
UGDYKIME KARTU     
 

Data - Balandžio 20 d. – Balandžio 30 d. 

 Tema - „AŠ PAŽĮSTU MEDĮ, KRŪMĄ, GĖLĘ“  

Tikslai:  

 Pažinti augalų įvairovę; turtinti vaizdinius apie medžius, krūmus, gėles. 

 Stebėti, tyrinėti ir lyginti medžių, krūmų, gėlių žiedų, lapų dydžius, formas, spalvas, atspalvius, kvapus. 

 Suprasti saulės šilumos, šviesos, vandens svarbą augalams, įvertinti priežastis ir pasekmes. 

 Bendrauti, kalbėtis, kartu grožėtis gamta, jausti poreikį puošti aplinką, suprasti medžių, krūmų, gėlių 

svarbą žmonėms ir gyvūnams, žmogaus atsakomybę už gamtą. 

Ugdymo sritis 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

Regimasis 

suvokimas 

Spalva 

Gražios pavasario spalvos 

  Miške, pievoje, gėlyne stebėti medžius, krūmus, gėles; tirti pavasario gamtos 

spalvas ir atspalvius: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, ruda (ryškaus, 

tamsaus, šviesaus atspalvio). 

  Susipažinti su violetine (alyvų žiedų) ir žydra (neužmirštuolių) spalva. Skirti 

atspalvius: tamsiai ir šviesiai violetinė. 

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

  https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8 

  Pažinti augalų spalvas ir atspalvius paveikslėliuose, knygelių iliustracijose. 

  Piešti ir spalvinti piešinius pavasario temomis, įvairiai komponuoti objektus: žalias 

miškas, mėlynas dangus, geltona saulė, balti debesys, įvairiaspalvė žydinti pieva: 

miškas – žali medžiai ir mėlynos, geltonos, violetinės ar kt. spalvų gėlės. 

 

Forma 

Lapų, žiedų formos  

  Piešti ir spalvinti, štampuoti, kirpti ir aplikuoti įvairių formų gėlių, alyvų, kaštono 

žiedus, medžių, krūmų lapus: apvalius, pailgus, ovalius, karpytų formų. 

  Ieškoti daiktų ar žaislų, forma panašių į alyvos, kaštonų žiedų kekes (bokštas, žvakė 

ar kt.). 

 

Dydis 

 

Dovanoju didelę puokštę gėlių 

  Palaistyti narcizus didesnius, o po to mažesniais žiedais. 

  Nubėgti iki didžiausio alyvos krūmo, nuskinti mažą šakelę ir pamerkti į mažą 

vazelę. 

  Piešti, aplikuoti gėlių puokštes: tulpes dideliais žiedais; narcizus ilgais ir trumpais 

koteliais: palyginti, kurios tulpės, narcizai ilgesniais, trumpesniais koteliais. 

  https://wordwall.net/resource/1371860 

  Konstruoti iš smulkių detalių storą ir ploną, aukštą ir žemą medį; palyginti, kuris iš 

jų storesnis, plonesnis; aukštesnis, žemesnis; palyginti didelių ir mažų medžių svorį 

(sunkus, lengvas, sunkesnis, lengvesnis). 

Erdvės ir laiko 

suvokimas 

Kur paukštelis tupi? 

Vaikštinėjant ir žaidžiant kieme, stebėti paukščius, medžius, gėles. Žaisti žaidimą: 

kas greičiau pamatys, pasakys: 

https://www.youtube.com/watch?v=JynfVNOhgJM
https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8


 kur medyje tupi paukštis (aukštai, žemai, viršuje, apačioje, aukščiau, 

žemiau), kur jis nuskrido (pirmyn, atgal), kur auga medis (arti, toli, arčiau, 

toliau), kur nuo jo yra alyvų krūmas (kairėje, dešinėje, į kairę, į dešinę). 

 koks dabar laikas (rytas, diena, vakaras), kada miega paukščiai (naktį), kada 

buvome mieste (vakar), kada vyksime į pievą (rytoj). 

 

Dėmesys 

  Susidomėti gėlynais, krūmais medžiais. Palyginti medžių aukštį, krūmų šakų plotį. 

Atkreipti dėmesį į kamienų ilgį, sorį, splvą, šakų išsidėstymą, lapų formas, dydžius. 

Pastebėti eglės ir pušies spyglių skirtumus. 

  Rasti medžius, gėles siužetiniuose paveikslėliuose, iliustracijose. Atpažinti eglę, 

beržą, klevą; tulpę, narcizą, rūtą. 

  Išlaikyti aktyvų dėmesį 20 – 30 min. 

Atmintis 

  Stebėti, tyrinėti ir įsiminti kelis pavasario požymius. 

  Prisiminti metų laikų pavadinimus, jų nuoseklumą. 

