
UGDYKIME KARTU     
 

Data -   Kovo 30d. – Balandžio 3 d. 

Tema - „Pavasaris bunda“  

 

Tikslas: Pajusti ir suprasti gamtos pasikeitimus pavasarį, atkreiptį dėmesį į bundančius augalus, spogstančius 

medžius, grįžtančius paukščius. Skatinti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką pažįstant pavasarinį gamtos pasaulį. 

 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 
 

MŪSŲ RYTĄ PRADEDAME MANKŠTA 

 

Labas rytas, tau galvyte, 

Ausis, nosis ir burnyte, 

Labas rytas jums pečiai, 

Būkit tiesūs kaip kariai. 

 

Rankos būkit visad stiprios, 

Pirštai, būkit visad miklūs. 

Į svečius keliaukit 

Kojų pirštus pagaukit. 

 

Tu, liemuo lankstykis, 

Kojos, patrepsėkit 

Ir linksmai pas mamą 

Judvi paskubėki. 

 

APTARIAME KOKIA DIENA MŪSŲ LAUKIA. Keliame klausimus ir ieškome 

atsakymų į juos, diskutuojame, tai puiki dienos pradžia. Užduodame vaikams 

klausimus (priklausomai nuo amžiaus): kelinti metai?, koks metų laikas?, koks 

mėnuo?, kelintas mėnuo, bei kokia savaitės diena? Kokia lauko temperatūra?, koks 

oras lauke? kaip šiandien apsirengti? 

 

PAKARTOJAME PIRŠTUKŲ ŽAIDIMĄ  (jis ilgas, bet mūsų grupės vaikučiai 

moka ) 

,, Mano namas“ 

 

Mes pastatėm gražų namą, - ištiestais delnais "dedam" vieną virš kitos "plytas" 

Nei per aukštą, nei per žemą, - rankas iškeliam aukštyn ir nuleidžiam žemyn 

Nei per trumpą, nei per ilgą, - rankomis rodome ilgį 



Du langai prieš saulę žvilga. - iškeliam abiejų rankų du pirštus (smilius, didysis) 

Durys eit į vidų kviečia, - rankos delnais į krūtinę, ištiesiam į šonus 

Kaminas iš tolo šviečia. - viena ranka iškelta į viršų. 

O namelio koks gražumas, - delnais parėmę galvą kraipome į šalis 

Kambarėlių koks didumas. - rankomis prieš save rodome didelį "kamuolį" 

Telpa stalas, - viena ranka - kumštis, kita ištiestu delnu ant viršaus 

Telpa kėdės. - viena ranka delnu (atlošas), kita - kumštis (sėdynė) 

Ant vienos Margiukas sėdi. - ant atversto delno dedame kumštį 

Netelpa tik uodegytė, - ištiesiame iš kumštuko mažylį pirštuką ir judiname 

Kur ją dėti, ką daryti? - gūžčiojame pečiais 

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR KITOS 

ISTORIJOS 

 PASKAITYKIME VAIKAMS APIE PAVASARĮ, PADISKUTUOKIME. 

Pavasaris – graži gamtos atbudimo šventė. Nebesninga. Ir sniegas  ištirpo. Telkšo 

balos. Iš giedro saulėto dangaus retkarčiais kapteli šilto lietaus lašai. Tuoj ims žaliuoti 

medžiai, parskris visi paukšteliai. Žemė pakeis spalvą – sužydės, sužaliuos pievos, nes 

dienos vis šiltyn ir šiltyn. Ir kaip nesidžiaugti, jei saulė ilgiau ir ryškiau žydi danguje! 

Man patinka pasivaikščioti po pavasarėjantį mišką. Šitiek gyvybės, šitiek garsų, kvapų 

ir spalvų! Tačiau nepakanka vien gėrėtis gamta. Neužmirškim surinkti po žiemos 

besimėtančių šiukšlių. Surinkim jas, tačiau nedeginkim. Gaisras – žmogus ir gamtos 

nelaimė. Iškelkim inkilus, kad varnėnai galėtų vaikučius perėti ir džiuginti mus. 

Pasodinkim medelių namų kieme, parke. Tai džiugins ir mus, ir mūsų svečių akį. 

Noriu, kad žmonės puoselėtų ir saugotų gamtą. Myliu pavasarį savo gimtajame mieste. 
(1 etiudas: myliu pavasarį. Karolis BIELIAUSKAS) 

 
KARTU IŠMOKIME PASAKĄ BE GALO 

,,Vyšnia‘‘ 

Atėjo pavasaris - vyšnia apsipylė baltais nuostabiais žiedais. 

Atėjo vasara - vyšnia sunokino sultingas uogas. 

Atėjo ruduo - vyšnia numetė lapus. 

Atėjo žiema - vyšnios šakos pasidengė sniegu. 

Atėjo pavasaris –.... 

Paimk auksinį raktelį, 

Įkišk į aukso spynelę, 

Pasuk auksinę širdelę, 

Atverk auksinį dangtelį. 

O ten -auksinė antelė 

Tau numetė aukso raktelį 

Kad rastum auksinę mergelę. 

(ir vėl nuo pradžių) 

 

SKAITYKIM IR MOKYKIMĖS TRUMPĄ EILĖRAŠTUKĄ 

,,Saulės vaikai" 

Šviečia saulutė, 

Spindi aukštai. 

Moja rankutėm 

Saulei vaikai. 

Medžio šakutę 

Papuoš pumpurai. 

Ploja rankutėm – 



Saulei vaikai. 

