
         2020 04 14 – 2020 04 17 
               Grupė “Drugeliai”  

 

              Ataskaitą parengė: 

          Auklėtoja Rūta Pociūtė 
   

Savaitės tema – “Spalvos spalvytės” 
 

Siekiamos užduotys: 

1.Aptarti spalvų įvairovę ir pastebėti jas įvairiuose 
gyvūnuose; 

2. Įsiminti spalvas ir pastebėti jas įvairiuose 
paukščiuose; 

3.Sužinoti, kad žmonės taip pat spalvoti aptariant 
skirtingas žmonių rases;  

4. Džiaugtis spalvomis įvairiose veiklose: žaidžiant, 
piešiant, liejant dažus, eksperimentuojant; 
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Antradienio dienos užduotys 
  Mankštelė 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=KpdRc9L97TY 

 Pasisveikinimas: 

               Per kalnelį saulė ritas 

Labas rytas, labas rytas. Labas rytas jums tariu, 

naują dieną pradėt kviečiu. 

 Pokalbis apie spalvas 

 Atlikti užduotį: Parsisiųsti/atsidaryti David McKee kūrinį „Elmeris“ 
pirmą dalį. Perskaityti ir kūrinį aptarti:  

Kuo Elmeris buvo kitoks?  

Ar būti kitokiu yra blogai? Nuomonę pagrįsti. 

Nuoroda: 

https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000002156683/puslapiai_p
avartymui/knyguklubas/cdb_Elmeris_fl.pdf 

 Atlikti užduotis: nuspalvinti nespalvotą drambliuką ir languotąjį  
drambliuką - Elmerį, aptarti kokiomis spalvomis spalvinta ir kodėl 
pasirinktos tokios spalvos;  padėti Elmeriui rasti kelią pas savo draugus; 
sujunkti taškus ir pasakyti/užrašyti koks tai gyvūnas ; paieškoti panašumų 
tarp dramblių ir žmonių paveikslėliuose , paveikslėlius sujungiant; 
iškirpti/perpiešti  ir iškirpti dramblio veido dalis ir jas suklijuoti ir nupiešti 
ko dar trūksta veide;  

 Paklausyti, padainuoti, sužinoti 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=3s 
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Antradienio dienos užduotys 
 Aptarti, kad visi gyvūnai yra 

spalvoti. 

  Kokie ryškiausi?  

 Įvardyti gyvūnų spalvas.  

 Pastebėti driežo -chameleono 

spalvų derinius, įvardyti spalvas 

ir aptarti kodėl jis jas esant 

poreikiui keičia? 

 Siūloma pažaisti spalvų žaidimą 

Nuoroda: 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ism

ok-spalvu-pavadinimus/zaisti 

 Pajudėti – pasportuoti 

Nuoroda: 

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

BX3g7fsHJQ 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Mankštelė 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k 

 Pasisveikinimas 

Nuoroda: 

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

Q 

 Siūloma pažiūrėti senosios animacijos filmuką 

“Gaidys ir spalvos” 

Nuoroda: 

https://www.vaikams.lt/filmukai/gaidys-ir-

spalvos.html 

 Klausimų lietus: 

 Kas nupiešė gaidelį? 

Kokias spalvas sutiko gaidys? 

Kuo tapo gaidys?  

 Atlikti užduotį: nupiešti gaidelio kūno 

trūkstamą dalį ir nuspalvinti gaidelį kaip tikrą 

Paukščių Karalių 

 Aptarti kitus paukščius, kurie apdovanoti ypač 

ryškiomis spalvomis 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 Atlikti užduotį: nupiešti trūkstamą papūgos kūno dalį ir ją nuspalvinti 

 Siūloma perskaityti eilėraštukus ir aptarti kokias spalvas išgirdome: 

 

     Kai gerai jau įdienoja, Saulė švyst, pageltonuoja. 

     Dangumi pasilypėja, Geltona spalva aplieja. 

     Pienės žiedą ir viščiuką, Ir ramunės viduriuką, 

     Saulės zuikučius šokdina. Ir saulėgrąžą nokina. 

 

       Dangus mėlynas kaip jūra, Na, o jūra – kaip dangus. 

      Danguj plauko debesėliai,  Jūra sūpauja laivus. 

      Melsva, mėlyna ir žydra – Tos mėlynės į valias 

      Į žibuokles pritaškyta. Ir vaikučių akeles 

 

 Atlikti užduotį: sugalvoti ir išvardinti 3-5 geltonos ir mėlynos spalvos daiktus – objektus 

 Siūloma pažaisti spalvų žaidimą. 

Nuoroda: http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 
 Apžiūrėti ir aptarti nuotrauką: Ką matome? Kokių spalvų 

yra rankos? Kiek rankų?  

