
          2020 04 06– 2020 04 10 
               Grupė “Drugeliai”  

 

              Ataskaitą parengė: 

          Auklėtoja Rūta Pociūtė 

   

Savaitės tema – “Gyvybės atbudimas” 
 

Siekiamos užduotys: 

1.Domėtis pavasariu, aptariant paukščių sugrįžimą; 

2. Suprasti gamtos pakitimus pavasarį, aptariant medžių ir 
augalų žydėjimą; 

3.Ieškoti pavasario ženklų aplinkoje ir tyrinėti gamtos 
įvairovę pavasarį (vabalai, vabzdžiai ir kiti gyviai);  

4. Gilinti žinias apie Šv. Velykų tradicijas ir papročius; 

5. Išsiaiškinti kiaušinių marginimo būdus, raštus, spalvas; 
susipažinti su Velykų žaidimais ir pramogomis.  
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Pirmadienio dienos užduotys 
 Mankštelė ir pasisveikinimas 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDSg6--
8mA&list=PL06AHaBQyNNh84thgtC0Z9_D1At1lfo
6d&index=6&t=0s 

 Siūloma paklausyti ir aptarti apie kokį metų laiką 
dainuojama 

Nuoroda: 

https://zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles 

 Pokalbis apie pavasarį, prisimenant tris pavasario 
mėnesius klausant eilėraščio: 

„Pavasario naujienos“ 

 Minčių lietus: pavasario bruožai 

 

 Užduotis: išsirinkti paveikslėlį labiausiai tinkantį ir 
apibudinantį pavasarį 

 Pažiūrėti video filmuką apie pavasarį ir pavasarį 
sugrįžtančius paukščius 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZJomm3CNY&t=587s 
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Pirmadienio dienos užduotys 

 Sudalyvauti protmūšyje apie paukščius  

 Atlikti užduotį – pavasario ežiukas, kuriai reikės: 
permatomos kojinės, nupieštų dviejų ežiuko akyčių, klijų, 
stiklinės žemių, tiek pat žolytės sėklų, dubenėlio su šaukštu, 
vandens, vandens purkštuko.  

 Pokalbis apie paukščius ir jų čiulbėjimą 

 Siūloma pažiūrėti video filmuką kokie paukščiai jau sugrįžo 
į Lietuvą 

Nuoroda: 
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8 

 Užduotis pamąstymui: Kas tai? Iš ko pagaminta? Esant 
galimybei ir norui patiems tokį pasigaminti 

 Užduotis: pasakyti/nupiešti trūkstamą paukštelio dalį 

 Siūloma paskaityti/paklausyti sakmių apie paukščius 
(Kodėl Genys margas? Vieversys – artojo paukštelis; Tinginė 
pempė; Kregždės lizdas) 

 Užduotis: teisingai sujunkti paukščio galvas su kojomis ir 
sužinoti koks tai paukštis 

 Meninė veikla: pasigaminti įvairių paukštelių 

 Pokalbis pamąstymui: ar galima paukštelius ir jų grįžimą 
susieti su pavasariniu gamtos atbudimu?  
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Antradienio dienos užduotys 

  Siūloma pažiūrėti video filmuką ir aptarti: ko reikia, kad 
pavasaris kasmet ateitų? Ar pavasariui patinka gėlės? Kaip 
užsiauginti gėles? Kurios sėklos dygsta ilgiau – medžio ar 
gėlyčių? O kurios sėklos dygsta greičiau – gyvos ar 
negyvos? Ko reikia sėklytėms, kad sudygtų?  

Nuoroda: 

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

 Atlikti bandymą su sėklomis, vandeniu ir druska 

 Pažiūrėti kaip atrodo augalo augimo procesas 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=32pMWV_wS2I 

 Pokalbis apie pirmąsias pavasarį žydinčias gėlytes ir jų 
peržiūra 

 Žinoti/prisiminti augalo dalis: šaknys, stiebas, lapai, žiedai 

 Pasitikrinti žinias apie pavasario gėlytes 

Nuoroda: 

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

 Užduotis mergaitėms: pasigaminti pavasario gėlių koliažą 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=CarUyt1gD0k 

 Pokalbis: kas dar pavasarį žydi, išsiaiškinant, kad 
pumpurus skleidžia medžiai ir sprogsta “kačiukai” 

 Įminti mįslę: supasi ant šakos švelnūs ir pūkuoti, kas? 

