KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
„SAULĖS ZUIKUČIŲ‘ GRUPĖS
2020 M. BALANDŽIO MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Balandžio 1-30 d.
Tema.“Švara- mano draugas“
Ugdymo tikslas – stengtis suvokti savo individualumą, tobulins higienos įgūdžius, sužinos naujovių apie švarą.
Ugdymo uždaviniai:
1. Aiškinsis gamtos pokyčius pavasarį.
2. Susipažinti su šv. Velykų tradicijomis.
3. Aiškintis, kodėl negalima teršti aplinkos.
4. Supažindinti vaikus su sveikos gyvensenos pagrindais.
5. Aiškintis, kaip pajausti švarą ir jaukumą artimoje aplinkoje
I savaitė (1-3 d). Potemė.Tas Verbų margumėlis.
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų sritis rezultatai (atsižvelgiant į tam

Diena

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tikros srities pasiekimus)

1

Aplinkos
pažinimo

2

Mokėjimas
mokytis

Pasakys metų laikų
pavadinimus ir būdingus
jiems požymius, skirs
daugiau gamtos reiškinių
(rūkas, pūga, šlapdriba)
pastebės pasikeitimus savo
aplinkoje.
Sieks atkakliai savo
numatytų tikslų, išmoks,
bus aktyvūs mokymosi
naujovėse.

Žiūrint pro langą. Prisiminti kokie medžiai, krūmai,
žolė buvo žiemą. Ar yra pokytis gamtoje? Ar saulė
labiau šildo? Pažiūrėti vaizdo įrašą
https://www.youtube.com/watch?v=FVd_iULLwew
Aptarti ką matė vaizdo įraše.Kokie yra metų laikai?
Koks dabar metų laikas?
Sudėjus 7 dantų krapštukus, piešti vaivorykštę.
Nuotraukose, paveikslėliuose, vaizdo medžiagoje
stebėti įvairias gėles, jas aptarti (kokia spalva,
dydis, kur auga, kada žydi).
Darbelis ,,Nuostabiosios gėlės“

Ausų
krapštukai,
dailės
priemonės,
popierius.

Nuotraukos

A.Grigaliūnienė

Akvarelė

Nuotraukos

D.Žirlienė

Nuotraukos

D.Žirlienė

https://www.youtube.com/watch?v=metyT0tiF3Y&featu
re=share

3

Kūrybiškumas,
santykiai su
suaugusiais,
sakytinė kalba

Džiaugsis galėdamas
laisvai kurti,
bendradarbiaus su
suaugusiais. Klausys,
kartos

Išgirsti iš suaugusiojo pasakojimų apie verbas, jų
tradicijas. Sužinoti iš ko gaminamos verbos.

Spalvotas
popierius,
https://tv.lrytas.lt/zinios/gyvenimokadagių
budas/2016/09/24/news/kaip-paciam-pasidaryti-verba-ii-- šakelės ir kt.
256939
pasirinktinos
Pagaminti verbą iš turimų priemonių.
priemonės.
http://amatukai.lt/verba/

II savaitė (6-10 d). Potemė Štai ir šv.Velykos
Diena

Ugdomų
pasiekimų sritis

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsižvelgiant į tam

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

tikros srities pasiekimus)

