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Savaitės tema: „Žemė – mūsų namai“.  

Siekiamos užduotis:  

1. Formuoti aplinkos pažinimo ir aplinkosaugos idėjas. 

2. Skleisti vaikuose sąmoningumą mylėti gamtą, rūpintis aplinka, lavinti smulkiąją 

motoriką. 

3. Lavinti vaikų pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą: akies - rankos koordinaciją. 

4. Lavinti vaikų vaizduotę, sakytinę kalbą, smulkiąją motoriką, atkaklumą, 

pastabumą. 

5. Skatinti vaikus saugoti savo aplinką, tyrinėti.  

 



Siūlau labai linksmą, patinkančią vaikams „Piratų mankštą“. Vaikai lengvai ir linksmai gali judėti pagal muziką, ir atlikti Kapitono 
Flinto siūlomus judesius.    

Kapitonas Flintas – Piratų mankšta 

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk&list=RDr2NybvkCRsk&start_radio=1 

Pirštukų žaidimai. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG&index=3 

  

Šitoje nuorodoje Jūs pamatysite pirštų žaidimą „Statom namą“. Mokykitės žaidimo žodžius ir judesius kartu su savo vaikais. 

Savaitės tema „Žemė – mūsų namai“.  Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena. 

Tikslas: atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, siekiant išsaugoti natūralią švarią ir gražią aplinką. 

Pirmadienis. 

Pokalbiai apie žemės dieną, kas žemėje gyvena, kaip puoselėti gamtos grožį. Padiskutuoti ir pamąstyti apie mūsų motulę Žemę: kaip 
mes jai galime padėti ir kaip nekenkti, kad dar ilgai ji mus džiugintų savo žaluma, švariu vandenėliu, sveikais gyvūnėliais, čirškinčiais 
paukšteliais. 

Minčių lietus: „Kas gyvena mūsų žemėje?“, „Kaip žmonės gali saugoti gamtą?“, „Kodėl žmonės turi saugoti gamtą?“. 
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Antradienis. 

Laba diena, šiandien kartojame su vaikučiais „Kapitono Flinto“ mankštą,  

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk&list=RDr2NybvkCRsk&start_radio=1 

arba  

https://www.facebook.com/sportoklubas/videos/2269711856658807/ 

(tokio formato video bus kiekvieną dieną! ) 

ir pirštų žaidimą „Statom namą“  

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG&index=3 

(žaisti reikėtų darant pauzes, kad vaikas pakartotų judesius, garsus.) 

Siūlau pažiūrėti kartu filmuką: 

Kakė Makė mini Pasalinę Žemės dieną. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=bvUhv-X4cKc  

Aptari su vaikais atliekų rūšiavimo svarbą.  

Siūlau pažaisti žaidimą: paimti spalvoto popieriaus (geltonos, žalios ir mėlynos spalvos), leisti vaikams iškirpti paveikslėlius (žiūrėti kitą 
priedą), ir kartu su vaikais dėlioti paveikslėlius (atliekas iš popieriaus ir kartono dėti ant mėlynos spalvos lapą, stiklą ant žalio ir t.t.) 
Neturintiems galimybės namuose atsispausdinti paveikslėlius, gali tokiu pačiu principu žaisti su namuose esančiais daiktais.  

Paskaitykite vaikams pasaką „Dangis griūva“ (siunčiu priedą) . 

  

Pasaką skaitykite vaikams kelias dienas (vaikai geriau įsimis veikėjus, seką, gebės atkartoti veiksmus užduodant jiems klausimus). 

Geros dienos 

Būkite sveiki!!!  
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Dangus griūva  

Lietuvių liaudies pasaka 

 Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliaut. Landžiojo landžiojo po kopūstų daržą, tiktai piept jam ant 

uodegos galo kopūsto lapas ir užkrito. Persigandęs katinas pamanė: „Dabar tai jau tikrai dangus 

griūva!" Ir pasileido bėgt. Bėga, spiria, kiek tik kojos leidžia, ir susitinka kiškį.  -Kiški tiški, bėkim - 

dangus griūva! - Kas tau sakė? – Man ant uodegos galo užgriuvo! Kiškis persigandęs bėga drauge. 

Susitinka lapę. Kiškis šaukia: - Lape snape, bėkim - dangus griūva! - Kas tau sakė? - Katins patins. - 

Katin patin, kas tau sakė? - Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! Ir lapė persigandusi bėga drauge. 

Susitinka vilką. Lapė šaukia: - Vilke pilke, bėkim - dangus griūva! - Kas tau sakė? - Kiškis tiškis. - 

Kiški tiški, kas tau sakė? - Katins patins. - Katin patin, kas tau sakė?- Man pačiam ant uodegos galo 

užgriuvo! Ir vilkas persigandęs bėga drauge. Susitinka mešką. Vilkas šaukia: - Meška pleška, bėkim - 

dangus griūva! - Kas tau sakė? Lapė snape. - Lape snape, kas tau sakė? - Kiškis tiškis. - Kiški tiški, kas 

tau sakė? - Katins patins. - Katin patin, kas tau sakė? - Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! - 

Papasakok, kaip buvo? - klausia meška.- Ogi man per kopūstų lysvę beeinant kažin kas ūžt ant uodegos 

galo ir užgriuvo!- Ar didelis? - Kaip gaidžio sparnas. - Ei tu, paikuti, - sako meška, - juk tai tiktai buvo 

kopūsto lapas. Grįžkite visi namo.- O gal ir teisybė, - tarė katinas. - Tai dabar be baimės galėsime 

sugrįžti. Ir parbėgo visi namo. 

 



       



Trečiadienis. 

Laba diena, kartojame su vaikučiais „Kapitono Flinto“ mankštą ir pirštų žaidimą „Statom 

namą“  (žaisti darant pauzes, kad vaikas pakartotų judesius, garsus.)  