 Užduotis berniukams: pasigaminti “kačiukus” 
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Antradienio dienos užduotys 

 Siūloma susipažinti su Lietuvoje augančiais medžiais 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY&list=PLhVV6_kzEyGP5skVllYXpeek3
D-dGuuQ1 

 Užduotys lauke (su tėvelių pagalba):  

  Susirasti medį, jo kamieną apjuosti metru ir išmatuoti kamieno apimtį. Skaičių, kurį 
gavote išmatavę medį, padalinkite iš 5, o rezultatą padauginkite iš dviejų. Skaičius, kurį 
gausite, bus apytikslis medžio amžius; 

 susirasti storiausio medžio kamieną/ploniausio medžio kamieną ir juos apkabinti, 
aptarti skirtumus; 

 atrasti jauno, subrendusio ir seno augalo pavyzdžius. Juos aptarti; 

 Pagalvoti ir padiskutuoti: kuo žmogus panašus į medį ir kuo visai nepanašus? 

 Pokalbis: medžius puošia  ne tik lapeliai ir žiedai, bet ir inkilai. 

 Pasiūlymas pasigaminti inkilą paukšteliams 

 Pokalbis: Jeigu pradeda žydėti gėlytės, skleistis medelių pumpurai, ar galima teigti, kad 
žydinčios gėlytės ir žaliuojantys medeliai yra pavasario pranašai?  

 Pasportuoti. Kūno kultūra 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfO_zs_RRzE 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Mankštelė “Žiogas” 

 Žiogo kojos ilgos, plonos (tiesia koją pirmyn statydami ant kulno ir atitraukia atgal ) 

Žiogas - pievų kapitonas ( pasistebi ant pirštų) 

Strykt į aukštį, strykt i tolį ( pašoka aukštyn , pirmyn) 

Kas pranoks žiogelio šuolį? 

Pažiūrėkite, vaikai! 

Šokinėkit kaip žiogai! (Šokinėja abiem kojomis aukštyn ant pirštų galų) 

 Užduotis: paklausyti eilėraštuką ir sugalvoti jam pavadinimą:  

 

Pievoj, tarp margų gelių, 

Daug ropoja vabalų. 

Didelių ir dar mažyčių. 

Neužminkim jų netyčia. 

O ar nori sužinoti, 

Ko gi jie visi spalvoti? 

Nes vaivorykštė iš ryto 

Ėmė pievon ir nukrito! 

Vabaliukai kraipo ūsą: 

Visados draugais mes būsim! 

Juk vaikai ir vabalai 

Nesipyksta, ar žinai? 

Juk vaikai ir vaikai 

Sutaria kartu gražiai. 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Užduotis: įminti mįslę:  

Kas pievelėj kirba, dūzgia? Jie ropoja ir šokuoja. Jų ne vienas, o šimtai... Atsakyt reikės - rimtai. (Vabalai) 

 Pokalbis apie vabalus, vabzdžius ir kitus gyvius, kurie atbunda pavasarį 

 Minčių lietus: kokį vabalą esu matęs ir jau pažįstu?  

 Siūloma peržiūrėti video filmuką susipažinimui su įvairiais vabaliukais 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg 

 Užduotis: įminti dar dvi mįsles:  

Kas ūžia be vėjo? (Bitės) 

Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet ne žvėris? (Bitė) 

 Siūloma peržiūrėti video filmuką apie bites 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU 

 Sudalyvauti bitučių protmušyje:  

Ką gamina bitutės? 

Kas atsitiktų jeigu bitučių nebeliktų? 