Šildo saulutė – 

Aukštai vieversiai, 

Plasnoja rankutėm 

Laimingi vaikai! 

PAŽAISKIME 

PAŽAISKIME ŽAIDIMĄ ,,NAMŲ LOBIO PAIEŠKOS“ (prisegtukas) 

JAUNESNIEMS VAIKAMS ATLIKTI PO VIENĄ UŽDUOTĖLĘ (prisegtukas) 

VYRESNIEMS V. „PAKEISK SAKINIUS TAIP, KAD TIKTŲ PAVASARIUI“ 

Sakiniai: 

- Pavasarį atšalo oras. 

- Prisnigo daug sniego. 

- Paukščiai išskrido į šiltuosius kraštus. 

- Nukrito medžių lapai. 

- Prie Ventos upės nuvyto žibutės. 

- Pavasarį visi vabaliukai užmiega. 

ATLKTI KASDIEN PO 1 UŽDUOTĖLĘ (paduotą į namus). 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

STEBĖKIME: paukščius, medžius, gamtą, orą ir kitus vaizdus, kalbėkime apie tai. 

Namuose kartu su tėveliais pasodina ir stebi svogūno augimą, matuoja jį su liniuote , 

užrašo.  

Visą savaitę vaikai stebės pavasarinę gamtą kieme, gėlynus, juose žydinčias 

pavasarines gėles (vardins augančių medžių, gėlių pavadinimus) 

PIEŠKIME 
Panaudodami įvairią techniką, (pasirinktinai pagal galimybes) spalvinkite, pieškite, 

aplikuokite iš spalvoto popieriaus darykite pavasarines gėles, medžius, ,,Kačiukų“ 

šakeles.  

MUZIKUOKIME 

Išmokyte dainelę ,,Šviečia saulytė" 

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

,,Dvi varlytės lankoje“ 

Dvi varlytės lankoje  

Tarp žolių tupėjo.  

Į mėnulį vakare  

Jos liūdnai žiūrėjo. 

Atskubėjęs takeliu  

Žiogas apsistojo  

Su žaliuoju smuikeliu  

Ėmė ir užgrojo. 

Vos išgirdo jį staiga  

Žaliosios varlytės,  

Šoko polką jos tada  

Kol išaušo rytas. 

"Čiulba ulba" muzikinė pasaka apie paukščius ,,Gandras" 

https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09s 

 

 

PABŪKIME KIEME 
Šią savaitę siūloma lauke ieškoti pavasario ženklų, juos įvardinti. Klausydamiesi 

paukštelių čiulbėjimo, pamėgdžioti juos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAWgSJZSEms
https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09s


Pasivaikščiojimų metu lauke pastebėti ir pažymėti į lapus ,,Lauko lobio paieškos“ 

(prisegtukas) 

KARTU 

SPORTUOKIME 

Įvairūs žaidimai su kamuoliu.  

SURINK DAIKTUS 
 Ant žemės nupiešiamas 1 m skersmens apskritimas. Žaidėjas stoja į jo vidurį, rankose 

turėdamas nedidelį kamuolį. Už jo nugaros rato teritorijoje guli 5 – 10 nedidelių 

daiktų. Žaidėjas turi mesti kamuoliuką virš savęs ir kol jis yra ore, per tą laiką surinkti 

kiek įmanoma daugiau daiktų nuo žemės, o paskui pagauti kamuoliuką. Laimi tas, 

kuris ir pagauna kamuoliuką, ir surenka daugiausiai daiktų. 

Stenkimės, kad žaisdami vaikai patirtų džiaugsmą, smalsumą ir kitas malonias 

emocijas. Teigiami išgyvenimai skatina vaikų aktyvumą, pasitikėjimą savimi. 

KAMUOLYS KAIMYNUI  

Žaidėjai sustoja ratu veidais į centrą maždaug žingsnio atstumu vienas nuo kito. 

Dviejų žaidėjų, stovinčių vienas priešais kitą, rankose yra po tinklinio kamuolį. Davus 

signalą žaidėjai pradeda siųsti kamuolius į kairę arba į dešinę pusę ratu (viena 

kryptimi) ir stengiasi, kad vienas kamuolys pavytų kitą. Tas žaidėjas, kurio rankose 

atsiduria abu kamuoliiai, gauna baudos tašką. 

KENGŪRA.  
Dalyviai sustoja prie starto linijos su tarp kelių suspaustais kamuoliais. Davus signalą, 

visi šokuoja, nepaleisdami kamuolių, numatytą atstumą – 20 ar 30 metrų. Laimi tas, 

kuris greičiausiai pasiekia finišą. Jeigu bešuoliuojant kamuolys iškrenta, jį reikia 

paimti ir tęsti užduotį. Jeigu dalyvių daugiau, galima daryti komandinį žaidimą, 

kuriame kamuolys perduodamas kaip estafetė. 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/kuo-uzimti-

vaikus-gamtoje-9-smagus-zaidimai-kurie-patiks-ir-jums-1038-798354?copied 

 

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 

patalpinkite  mūsų  grupės uždarame Facebook   profilyje ,,SMALSUČIŲ FOTO“. 

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT. 

 

 

Parengė: auklėtoja –metodininkė Jurgita Pociuvienė ir auklėtoja Anželika Navakaitė  

 

 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/kuo-uzimti-vaikus-gamtoje-9-smagus-zaidimai-kurie-patiks-ir-jums-1038-798354?copied
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/kuo-uzimti-vaikus-gamtoje-9-smagus-zaidimai-kurie-patiks-ir-jums-1038-798354?copied

