
UGDYKIME KARTU     
 

Data -   Kovo 30d. – Balandžio 3 d. 

Savaitės tema - „Pavasaris bunda.“  

Tikslas: Pajusti, pamatyti  gamtos pasikeitimus pavasarį, atkreipti dėmesį į bundančius augalus,  sprogstančius 

medžius, grįžtančius paukščius. 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys vaikams ir tėvams, naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės 

nuorodos   

MŪSŲ  RYTO 

MANKŠTELĖ 

       Rytą pradėkime nuo pasisveikinimo: 

Pasisveikinimo daina: [ sėdint ant kilimo ] 

Labas rytas rankytės [rodom rankas] 

Labas rytas kojytės [rodom kojas] 

Labas rytas akytės [rodom akys] 

Labas rytas ausytės [rodom ausis] 

Labas rytas nosytė [rodom nosį] 

Labas rytas burnytė [rodom burną] 

Akytės žiūri [pasižiūrim į visas puses] 

Ausytės klauso [rodom kaip klausom] 

Nosytė uosto [rodom kaip įtraukiam orą] 

Burnytė kalba [žiaupčiojam kaip žuvys] 

Rankytės ploja [plojam rankom] 

Kojytė trepsi [trepsim kojom atsisėdę] 

Ir pabudom. [atsistojam ir pašokam aukštyn] 

O pasimankštinimui šokis „Kapitono Flinto mankšta.“ 

https://www.pakartot.lt/album/geriausios-kapitono-flinto-dainos/piratu-manksta2 

Kartokite judesius, apie kuriuos dainuoja piratas. 

Šauniai pašokot. Dabar  prie knygelių. 

MŪSŲ 

EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR 

KITOS ISTORIJOS 

Pasimokykime kartu eilėraštį apie Pumpurėlių sprogimą. 

„Pumpurėlių sprogimas .“ 

Oi mergytės ,kas čia sprogo, 

Kad varlytės net pašoko? 

Ir atsakė vyturėliai: 

-Sprogo medžių pumpurėliai. 

Ir mergytės vėl nurimo 

-Nebaisu mums to sprogimo. 

Jis rankelių nesužeidžia- 

Ant šakelių išsiskleidžia. 

https://www.pakartot.lt/album/geriausios-kapitono-flinto-dainos/piratu-manksta2


Paskaitykime pasaką apie pupą. 

https://youtu.be/1MBNcnDzqQE 

Vaiko mąstymo lavinimui pasikalbėkite apie tai ką vaikas išgirdo. 

Paprašykite papasakoti apie pupą. 

STEBIME  KAS 

VYKSTA UŽ 

LANGO  

Stebėkime medžius , krūmus, žolytę. 

Paklausykime čiulbančių paukščių. Pakalbėkime su vaikais apie tai. 

Paklauskite ar vaikas suprato eilėraštį, paaiškinkite jam, atsakykite į jo klausimus. 

Ugdome vaiko meilę gamtai, pastabumą.  

BENDRAUKIME  Skatinkime vaikus domėtis gamta. Klauskime :Ką pastebėjai? 

Ką matai? Kaip tau atrodo ,kur jie skrenda? Kuo jie panašūs ir skiriasi? 

Kaip jie juda? [apie debesis] 

Ugdome vaiko mąstymą. 

PAŽAISKIME 

ŽAIDIMUS 

 Ugdysim ir lavinsim smulkiąją motoriką. 

Mokomės pirštukų žaidimą „Slyva.“: 

Storas pirštas mūs Nykštys [rodom nykštį] 

Skinti slyvų eina jis [einam su nykščiu prie stalą] 

Brolis Smilius jam pro langą 

Kelią rodo ištiesęs ranką.[ rodom pirštu ištiesę ranką] 

O Dydis- pats taikliausias 

Slyvą jis nuskins lengviausiai. [didžiausiu pirštu nukabinam slyvą] 

Bevardis slyvas valgo, 

Jis labai išalko. [bevardžiu pirštu lankstom imituodami valgymą]  

O Mažylis- šeimininkas mūs 

Žemėn tuoj sodina kauliukus. [mažiausiu baksnojam į stalą] 

Lavinsime dėmesingumą. 

