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Vaiko ugdymosi uždaviniai : 
Vaikai susipažins su žydinčiomis gėlėmis. Atkreips dėmesį į 
gėlių spalvą, dydį, formą.  
Susipažins su gėlių pavadinimais : rožė, narcizas, jasminas, 
tulpė. Mokysis juos atskirti. 
Tapatins, skirs, pavadins gėles. 
Stebės, tyrinės augalus artimiausioje aplinkoje. 
Vaikai padarys gėles savo rankomis. 



Antradienis. Balandžio 14 d. 

 
 Rytą pradedame nuo mankštos. Atliekame pratimus kartu su vaiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg 
  

 J. Degutytės eilėraštis „Pienė“. Skaitome vaikui eilėraštį. 
  

      Pienė 
Žydi pienė geltonplaukė             

Palei patį kelią. 
  Žiemkentėlis pienę šaukia 

Ir prišaukt negali: 
 

-  Piene, piene, šviesuliuk, 
Su manim kartu pabūk. 

Pasakyk, kas tu esi 
Ir iš kur tokia šviesi. 

  
Ar tu saulės trupinėlis, 
Ar medaus kruopelė? 
Ar tu mažas žiburėlis 
Prie didžiulio kelio? 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
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 Pavasario gėlės pagal spalvas. 
Pavasario gėlės – pačios pirmiausios, pačios gražiausios, pačios pačiausios. Laukiame 
jų kaip tikrojo pavasario pranašo, kuris garsiai šaukia: JAU ATĖJAU!!! Ir ne veltui 
pavasario gėlės dažniausiai būna mažos, bet labai ryškios. Jos kaupė savo energiją 
visą žiemą, kad pirmai progai pasitaikius, galėtų tiesiog iššokti iš žemės ir visą mūsų 
dėmesį pasiglemžti sau. 
Pasižiūrėkite su vaiku, kokias spalvines gamas mums siūlo pavasario gėlės. 
  

https://geltonaskarutis.lt/pavasario-geles-pagal-spalvas/ 
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 Dainelė „Šviečia saulytė“. Klausome dainelės ir bandome kartu su 
 
       vaiku atlikti judesius. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=zql4VGX6Oqc 

 
  

 Pasivaikščiojimas gamtoje (pvz. miške, parke, prie ežero). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zql4VGX6Oqc
https://www.youtube.com/watch?v=zql4VGX6Oqc


Trečiadienis. Balandžio 15 d. 

 
 Klausome linksmos dainelės. Galima kartu su vaiku pašokti. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFXc8ZoCS7Y 

 

 Piešimas pirštukais ir antspaudukais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFXc8ZoCS7Y
https://www.youtube.com/watch?v=LFXc8ZoCS7Y


Piešimas pirštais džiugina vaikučius, nes jie ne tik kuria piešinį, mato 

skirtingas spalvas, bet ir jaučia dažų konsistenciją – jų temperatūrą, drėgnumą, 

klampumą. Ši užduotis ypač tinka mažiesiems, kuriems dar sunku nulaikyti 

pieštukus, teptukus. 

 

Vaikui bus dar įdomiau, jeigu parodysite, kad dažuose galima mirkyti ne tik 

pirštukus, bet ir sagutes, kaladėles, seną dantų šepetėlį, vyno butelio kamštį ir 

pan. Suimant skirtingus daiktus, dirbs įvairūs rankyčių raumenukai, be to 

vaiką džiugins vis kitokie jų antspaudai. 

  

 Žaidimas “ Pavasario gėlės”.  

 

                       https://wordwall.net/resource/1215309/pavasario-gėlės 

 

 Pasaka vaikams “ Sodas žydi”. Paskaityti vaikui pasaką. 
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Sodas žydi 
     Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia. Oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį 
veria. 
Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą šaudo; nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios, 
rūpestingai medutį renka. 
Džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko. Medutį berinkdamos, ant savo 
kūnelio žiedų dulkeles iš vienos į kitą nešioja. Vieno žiedo dulkelės, į kitą kritusios, gardų 
vaisių mezga. 
— Prašom, prašom,— į svečius kviečiasi. — Saldžių sulčių jums žiedeliuose patiekėme. 
Gerkit sveikos, kiek širdelė geidžia. 
Atgijo ir kiti sodo gyvūnėliai. Štai šliaužia obels kamienu, prie lapų gretinasi kirmėlaitė. 
Obelėlė žino, kokia besotė ta viešnia. Apgrauš lapus, šakeles nunuogins. Dar paskui, į lapo 
likučius Įsi— vyniojusi, voratinkliu apsiraizgys, kybos, kol, drugeliu virtus, išlėks. 
—      Kad žvirblis ar kitas paukštelis greičiau atlėktų, nemalonią viešnią nusineštų,— 
dūsauja obelėlė. 
Ir paukšteliai laksto, šakose nardo, medžius nuo kirmėlių valo, tik visų nurinkti nesuspėja. 
—      Lankykitės, paukšteliai,— šnabžda jiems medžiai, šakelėmis linguodami.— Kuriam 
patinka, mūsų šakelėse lizdelius kraukitės, vaikelius perėkite, savo dainelėmis juos ir mus 
linksminkite. 
Ir čiulba, ulba, kvepia sodas per linksmą medžių pavasario šventę. 
 
