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Gr. „Boružėlės“ 

Snežana Masel, Agnė Mačiukaitė 
Savaitės tema „Kas aš? Aš mergaitė, aš 

berniukas“ 
Siekiamos uždaviniai : 

1. Vaikai gebės nusakyti savo lytį, įvardinti sąvokas : mergaitė ir berniukas. 

2. Suvokti savo asmenį, lytį, įsidėmėti kas skiria berniuką nuo mergaitės 
(drabužiai, plaukai). 

3. Mokėti pavadinti savo kūno dalis. Vaikai turi atrasti, ką gali atlikti įvairios 
kūno dalys ir įsidėmėti, kad kai kurių jų yra dvi (dvi ausytės, dvi akytės) ir po 
vieną (vieną galvytė, viena nosytė). 

4. Vaikai turi skirti savo asmeninius daiktus, žaislus. 

5. Vaikai turi atlikti judesius pagal muziką, linksmai dainuoti, šokti, deklamuoti. 

 



Pirmadienis 
 Rytą pradedame nuo mankštos. Atliekame pratimus kartu su vaiku. 
 

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

 Pasisveikinimo eilėraštukas „Labas rytas, suraitytas“. Tėvai skaito eilėraštį, rodo judesius, 
vaikas  turi pakartoti. 
 

Labas rytas, suraitytas (rodo, raito) 
Atėjau čia aš – ne kitas (šypsosi) 

Šitą rytą suraičiau (rodo rankytėm kaip suraitė) 
Labas rytas pasakiau (sveikinasi su mama ar tėciu) 

Raitom, raitom, raitom rytą (raito rankytėm) 
Turim visą suratyta (rodo, kokį turi sukaktą rytą) 

Kaip riestainį, kaip gyvatę. Tokio ryto dar namatėm (žiūri pasidarę su kumštukais 
„žiūronus“) 

 
 Pasaka vaikams „Vaikas  nykščiukas“. 
 

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

 Vartyti knygeles, kuriose vaizduojami vaikai įvairiose situacijose. Kalbėti, aiškintis, ką veikia 
         mergaitė, berniukas, susieti su savo asmeniu „aš mėgstu“, „aš turiu“ ir t.t. 
 
  Pasivaikščiojimas gamtoje (pvz. miške, parke, prie ežero ). 

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


Antradienis 
 Rytinė mankšta. Klausomės  linksmos dainelės  apie vaikų mankštą ir atliekame pratimus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4&amp;list=PLn3AssNfkP8EUnRYLl0HIY76eyL5WFzCE 

 

 Veido piešimas ant ryžių paplotėlių. Noriu jus dar labiau pralinksminti. Vaikui patiesiama 

          servetėlė, ant jos padėti sausų ryžių paplotėlį, šaukštelį ir indelyje uogienės. Paaiškinti, kad tai 

          į veiduką panašus apskritas paplotėlis, su uogiene padarykite jam akytes ir burnytę, 

          pasidžiaugiame ir skaniai suvalgome. 

 

 Žaidimas „Cypu cypu“. 

          Tai žaidimas, lavinantis  motorinius gebėjimus. Pasisodinkite ant kelių ir judinkite vaiko pirštukus pagal rimuotą                    
 eilėraštį: 

 

Cypu cypu (reikia kalbeti kaip viščiukui) 

Kud kud kuda 

Labas rytas, ponia višta, 

Kiek vaikučių tu turi? (pakelkite 10 vaiko pirštukų) 

Geltonpūkių – keturi (nuleiskite 4 pirštukus ir nykštį iškelkite) 

Rudaplaukių keturi (nuleiskite 4 kitos rankytes pirštukus) 

O kanapėtų ir raibų – tik 2 ma-ų (palieskite kiekvienos rankos nykštį) 

Ak kaip aš juos myliu! (pabučiuokite nykščius) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4&amp;list=PLn3AssNfkP8EUnRYLl0HIY76eyL5WFzCE


 Animacinis filmukas „Pažadas valgyti sveikai“. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qmZELCoiDtw&amp;list=PLzBPUmeJTgOea3lSM

0gyc6F4jcFQ8y 
 

  Eilėraštukas su judesiais „Mes ištiesim rankutes“. Skaitome eilėraštuką, rodome 
vaikui judesius, vaikas turi pakartoti. 