6

7

8

9

10

Dekoruoti kiaušinį (pagal siūlomą trafaretą).
Diskutuoti kokias medžiagas naudoja (kruopos,
kokios jos – didelės, mažos). Kokių formų raštais
dekoruos kiaušinį (trikampiais, keturkampiais,
skrituliais).
Darbelis „Margutis“, naudojant įvairias norimas
medžiagas
Iniciatyvumas ir Stengsis,kad veikla būtų
Pažiūrėti filmuką „Viščiuko istorija“
atkaklumas
kuo įvairesnė ir įdomesnė. https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc.
Aptarti ką matė filmuke. Pakalbėti, iš ko išsirita
viščiukas
Pagamins viščiuką. (iš siūlų).
http://mudubudu.lt/images/files/velykiniai_visciuka
i.pdf
Kūrybiškumas, Domėsis naujais
Linksmų velykinių eilėraštukų skaitymas.
estetinis
nežinomais sudėtingais
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/04/ve
suvokimas
dalykais. Diskutuos,
lykos.html
įsivaizduos, fantazuos.
Žaidimai:”Margo margučio paieška”,”Velykinis
Pajus džiugias emocijas.
kiaušinis”gaudynės, “Margutis šaukšte”
https://www.tevu-darzelis.lt/velyku-zaidimaivaikams/
Kūrybiškumas, Domėsis naujais
Numarginti tuščią išpūstą kiaušinį guašu.
santykiai su
nežinomais dalykais. Gebės Aptarti marginimo spalvas ir raštus.
suaugusiais
įžvelgti problemas, klausti, Aiškintis koks trapus yra kiaušinis.
diskutuoti, fantazuoti.
Prašyti tėvelių pagalbos pakabinant kiaušinį ant
Drąsiai veiks, darys savaip. šakelės.
Aplinkos
pažinimas

Kūrybiškumas,
santykiai su
suaugusiais,
sakytinė kalba

Domėsis socialine,
kultūrine, gamtine aplinka.

Laukiamas
atgalinis
ryšys
Nuotraukos

Atsakingas
(v. pavardė)

Popierius
(baltas,
spalvotas),
kreidelės,
guašas, karpyti
šiaudeliai,
kruopos.
Kartonas,
Nuotraukos
siūlai,spalvot
as popierius.

D.Žirlienė

Pagrindinis
žaidimo
atributaskiaušinis.

Foto,video
medž.

D. Žirlienė

Nuotraukos

A.Grigaliūnienė

Nuotraukos

D.Žirlienė

Išpūstas
kiaušinis,
guašas,
virvelė ir
žalumynų
šakelės.
Pasitelks vaizduotę ką nors Pažiūrėti vaizdo įrašą
Popieriaus
veikdamas . Sugalvos
https://www.youtube.com/watch?v=SlUMV744O_4 lapas
įdomių idėjų.
&t=15s aptarti matytą vaizdą, papasakoti, kaip
spalvoti
rišamos verbos. Pakalbėti iš ko rišamos verbos.
pieštukai ar
Užduotis - nupiešti verbą.
flamasteriai.

D.Žirlienė

III savaitė (14-17 d). Potemė. Norim gyventi švarioje žemėje.
Diena

14

Ugdomų
pasiekimų
sritis
Tyrinėjimas,
estetinis
suvokimas

15

Skaičiavimas
ir matavimas

16

Aplinkos
pažinimas

17

Meninė raiška,
kūrybiškumas.

Siektini ugdymosi rezultatai

Siūlomos veiklos/užduotys

(atsižvelgiant į tam tikros srities
pasiekimus)

Domėsis supančia aplinka,
tyrinės, sužinos, padarys
išvadas. Grožėsis gražiais
vaizdais.

Pažiūrėti filmukus
https://www.youtube.com/watch?v=duHXZ5Xr1g
https://www.youtube.com/watch?v=vP9YdHXP3
Cw
Padiskutuoti, kodėl ir kaip rūšiuoti atliekas.
Nupiešti gamtos vaizdą, kas vaikui yra gražiausia
švarioje gamtoje.
Domėsis ir stengsis
Stebėti ir kartu padėti rūšiuoti atliekas namuose.
klasifikuoti daiktus pagal
Pažiūrėti filmuką internetinėje erd.apie ekologiją
dydį,spalvą.
https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7O
o.Poto aptarti.Pagaminti darbelį iš antrinių
atliekų.(padedant suaugusiam)
Domėsis socialine, kultūrine Pažiūrėti filmuką
ir gamtine aplinka. Ugdysis https://www.youtube.com/watch?v=0YeIYII-cgo
gebėjimą mąstyti,
ir aptarti konteinerių spalvas.Piešti 3-jų spalvų
samprotauti, remsis
konteinerius, iškarpyti iš prekybos centrų
gaunama informacija.
reklamėlių įvairias antrines žaliavas, jas priklijuoti
prie piešinio ir rodyklėmis parodyti kur kokia
antrinė žaliava keliauja.
Pastebės naujas daiktų
Pasikalbėti, apie atliekų rūšiavimo svarbą, aptarti,
savybes.
kaip galima dar kartą panaudoti tuščią nuo gėrimų
butelį, ką galima iš jo pasigaminti.
Pažiūrėti filmuką
https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM

Darbelis „Vazelė“.

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys
Nuotraukos

D.Žirlienė

Laisvas
pasirinkimas

Nuotraukos

D.Žirlienė

Popierius,
guašas,
akvarelė,
prekybos
centrų
reklaminiai
leidinukai.
Plastikinis
butelis, žirklės,
dažai ir
teptukas,
pieštukas.

Nuotraukos,
filmuota
medžiaga.

A.Grigaliūnien
ė

Nuotraukos

D.Žirlienė

Popierius,
akvarelė

Atsakingas
(v. pavardė)

IV savaitė (20-24 d). Potemė. Sveikame kūne- sveika siela.
Diena

20

Ugdomų
pasiekimų
sritis
Santykiai su
suaugusiais

Siektini ugdymosi rezultatai
Dar labiau prisiriš prie
artimųjų ,su jais jausis
saugūs, mylimi,juos gerbs.
Mokinsis palaikyti
partneriškus santykius su
artimaisiais.

Kasdieniniai
gyvenimo
įgūdžiai

Tobulės vaiko kūno švaros
ir aplinkos tvarkos
palaikymo įgūdžiai

22

Fizinis
aktyvumas

Tobulės fizinės vaiko
savybės

23

Aplinkos
pažinimas,
tyrinėjimas.

Pažins gamtinę aplinką,
Ugdysis pagarbą gyvybei ir
aplinkai. Tyrinės, kaip
keičiasi Tyrinės, kaip
keičiasi medžiagos

Kasdieniai
gyvenimo
įgūdžiai

Tobulės kūno, burnos ir
aplinkos tvarkos palaikymo
įgūdžiai.

21

24

Siūlomos veiklos/užduotys

(atsižvelgiant į tam tikros srities
pasiekimus)

Paklausyti Meškučio Ledučio pasaką apie sveiką
mitybą internetinėje svetainėje
https://youtu.be/72e3pF-ylss
Padiskutuoti, atsakyti į klausimus. Iš prekybos
centrų reklamėlių iškarpyti maisto produktus ir
išsiaiškinti kurie maisto produktai sveiki, o kurie –
ne. Išsiaiškinus ,sulipinti sveiko maisto piramidę.
Paklausyti, pažiūrėti
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=KUJiE6BSjyM

Pasirinkti daiktus (iš pasiūlyto mokomojo
paveikslėlio), kurie reikalingi kūno švarai
palaikyti ir nuspalvinti.
Pasimankštinti kartu su vaikais. Pakalbėti, kodėl
reikia sportuoti, judėti.
Nupiešti savo sportuojančią šeimą.
Peržiūrėti filmuką apie vandens taršą
https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo

Aptarti kaip vadinasi neužterštas vanduo, kas
labiausiai teršia vandenį, kodėl svarbu neteršti
vandens.
Atlikti vandens eksperimentą – švarus/nešvarus
Namuose susikurti taisykles ir jų laikytis: plaunu
rankas, valau dantukus, susišukuoju, stengiuosi
būti tvarkingas.
Žaisti žaidimą „Kas pasikeitė?“. Išdėliojami:
muilas, dantų šepetėlis, šukos, rakšluostis ir kt.
tam tikra tvarka, išeinama iš kambario ir daiktai
yra perdėliojami, tada reikia pastebėti, kas
pasikeitė.