Ar bitutėms patinka saldus kvapas? 

Kodėl bitutė šoka šokį kitoms bitutėms? 

Kiek bitutės mato spalvų? 

 Pokalbis apie kiekvieno vabaliuko ypatybes. Pvz., skruzdėlyčių darbštumą, o boružėlės naikina  augalų 
kenkėjus 

 Užduotis:  paklausyti dainelės apie skruzdėlyčių  darbštumą, o vėliau suskaičiuoti boružėlės taškelius 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=KnJpbyPvxT4 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Užduotis: įminti mįslę:  

Kas nešioja namų ant pečių? (Sraigė) 

 Trumpas pokalbis apie sraigę, kuri savo pasirodymu praneša, 
kad jau pavasaris. Siūloma paklausyti istorijos apie sraigę Irutę 
ir aptarti elgesį su šiais moliuskais 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBKrs2tvc5w 

 Siūloma paklausyti/pasimokyti trumpo eilėraštuko apie vorą, 
kurį pavasarį gamtoje taip pat sutinkame, o atšalus orams - 
nebematome: 

Voras lipnų tinklą audė.  
Museles visokias gaudė. Kai visai atšalo oras,  

Suvyniojo tinklą voras. 

 Pokalbis apie dar vienus pavasario pranašus – drugelius 

 Siūloma paklausyti vabaliukų dainelės ir džiaugtis dar vienais 
pavasario skelbėjais!   

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 

 Užduotis: pasivaikščiojimo lauke metu, gamtoje ieškoti 
atbudusių vabaliukų.  Prisiminti, kad aplinkoje esamų 
vabaliukų ar kitų gerųjų gyvių neskriaudžiame, o juos 
saugome.  

 Meninė veikla: pasigaminti vieną kitą norimą pavasario 
skelbėją (vabalėlį...) 

 Kūno kultūra 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=VdI41K-
Sk6w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3fc_LnIBq5sJoe84Bscp
RJgPfoRk2e_5GVPlZlMOZdQSS4l1AopdQlJVY 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Mankštelė 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLhRJsjGZ7k 

 Siūloma paklausyti pasakos ir aptarti pasakos veikėjus, palyginti jų dydžius, 
kas yra Velykų simbolis 

Nuoroda: 

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

 Pokalbis apie pavasario šventę -  Šv. Velykas (Kas yra Velykė? Ką veikia 
kiškučiai per Velykas? Kodėl reikia gausiai dengti stalą per Velykas? Velykų 
prietarai, Velykų medis... Kodėl marginami būtent  kiaušiniai?) 

 Pokalbio metu atlikti įvairias užduotėles: 

• Pažiūrėti kaip gali atrodyti Velykė 

• Padainuoti kiškučių dainelę: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=NDSTHBbJlPA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2
RpJr4SbMzObPNsPxZcVaxaQUtR8aYNUh22GZN8BJUorr1UfvGxTLUmn8 

• Pasigaminti savo Velykų kiškutį ar net visą kiškučių girliandą 

• Pasimokyti eilėraštuką apie Velykų kiškutį: 

Eina kiškis takeliu 

Su pintiniu krepšeliu. 

O krepšelyje margučiai, 

Duos kiškelis jų vaikučiams. 

Kiekvienam dalins po vieną, 

Kad Velykų šventės dieną 

Būtų linksma ir smagu 

Su kiškučio margučiu. 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 
• Vaikštinėjant lauke, prisirinkti medžio šakelių ir pasigaminti 

Velykų medį ir/arba papuošti prie namų esantį medį 
kiaušiniais 

• Pasižiūrėti kaip atrodo Velykų medis Lietuvos mieste 
Švėkšnoje 

• Sukurti velykinę užduotį – kartu iškirpti iš popieriaus 
kiaušinius juos įvairiai išmarginti ir perkirpti pusiau. 
Užduotis – surasti ir sudėti abi kiaušinio puses 

• Pagaminti velykinį atviruką artimiesiems 

• Aptarti Vytės Nemunėlio eilėraštuko “Pavasario šventė” 
nežinomus žodžius ir kūrinio nuotaiką 

