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Savaitės tema „Mūsų šeima pati 
gražiausia“ 

Siekiamos uždaviniai : 
1. Pratinsis teisingai  įvardinti šeimos narius. . Sužinos apie žmonių 

šeimoje skirtumus ir panašumus 

2. Bandys išmokti mintinai pasisveikinimo eileraštuką 

3. Dalinsis įspudžiais apie savo šeimos augintinius (šuniukai, kačiukai, 
žiurkėnai, žuvytės, papūgos) 

4. Bandys išmokti skaičiuotę 

5. Pratinsis reikšti vieni kitiems jausmus. Supras, kad vaikai šeimoje 
auga saugūs ir mylimi. 

 



Pirmadienis 
 Rytinė mankšta 

Rytą pradedame nuo mankštos. Vaikui rodome pratimus, turi pasistengti 
viską pakartoti. 

 Šeimos nuotraukų aptarimas 

Vaikui rodome šeimos nuotraukas. Mokės įvardinti (su tėvų pagalba) ir 
parodyti, kur yra tėtis  arba mama, kur yra jis arba ji, kur yra broliukas 
arba sesutė. Padėdi vaikui atsiminti vardus. 

 Pokalbis apie savo šeimą 

Pakalbėti su vaiku apie savo šeimą. Paaiškinti giminystės ryšius, 
papasakoti apie savo profesijas. Tegul vaikas sužino apie žmonių šeimoje 
skirtumus ir panašumus (berniukai – mergaitės, vaikai – suaugusieji, 
jauni – pagyvenę, maži – dideli ir t.t.). 

 



 J. Degutytės eileraštukas „Ačiū“.  
Perskaityti vaikui eileraštį, bandyti išmokti mintinai. 

Ačiū tau, mamyte, 
Kad esi geriausia,  
Kad visam pasauly 

Man pati brangiausia. 
Tavo rūpestėlis 

Šildo kaip ugnelė. 
Niekas tavo rankų 

Man pakeist negali. 
 

 Vaikiška daina iš YouTube  : „Pirštų šeima  - vaikiškos dainelės  
dainų karuselė“ 

Paklausikite kartu su vaiku dainelę, bandyti linksmai atlikti judėsius 
pagal dainos žodžius. 
 Pasivaikščiojimas lauke 



Antradienis 

 Rytinė mankšta iš YouTube „Rytinė mankšta, šokio ritmu“ 

Jungiame muziką , kartu su vaiku linksmai judėti pagal muziką ir atlikti 
siūlomus judesius. 

 Pasisveikinimo eileraštukas „Labas rytas tau, dienele“ 

Perskaityti vaikui eileraštį, bandyti išmokti mintinai. 

 

Labas rytas tau, dienele, 

Labas rytas tau, širdele, 

Labas rytas tau, saulyte, 

Labas rytas tau, mamyte, 

Labas rytas jums visiems 

Ir mažiems ir dideliems. 

 



 Pirštukų žaidimas „Pirštais pirštais bar bar bar“ 
Skaityti eileraštuką, rodyti vaikui judėsius, kurie vardijami žaidime, vaikas turi 
pakartoti. 

Pirštais pirštais bar bar bar, 
Delnais delnais dar dar dar, 

Kumščiais kumščiais dun dun dun, 
O alkūnėm bum bum bum, 

Rankom rankom klepu klepu, 
O kojytėm trepu trepu. 

 
 Žaidimas „Maži – dideli“ 
Pasakyti vaikui „Kokie mes -  dideli“ ir pakelti rankas į viršų. Paskui „O dabar mes 
esame maži“ ir atsitūpti. Vaikas turi atkartoti judėsius. Pakartoti kelis kartus : „ 
Dideli, maži, dideli, maži“, paspartinant tempą. 
 
 Pasivaikščiojimas lauke 



Trečiadienis 
 Rytinė mankšta iš YouTube „Mankštos dainelė – Vaikiškos 

dainelės dainų karuselė“ 
Jungiame muziką , kartu su vaiku linksmai judėti pagal muziką ir 
atlikti siūlomus judesius. 
 Pasisveikinimo eileraštukas „Labas rytas tau, dienele“, 

kartojimas 
Labas rytas tau, dienele, 
Labas rytas tau, širdele, 
Labas rytas tau, saulyte, 
Labas rytas tau, mamyte, 
Labas rytas jums visiems 
Ir mažiems ir dideliems. 

 
 Pokalbis su vaiku apie šeimos augintinius  (kas  turi) 
Dalintis įspudžiais  apie savo šeimos augintinius (šuniukai, kačiukai, 
žiurkėnai, žuvytės, papūgos). Kas neturi namie augintinio, sužinoti 
pas vaiką kokį gyvūną norėtų laikyti namie. 

