ arba  

andzelika.aukletoja@gmail.com  patalpinkite  mūsų  grupės uždarame Facebook   

profilyje.  

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR  AUGINANT. BŪKIME SVEIKI  IR 

ATSAKINGI  

 

GRAŽAUS IR ŠILTO PAVASARIO! 

 
Parengė auklėtojos: A. Navakaitė ir A. Laurinonienė 

 

 

https://youtu.be/r0B0fRJ05q8
https://www.youtube.com/watch?v=3tI9rrRa9FI
mailto:andzelika.aukletoja@gmail.com

