KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
„RIEŠUTĖLIAI“ GRUPĖS
2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Geguţės 4-29 d.
Tema. “Šeimos mėnuo“
Ugdymo tikslas – Ugdyti pagarbą, dėkingumą, meilę, atsakomybę šeimai.
Ugdymo uždaviniai:
1. Lavinti vaikų saviraišką, piešimo įgūdţius.
2. Sudominti knyga kiekvieną grupės vaiką
3. Patirti dţiugių emocijų, bendrystės jausmą ţaidţiant bendrus ţaidimus.
4. Tenkinti vaikų smalsumą.
I savaitė (4-8 d). Potemė “Visos gėlės Tau, Mamyte.”
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų sritis rezultatai (atsiţvelgiant į

Diena

Siūlomos veiklos/uţduotys

tam tikros srities pasiekimus)

4

Kūrybiškumas.
Mokėjimas
mokytis.

6

Meninė raiška.
Skaičiavimas ir
matavimas.

8

Sakytinė kalba.
Rašytinė kalba.

Patirs kūrybos
dţiaugsmą. Išmoks
eilėraštuką.

Aptarti, kaip atrodo ţibutė (kokios spalvos, kur auga, kk ţiedlapių,
aukšta/ţema, kokie lapai, kada ţydi).
https://www.gamtoskvapai.lt/blogas/bundanti-gamta-pasivaiksciojimaimiske/
https://geliurojus.lt/zibuokle-gele/
Meninė uţduotis: gėlytė mamytei – “ţibutė“.
Ikimokyklinukams uţduotėlė: suskaičiuoti ţiedlapius.
Priešmokyklinukams: atlikti matematinius veiksmus “Išmatuok gėlyčių
juostelę”.
Gilins ţinias atlikdami Padėkite vaikams suprasti, kad šeima yra tarsi medis. Paprašykite vaikus
uţduotis. Pajus kūrybos nupiešti po medį be šakų, kad būtų matyti, kaip atrodo. Tada paprašykite
dţiaugsmą.
juos nupiešti šakas, o po to – kitas iš tų šakų augančias šakeles. Medyje
nupiešti visus šeimos narius.
Meninė uţduotis – “ţmogutis”, skirtas šeimos mėnesiui. Nupiešti visus
šeimos narius.
Ikimokyklinukams: uţduotėlė “Atrask ir nuspalvink Š raidę”.
Priešmokyklinukams: atlikti uţduotį pagal pateiktą pavyzdį.
Pajus kalbos groţį.
Graţūs ţodţiai – geriausia dovana mamai. .“Būk šviesi kaip saulė“.
Išreikš savo jausmus
„Protinga kaip knyga“. ...Štai tokia tu esi. Mano mama.
visomis raiškos
Meninė uţduotis: “Mamos portretas”.
priemonėmis.
Priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai: sudėti iš raidelių ţodelį: “MAMA”,
ir mamos vardą.

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

Melsvas
Nuotraukos
piešimo lapas,
tamsesnis
mėlynas lapas,
ţalias lapas,
klijai, ţirklės.

Danutė
Baronienė

A4 formato
Nuotraukos
balto
popieriaus
lapas, spalvoto
popieriaus
lapas,
flomasteriai,
klijai.
Piešimo lapas, Nuotraukos
guašas,
akvarelė,
flomasteriai.

Danutė
Baronienė

Danutė
Baronienė

II savaitė (11-15 d). Potemė „Mus kalbina knygos lapeliai”
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų
rezultatai (atsiţvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

11

Tyrinėjimas.
Kūrybiškumas.

13

Kūrybiškumas.
Mokėjimas
mokytis.

15

Sakytinė kalba.
Kūrybiškumas.

Domėsis knygų
Pradţiuginkime vaikus spalvingomis, įdomiomis formomis, įvairaus turinio
įvairove. Tyrinės namų knygelėmis, kad paţadintume norą jas vartyti, “skaityti“. Skatiname,
bibliotekėlę.
tyrinėjame, paţinti knygų turinį, atrandant simbolius – raides, skaitmenis,
bandant atpaţinti parašytus ţodţius.
Ţaidimas “Knygelių paroda”.
Ţaidimas kartu su tėveliais “Ţaidimo paštas“, „Skaitykime drauge”.
Ikimokyklinukams: suskaičiuok, kiek namuose turi vaikiškų knygelių,
uţrašyk skaičių.
Priešmokyklinukams: Atlikti uţduotį pagal pavyzdį “Įrašyk trūkstamas
raides”
Patirs kūrybos
Pakalbėti apie šeimą, kas ją sudaro (kiek ţmonių, kiek iš jų vaikų, kiek
dţiaugsmą. Dţiaugsis
senelių, kiek suaugusių, kiek vyrų, kiek moterų,)
tuo, ką išmoko.
Rašyti knygelę: “Mano šeima”.
Ikimokyklinukams: uţduotėlė”. Rask K raidę.
Priešmokyklinukams: pavadinimą uţrašykite: “KNYGA”, “KNYGELĖ“,
„KNYGUTĖ“, „ŠEIMA“.
Išreikš savo mintis,
išgyvenimus. Kurs
pasaką.

Paklausyti pasakos
https://www.youtube.com/watch?v=lDxolN1ynT0
Sukurti pasaką, įsikūnyti į personaţą.
Ikimokyklinukams: prisiminti pasakų herojus, iš P raidelės.
Priešmokyklinukams: uţduotis pagal “nuorodą”.