 Pasivaikščiojimas gamtoje. 
  



Ketvirtadienis. Balandžio 16 d. 

 
 Klausome linksmos dainelės. Galima kartu su vaiku pašokti. 

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

ctUE4DHo&fbclid=IwAR00yFA6z9UeR0q7ugYrorwy6P0DV3kr0RS1Y2ZOqkRW8_J4EU

5vAMlDVIk 

 

 Viktorina „Pirmosios pavasario gėlės“. Bandome kartu su vaiku atsakyti į 

klausimus. 

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

  

 Lietuviškas filmukas vaikams „Pavasario gėlės“. 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&t=5s 
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 Darbas su pipetėmis. 
O jis nelengvas. Visų pirma patį veikimo principą suvokti, antra – pasitelkti 

kantrybę visą skystį ne tiesiog paėmus išpilti , o vėl ir vėl su pipete į reikiamą 

vietą perkėlti:) Bet kai veikla įtraukianti ir wow efektą kelianti, tuomet ir 

darbas su pipete tampa ne toks įkyrus. 

Ką su pipete kapiname? 

o spalvintą actą ant sodos, 

o spalvintą vandenį ant vatos gumulėlių (pop – cornas, vaivorykštė ir pan.) 

o spalvintą vandenį ant kavos filtrų ir popierinių rankšluosčių t.y. dalykų, kurie     

akimirksniu nusispalvina. 

 

 Pasivaikščiojimas gamtoje. 

https://www.lavinuvaika.lt/tagas/pipetes/


Penktadienis. Balandžio 17 d. 

 Rytinė mankšta. 

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE 

 
 Pirštukų žaidimas „Namelis ant kalnelio“. 
 

Matom namą ant kalnelio (sudėt iš delnų namelį) 
O aplink žolė, medeliai (rankomis atlikti banguojančius judesius) 

Ir gėlių margi žiedeliai (padaryti iš rankų „žiedą“) 
Supa mažąjį namelį (rankomis brėžti ratą) 

Saugo viską čia tvora (sunėrus abiejų rankų pirštus vaizduoti tvorą) 
Už tvoros kažkas yra (pridėti plaštaką prie kaktos virš akių ir dairytis), 

Atveriame vartelius( pavaizduoti atsiveriančius vartelius) 
Tai nustebinsim visus (ploti). 

Pasitinka mus draugai (pirštai „bėga“ per stalą), 
Mes pažaisime smagiai (pakelti rankas ir sukinėti.) 

 
 Atlikite eksperimentą kartu su vaiku. 
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 Gėlių žiedai iš spalvoto popieriaus.   
Reikalingos priemonės: 

– dvipusis spalvotas kartonas; 
– plastilinas; 

– medinis pagaliukas; 
– žirklės. 

Iš spalvoto kartono iškirpkite daug įvairaus dydžio žiedlapių. 

 

 

 

 

 

 

Iš plastilino susukite rutuliuką ir įsmeikite į jį  žiedlapius, bei kotelį. 

 

http://amatukai.lt/geles-2/geles_is_popieriaus/
http://amatukai.lt/geles-2/popierine_gele/


 Spalvotos gėlytės. 

 

Darbeliui atlikti reikės: 

– ausų krapštukų; 

– vandeninių dažų; 

– plastilino arba modelino; 

– pagaliuko; 

– žirklių.  

http://amatukai.lt/geles-2/spalvotos_geles/
http://amatukai.lt/wp-content/uploads/2012/04/gele_1.jpg


Krapštukus perkirpkite pusiau, sušlapinkite ir patepkite į vandeninius dažus. 

Palaukite kol „žiedlapiai“ išdžius. Paimkite plastilino gabaliuką, suformuokite 
rutuliuką, užmaukite jį ant pagaliuko ir sukaišiokite krapštukus. 

http://amatukai.lt/wp-content/uploads/2012/04/gele_is_krapstuku1.jpg
http://amatukai.lt/wp-content/uploads/2012/04/gele_2.jpg


 Pasivaikščiojimas gamtoje. 

http://amatukai.lt/wp-content/uploads/2012/04/darbeliai_geles.jpg