 Pokalbis apie žmonių odos spalvas, sąvokos “rasė” 

išsiaiškinimas, su trijų pagrindinių rasių grupėmis 

susipažinimas:  

 

 

 

 

 Aptarti, kad pasaulyje yra dar daugiau nei trys rasių grupės 

ir odos atspalvių yra įvairių 

 Pabandyti atrasti savo odos atspalvio žmogeliuką 

 Pokalbis : nėra gražios ir negražios odos. Svarbu, kad oda 

būtų švari ir prižiūrėta. Visiškai nesvarbu kokios odos 

spalvos mes esame. O gyventi spalvotame pasaulyje juk 

įdomiau?! 

 Pagalvoti ar yra matytas žmogus kitokios odos spalvos nei 

mūsų. Prisiminti kur tai įvyko. Ar pamena tą žmogų?  

 Paklausyti dainelės apie laimingus ir skirtingus žmones. 

Išgirdus žodį “skirtingi” atlikti šį rankų veiksmą  

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

BVBJYM210 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 
 Atlikti užduotį: įvardyti matomas spalvas paveikslėlyje. Išvardyti 

kuo vienas nuo kito skiriasi vaikai. Ar pastebimi skirtingi odos 
atspalviai?  

 Pabandyti nuspalvinti skirtingų atspalvių vaikų veidus (nuo šviesaus 
iki tamsaus) 

 Pajudėti - pasportuoti 

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=sFK5akZNAEQ&fbclid=IwAR0e8qP
-
qLnffaFUfi5boBnaGDLUFzXahsTmCa8F6EqYwPluEZqPoAKPK6
U&app=desktop 

 

 Išsirinkti vieną labiausiai patikusį vaiką ir įsivaizduoti, kad juo su 
juos susitikote. Ką jam pasakytumėte? Kokį komplimentą galėtumėte 
jam pasakyti? Ką papasakotumėte apie save? Papasakoti.  
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Penktadienio dienos užduotys 
 Aptarti kokios spalvos šiandieniai dabar dėviami rūbai. Kokios spalvos dominuoja 

namuose?  

 Pagalvoti kas būtų, jeigu dingtų spalvos?  

 Siūloma pažiūrėti video filmuką apie pabėgusias spalvas 

Nuoroda: 

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

 Sudalyvauti Klausimų lietuje:  

Ko ieškojo Kakė Makė?  

Kokios spalvos buvo Kakės Makės kambarys?  

Kur buvo pasislėpusios spalvos?  

Kodėl taip atsitiko? Ar todėl, kad Kakė Makė dar nepažinojo spalvų?  

Kur nuėjo Netvarkos Nykštukas mokytis piešti? 

Kokia spalva pykstasi su juoda?  

Ką Kakė Makė ant veido nupiešė Netvarkos Nykštukui?  

 

 Atlikti Kakės Makės siūlomą spalvų eksperimentą (sumaišyti geltoną spalvą su mėlyna 
spalva, geltoną su raudona, bei mėlyną su raudona ir žiūrėti kokios spalvos naujos 
spalvos gavosi) 
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Penktadienio dienos užduotys 

 Atlikti kitus eksperimentus: “Nudažykime kopūstą”, “Spalvų 
žaidimas”,  “Spalvotos putos”, “Nauji atradimai su geriamąja 
soda”, “Saldainių vaivorykštė” 

 Užsiimti menine veikla: piešimas putomis, natūralių 
daržovių, vaisų sultimis, pienu, ledu, cukraus dažais 

 Aptarti kokios spalvos susimaišo eilėraštuke? 

 

       Kai saulutė vasarinė. Mėlyną dangaus žydrynę 
Geltona šviesa apkaišo. Ir tos spalvos susimaišo, 
 Žemėj visa tampa žalia: Želmenėliai pievoj želia, 

Žalias žiogas žolėj straksi, Žalios varlės žvaliai kvaksi. 

 

 Siūloma pažaisti žaidimus su spalvomis: “Šiaudeliai”, 
“Spalvų rūšiavimas”, “Kamuoliukai” 
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 

 Pasiūlyti atlikti atminties 
lavinimo pratimą – žaidimą 
“Takelis” 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=
Kc7Kp4kuujo&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR3EtECH8vJ9
OI9tlTXOUpGaJvlQbsAAE0y
17_5bWEtSjy3aoeX4pH7dx-I 

 Pasiūlyti pastiprinti vaiko 
riešo judesius pratimu – 
žaidimu “Du Varliukai” 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=
erjq-
kJc_is&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR1GJjvvATxMb3K6c2
DaNNH_Z6rvKU5U0EUdTjA
FEv1kf5xzQtfqTgZpioQ 

 Pasiūlyti atlikti linksmuosius 
pritūpimus, kojų raumenų 
pastiprinimui 

 Pasiūlyti atlikti logines 
užduotis 
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