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

  https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8 

  Įsidėmėti miško, pievos augalų spalvų, atspalvių, kvapų įvairovę: 

 gėlių (žibutė, snieguolė, plukė, šalpusnis, tulpė, narcizas, neužmirštuolė, rūta) 

spalvas, formas, dydžius, kvapus. 

https://geltonaskarutis.lt/pavasario-geles-pagal-spalvas/ 

 medžių (ąžuolas, beržas, kaštonas, klevas, eglė, pušis); krūmų (alyva, 

jazminas, lazdynas, erškėtrožė) lapų, spyglių, žiedų spalvas, dydžius, formas, 

kvapus; 

 parskrendančių paukščių (vyturys, pempė, varnėnas, gandras), regimuosius 

bei girdimuosius (čirena, klykia, švilpauja, kleketuoja) vaizdinius. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8 

http://www.baltoslankos.lt/media/images/istraukos/9789955235927.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0 

Įsidėmėti instrukciją, nurodymą, veiksmų nuoseklumą. 

Įsiminti eilėraščius, žaidimus, mįsles, patarles, priežodžius apie pavasarį, 

kitus metų laikus. 

 

Mąstymas 

  Analizuoti paukščių, medžių, gėlių sandarą stebint natūralias gėles ir gėles 

paveikslėliuose, piešiant ar konstruojant. 

  Iš medžio, gėlės ar paukščio paveikslėlio dalies atspėti visumą, nupiešti trūkstamą 

dalį. 

  http://amatukai.lt/video-pamokele-kaip-nupiesti-paukscius/ 

  Sudėlioti 4 – 5 dalių paukščių, gėlių dėliones, sukarpytus paveikslėlius. 

  Atpažinti gėles, paukščius pagal žodinį išorės požymių apibūdinimą. 

  Lyginti metų laikų požymius paveikslėliuose, paaiškinti skirtumus ir panašumus. 

  Klasifikuoti paveikslėlius pagal pavaizduotųžą metų laiką: pavasaris, vasara, ruduo, 

žiema. (failas prisegtas) 

Kiekis ir skaičius 

Skaičiuojame medžius, paukščius, gėles 

  Skaičiuoti medžius, paukščius, gėles (paveikslėlius, figūrėles, žaislus) iš eilės iki 5 

didesniems iki 10.  

  Suprasti daiktų (žaislų), paveikslėlių skaičius (2, 3, 4, 5,   ,10) sandarą .iš vienetų ir 

dvejetų. Parodyti daiktų kiekį pirštais, pažymėti skaitmenų kortelėmis. 

https://www.youtube.com/watch?v=WiMkWykofsQ
https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8
https://geltonaskarutis.lt/pavasario-geles-pagal-spalvas/
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
http://www.baltoslankos.lt/media/images/istraukos/9789955235927.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0
http://amatukai.lt/video-pamokele-kaip-nupiesti-paukscius/


  https://www.youtube.com/watch?v=GYdVhxw6mG0 

  Dėlioti, piešti, štampuoti gėles, medžius, paukštelius įvairiai grupuojant: eilute, 

rateliu, nevienodais intervalais. Skaičiuoti, lyginti jų kiekį: po 4, po 5, daugiau, 

mažiau, po lygiai, tiek pat, tiek, kiek, nevienodai. 

Suprasti: penki daugiau už keturis, keturi mažiau už už penkis, Iš nelygybės padaryti 

ligybę pridedant ir atimant po vieną daiktą. 

 

Smulkioji motorika 

Pyniau gražų vainikėlį 

  Pinti pienių vainikus, komponuoti pievų gėlių puokštes. 

  Tarp dviejų horizontalių linijų popieriaus lape piešti mažus gėlių žiedelius, lapelius, 

šakeles, lapuočius ir spygliuočius medžius, krūmus ar kt. 

 

Grožinė literatūra 

Ko verkia berželis 

Sodinome berželį, 

Sodinome medžius 

Prie balto viešo kelio. 

Palaistėm – nenudžius. 

Lingavo jie nuo vėjo, 

Sustoje į eiles. 

Stasys pro šalį ėjo, 

Aplaužė šakeles. 

Šakelės buvo žalios, -  

Berželiui gaila jų. 

Ir verkia vis berželis 

Ties tuo pačiu keliu. 

                                                                                   Mūsų mažiesiems. Kaunas, 1969. 

Pasaka 

            Išsirito iš kiaušinio Ančiukas. 

- Išsiritau! tarė jis. 

- Ir aš - ,tarė Viščiukas. 

- Einu kur nors pasivaikščioti, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, tarė Viščiukas. 

- Kapstau duobę, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. 

- Radau kirminą, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. 

- Pagavau gražią peteliškę, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. 

- Sutikau varlę, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. 

- Noriu maudytis, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. 

- Plaukiu, - tarė Ančiukas. 

- Ir aš, - tarė Viščiukas. – Gelbėkit! 

Ištraukė Ančiukas Viščiuką. 

- Dar kartą einu maudytis, - tarė Ančiukas. 

- Aš tai ne, - išlemeno Viščiukas. 

                                                                                         Jums, mažieji. Kaunas, 1985. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYdVhxw6mG0


 

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 ir atsiųskite žinute į el. 

dienyną „Mūsų darželis“ arba patalpinkite grupės uždarame Facebook profilyje.   

 

SĖKMĖS VISIEMS AUGANT IR AUGINANT.  

Parengė: specialioji pedagogė Agnė Visockienė 

 

 

 

 


