
GRŪPĖ „GRŪDELIS“ 
2020-03-16/03-20 
ATASKAITĄ PARENGĖ: JOLANTA BAGDONIENĖ 
 
SAVAITĖS TEMA: „APKABINKIME ŽEMĘ SAVO DARBAIS“ 
 
SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

1. SUTEIKTI INFORMACIJĄ APIE MŪSŲ PLANETĄ, ŽINOTI KUR MES GYVENAME IR KAIP 

TURIME SAUGOTI SAVO ŽEMĘ. 

2 SUPAŽINDINTI IR IŠMOKYTI TAUTINIŲ ŽAIDIMŲ IR RATELIŲ 

.ATLIKTI TYRIMĄ, PASIETI ANT ŠLAPIOS SERVETĖLĖS SĖKLAS, STEBĖTI KAS UŽAUGA 

3. IŠMOKTI EILĖRAŠČIŲ IR DAINELIŲ APIE ŽEMĘ 

4 MENINĖ VEIKLA: NUPIEŠK MŪSŲ PLANETĄ 

5. SUSIPAŽINKIME SU RAIDĖ „C“ TEMOS APIBENDRINIMAS 



PIRMADIENIS 

•                                       

2. Aptarti ir atsakyti į klausimus pasinaudojus knyga „Mūsų 

žemė“ 

• Kodėl Žemė iš kosmoso atrodo žydra? 

Kodėl veržiasi ugnikalniai? 

Kas yra ledynai? 

Kokie turtai slypi po žeme? 



MYLĖKIM ŽEMĘ 
  

ŽALIUOJA ŽEMĖ – 
VISIEMS GRAŽU. 
KAI ŽYDI GĖLĖS, 

LAKSTYT SMAGU. 
NEBUS TO GROŽIO, 

VAI NEGERAI, 
JEI ŽEMĘ SKRIAUSIM 
BLOGAIS DARBAIS. 

 
 
 

  Mįsles 

• Pati plati, pats dar platesnis, viena duktė 

mato, kita žabalė. (Žemė, dangus, diena, 

naktis) 

• Pilna marška trupinių ir kampelis lašinių. 

(Mėnulis ir žvaigždės) 

• Raudona ropė per dangų kopė, kuoduota 

pempė paskui ją tempė. (Saulė ir debesys) 

 

Antradienis  





TREČIADIENIS 
TYRIMAS 

 
 

 









KETVIRRTADIENIS 
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS. TEMA: „ŽEMĖ – MEILĖS PLANETA“ 

• Pieškime, rašykime eiles, rašinius, vaidinkime, dainuokime ir t.t. šia tema ir taip 

kurkime dorybių Žemę kartu.  

 



Penktadienis  



DARBAS SU SUP VAIKU 

Individualį konsultaciją globėjams 

• • Dirbant su šiais vaikais, labai svarbūs šie principai: 

• • geras kontaktas su vaiku; 

• • pagarba vaiko asmenybei; 

• • teigiamas dėmesys vaiko vidiniam pasauliui; 

• • nevertinantis visuminis vaiko asmenybės priėmimas; 

• • bendradarbiavimas su vaiku – konstruktyvi pagalba, 

• reaguojant į problemines situacijas, savireguliacijos ir 

• kontrolės įgūdžių ugdymas; 

• • įvardžio ”Aš“ vietoj „Tu“ vartojimas teiginiuose. 



PYKČIO IR DESTRUKTYVIŲ EMOCIJŲ VALDYMAS  
 

 TAISYKLĖS:  
 

 Prieš pradėdamas veikti, pasakyk sau „STOP!” . Kad būtų efektyviau, 
drauge su vaiku galima nupiešti apskritimą, kurio viduryje būtų didelėmis 
raidėmis užrašyta „stop!”. Padaryti iš kartono, nuspalvinti ir nešioti. Svarbu, 
kad spalvos veiktų raminančiai, patiktų vaikui. 
 
  Prieš pradėdamas veikti, giliai įkvėpk ir suskaičiuok iki 10.  
 

 Prieš pradėdamas veikti, stipriai suspausk kumščius ir atpalaiduok. Pakartok 
tai 10 kartų.  

 Prieš pradėdamas veikti, sustok ir pagalvok, ką nori padaryti.  
 

 Kt. Taisyklės (individualiai vaikui sukurtos taisyklės, priklausomai nuo 
reiškiamos agresijos pobūdžio). 


