
2020 03 16– 2020 03 20 
Grupė “Drugeliai”  

 

Ataskaitą parengė: 

Auklėtoja Rūta Pociūtė 

 

Savaitės tema – “Vanduo” 
 

Siekiamos užduotys: 

1.Išsiaiškinti kas yra vanduo ir kokios jo savybės. Tyrinėti vandens 
savybes įvairiais pojūčiais: matuojant, pilstant, maišant ir t.t. 

2. Skatinti natūralų domėjimąsi vandeniu. Išsiaiškinti lašelio kelionę. 
Lavinti vaizduotę, skatinti saviraišką; 

3.Suprasti vandens naudą mūsų organizmui, gyvūnijai ir augmenijai;  

4. Įsiminti kaip teršiamas vanduo ir to nedaryti. Ugdyti vandens išteklių 
tausojimą. Žinoti pagrindines saugos elgesio prie vandens taisykles.  

5. Formuoti vaikams nuostatą, kad vanduo – žmogaus džiaugsmas ir 
sveikata atliekant eksperimentus su vandeiniu.  
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Pirmadienio dienos užduotys 

 Naudojant realų gaublį arba gaublį paveikslėlyje aptarti kokias spalvas 
pastebi, kodėl tiek daug mėlynos spalvos, ką reiškia mėlynieji plotai ir 
paspėlioti ar žemėje vandens daug ar mažai; 

 Filmuko peržiūra apie vandenį. Aiškinimasis kas yra vanduo. Tyrinėjamos 
jo savybės.  

Nuoroda į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc 

 
  Klausimų “lietus” : .Pvz., į ką pavirsta vanduo, kai jis sušąla? Koks vandens 

kvapas, skonis ir spalva? Kur randame vandenį?  Kaip vadinami ledo kalnai? 
Ar būna ledo skulptūrų? Ledas vandenyje skęsta ar plaukia? Kodėl? Ir kt.  

  Namuose Žaidžiami žaidimai naudojant vandenį arba su vandeniu susijusius 
daiktus (“Stot ir tūpt”, “Bėgimas ląstais”, “Lenktynės su šaukštais”,  

 Skaičiuočių susijusių su vandens tema mokymasis. Pvz.,: 

        

Kiškis šoko per virvutę 

Ir įkrito į balutę. 

Bėk, bėk paskubėk, 

Išlipti iš balos padėk. 
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Antradienio dienos užduotys 

 

 Pirštukinės mankštelės rankoms mokymasis:  
"Lietus" 

Penki linksmi lašeliai 

Jau krenta į žemelę. 

Paprašysim lašelius, 

Kad pasakytų vardelius, 

Tuk - Tuk -Tuk -Tuk (nykštys) 

Tam - Tam - Tam - Tam (smilius) 

Tim - tim - tim - tim (didysis) 

Tik - tik - tik - tik (bevardis) 

 Pokalbis apie vandens lašelius. Žiūrint video filmuką “Lašelio kelionė”  

Nuorodą į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0kQfqsTak 

 Klausimų “lietus”. Pvz., Kur gyvena lašelis? Kas nutiko lašeliui, kai pašvietė 
saulutė? Iš ko sudarytas lietus? Ar lašelis gali pabelsti į langą? 

 Judriųjų žaidimų žaidimas:  “Lijo lijo”, “Debesėliai ir lašeliai”, 
“Stebuklingas lietus”, “Nupūsk lietaus lašelį”, “Nusiraminimo masažas”. 
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Antradienio dienos užduotys 

 

 Skaičiuočių susijusių su vandens tema mokymasis. Pvz.,: 

        

Kiškis šoko per virvutę 

Ir įkrito į balutę. 

Bėk, bėk paskubėk, 

Išlipti iš balos padėk. 

