KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
„SAULĖS ZUIKUČIŲ“ GRUPĖS
2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Gegužės 4-29 d.
Tema. Mano mylimiausieji ir artimiausieji.
Ugdymo tikslas – įtvirtinti žinias apie pavasarinius pokyčius gamtoje, spalvas, formas, mato vienetus.
Ugdymo uždaviniai:
1. Pasveikinti mamytes , močiutes.
2. Prisiminti bei įtvirtinti gamtos pokyčius pavasarį.
3. Susipažinti su vabaliukų įvairove.
4. Pasveikinti tėvelius , senelius.
I savaitė (4-8 d). Potemė. Tau, Mamyte.
Diena

Ugdomų
pasiekimų sritis

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsižvelgiant į tam

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
Laukiamas
priemonės atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tikros srities pasiekimus)

4

Sakytinė kalba

6

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

8

Deklamuos eilėraštį
mamai. Taisyklingai tars
daugumą gimtosios
kalbos žodžių garsų

Pasveikinti mamytę dainele „Tau, mano mamyte“
https://www.youtube.com/results?search_guery=džimba+
dainos"žimba+dainos
Išmokti deklamuoti V.Palčinskaitės eil. MAMA
Mamytės pasveikinimui padaryti tuščiavidurę gėlę, į kurią
įstatyti savo veidelį.
Pažiūrėti filmuą Kakė Makė mokos abėcėlės. Ką pasakė
Kakė Makė?
https://www.youtube.com/watch?v=iAAlgofa6tc
Dekoruoti M raidę.
Pažiūrėti https://www.youtube.com/vatch=Gl5hY
OSYKo Popierinė gėlių puokštė ir bandyti ją išlankstyti
su mamyte.
Nupiešti mamytės portretą.

Sp. popierius, Nuotraukos,
žirklės.
filmuota
medžiaga.

A.Grigaliūnienė

Dailės
Nuotraukos,
priemonės: sp. filmuota
pieštukai, sp. medžiaga.
popierius,
klilai.
SP. popierius. Nuotraukos,
Piešimo
filmuota
reikmenys.
medžiaga.

A.Grigaliūnienė

A.Grigaliūnienė

II savaitė (11-15 d). Potemė. Sodų žydėjimas.
Diena

Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų sritis rezultatai (atsižvelgiant į tam

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

Laukiamas
atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tikros srities pasiekimus)

11

13

15

Domėsis gamtine
aplinka. Ugdysis
gebėjimą mąstyti,
samprotauti, remsis
gaunama informacija.
Skirs sąvokas vienas ir
daug.
Kūrybiškumas Įžvelgs naujas įprastų
ir aplinkos
daiktų bei reiškinių
pažinimas
savybes. Sugalvos
įdomių idėjų, skirtingų
veikimo būdų. Domėsis
gamtine aplinka.
Aplinkos
pažinimas ir
skaičiavimas

Aplinkos
pažinimas

Domėsis socialine,
kultūrine ir gamtine
aplinka. Ugdysis
gebėjimą mąstyti,
samprotauti, remsis
gaunama informacija.

Pažiūrėti
https://www.youtube.com/results?search_guery=kitsy+au
galu+karalystėje Kitsy AUGALŲ KARALYSTĖJE ir
atlikti siūlomus eksperimentus.
Piešti tris šakeles: ant pirmos-3 pumpurus, ant antros-4
žiedus, ant trečios-5 vaisius.

Dailės
priemonės.

Nuotraukos,
filmuota
medžiaga.

A.Grigaliūnienė

Pažiūrėti pateiktis – „Pavasarį žydintys vaismedžiai“ ir
nupiešti vaisius, kurių žiedus matai nuotraukose.
Piešti šaką ir buteliu štampuoti žiedus.

Guašas,
akvarelė, sp.
pieštukai,
popierius.
Plastikinis
butelis,
plastelinas
Dailės
priemonės

Nuotraukos,
filmuota
madžiaga.

A.Grigaliūnienė

Nuotraukos,
filmuota
madžiaga.

A.Grigaliūnienė

Pažiūrėti
https://www.youtube.com/watch?v=jPAISO8NbY
IŠMANIEJI ROBOTAI ir įsidėmėti visas medžio dalis.
Nupiešti medį su šaknimis, kamienu, šakomis ir lapais.

