
UGDYKIME KARTU     
Data -   Kovo 30d. – Balandžio 3 d. 

Savaitės tema - „Pavasario džiaugsmai.“  

 

Tikslas: Išsiaiškinti pavasario reiškinius, sukaupti dėmesį, ir lavinti vaizduotę, susipažinti, prisiminti A, Ė, E 

raides, gerinti vaiko reakciją į pasakytą judesį ar žodį. 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 

 

Pakalbėkite apie pavasarį, kokie reiškiniai pastebimi sulyginkite žiemos reiškinius su 

pavasario, atraskite skirtumus. Sugalvokite  gražių žodžių apie pavasarį, ar sukurkite 

patiems  ( Pavasarėlis, pavasariukas; pavasariškiukas, ..) . Jūs juos užrašot ir kartu su 

vaiku atrandant pasislėpusių A,E, Ė raidžių.  

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ 

EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR 

KITOS ISTORIJOS 

1. Prisiminkite eilėraštį ,,Pumpurėlių sprogimas", leiskite vaikams pabūti Jūsų 

mokytojais,  pagal sutartinius ženklus eilėraštį deklamuoti garsiau, tyliau. (kairė 

ranka iškelta- tyliau, dešinė ranka iškelta-garsiau, abi rankos iškeltos sakoma  

normaliu tonu  galit ir kitokius ženklus panaudoti,  gal vaikai pasiūlys) 

Pumpurėlių sprogimas 

- Oi mergytės, (berniukai) kas čia sprogo, 

Kad varlytės net pašoko? 

Ir atsakė vyturėliai: 

– Sprogo medžių pumpurėliai. 

Ir mergytės (berniukai) vėl nurimo 

– Nebaisu mums to sprogimo. 

Jis rankelių nesužeidžia – 

Ant šakelių išsiskleidžia. 

2. Pasiūlykite vaikams sugalvoti judesius eilėraščiui , tegul Jums skaitant  eilėraštį 

„suvaidina“. 

3. Jūs skaitote, o vaikai klauso s ir taiso blogai perskaitytą tekstą . Jie Jūsų 

,,mokytojai“.  

PAŽAISKIME 

1. Kirmėlyčių  bokštas. Žaidžiant kartu vaikams paaiškinkite, jog dirbant drauge 

reiks derintis prie kitų ir galima pastatyti bokštą .Kartu pažiūrėkite  ir pabandykite 

atliki 

https://www.youtube.com/watch?v=JvZzAo1NpPk&fbclid=IwAR2GCiYuQ32TZ

41MrJh7qXjQLc5IW7vekNKKiaj1QPb8CykYsk_AcnXofHw 

https://www.youtube.com/watch?v=JvZzAo1NpPk&fbclid=IwAR2GCiYuQ32TZ41MrJh7qXjQLc5IW7vekNKKiaj1QPb8CykYsk_AcnXofHw
https://www.youtube.com/watch?v=JvZzAo1NpPk&fbclid=IwAR2GCiYuQ32TZ41MrJh7qXjQLc5IW7vekNKKiaj1QPb8CykYsk_AcnXofHw


2. Raidžių pažinimo žaidimas - Kas greičiau atras eilėraštyje garsus -O-, -Ė-, -E 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

1. Kalbėdami apie pavasarį atbundančią gamtą, pažaiskite žaidimą ,,Kirminai atgyja“ 

pavyzdys čia: https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE . 

2. Nusiskynę kelias beržo šakas,  padalinkite į dvi lygias dalis. Vieną vazą pastatykite 

prieš Saulę šiltai, kitą pavėsyje kur vėsiau  ir stebėkite per kiek laiko  išsiskleis 

pirmieji pumpurai. Jūsų padedami vaikai bandys užrašyti datą. 

3. Sulyginkite kaip lauke skleidžiasi pumpurai. 

4. Suskaičiuokite kiek ant vienos šakos yra pumpurų. Palyginkite, ant kurios daugiau, 

ant kurios mažiau. 

PIEŠKIME 

1. ,,Pavasarinių spalvų džiaugsmas“. Pažiūrėję  filmuotą medžiagą: 

https://www.youtube.com/watch?v=kIabKg4n_.    Patys pabandykite su pavasario 

spalvomis pažaisti, atkreipdami dėmesį į spalvų susijungimą, susiliejimą. ( P. s. 

reikia krapštuką pamirkyti ,,Fairy“ ar kt..). 

2. Paieškokit - pasislėpusių  O, E,Ė raidžių, o jei neradote su krapštuku pieškite, jas. 

3. Ant popieriaus nupiešę raides ir iškirpę , jas išgrąžinkite spalvotais ornamentais.  

MUZIKUOKIME 

1.Klausantis dainelės ,,Abėcėlė“ pažaisti su pačių pasigamintomis raidėmis. Kai bus 

paminėtos O,E,Ė raidės jau iškirptas ir išgrąžintas suspėti iškelti. 

.https://www.youtube.com/watch?v=gPTIwQKih6A 

2. Pagal tą pačią dainelę  į taktą ploti.: ti-ti (trumpai) - ranka, ta (ilgai)– koja treptelkit, 

Kai jau pavyks gerai, galite pakeisti ti ti koja, ta- ranka., o kai jau visai gerai išeis, tada 

ti ti – vaikas ploja, ta- kitas šeimos narys ploja. 

PABŪKIME KIEME 

1. Iš šakų, akmenų ar kitos gamtinės medžiagos  sudėlioti O, Ė, E raides – jas 

nupaveiksluokite ir atsiųskite – kartu pasidžiaugsime Jūsų darbais – tai .  

2. Greitas žaidimas su kamuoliu  pvz. – susitariate, kad kai sakote O- vaikas turi mesti 

kamuolį į viršų, kai sakote Ė – į medį, kai sakot E – mušinėti kamuolį į žemę. Po to 

pasikeiskite rolėmis- tegul vaikas sako garsus – o Jūs atliksite užduotis vaikas pasakys 

kur suklydot. 

3. Žaidimai „Aš vikrus“ ( nuo 3:05 min ) 

https://www.youtube.com/watch?v=u8tM48MXs4Q lavins vaikų reakciją ir pažadins 

pavasarinę nuotaiką. 

KARTU 

SPORTUOKIME 

1. Ryte žvalumui pakelti savimasažas : 

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

2. ,,Pavasariu džiaugiasi ir gyvūnai“ pažiūrėję filmuotą video, 

https://www.youtube.com/watch?v=rsosNffapAM, pamėginkite kartu 

pasimankštinti, ir įvardinti į kokia raides panašūs yra matyti pratimai.  

INFORMUOKITE  

KAIP JUMS 

PAVYKO  

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

pasiekimais pasidalinti, norime kartu pasidžiaugti Jūsų darbais.  Jeigu yra 

galimybė  ką darysite ir kaip Jums pavyko fiksuokite nuotraukose ir atsiųskite  

žinute į el. dienyną „Mūsų darželis“ SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR 

AUGINANT. 

Parengė   auklėtoja  Vitalija  
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