Siūlomos
priemonės
Prekybos
centrų
reklamėles,
popierius,
klijai

Laukiamas
atgalinis
ryšys
Nuotraukos

Atsakingas
.(v. pavardė)

A.Grigaliūnienė

Popieriaus
lapas,
pieštukai,.

Nuotraukos

D.Žirlienė

Popierius,
dailės
priemonės
Žirklės, siūlai,
spalvotas
popierius

Nuotraukos

D.Žirlienė

Nuotraukos,
video įrašai

D.Žirlienė

Popierius,
Nuotraukos
rašiklis,
,muilas,
rankšluostis,
dantų šepetėlis,
šukos.

A.Grigaliūnienė

V savaitė (27-30 d). Potemė. Tvarka mano aplinkoje.
Diena

27

Ugdomų
pasiekimų
sritis
Estetinis
suvokimas

Siektini ugdymosi rezultatai
Gebės pajausti ir suvokti
estetinius potyrius, kurie
kils matant ir jaučiant
aplinkos, meno kūrinių,
savo ir kitų darbų grožį.

Iniciatyvumas
ir atkaklumas,
estetinis
suvokimas

Gebės susirasti veiklą ir ją
turiningai plėtoti. Gėrėsis
tvarkingu vaizdu.

29

Santykiai su
suaugusiais

Dar labiau prisiriš prie
suaugusiųjų, jausis saugūs.
Mokysis suprasti suaugusįjį
ir tuo pačiu mokysis
atsiskirti nuo jo ir turėti
savo pasaulį.

30

Aplinkos
pažinimas

Tobulės tvarkos įgūdžiai
aplinkai

28

Parengė mokytojos:

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys
Nuotraukos,
filmuota
medžiaga.

A.Grigaliūnienė

IT

Darbelio foto

D.Žirlienė

Produktai
reikalingi
sumuštiniams,
stalo
serviruotei
reikalingi indai
ir įrankiai,
stiklinės,
staltiesė.
Piešimo,
rašymo
priemonės.

Nuotraukos,
filmuota
medžiaga.

A.Grigaliūnienė

Nuotraukos

D.Žirlienė

(atsižvelgiant į tam tikros srities
pasiekimus)

Švarinti savo kambarį ar žaislų kampelį. Surinkti
ir išrūšiuoti atliekas, nereikalingus žaislus,
suplyšusius piešinius (plastmasines suskilusias
kaladėles, lėles be kojų ar rankų, suplyšusius lėlių
drabužius ir kt.). Pasitarus su tėveliais, išmesti į
reikalingus konteinerius. Kurti jaukumą savo
teritorijoje: susodinti žaislus, pamerkti gėlių,
pasidžiaugti tvarka.
Papasakoti, kaip jaučiasi tvarkingame kambaryje.
Pažiūrėti

Surinktos
nereikalingos
atliekos, gėlių
puokštelė.

Atsakingas
(v. pavardė)

https://www.youtube.com/watch?v=xNVgVOW9sf4

Išplauti savo žaisliukus, juos nušluostyti,
tvarkingai susidelioti. Susirūšiuoti knygutes pagal
dydį, susitvarkyti pieštukų krepšelį. Prisiminti
mattą filmuką. Padiskutuoti, palyginti su savo
aplinka.
Padėti mamai virtuvėje.
Žaidimas su stalo įrankiais „Laukiame
svečių“(šeimos narių), ir drugelių formos
sumuštinių gamyba su mamyte ar tėveliu.

Kartu su vaikais sudaryti dienotvarkę, numatant ir
pasivaikščiojimo, judrios veiklos laiką, kai bus
galima kiek nori būti lauke ir džiaugtis geru oru.
Iliustruoti ją piešinukais.
Aušra Grigaliūnienė
Daiva Žirlienė