III savaitė (18-22 d). Potemė “Ţaidimai kartu su šeima“
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų
rezultatai (atsiţvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis

Diena

18

Fizinis
aktyvumas.
Santykiai su
suaugusiais.

Siūlomos veiklos/uţduotys

Geranoriškai ir
pagarbiai bendraus ir
bendradarbiaus su
suaugusiais. Atliks su
kamuoliu sporto
ţaidimų elementus.

Siūlomos veiklos/uţduotys

Paskaityti vaikams laišką apie ţaislus ir ţaidimus. Ţaidimas „Kamuoly,
kamuoly...“.
Ikimokyklinukams: mokomasis filmukas „Didelis maţas“, „Aukštas
ţemas”. https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=lt&u=http://gamegame.lt/4720/&prev=search
Priešmokyklinukams: mokomasis filmukas „Geometrinės figūros“.
https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30
https://www.youtube.com/watch?v=sKTadQ75scA

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

Knygelės,
Nuotraukos
kortelės rašyti
ţodţiams,
klijai ir
ţirklės.

Danutė
Baronienė

Spalvotas,
Nuotraukos
baltas
popierius,
flomasteriai,
spalvoti
pieštukai, įv.
dekoravimo
detalės.
Įv. priemonės, Nuotraukos
tinkančios
mėgdţioti
pasakų
herojus.

Danutė
Baronienė

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Kamuolys,
Nuotraukos
piešimo lapas,
guašas,
flomasteriai.

Danutė
Baronienė

Atsakingas
(v. pavardė)

Danutė
Baronienė

20

Skaičiavimas ir
matavimas.
Kūrybiškumas.

22

Kūrybiškumas.
Santykiai su
suaugusiais.

Aptarti katino ir kiškio išvaizdą, gyvenimo būdą, įvardinti skirtumus,
pabandyti paieškoti kaţko bendro.
Meninė uţduotis: kiškio ir katino lipdymas.
Ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams atlikti uţduotis pagal pateiktus
pavyzdţius.
Geranoriškai
Ţaidimas: “Namų lobio paieškos”.
bendradarbiaus su
Ikimokyklinukams: nuspalvink, iškirpk ir suklijuok nuo maţiausio iki
suaugusiais, pajus gerą didţiausio.
nuotaiką. Dţiaugsis
Priešmokyklinukams: uţduotėlė pagal pateiktą pavyzdį: nuspalvinti pagal
savitu darbelio atlikimu kampų skaičių.
ir pačiu darbeliu.
Klasifikuos daiktus
pagal dydį formą ir
spalvą. Patirs kūrybos
dţiaugsmą.

IV savaitė (25-29 d). Potemė “Noriu būti toks kaip tėtis“
Diena
Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų
rezultatai (atsiţvelgiant į
tam tikros srities pasiekimus)
sritis
25

Santykiai su
suaugusiais.
Meninė raiška.

27

Fizinis
aktyvumas.
Tyrinėjimas.

29

Sakytinė kalba.
Meninė raiška.

Siūlomos veiklos/uţduotys

Parengė mokytoja

Eilėraštis tėčiui „Aš einu su tėčiu”.
Dailės darbelis: “Mano tėtis sportuoja” Kartu su mamyte uţrašyti graţių
ţodelių skirtų tėčio dienai.
Ikimokyklinukams: prisiminti raideles, ir uţrašyti ţodį „TĖTIS”.
Priešmokyklinukams: uţduotėlė “Skaičių gyvatėlė“.

Nuotraukos

Danutė
Baronienė

Įvairūs
buitiniai
daiktai ir
ţaislai.

Nuotraukos

Danutė
Baronienė

Laukiamas
atgalinis
ryšys

Atsakingas

Siūlomos
priemonės

Bendradarbiaus su
Pakalbėti, kokiame name gyvena, kokius namus mato per langą, prisiminti,
šeima. Noriai pieš,
kokiamename gyvena močiutė. Pakalbėti, prisiminti, kokie gyveūnai turi
dţiaugsis savo darbeliu. „namelius“. Paklausyti dainelės apie eţio namą
https://www.youtube.com/watch?v=dcNhMv4YCyI
Piešimas ir aplikavimas: “Mano namas”.
Ikimokyklinukams: savo namo numerio uţrašymas ant nupiešto namo.
Priešmokyklinukams: uţduotėlė „Kas slepiasi po paveiksliukais?“
Suskaičiuok.
Domėsis aplinka, noriai Suskaičiuoti, ko šeimoje daugiau mergaičių/moterų ar berniukų/vyrų.
atliks paprastus
Pasiskirstyti komandomis.
bandymus. Varţysis su Mergaičių ir mamyčių, berniukų ir tėvelių komandų varţytuvės „Kas
šeimos nariais.
pastatys ar nupieš graţiausią smėlio pilį?“
Uţduotėlė visiems: pabandyti iš iškarpų, reklaminių popieriaus atraiţų
sukurti stalo ţaidimą „Spalvų šalyje“.
Išreikš savo mintis,
sveikindami savo tėtį.
Dţiaugsis savo darbeliu.
Pajus meninės raiškos
dţiaugsmą.

Plastelinas,
dantų
krapštukai.

(v. pavardė)

Baltas lapas, Nuotraukos
spalvotas
popierius,
klijai, ţirklės,
flomasteriai.

Danutė
Baronienė

Flomasteriai,
popierius:
baltas,
spalvotas, įv.
spalvotų
reklamų,
ţurnalų.
Baltas
popieriaus
lapas, guašas
ar akvarelė,
pieštukas.

Nuotraukos

Danutė
Baronienė

Nuotraukos

Danutė
Baronienė

Danutė Baronienė