 
Mes ištiesim rankutes ( ištiesia rankytes) 

Ir pasieksim žvaigždutes ( pakelia aukštyn) 
Ir mėnulį, ir saulelę ( nuleidžia į šalis) 

Mes lengvai pasiekti galim( pakelia rankas) 
Vienas du, vienas, du. Pabandyk pasiekt ir tu! ( žygioja vietoje) 

 
 Pasivaikščiojimas gamtoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmZELCoiDtw&amp;list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8y
https://www.youtube.com/watch?v=qmZELCoiDtw&amp;list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8y


Trečiadienis 
  Rytinė mankšta. „Ančiukų šokis“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKiZSberm8E&amp;list=PLn3AssNfkP8EUnRYLl0HIY76eyL5WF
zCE 

 

  Vaikas stebi save veidrodyje iš priekio, šono, keičiant mimiką, aprangą. Išsiaiškinti, ką  vaikai 
turi po vieną (galvą, burną, nosį), ką po du (rankas, kojas, akis). Atrasti ką gali atlikti įvairios 
kūno dalys (liežuvis caksėti; rankos mojuoti, ploti; kojos trepsėti ir t.t.). 

                Žaidimas „Veidrodis“ (vaikas tampa veidrodžiu ir lyg beždžioniukas pamėgdžioja, ką   
 daro suaugęs). 

 

  Angelo lėlės siuvimas savo rankomis. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wKiZSberm8E&amp;list=PLn3AssNfkP8EUnRYLl0HIY76eyL5WFzCE
https://www.youtube.com/watch?v=wKiZSberm8E&amp;list=PLn3AssNfkP8EUnRYLl0HIY76eyL5WFzCE


Kaip siūti Angelo lėlę? 
 
Šis veikėjas yra ypač neliesti ir švelnus, o tai reiškia, kad jis puikiai tinka dvasinei dovanai. 
 
Tai atliekama vielos rėmo pagrindu.. Jums taip pat reikės sintetinio žiemos gesintuvo, siūlų, 
adatos, nėrinių. 
•  Pirmasis žingsnis yra suformuoti būsimos figūros galvą. Norėdami tai padaryti, 
mes pasukame rutulį iš sintepono, mes jį pritaikome kaprono skuduru. 
Naudodamiesi adata ir siūlu, mes sukuriame lėlės veido kontūrus. Mes atliekame 
makiažą ir klijuojame akis ir blakstienas. 
• Mes darome rėmą, lenkdami žmogaus kūno formos vielą rankomis ir kojomis. 
• Mes vėjame ant sintetinio žiemojimo. Tuo pačiu metu pabandykite suktis kaip 
įmanoma griežčiau. Dabar priveržkite gautą ruošinį nailono audiniu. 
• Švelniai siūkite galvą. 
• Klijuokite iš anksto paruoštus plaukus iš siūlų. 
• Mes siuvame ir apsirengiame baltu audiniu ir suknelę. 
• Mes iškirpėme sparnus iš nėrinių ir atsargiai siuvame juos figūros gale. 
 
Žavusis angelas yra paruoštas. Galite jį papildyti nimbu, pagamintu iš auksinės vielos. Šios 
lėlės plaukai gali būti balti arba bet kurios kitos spalvos. 



 K. Kubilinskio eilėraštis „Aš turiu galvytė vieną“. Skaitome vaikui eilėraštį. 
 

Aš turiu galvytę vieną. 
Ir galvoju aš kasdieną. 
Pagalvoju, pamąstau. 

Ir namelį pastatau. 
 

Aš turiu veiduką vieną 
Ir prausiuosi jį kasdieną: 
Mes daržely tarp vaikų 

Gėda būti murziuku. 
 

Aš turiu burnytę vieną 
Ir geriu karvytės pieną. 
Daug dantukų, o burna 
Tarp dantukų tik viena. 

 
Aš turiu nosytę vieną 

Ir suuodžiu kvepiant šieną... 
Tos nosytės, tos riestos 
Nekrapštysiu niekados. 

 
Mes darželyje šiandieną 

Dar skaičiuojam tik po vieną: 
Vienas veidas ir burna, 

Ir nosytė tik viena. 
 
 Pasivaikščiojimas gamtoje. 



Ketvirtadienis 
 “Laikas keltis” - rytinė mankšta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnFui2KMLOw 

 

  Pasisveikinimo eilėraštukas “Į darželį atėjau”. Bandome išmokti mintinai. 

