KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
„RIEŠUTĖLIŲ“ GRUPĖS
2020 M. BALANDŽIO MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Balandžio 1-30 d.
Tema: „Pražydo sodai“
Ugdymo tikslas – Skiepyti meilę gamtai ir skatinti ją saugoti.
Ugdymo uždaviniai:
1. Skatinti vaikus kultūringai elgtis gamtoje, skiepyti draugiškumą ir pastabumą.
2. Supažindinti su Velykų švente, jos papročiais ir tradicijomis.
3. Skatinti vaikus domėtis paukščiais, ieškoti įvairios informacijos apie juos.
4. Stebėti, analizuoti ir kitaip tyrinėti augančius augalus.
5. Turtinti vaikų žinias apie atbundančią gamtą.
I savaitė (1-3 d). Potemė „ Į pagalbą gamtai“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų
rezultatai (atsižvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

1

Aplinkos
Pažins, saugos, puoselės
pažinimas,
gamtą.
meninė raiška.

2

Aplinkos
pažinimas,
mokėjimas
mokytis.

Prisimins, kaip reikia
teisingai rūšiuoti
atliekas.

3

Kasdieniniai
gyvenimo
įgūdžiai,
mokėjimas
mokytis.

Supras, kaip saugoti
gamtą.
Gilins žinias atlikdami
užduotis.

Siūlomos veiklos/užduotys
Pažiūrėti filmuką:
nuorodahttps://www.youtube.com/watch?v=c3X-WDwDVpQ
Aplikacija „Švari gamta“. (Priešmokyklinukams ir
ikimokyklinukams).
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį(priešmokyklinukams).
Pžiūrėti internete: nuoroda http://gamtosateitis.lt/kaip-teisingairusiuoti-atliekas/
Prisiminti kas į kokį konteinerį metama.
Nupiešti 3 konteinerius (ikimokyklinukams). Užrašyti ant jų
pavadinimus.
Trumpi eilėraštukai apie geltoną, žalią, mėlyną konteinerius,
pabandyti juos perskaityti (priešmokyklinukams).
Darbelis „Vabaliukai“ iš antrinių žaliavų (ikimokyklinukams,
priešmokyklinukams).
Pasikartokime abėcėlę.
https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/mddb/Pradinis%20ugdym
as/Lietuvi%C5%B3%20kalba/Mokymo%20priemon%C4%97%2
0%E2%80%9EAb%C4%97c%C4%97l%C4%97%E2%80%9C/A
becele%20A-O.pdf (priešmokyklinukams).

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

Žurnalai,
Nuotraukos.
laikraščiai, žirklės,
klijai.

R.Tiškevičienė

A4 formato
Nuotraukos.
popieriaus lapas.
Pasirinktinai
(spalvoti pieštukai,
guašas,
flomasteriai).

R.Tiškevičienė

Popierinio
Nuotraukos.
rankšluosčio
ritinėliai, spalvotas
popierius,
priklijuojamos
akytės.

D.Baronienė

II savaitė (6-10 d). Potemė „ Velykos, gyvybės atbudimas“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų rezultatai (atsižvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

6

Kūrybiškumas Patirs kūrybos
džiaugsmą.

7

Aplinkos
pažinimas

8

Kasdieniniai
gyvenimo
įgūdžiai,
mokėjimas
mokytis.
Tyrinėjimas,
mokėjimas
mokytis.

9

10

Mokėjimas
mokytis,
sakytinė
kalba.

Siūlomos veiklos/užduotys

Susipažinti su Velykiniu personažu – viščiuku.
https://www.sveikinimai.com/siuntimas/1981/
Pasigaminti linksmus viščiukus (ikimokyklinukams,
priešmokyklinukams).
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį (priešmokyklinukams).

Susipažins su Velykų
papročiais ir
tradicijomis.

Paskaityti: http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Velykos.htm
Aptarti kas yra pagrindinis Velykų atributas, kodėl dažomi
kiaušiniai, kokie Velykų papročiai.
Pasaka „Kiaušinio svajonė“ (priešmokyklinukams ir
ikimokyklinukams).
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį.(priešmokyklinukams).
Gilins žinias Velykų
Darbelis „Velykinė dekoracija“ (priešmokyklinukams ir
tema.Stengsis atlikti
ikimokyklinukams).
sudėtingesnius judesius Sugalvoti su garsu V kuo daugiau žodžių.Pabandyti juos užrašyti
pirštais, ranka.
(priešmokyklinukams).
Gilins žinias per
žaidimą.
Eksperimentuos su
dailės priemonėmis.