III savaitė (18-22 d). Potemė. Vabalai tabalai, mielas vaike ar žinai?
Diena

18

Ugdomų
pasiekimų
sritis
Tyrinėjimas,
estetinis
suvokimas

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsižvelgiant į tam

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

tikros srities pasiekimus)

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

Susipažinti su vabaliukų įvairove paklausius ir pažiūrėjus
dainelę https://www.com/watch?v=pnGe74a2OB0 .
Atlikti bandymą su servetėle. Susukti ant pieštuko
servetėlę ir lėkštutėje nuėmus nuo pieštuko lieti iš pipetes
vandenį.

Servetėlė
,pieštukas,
pipetė,
vanduo
,lėkštutė.

Laukiamas
Atsakingas
(v. pavardė)
atgalinis
ryšys
Nuotraukos‚ A.Grigaliūnienė
filmuota
medžiaga

Domėsis supančia
aplinka. Skaičiuos
daiktus ,skirs vieną ir
daug. Pastebės naujas
daiktų savybes.

20

Aplinkos
pažinimas,
skaičiavimas,
kūrybiškumas

22

Meninė raiška Pastebės naujas daiktų
ir skaičiavimas savybes. Skaičiuos,
lygins.

Pažiūrėti filmuką
https://www.youtube.com/results?search_guery=skruzdėl
ytė+tauškalytė ir pastebėti, kaip dirba skruzdėlytės.
Piešti arba sudėlioti skruzdėlyną iš dantų krapštukų arba
spyglių „Apgyvendinti“ ten vieną skruzdėlytę, o
aplinkui – daug jos draugių. Dėliojant ar piešiant
skruzdėlyną, skaičiuoti šapelius.
Pažiūrėti ir paklausyti dainelę
https://www.youtube.com/watch?v=JsDolcLcRxg apie
boružėlę.
Atlikti užduotį: iš graikinio riešuto lukšto puselės padaryti
boružėlę, nuspalvinant guašu jos kūnelį ir ant sparnelių
padaryti tiek taškelių, kiek norime, kad boružėlei būtų
metų.

Piešimo
priemonės,
dantų
krapštukai,
spygliai ar
kita gamtinė
medžiaga.
Graikinis
riešutas,
guašas,
teptukas,
plaukų lakas.

Siūlomos veiklos/užduotys

Siūlomos
priemonės

Nuotraukos A.Grigaliūnienė

Nuotraukos, A.Grigaliūnienė
filmuota
medžiaga.

IV savaitė (25-29 d). Potemė. Mano šeima.
Diena

Ugdomų
Siektini ugdymosi
pasiekimų sritis rezultatai (atsižvelgiant į tam

Laukiamas
atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tikros srities pasiekimus)

25

Aplinkos
pažinimas

Pastebės pasikeitimus
savo aplinkoje, naujus
veidus.

27

Rašytinė
kalba

Domėsis raidėmis, jų
rašymu, simboliais.

29

Sakytinė
kalba

Tobulės kalbėjimo
atpažinimas ir
supratimas,
deklamavimas.

Parengė mokytoja

Pažiūrėti pasakojimą apie lapės šeimą, kuri keliavo į
Angliją.
https://www.youtube.com/watch?v=JsDolcLcRxg
Namuose vartyti nuotraukų albumus ir vardinti visus
šeimos narius, prisiminti kur kokia nuotrauka daryta.
Piešti savo šeimą, senelius.
Pažiūrėti abėcėlę
https://www.youtube.com/watch?v=GeUXVI4jmCU ir
norimomis priemonėmis aplikuoti T raidę.
Mokintis eilėraštuką tėveliui K.Kubilinsko MYLIMAM
TĖTUKUI
Nupiešti tėvelio portretą.

Dailės
priemonės
pagal
pasirinkimą

Nuotraukos, A.Grigaliūnienė
filmuota
medžiaga.

Dailės
priemonės,
klijai , sp.
popierius.
Dailės
priemonės

Nuotraukos A.Grigaliūnienė
,filmuota
medžiaga.

Aušra Grigaliūnienė

Nuotraukos A.Grigaliūnienė
, filmuota
medžiaga.