 

Į darželį atėjau, labas rytas aš tariau, 

Labas rytas jums rankytės, 

Labas rytas tau galvyte, 

Labas rytas jums kojytės, 

Labas rytas tau saulyte, 

Labas rytas tau dienele, 

Labas rytas jums vaikai. 

 

 Audio pasaka vaikams “ Snieguolė ir septyni nykštukai”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hXTwzBDq2rc&amp;list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5
InOYYmI0KFU0e 

https://www.youtube.com/watch?v=WnFui2KMLOw
https://www.youtube.com/watch?v=hXTwzBDq2rc&amp;list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e
https://www.youtube.com/watch?v=hXTwzBDq2rc&amp;list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e


 Eksperimentas „Slaptas raštas“. Kartu su vaiku bandome atlikti eksperimentą. 
 
Eksperimentas „Slaptas raštas“ 
  
Jums reikės: 
indo; 
balto popieriaus; 
pieno; 
žvakės; 
degtukų. 
  
Eiga: 
Piene sudrėkiname vieną pusę  popieriaus lapo. Lapą išdžioviname (galima padėti ant 
palangės arant radiatoriaus). Užsidegame žvakę.  Lapą, piene išmirkyta puse, 
„vedžiojame“ virš žvakės liepsnos. Lape atsiranda įvairūs ornamentai – slaptas raštas. 
  
Kas atsitinka? 
Pienas yra labiau degus negu popierius, todėl žvakės liepsna pirmiausia išdegina 
piene išmirkytą  plotą neuždegdama paties lapo.  
 
 Pasivaikščiojimas gamtoje. 
 



Penktadienis 
 Kapitonas Flintas – Piratų mankšta. Šokti pagal muziką ir atlikti kapitono Flinto siūlomus 
judesius kartu su vaiku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
 

  Stebuklingosios boružėlės – pasigaminkite. Bandome kartu su vaiku pagaminti   
 boružėles. 

 
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios- 

 
 J. Degutytės eilėraštis “Dvi rankelės”. Vaikui skaitome eilėraštuką. 
 

Aš turiu dvi rankeles, 
Kad leliją pasodinčiau, 

Kad paglostyčiau šunelį 
Ir paukščiuką pamaitinčiau. 

Aš turiu dvi rankeles, 
Kad linksmai katučių pločiau. 

Aš turiu dvi rankeles, 
Kad darbelio nebijočiau. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/26-kiti-irasai/6235-stebuklingosios-


 Žaidimas “Vandens perpylimas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis per minutėlę paruošiamas, tačiau smagus žaidimas yra naudojamas Montesori ugdymo 
įstaigose. 
 
Pastatykite tris skirtingus indelius, į kairėje stovintį įpilkite vandens (jį galima nudažyti maistiniais 
dažais, kad būtų linksmiau), duokite vaikui didesnį šaukštelį (pavyzdžiui, puikiai tiktų matavimo 
šaukštas kavai). 
 
Vaiko užduotis šaukšteliu semti vandenį ir pilti jį į vidurinį indelį. Jei vandenį nudažėte maistiniais 
dažais, vaiką įtrauks ir „burtų“ efektas – bus smagu stebėti, kaip keičiasi vandens spalva. Vėliau 
reikės vandenį semti iš vidurinio indelio ir pilti į paskutinį, dešinėje esantį indelį. 



 Plastilino aplikacijos arba piešimas plastilinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piešimas ir spalvinimas padeda vaikui suvokti spalvas, lavina kūrybiškumą, o taip pat miklina pirštukus. 
„Piešimas“ plastilinu yra dar efektyvesnė smulkiosios motorikos mankšta, nes čia reikia daugiau ir 
įvairesnių pirštukų judesių! 
 
Pasiūlykite vaikui pieštukus ar flomasterius iškeisti į spalvotą plastiliną ir jį prispausti, įtrinti į storesnio 
popieriaus lapą (jį priklijuokite prie stalo, bus patogiau), sukuriant piešinuką. 
 
Plastilinu taip pat galima „spalvinti“ – naudokite spalvinimo knygelę, nespalvotą piešinį raskite 
internete ir atsispausdinkite ar tiesiog nupieškite nesudėtingo piešinio kontūrus. 
 
 Pasivaikščiojimas gamtoje. 