Margučio dažymas.
Žaidimas „Kas nuridens margutį toliausiai“(ikimokyklinukams ir
priešmokyklinukams).
Paskaičiuokime https://lavinamukai.jimdo.com/sukaupt%C5%B3priemoni%C5%B3-spinta/orientacin%C4%97veikla/(priešmokyklinukams).

Išmoks eilėraštį, lavins
atmintį.

Išmokti eilėraštį „Velykų rytas“(priešmokyklinukams,
ikimokyklinukams).Surasti bent 5 mįsles Velykų tema
(priešmokyklinukams).

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

Vata, geltoni siūlai, Nuotraukos
klijai, dantų
krapštukai,
kartonas (juodas,
geltonas,
oranžinis), žirklės,
baltas popierius,
smeigtukai su
galvutėmis.
IT
Nuotraukos

D.Baronienė

Plastikinė stiklinė, Nuotraukos.
plastikiniai
šaukštai, atlasinė
juostelė, karšti
klijai, guašas.
3 stiklainiai 0.5 l. Nuotraukos.
talpos, svogūnų
lukštai, špinatai,
malta ciberžolė,
virtas kiaušinis,
spalvotas
popierius.
Eilėraštis, mįslės. Video įrašai.

R.Tiškevičienė

R.Tiškevičienė

D.Baronienė

R.Tiškevičienė

III savaitė (14-17 d). Potemė „Sugrįžtantys paukščiai“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų
rezultatai (atsižvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

14

Meninė
raiška,
mokėjimas
mokytis.

15

Aplinkos
pažinimas,
tyrinėjimas.

16

Estetinis
Patirs kūrybos
suvokimas,
džiaugsmą.
kūrybiškumas.

17

Sakytinė
Vaidins, kurs pasaką.
kalba,
kūrybiškumas.

Klasifikuos daiktus
pagal dydį, formą,
spalvas. Džiaugsis savo
darbeliais, pieš,
lankstys.
Tyrinės, ieškos
informacijos.

Popierinis paukštelis.
Paukšteliai skelbia pavasarį. Pasidžiaukime paukštelių balsais
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488.
(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams).
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį (priešmokyklinukam).
Susipažinti su keliomis grįžtančiomis paukščių rūšimis (baltuoju
gandru, šelmenine kregždute, gegute, bitininku, čiurliu).Pažiūrėti
ir suspažinti internete kaip jie atrodo.
https://www.wikiwand.com/lt/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_
pauk%C5%A1%C4%8Diai Ir sužinoti kuo minta šie
paukščiai.(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams).
Užduotėlė „Suskaičiuok paukščius“(priešmokyklinukams).
Iš pasirinktos medžiagos sukurti inkilą. Nebijoti eksperimentuoti,
parodyti savo kūrybiškumą. Pagalvokite koks namelis patiktų
paukščiui. Iš ko būtų galima pagaminti. Puoškite kaip sugalvosite
(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams).
Užduotėlės: sudėlioti paukščių pavadinimus, surašyti pabirusias
raides ir skaitmenis.(priešmokyklinukams).
Paskraidykime, pašvilpaukime ir kvieskime paukštelius grįžti. Iš
pirmadienį pasigamintų paukštelių, sukurti pasaką. Tėveliai tegul
užrašo. Priklijuoti paukštelį ant pagaliuko ir bus puiki priemonė
vaidinti.(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams).
Mįslės apie paukščius (priešmokyklinukams).

IV savaitė (20-24 d). Potemė „Žolių karalystė“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų rezultatai (atsižvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

20

Aplinkos
pažinimas

Pajus atsakomybę už
gamtą.

21

Aplinkos
pažinimas

Rūpinsis savo
pasodintais augalais.

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos veiklos/užduotys

Gamta bunda, vabaliukai džiaugiasi žaluma, o labiausiai patinka
keliauti vėžliukui. Susipažinkime ir pasigaminkime Meninė
užduotis „Vėžliukas“(ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams).
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį (priešmokylinukams).
Pagal projektą „Žalieji stebuklai“,turėjote pasodinti augalėlį. Dabar
reikia ant lapo parašyti kada pasodinote, kas per augalas,
nufotografuoti ir atsiųsti (ikimokyklinukams,priešmokyklinukams).
Pasikartoti geometrines figūras.(priešmokyklinukams).