 



 Savo gyvūno lipdymas (arba to, kurio vaikas svajoja laikyti) 
Bandyti lipdyti  ( vaikui reikia padėti ) savo gyvūną arba tą, kurį 
vaikas svajoja laikyti. Pagirti vaiką už pastangas ir kartu džiaugtis 
atliktu darbu. 
 Pasaka vaikams „Trys paršiukai“  
Skaityti pasaką vaikams, kas neturi knygutės, galima surasti 
svetainėje  www. vaikams.lt. Aptarti su vaiku pasakos turinį. 
Vaikai turi įsiminti veikėjus, atkartoti veiksmus užduodant jiems 
klausimus. 
 Pasivaikščiojimas lauke 



Ketvirtadienis 
 Rytinė mankšta iš YouTube „Mankštos dainelė – Vaikiškos dainelės dainų 

karuselė“ 

Jungiame muziką , kartu su vaiku linksmai judėti pagal muziką ir atlikti 
siūlomus judesius. 

 Ryto pasisveikinimo eileraštukas „Labas rytas tau, saulute“ 

Perskaityti vaikui eileraštį, bandyti išmokti mintinai. 

Labas rytas tau, saulute,  

Mums smagu su tavim būti. 

Labas rytas, debesėlį, 

Kaip anksti tu atsikėlei. 

Labas rytas jums, paukšteliai, 

Dovanokit mums dainelę. 

Ir vaikučiams labas rytas, 

Labas rytas suraitytas. 

 

 Vaikai piešia savo šeimą ir savo augintinius  

Paprašyti nupiešti visus savo šeimos narius ir savo augintinį (jeigu turi). 
Vaikas turės įvardinti ir parodyti kur kas yra. Vaikai pratinsis  teisingai 
įvardinti šeimos narius. 



 Skaičiuotes „U-da, u-da, u-da-da“mokymas 
Perskaityti kelis kartus skaičiuotę ir kartu su vaiku bandyti išmokti. 

U-da, u-da, u-da-da 
Eina kiškis su lazda. 

Per miškelį, per laukus 
Eina kiškis pas vaikus. 

 
 Rankyčių šokis „Štai rankytės, štai delnai“ 
Vaikui skaityti žodžius ir bandyti rodyti judėsius, vaikas turi pakartoti. 

Štai rankytės, (iškeliame rankas į viršų ir padarome „saulę“) 
Štai delnai, (ištiesiam ir rodom delnus) 

  
Moka suptis jie labai, (suglaudžiam delnus į saują ir linguojam) 

Moka ploti, (plojam) 
Moka šokti, (į viršų ištiesiam delnus ir pajudinam pirštus) 

Kai pavargsta vakare, 
Sugula abu šalia. (sudedam rankeles ir rodom, kai einam miegoti) 

 
 Pasivaikščiojimas lauke 



Penktadienis 
 Rytinė mankšta 
Rytą pradedame nuo mankštos. Vaikui rodome pratimus, turi pasistengti 
viską pakartoti. 
 Ryto pasisveikinimo eileraštukas „Labas rytas tau, saulute“, 

kartojimas 
Labas rytas tau, saulute,  

Mums smagu su tavim būti. 
Labas rytas, debesėlį, 

Kaip anksti tu atsikėlei. 
Labas rytas jums, paukšteliai, 

Dovanokit mums dainelę. 
Ir vaikučiams labas rytas, 

Labas rytas suraitytas. 
 

 Dainelė „Atsitūpk, atsistok...“                                                                                            
Bandyti dainuoti dainelę ir atliekti veiksmus, kurie vardijami dainoje 

Atsitūpk, atsistok ir linksmai linksmai paplok. 
O dabar į viršų šok –viens, du trys. 

Atsitūpk, atsistok ir linksmai linksmai paplok. 
O dabar į viršų šok –viens, du trys. 

O dabar visi kartu – mama, tėtis aš ir tu. 

 



 Pasaka vaikams „Pelenė“  
Skaityti pasaką vaikams, kas neturi knygutės, galima surasti 
svetainėje  www. vaikams.lt. Aptarti su vaiku pasakos turinį. Vaikai 
turi įsiminti veikėjus, atkartoti veiksmus užduodant jiems 
klausimus. 
 Žaidimas vaikams.                                                                        

Vaikai imituoja paukštelio, kiškučio, meškučio judesius. Šokinėja 
kaip zuikis, išsisukinėja kaip lapė, šliaužia, ropoja kaip kirmelė. 

 Pasivaikščiojimas lauke 


