KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS
2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Geguţės 4-29 d.
Tema. Aš ir mano šeima
Ugdymo tikslas - ugdyti vaikų meilę ir pagarbą šeimai.
Ugdymo uždaviniai:
1. Paminėti Motinos dieną
2. Mokėti teisingai įvardinti savo šeimos narius
3. Stiprinti dvasinį ryšį, norą bendrauti su šalia esančiais artimaisiais,
4. Paminėti Tėčio dieną.
I savaitė (4-8 d). Potemė Visos gėlės, tau mano Mamyte!
Diena

Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų sritis rezultatai (atsiţvelgiant į

Siūlomos veiklos/uţduotys

Siūlomos
Laukiamas
priemonės atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tam tikros srities pasiekimus)

4

Sakytinė kalba

6

Kūrybiškumas Sugalvos įdomių
ir rašytinė kalba idėjų, skirtingų
veikimo būdų.
Domėsis raidėmis,
ţodţiais bei jų
simboliais.
Kūrybiškumas Domėsis naujais,
neţinomais dalykais.
Gebės
klausti,fantazuoti,
daryti savaip.

8

Deklamuos eilėraštį
mamai.

Pasveikinti mamytę dainele „Tau, mano mamyte“
https://www.youtube.com/results?search_guery=dţimba+dai
nos"ţimba+dainos
Išmokti deklamuoti V.Palčinskaitės eil. MAMA
Mamytės pasveikinimui padaryti tuščiavidurę gėlę, į kurią
įstatyti savo veidelį.
Paţiūrėti filmuką -Kakė Makė mokos abėcėlės. Aptarti, ką
pasakė Kakė Makė?
https://www.youtube.com/watch?v=iAA1gofa6tc
Dekoruoti M raidę.
Paţiūrėti https://www.youtube.com/vatch=GI5hY_OSYKo
Popierinė gėlių puokštė ir bandyti ją išlankstyti su mama.
Nupiešti mamos portretą.

Spalvotas
popierius,
ţirklės.

Nuotraukos, A.Grigaliūnienė
filmuota
medţiaga.

Dailės
priemonės:
sp. pieštukai,
sp. popierius,
klijai,
plastelinas.
Spalvotas
popierius,
piešimo
reikmenys

Nuotraukos, A.Grigaliūnienė
filmuota
medţiaga.

Nuotraukos, A.Grigaliūnienė
filmuota
medţiaga

II savaitė (11-15 d). Potemė Gera, linksma ir smagu, kai visa šeima kartu
Diena

Ugdomų
pasiekimų sritis

Siektini ugdymosi
rezultatai

Siūlomos veiklos/uţduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Vienkartinė
pirštinė,
kempinėlė,
vanduo,
nuotraukos.

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

Popierius,
dailės
priemonės,
plastelinas,
lentelė

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

Dailės
priemonės,
lego
kaladėlės

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

(atsiţvelgiant į tam tikros
srities pasiekimus)

11

Santykiai su
suaugusiais.
Tyrinėjimas

Skaičiuos savo
šeimos narius,
ţinos jų vardus.
Lygins kieno ūgiai
didesni.

13

Aplinkos
paţinimas.
Sakytinė kalba

Rodys meilę savo
augintinui.
Domėsis neįprasta
paţintine veikla.
Pasakos apie
šeimos augintinius

15

Kasdieniniai
gyvenimo
įgūdţiai

Ugdysis
savitvarkos
įgūdţiai. Ugdysis
pareigos jausmas

Tyrinėti šeimos nuotraukas, įvardinti kas jose, atrasti save.
Bandyti skaičiuoti iš kelių asmenų susideda šeima. Lyginti
kieno ūgiai didesni,( kas auksčiausias ir kas maţiausias).
Įvardinti šeimos narius. Pasakyti mamos, tėčio, senelių,
brolių, sesių vardus.
Aktuali ir labai smagi veikla ,,Švaruolės pirštinės".
Paţiūrėti
https://www.youtube.com/watch?v=4swRU94tnyM
Vartant knygeles aptarti siuţetinius vaizdus, kur
vaizduojamas šeimos gyvenimas (gyvūnų, ţvėrelių).
Improvizuoti gyvūnus, mėgdţioti jų garsus. Pasakoti apie
savo augintinį.
Piešimas ,,Linksmasis veidrodėlis"(dţiaugtis atsiradusiu
pilnu vaizdu).
Lipdymas ,,Mano mylimas augintinis".
Paklausyti
https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU
Oi, kaip smagu padėti mamai. Kalbėti ką veikia namuose
šeimos nariai(tėtis, mama, brolis, sesė ir jis pats(pati).
Tvarkyti savo ţaislus, padėti mamai tvarkyti kambarius,
laistyti gėles.
Statyti jaukius namus iš lego kaladėlių, puošti juos.
Piešti, konstruoti savo šeimos namą. Aptarti, koks jis (kokios
spalvos, formos, dydţio).
https://www.youtube.com/watch?v=v9_AfWnJa10

