KAUNO LOPŠELIS-DARŢELIS „ŠILINUKAS“
„SAULUČIŲ“ GRUPĖS
2020 M. GEGUŢĖS MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO
UGDOMŲJŲ VEIKLŲ PLANAS
Planavimo laikotarpis. Gegužės 4-29 d.
Tema. Aš ir mano šeima
Ugdymo tikslas – Suvokti save kaip šeimos narį, įtvirtinti spalvas, formas, mato vienetus
Ugdymo uţdaviniai:
1. Paminėti Mamos dieną.
2. Ugdyti kalbos įgūdžius, prisiminti augalų pavadinimus, spalvas.
3. Susipažinti su sąvoka „šeima“ (išplėstinė šeima).
4. Paminėti Tėčio dieną.
I savaitė (4-8 d). Potemė Tau, Mamyte, visos gėlės
Diena

Ugdomų pasiekimų
sritis

Siektini ugdymosi rezultatai
(atsižvelgiant į tam tikros
srities pasiekimus)

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

4

Sakytinė kalba.
Meninė raiška

Klausysis skaitomo kūrinėlio,
kartu sus suaugusiuoju
deklamuos eilėraštį. Darys
dovanėlę mamai, džiaugsis
kūryba. Klausysis naujų
žodžių ir bandys juos
suvokti. Pieš įvairias formas,
linijas vis labiau
kordinuodamas rankų
judesius.

Paklausyti, padainuoti kartu
https://www.youtube.com/watch?v=TgdRgcOKoJg
Kai pavasarį sodai pasipuošia žiedais į mūsų namus
ateina Motinos diena. O kokia šventė, be gėlių.
Klausytis ir bandyti atkartoti eil. ,,Mamai".
Darbelis ,,Mamytei".

6

Tyrinėjimas.
Meninė raiška

Atpažins ir pavadins gėles.
Džiaugsis kūryba, tyrinės
spalvas ir formas.

https://www.google.com/search?q=lauko+geles&tbm=is Dailės
ch&ved=2ahUKEwiNpriemonės.
suYov_oAhXXzSoKHQ5GA5oQ2cCegQIABAA&oq=lauko+geles&gs_lcp=CgNpbWcQ
AzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADIGC
AAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQB

Dailės
priemonės.

Laukiamas
Atsakingas
atgalinis ryšys (v. pavardė)
Nuotraukos, D. Ciapa
vaizdo įrašai

Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

8

Santykiai su
suaugusiais

Bendraus ir bendradarbiaus su
suaugusiais, jausis saugūs.

RAeOggIABAIEAcQHjoGCAAQChAYUOkvWMZQ
YLlXaAFwAHgAgAGjAYgBzQaSAQMwLjeYAQCg
AQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=aeqhX
s2hCdebqwGOjI3QCQ&bih=657&biw=1366&hl=en
Apžiūrėti gėles, grupuoti jas pagal spalvą, formą.
Atpažinti formas pasikeitus spalvai.
Nuspalvinti gėles.
Oi, kaip smagu draugauti su mama, jai padėti virtuvėje.
Aptarti kokie indai, įrankiai yra, kam jie skirti. Bandyti
juos skaičiuoti, lyginti (dideli, maži).
Kūrybinis žaidimas su stalo įrankiais ,,Laukiame
svečių" (šeimos narių) ir spalvingų sumuštinių gamyba
su mamyte ir tėveliu.

Stalo
serviravimui
reikalingi
indai,
įrankiai.

Nuotraukos, D. Ciapa
vaizdo įrašai

II savaitė (11-15 d). Potemė Aš su mama, kartu visada
Diena

Ugdomų pasiekimų
sritis

Siektini ugdymosi rezultatai
(atsižvelgiant į tam tikros
srities pasiekimus)

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
Atsakingas
atgalinis
(v. pavardė)
ryšys
Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

11

Sakytinė kalba

Kartu su suaugusiuoju
deklamuos bent vieną
eilėraščio posmelį.
Kontroliuos savo emocijas,
džiugiai reikš teigiamas
emocijas.

Išreiks emocijomis ir elgsena savo meilę Mamytei
Anzelmo Matučio eilėraštis „Mamytei“.

Eilėraštis
„Mamytei“

13

Skaičiavimas ir
matavimas.
Aplinkos pažinimas

Įtvirtins daiktams lyginti
skirtus žodžius: didelis –
mažas, ilgas – trumpas, storas
– plonas, toks pat – ne toks,
kitoks, vienodi – skirtingi ir
pan. Skaičiuos.