 

 Atlikti užduotį: O kiek vandens lašelių telpa arbatiniame šaukštelyje? O 
kiek  vandens lašelių tilps didžiajame valgomajame šaukšte? 
Suskaičiuokite.; 

 Pasakaitės “Lašiukas Smalsiukas” skaitymas ir aptarimas;  

 Meninė veikla: pasirinkus norimas priemones nupiešti “Lašelio kelionė” ir 
piešinį aptarti.  
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Filosofavimas apie vandens naudą mūsų organizmui, gyvūnijai, augmenijai; 

 Filmuko peržiūra ką kiti vaikai mano apie vandens naudą 

Nuoroda į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=fYPTSmoljYQ 

 Pokalbis apie vandens gėrimą; 

 Sveikos mitybos piramidės paveiksliuko peržiūra, atsakant į klausimą kiek 
turime vandens stiklinių išgerti per dieną;  

 Pokalbis apie tai kas dar geria vandenį. Vandens svarba gyvūnams, augalams.  

 Užduotis: suskaičiuoti savo išgertų vandens stiklinių skaičių per dieną ir atsakymą 
užrašyti;  

 Aptarti ką dar darome su vandeniu (Pvz., prausiamės, valome įvairius paviršius, 
daiktus...). Atsakyti į klausimą “Kas būtų, jeigu vandens neliktų?”; 

  Atlikti eksperimentą “Pupelės”, kurio tikslas išsiaiškinti vandens svarbą augalui; 

 Patarlių apie vandenį mokymasis:  

kur miškas, ten žvėris, kur vanduo, ten žuvis; 

kiek vandenį bevirsi – vis tiek bus vanduo; 

dingo kaip žuvis vandenyje; 

tyli kaip žuvis vandenyje.  
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Pokalbis “Kaip galiu būti draugiškas vandeniui, o vanduo man?”; 

 Video filmuko peržiūra ir aptarimas vandens taršos atsakant į 
klausimus: kodėl dauguma vandens telkinių yra užteršti? Kas nukenčia dėl 
didelio vandens užterštumo ir kt. 

Nuorodą į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo  
 Video filmuko apie vandens taupymą peržiūra ir aptarimas 

 Nuorodą į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=vfxBzi-ilbQ 

 Video filmuko apie saugų elgesį prie vandens ir aptarimas 

Nuoroda į filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE 

 Žaidžiami žaidimai: “Plaukiojimo pamokos žaislams”, “Plaukia, skęsta” 

 Užduotis: Sugalvoti savo pažadus vandeniui ir jų laikytis; 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Pasimokyti deklamuoti eilėraštukus apie vandenį:  

Tyras, tyras vandenėlis  

Tarsi ašara skaidrus  

Jeigu gersi jį kasdiena  

Būsi sveikas ir stiprus 

 

Geria vandenį žolė, antilopė ir pelė…  

Myli vandenį vaikučiai – tie vaikučiai, tie švaručiai…  

Vandenėlis pats geriausias,  

vandenėlis nuostabiausias,  

Mūsų kūnui – vertingiausias.  

 Užduotis: įminti mįsles: Tyrus, skaidrus, reikalingas? Kiekvienam jis mums 
naudingas  (Vanduo); Kas yra upės viduryje? (Vanduo); Vandenyje gimus, vandens 
bijo?  (Druska); Vandeniu maudo, ugnim spjaudo, ir smarkiai bara (Audra); Kas 
bėga be kojų? (Vanduo).  
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Penktadienio dienos užduotys 

 Kartu su tėvelių pagalba atlikti įvairius eksperimentus su vandeniu ir juos aptarti: 

Eksperimentai: 

“Lietus maišelyje”; 

“Spalvoti muilo burbulai”; 

“Stebuklingi burbulai”; 

“Kaip kyla vanduo”; 

“Kas ko bijo?”; 

“Kristalų auginimas” 

“Pučiantis krokodilas”; 

 Esant poreikiui atlikti kitus eksperimentus su vandeniu: 

Nuorodą į eksperimentus: 

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
39MgQYka_4yJT6m5F-kIfe2-FrSOqYY-zO7OSXVikmGml0BAYmsROi-zw 

 Prisiminti eilėraštukus , patarles ir mįsles apie vandenį.  

 Pokalbis apie vandens teikiamą džiaugsmą ir naudą.  
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 

 Pasiūlyti namuose atlikti smulkiosios motorikos lavinimo pratimus 

Nuorodos: 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3218017881563046&id=100000645964156 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3210299535668214&id=100000645964156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasiūlyti namuose atlikti judesio koordinacijai skirtus pratimus: 

Nuoroda: 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3215039341860900&id=100000645964156 
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