 Atsipūsti ir pajudėti žaidime “Kaip žvėrys mokėsi šokti” 

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=NqKy8VYGqVA&feature=yout
u.be&fbclid=IwAR3Co_BoM_4LBZxTHRjlUkyp9QStTM-
bvPBVMp9tfv5kkaN5Ap1m20IK9BU 

 Lavinti atidumą žaidime “Surask mane” 

 Kūno kultūra: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8oq8fk1ToY&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2bSzi6emYtX7CbRkNmGr-
NK29XTLMNNzzGdZwHCg9-AzfZGCEH2wRIixE 
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Penktadienio dienos užduotys 
 Mankštelė 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=pLhRJsjGZ7k 

 Tęsiamas pokalbis apie Velykas ir senuosius Velykų papročius bei margučių 
marginimo būdus 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-
HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHz
On-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc 

 Užduotis (pasiūlymas) – prieš margučių marginimą, pasigaminti savo rankų dėžutę 
kiaušiniui(-iams) 

 

 Nusiplauname rankas ir vėl prie darbo 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A 

 Tikrų margučių marginimas išsirinkus savąjį marginimo būdą 

 Popierinių margučių marginimas pasigaminant Velykinių kiaušinių vainiką 

 Pokalbis apie Velykų žaidimus ir aptarimas kokius žaidimus vaikas jau žinojo ir yra 
žaidęs 

 Paklausyti istorijos “Margučių rytas” (Velykų rytą arba dabar)  

Nuoroda: 
https://www.youtube.com/watch?v=ue3JKEf9sD4&fbclid=IwAR3tpBm6Ldtc9SF5
Qe5k6Y41ayGu5zbul_cqFoEz7RJzewwyT_tzPOcMLto 

 Pajudėti ir pažaisti žaidimą “Kaip Velykų kiškučiai kiaušinius dažė” 

Nuoroda: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558 

 

 Relaksacinė užduotis visai šeimai (grojant muzikai  atsipalaiduoti, užsimerkti...  
įsivaizduoti, šviečiančią saulutę, paukštelius, pievą ir..., kad tampama Velykiniu 
kiškučiu. Tada užpildyti užduoties lapą, po to visai šeima kartu aptarti).  

 Eksperimentas su kiaušiniais 

Nuoroda: https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1204142929927490/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=Qm2yGW-HRbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yqugGI75NiFQyDtRn2JYMz48XU5ZrHzOn-sZn6mGY7eGdAVoHk21ULuc
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://www.youtube.com/watch?v=ue3JKEf9sD4&fbclid=IwAR3tpBm6Ldtc9SF5Qe5k6Y41ayGu5zbul_cqFoEz7RJzewwyT_tzPOcMLto
https://www.youtube.com/watch?v=ue3JKEf9sD4&fbclid=IwAR3tpBm6Ldtc9SF5Qe5k6Y41ayGu5zbul_cqFoEz7RJzewwyT_tzPOcMLto
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.youtube.com/watch?v=ZXN7ZdpEEYo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ppxHtB-B-UDevpItIcigVODjr66LxUXSpdQpIjiqiW9pq8ifprE2A558
https://www.facebook.com/196827063992420/posts/1204142929927490/


Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 

 Pasiūlyti atlikti skirtumų 
ieškojimo užduotis, kurios 
lavina pastabumą, kantrybę 
bei stiprina atmintį; ugdo 
vaiko dėmesio koncentraciją, 
treniruoja gebėjimą valingai jį 
paskirstyti ir nukreipti 

 Pasinaudoti Velykine 
artikuliacine mankšta ir ją 
atlikti 

 Pažaisti žaidimą: 

Nuoroda: 

https://www.facebook.com/3652
80250793648/posts/59906407
0748597/ 
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https://www.facebook.com/365280250793648/posts/599064070748597/
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https://www.facebook.com/365280250793648/posts/599064070748597/