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Spalvotas
popirius, klijai.

Nuotraukos.

D.Baronienė

Skaičiavimo
užduotėlė.

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Kiekvieno
savarankiškai
pasinktos
medžiagos.
Užduotėlės su
paukščiais.
Popieriaus lapas,
užrašyti pasakai.

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas

Siūlomos
priemonės

Kiaušinių dėklas, Nuotraukos.
laikraščiai,
spalvotas kartonas,
teptukas.
Geometrinių figūrų Nuotraukos.
trafaretai.

Atsakingas
(v. pavardė)

(v. pavardė)

D.Baronienė

R.Tiškevičienė

22

Meninė raiška, Pajus kūrybos
Estetinis
džiaugsmą.
suvokimas

23

Kūrybiškumas Domėsis aplinka,
ugdysis meilę gamtai.

24

Mokėjimas
mokytis

Atliks matematines
užduotis.

V savaitė (27-30 d). Potemė „ Tarp žiedų“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų rezultatai (atsižvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

27

28

29

30

Žiūrint į paveikslėlius sudėlioti eilės tvarka augalo augimo ciklą.
Pabandyti parašyti skaičius nuo 1-6.(ikimokyklinukams).
Iš įvairių spalvų spalvoto popieriaus prisikarpyti geometrinių figūrų
ir sudėlioti (medį, gėlę ir t.t) priešmokyklinukams.
Bunda jau pavasario žiedai. Augalai nusidažė švelniai žalia spalva.
Susipažinti ir pasigaminti pavasario žiedus.
Kompozicija „Pavasaris“(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams)
Pažaiskime: „Žaidimai su raide“ (priešmokyklinukams)
https://www.youtube.com/watch?v=h3QSOZP20cU
Užduotėlė „Skaičiai“
Ant lapo parašyti skaitmenis, kuriuos moki.(ikimokyklinukams).
Linksmos matematinės užduotėlės 10 ir 20 ribose
(priešmokyklinukams).

Siūlomos veiklos/užduotys

Aplinkos
Plėsti vaikų žinias apie Susipažinti (internete) su keletu pavasario gėlių (žibute, snieguole,
pažinimas,
pirmas pavasario gėles. šalpusniu).Aptarti kokios jų spalvos, išrinkti gražiausią.
kūrybiškumas,
Iš plastilino nulipdyti labiausiai patikusią pavasarinę gėlę
(ikimokyklinukams, priešmokyklinukams).
Meninė raiška Susipažins ir aptars
Pasižiūrėti P.Mšioto vaidinimą „Sodai žydi“nuoroda:
vaidinimą.
https://www.youtube.com/watch?v=MY7xeEz7pXc Aptarti apie ką
šis vaidinimas, kokie veikėjai.
Tapyti žydinčius sodus.(ikimokyklinukams,priešmokyklinukams).
Aplinkos
Susipažins su žiedų
Susipažinti su pavasarine gėle – žibute, suskaičiuoti žiedlapius.
pažinimas,
formomis,
Meninė užduotis „Žibutė“ (ikimokyklinukams,
skaičiavimas Skaičiuos žiedelius.
priešmokyklinukams)
Atlikti užduotį pagal pateiktą pavyzdį (priešmokyklinukams).
Kūrybiškumas Ugdyti pagarbą, meilę
Pabandyti papasakoti kokia mano mama: kokius dirba darbus, kaip
savo mamai.
atrodo, nusakyti požymius (plaukai, akys).
Piešinys „Mano mama“. (ikimokyklinukams,
priešmokyklinukams).
Parašyti mamos vardą(priešmokyklinukams).

Paveikslėliai su
augalais.

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Baltas popierius,
Nuotraukos.
spalvotos
popierinės detalės,
klijai.

D.Baronienė

Matematinės
užduotėlės.

Musudarželis
.lt

R.Tiškevičienė

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas

Lentelės,
plastilinas.

Musudarželis
.lt,
nuotraukos.

R.Tiškevičienė

A4 baltas
popieriaus lapas,
guašas.

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Guašas, žalias
popierius,
flomasteriai,
klijai.
Baltas popieriau
lapas, pieštukai.

Nuotraukos

D.Baronienė

Nuotraukos.

R.Tiškevičienė

Siūlomos
priemonės

Parengė mokytojos:
Renata Tiškevičienė
Danutė Baronienė

(v. pavardė)