Pažaiskite žaidimą-„Sudėk dėlionę“ arba „Surask man daiktą tokios pat spalvos“, 

“Surask tokios pat formos daiktą“ . 

PIEŠKIME  

 

Lavinsime vaiko kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką. 

Paprašykim vaiko, kad nupieštu medį. Duokite jam pieštukų, kreidelių dažų, tegul 

pats pasirenka. Galim padėti vaikui-apibraukti jo delniuką ir paprašyti pirštukais 

arba teptuku pridėti medžiui lapų . Kurkite kartu, bus ir vaikui ir jums smagu. 

Šį darbelį nupaveiksluokite ir atsiųskite mums-kartu pasidžiaugsime kaip Jums 

pavyko – tai  pirma užduotis. 

MUZIKUOKIME  Ugdysime vaiko kūrybiškumą. 

https://youtu.be/1MBNcnDzqQE


Paklausykite ir kartu pažaiskite ratelį   

https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos dainelė „Sukasi ratelis“. Kartu 

paplokite ritmą, patrepsėkite, skatinkite vaiką įvairiai imituoti.  

SPORTUOKIME Skatinsime  fizinį vaikų aktyvumą. 

Pabandykite pamėgdžioti įvairius gyvūnus: 

Einame kaip gandrai [aukštai keldami kojas einame] 

Atėjo meška [einame sunkiai ,kojos šleivos, rankos išskėstos] 

Atšokavo kiškiai [dviem kojomis šokinėjam judant į priekį] 

Suskrido varnos [bėgame rankomis mojuojam kaip sparnais] 

Išėjo ir laputė [ropojame keturiomis] 

Pasirodė voveraitės [kartojam  šuoliukus abiem kojom į priekį] 

Kokie dideli medžiai užaugo [pasistiebiame ant pirštų galų ir rankas 

iškeliame į dangų] 

Lavinsime  judesius:  

Pamėtom kamuolį vienas kitam. 

Nušokam nuo  paaukštinimo (neaukšta dėžė ). 

Būtinai pagirkime vaiką už jo pastangas. 

Pažaiskime judrius žaidimus „Sugauk mane“(gaudome vienas kitą), 

„Pagauk kamuolį “(mėtome kamuolį vienas kita. 

PABŪKIME    

KIEME 

Jei būsite lauke,  kartu su vaiku, žaiskite gaudynių, slėpinių, šokinėkite, 

darykite iš akmenukų namus, garažus, kurkite .  

ATMINKITE, KAS DABAR SVARBIAUSIA – SAUGUS BUVIMAS 

LAUKE.   

SAVAITĖS 

UŽDUOTYS  

1. Nupieškite kartu su vaiku „Medį“ nufotografuokite ir atsiuskite mums. 

2. Lauke kartu su vaiku raskite beržo ar kokio kito medžio šakelę. Parsineškite 

ją namo ir pamerkę ją, stebėkite kaip skleidžiasi lapeliai. 

3. Įdėkite svogūną į indelį nuo jogurto su vandeniu ir stebėkite jo šaknis ,kaip 

dygsta laiškai, stebime su vaiku juos, ragaujame. Atsiųskite mums nuotrauką 

kaip vyko šis darbas. 

Mokomės:  KAIP TAISYKLINGAI PLAUTI RANKAS (FILMUKAS) 

https://youtu.be/KUJiE6BSjyM 

 

https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos
https://youtu.be/KUJiE6BSjyM


INFORMUOJAME 

KAIP MUMS 

PAVYKO  

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

pasiekimais pasidalinti. Norime visi  pasidžiaugti Jūsų darbais.  

Viską ką darysite ir kaip Jums pavyko fiksuokite nuotraukose ir atsiųskite  žinute 

į el. dienyną „Mūsų darželis“ arba patalpinkite  mūsų  grupės uždarame facebook   

profilyje.   

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT.  

 

 

 
 

Parengė  vyresnioji auklėtoja Inesa Greviškienė  