Apžiūrėti, skaičiuoti namuose esančius virtuvinius
įrankius (stalčiuje esančius šaukštus, šaukštelius,
šakutes ir t.t.). Lyginti pagal dydį, formą.
Lyginti užduotėlėje nupieštus daiktus. Suskaičiuoti,
kiek jų yra.
Dekoruos lėkštę.

Nuotraukos,
paveikslėliai.
Dailės
priemonės,
Popierinė
vienkartinė
lėkštė

Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

15

Sakytinė kalba.
Bendravimas su
suaugusiais

Kartu su suaugusiuoju
dainuos dainelę.
Atsakys į paprastus
klausimus

Pasimokyti dainelę „Pats valysiu batukus“.
https://www.youtube.com/watch?v=JccFRqqylFk
Formuos savitvarkos įgudžius
Supranta ir deda kur reikia savo rūbus

IT

Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

III savaitė (18-22 d). Potemė Mama, Tėti, Broli, Sese, Močiute, Seneli, žaiskime kartu
Diena

Ugdomų pasiekimų
sritis

18

Sakytinė kalba.
Bendravimas su
suaugusiais

20

Sakytinė kalba.
Aplinkos pažinimas

22

Meninė raiška

Siektini ugdymosi rezultatai
(atsižvelgiant į tam tikros srities
pasiekimus)

Siūlomos veiklos/užduotys

Pasikalbėti, prisiminti, kokius žadimus žaidė darželyje.
Kurie labiausiai patiko ir buvo smagiausi.
Pasimokyti dainelę ir atkartoti judesius „Mes rankelėm
plojam“.
https://www.youtube.com/watch?v=JYGiwrcf7o0
Rodys susidomėjimą
Vaikai prisimins ir įtvirtins gyvūnų garsus naudodami
interaktyvia priemone, atpažins vaizdinę medžiagą.
ir pavadins gyvūnus, mėgdžios https://www.youtube.com/watch?v=a0JfJ0VSLhU
jų skleidžiamus garsus. Kartu su Pasimokyti dainelę „Senis Makdonaldas turėjo fermą“.
suaugusiuoju dainuos dainelę. https://www.youtube.com/watch?v=taN50OJRcAI&t=
Džiaugsis kūryba, tyrinės
Pakalbėti apie senelį, močiutę, kur jie gyvena, kaip jie
spalvas ir formas.
atrodo. Pavartyti nuptraukų albumą, paieškoti senelių
nuotraukų.
Paklausyti dainelės „Pas močiutę pas senelį“
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I
Nupiešti senelių portretą arba piešinį seneliams.

Kartu su suaugusiuoju
dainuos dainelę ir išmoks
šokti pagal ją.
Teigiamų emocijų raiška

Siūlomos
priemonės
IT

Laukiamas
Atsakingas
atgalinis
(v. pavardė)
ryšys
Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

IT

Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

Dailės
priemonės;
IT

Nuotraukos, V. Mikelaitienė
vaizdo įrašai

IV savaitė (25-29 d). Potemė Tėti, gera Tave turėti
Diena

Ugdomų pasiekimų
sritis

Siektini ugdymosi rezultatai
(atsižvelgiant į tam tikros srities
pasiekimus)

Siūlomos veiklos/užduotys

Kartu su suaugusiuoju dainuos dainelę ir išmoks
šokti pagal ją.

25

Santykiai su
suaugusiais

Kartu su suaugusiuoju
dainuos dainelę ir išmoks
šokti pagal ją.
Teigiamų emocijų raiška

27

Sakytinė kalba.
Meninė raiška

Kartu su suaugusiuoju
Kartu su suaugusiuoju dainuos dainelę ir išmoks
dainuos dainelę, išmoks šokti šokti pagal ją.
pagal ją. Patirs teigiamų
Teigiamų emocijų raiška
emocijų.

29

Meninė raiška

Eksperimentuos dailės
medžiagomis ir priemonėmis.
Džiaugsis kūryba, tyrinės
spalvas ir formas.

Parengė mokytojos:

Pokalbis su vaiku apie jo tėtį. Tegu pasako tėčio vardą,
pavardę. Priminti, kur tėtis dirba, kiek jam metų.
Pavartyti nuotraukų albumą, rasti mažo tėčio nuotraukų.
Veikla – aplikuotas kaklaraištis tėčiui.

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
Atsakingas
atgalinis
(v. pavardė)
ryšys
Balionas, ledų Nuotraukos, D. Ciapa
pagaliukai,
vaizdo įrašai
popierinės
vienkartinės
lėkštės.
Eil. ,, Tėtis"
Nuotraukos, D.Ciapa
Dailės
vaizdo įrašai
priemonės.
Dailės
Nuotraukos, V. Mikelaitiene
priemonės: įv. vaizdo įrašai
popierius,
klijai.

V. Mikelaitiene
D.Ciapa