Šiandieną siūlau su vaikučiais paeksperimentuoti. Vaikams labai patinka įvairūs eksperimentai. 

Toliau pamatysite kelis variantus, kuriuos galima atlikti namų sąlygomis. 

Eksperimentas „Stebuklingi burbulai“ 

Jums reikės: 

stiklinio indo; vandens; maistinių dažų (gali būti ir guašas); aliejaus; kristalinės druskos. 

Eiga: 

Vandenį nuspalviname. Po to į spalvotą vandenį įpilame aliejaus. Aliejus lieka virš vandens, 

nes vanduo sunkesnis. Tada beriame druską. Iš stiklinio indo į paviršių pradeda kilti burbulai. 

Kas atsitinka? 

Grimzdama į vandenį  druska „nusineša“ dalį aliejaus į dugną. Druska tirpsta ir „paleidžia“ 

aliejų. Būdami lengvesni už vandenį, aliejaus lašai kyla į viršų taip suformuodami spalvotus 

burbulus. 

 

 



 Eksperimentas su pupelėmis 

Jums reikės: 

dviejų saujų pupelių; dviejų stiklinių; vandens.  

Eiga: 

Į dvi stiklines suberiame po lygiai pupelių. Į vieną stiklinę įpilame vandens, kad vos apsemtų 

pupeles. Kitą paliekame tik su sausomis pupelėmis. Pastatome stiklines kambaryje ant 

palangės kelioms dienoms. Stebime, kas vyksta. 

Kas vyksta? 

Stiklinėje su vandeniu pupelės išbrinksta, pradeda atsirasti daigeliai. Vandens sumažėja arba jo 

visai nebelieka. Sausojoje stiklinėje pupelės nepasikeičia. Taip vyksta dėl to, kad vanduo 

„pažadina“ pupelių galią augti. Visiems augalams augimui reikalingas vanduo. Tos pupelės, 

kurios buvo užpiltos vandeniu, jį sugėrė ir pradėjo augti. Sausosios pupelės augti nepradėjo, 

nes nebuvo vandens, pažadinančio jų gyvybines galias. 

 

 

 



 Eksperimentas „Pradurk balioną jo nesusprogdinęs“ 

Jums reikės: 

balionų; lipnios juostos; medinių smeigtukų. 

Eiga: 

Iš pradžių duokite vaikams užduotį pradurti balioną jo nesusprogdinus. Jei vaikams nepavyks – 
atlikite eksperimentą. Pripūskite balionus. Ant bet kurios baliono vietos užklijuokite lipnios 
juostos. Toje vietoje, kurią užklijavote juostele įsmeikite smeigtuką. Balionas nesprogo. 
Kodėl? 

  

Kas vyksta? 

Kadangi lipni juosta sutvirtina balioną, pradurta adata neleidžia balionui plyšti ir užkemša 
pradurtą skylutę, kad oras neišeitų. Viskas priklauso nuo medžiagos elastingumo – baliono 
guma elastinga, o lipni juosta – ne. 

Kūrybiškos Jums dienos. 

Būkite sveiki.              

 

 

 



Ketvirtadienis.  

Laba diena, darykite su vaikučiais mankštelę (vaikai turi judėti), kartokite pirštų žaidimą 
„Statom namą“.  

https://docplayer.lt/116341912-K%C4%99stutis-kasparavi%C4%8Dius-apie-
%C5%A1%C4%AF-bei-t%C4%85-trumpos-istorijos.html 

Čia nuoroda į Kęstučio Kasparavičiaus knygą „APIE ŠĮ BEI TĄ trumpos istorijos“ (yra 5 
nuostabios pasakos, su iliustracijomis). Galima paskaityti vaikams, kartu aptarti iliustracijas. 

Atskirame priede rasite labai paprastas užduotėles vaikams „Surask skaičių“. Neturėdami 
spausdintuvo galima patiems nupiešti skaičiukus (žiūrėti priedą). 

Taip pat siunčiu šabloną spalvinimui „Mano žemė“ (galima nupiešti apskritimą ir paprašyti 
vaikų kaip jie įsivaizduoja, nuspalvinti žemę).  

 

Nuorodos išsiustos telefonu (judrios veiklos vaikams). 

https://www.facebook.com/inspectum.lt/videos/2657162591049521/ 

https://www.facebook.com/groups/976828812401540/permalink/2804096876341382/ 

 
Gražios dienos 

Būkite sveiki 
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Penktadienis.  

Tikiuosi vaikai per savaitę išmoko su pirštukais „statyti namą“. 

Peržiūrėjus filmuką: „Bučio ir Liuko istorija: animaciniai filmukai vaikams“  

https://www.youtube.com/watch?v=-duHXZ5Xr1g 

galima būtų apibendrinti temą „Žemė – mūsų namai“. Paklausti vaikų: „Kam reikia saugoti žemė?“, „Kaip mes 
galime ją saugoti?“, „Ko nereikėtų daryti?“ ir pan. 

Pabandykite pasodinti kartu pupelę. Tam nebūtina turėti žemės namuose. 

Jums reikės: 

Vienkartinio puodelio; 

vatos;  

pupelės; 

polietileninio, vienkartinio maišelio.  

Paimkite vatą, gerai ją sudrėkinkite (kad ji būtų drėgna o ne labai šlapia), įdekite į vienkartinį puodelį. Paimkite 
pupelę ir įdėkite į vatą (taip kad vata ją uždengtų). Su vienkartiniu maišeliu uždenkite stiklinę ir laukite. Po kelių 
dienų turėtų išdygti pupelė (nepamirškite laistyti). Tegul vaikučiai stebi, tyrinėja.  

  

  

Gražaus savaitgalio 
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