Atsakingas
(v. pavardė)

III savaitė (18-22 d). Potemė Ţaistime kartu
Diena

Ugdomų
pasiekimų sritis

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsiţvelgiant į

Siūlomos veiklos/uţduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tam tikros srities pasiekimus)

18

Santykiai su
suaugusiais,
kūrybiškumas

20

Tyrinėjimas,
santykiai su
suaugusiais

22

Emocijų
suvokimas ir
raiška.
Kūrybiškumas

Lavės vaikų
pastabumas. Noras kuo
daugiau suţinoti apie
savo šeimą. Dţiaugsis
savo kūrybos
rezultatais.

Paklausyti
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I
Kiek pasaulyje vaikučių - tiek juos mylinčių
močiučių. Kartu su močiute, mamyte pasirausti
šeimos albumuose. Surasti mamytės maţytės, ar
jaunos močiutės nuotraukų. Aptarti jas.
Pasiūlyti vaikams išpildyti tris mamos, močiutės
norus. Sugalvoti graţių ţodţių savo šeimos nariams
Darbelis ,,Šeimos medis". Apibrėţti šeimos narių
rankas, jas lyginti(didţiausia, maţiausia). Jas
išpuošti ir pasidaryti šeimos medį
Domėsis supančia
Paklausykite
aplinka. Dţiaugsis
https://www.youtube.com/watch?v=tbCYXk_yYDw
eksperimentuodamas su Pavasaris vis daţniau ima dţiuginti graţiu oru.
įvairiomis
Pasivaikščiokite. Paieškoti akmenukų, šakelių,
priemonėmis. Ugdysis
gėlyčių.
vaikų sakytinės kalbos
Atlikti eksperimentą „Skęsta/plaukia“. Vienoje lapo
įgūdţiai
pusėje nupiešti skęstančius daiktus, kitoje plūduriuojančius. Būtinai aptarkite, kodėl vieni
daiktai skęsta, kiti - ne.
Vartos emocijų raiškos Paţiūrėti
ţodelius ir emocijų
https://www.youtube.com/watch?v=zsvMLRG_kyo
pavadnimus. Dţiaugsis Aptarti ką girdėjo.
galėdamas laisvai kūrti. Ak, tas pavasario oras!
Darbelis ,,Saulė ir lietus" .

Spalvotas
popieriu,
ţirklės, klijai,
dailės
priemonės

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

Akmenukai,
Nuotraukos,
šakelės,
video įrašai
gėlytės, dubuo,
vanduo.
popieriu, dailės
priemonės

D.Ciapa

Spalvotas
Nuotraukos,
popierius, folija, video įrašai
klijai, kreidelės,
guašas,
kartonas, vatos
diskeliai, pipetė

D.Ciapa

IV savaitė (25-29 d). Potemė Ant tėvelio rankų supasi pasaulis
Diena

Ugdomų
pasiekimų sritis

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsiţvelgiant į

Siūlomos veiklos/uţduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tam tikros srities
pasiekimus)

25

Santykiai su
suaugusiais

Bendraus ir
bendradarbiaus su
tėčiu. Patirs teigiamų
emocijų.

Paklausyti
https://www.youtube.com/watch?v=LHB7ZEIM0Vc
Paţaiskime pasaką ,,Miegantis tigras"
Paţaisti su tėveliu ţaidimą ,,Kambarinis
badmintonas"

27

Meninė raiška.
Sakytinė kalba.

Klausytis ir bandyti kartoti eilėraštį ,,Tėtis"
Dailės darbelis ,,Tėtis - geriausias mano draugas"

29

Meninė raiška,
kūrybiškumas

Klausytis ir bandyti
atkartoti eilėraštį.
Patirs kūrybos
dţiaugsmą
Eksperimentuos
dailės medţiagomis
ir priemonėmis.
Stebės, bandys
puošti kaklaraištį

Parengė mokytojos:

Padainuoti tėčiui dainą.
,,Su tėvelio diena" – būgnai (puodai), lazdelės
(pieštukai).
Darbelis ,,Kaklaraištis tėčiui"

Balionas(galima
jį išpaišyti), ledų
pagaliukų,
popierinių
vienkartinių
lėkščių.
Eil. ,, Tėtis"
Dailės
priemonės,
popierius.
Puodai, pieštukai,
dailės priemonės,
spalvotas
popierius, ţirklės,
klijai, liniuotė

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

Nuotraukos,
video įrašai

D.Ciapa

D.Ciapa
A.Grigaliūnienė

