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Ataskaitą parengė: auklėtoja Larisa Zenkevičienė 



Savaitės tema: „Daiktų forma ir dydis“.  
Siekiamos užduotis:  

• Formuoti supratimą apie daiktų forma ir didį. 

• Lavinti vaikų vaizduotę, sakytinę kalbą, smulkiąją motoriką, atkaklumą, 
pastabumą. 

• Lavinti vaikų rankos ir akies koordinaciją ir mokėjimą susikaupti. 

• Lavinti vaikų mąstymą ir vaizduotę, muzikinius gabumus, skatinti kūrybiškai 
veikti. 

• Lavinti vaiko motoriką, akių rankų koordinaciją, spalvų bei formų pažinimą. 

  

 

 

 



Pirmadienis. 

Laba diena, siūlau vaikučiams nauja mankštele: „Perlice – Tiki Tiki Room“, tikiuosi patiks. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo&fbclid=IwAR0fRMLnWEsxdAsTthDg_ZrSWXzCnTcv5NX7MIEQGyOHfcYlj9wwkjPLAyM 

Su vaikučiais kartokite pirštų žaidimus „Statom namą“, 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=2 

arba „10 pirštų“. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw 

Taip pat galite pamankštinti liežuvėlį „Liežuvio pasaka – mankšta“. 

https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=9 

Savaitės tema: „Daiktų forma ir dydis“.  

Tikslas: pažinti ir pavadinti namų apyvokos daiktus, žaislus, pasirinkti ir grupuoti daiktus pagal jų savybes ( dydį, formą, spalvą), suteikti 
kuo daugiau galimybių veikti savarankiškai. 

Atkreipti vaikų dėmesį į daiktų ir objektų savybes (palyginant)  – forma, dydžiu (pvz. šaldytuvas – didelis, puodelis – mažas, kiaušinis – 
didelis, pupelė - maža ir pan.). Stebėti ir pavadinti artimiausioje aplinkoje daiktų (objektų) panašumu į geometrines figūras (siunčiu 
priedą). 

Taip pat priede rasite kamuoliukus (didelius ir mažus), iškirpkite su vaikais. Tegul vaikai namuose, kambaryje, virtuvėje pažymi 
(kamuoliukais) didelius daiktus ir mažus. Paklauskite kodėl jis taip galvoja, kad daiktas pvz. mažas o ne didelis, skatinkite vaiką palyginti su 
šalia esančiu daiktu.  

Nuorodos išsiustos telefonu: pratimai su linija 

https://youtu.be/wHw5ygO6VqI  

www.pelene.vilnius.lm.lt - Ugdymas namuose. 
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Antradienis  

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „10 pirštų“ arba „Statom namą“. 

Įjunkite mankštelę „Perlice – Tiki Tiki Room“, vaikų judėjimui. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo&fbclid=IwAR0fRMLnWEsxdAsTthDg_ZrSWXzCnTcv5NX7MIEQGyOHfcYlj9wwkjPLAyM 

Kartu pakartokite „Liežuvio pasaką – mankštą“. 

https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=9 

Siunčiu nuoroda į Kęstučio Kasparavičiaus knygą „Apie daiktus. Trumpos istorijos“, tai sutrumpintas knygos 
variantas, bet rasite 4 trumpas istorijas, smagaus skaitymo.  

https://issuu.com/nieko-rimto/docs/apie_daiktus_vidiniai 

Pažiūrėkite filmuką: „Geometrinės figūros LIETUVIŠKAI ekskavatorius“. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30 

Vaikai ne tik turėtų atpažinti figūras iš matymo, reikia mokyti teisingai jas įvardinti (vaikai dažnai sako rutulys kai 
pamato apvalų daiktą, taisykite – apskritimas ir t.t.).     

Atskirame priede rasite paveikslėlius, tegul vaikučiai apvedžioja, nuspalvina, iškerpa. Po to suranda ir sudėlioja 
daiktus (rasite priede) pagal geometrinių figūrų formas.  

Kad vaikučiams būtų linksmiau įjunkite dainelę „Mažos mašinėlės“ . 

https://www.youtube.com/watch?v=xp6ZlD3jRDs   
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Trečiadienis. 

Kartu pakartokite „Liežuvio pasaką – mankštą“. 

https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=9 

Nepamirškite apie mankštelę „Perlice – Tiki Tiki Room“. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo&fbclid=IwAR0fRMLnWEsxdAsTthDg_ZrSWXzCnTcv5NX7MIEQGyOHfcYlj9wwkjPLAyM 

Siūlau kartu su vaikučiais pasigaminti „Medūzą butelyje“. Praleisite smagų laiką su vaiku ją gamindami, o vėliau, 
stebėkite kaip ji plaukioja. 

Jums reikės: 

plastikinio maišelio; plastikinio vandens butelio; valgomųjų dažų; žirklių; siūlo. 

Gaminimas: Plastikinį butelį iki pusės pripildykite vandeniu, tuomet leiskite vaikams į jį įlašinti keletą lašų maistinių 
dažų, o jūs tuo tarpu, naudodami maišelį ir siūlą, pagaminkite medūzą. Kai jau viskas bus paruošta, savo pagamintą 
medūzą (ją reikės pripildyti vandeniu) prakiškite į butelį. Tuomet užsukite ir duokite pažaisti vaikams. Siunčiu priedą 
su nuotraukomis kaip pasigaminti medūzą. 

Galite pasimokyti eilėraštuko „Keturi kampai“ (siunčiu priedą).  

Jeigu turite namuose pakavimo plėvelės (tinka ir maistinė, tik bus didesnės sąnaudos) galite sukurti vaikams kūrybinį 
kampelį. Tam reikės: plėvelės, kedės, dažų. Tegul vaikučiai laisvai piešia, kuria, išbando kažką naujo.   
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EILĖRAŠTIS - KETURI KAMPAI                                              Medūza  

Anzelmas Matutis 
 
Čia, žaisliukų 
Kambary, 
Daug kampiukų - 
Keturi: 
 
Kampas pirmas - 
Žirgas širmas! 
Kampas antras - 
Stybso gandras! 
 
O tenai - 
Kampe trečiam - 
Stalas lėlei 
Ir svečiams... 
 
Kas ketvirtame 
Kampe? 
Laivas 
Plaukioja upe. 
 
Laivas didelis, 
Raudonas. 
Aš - to laivo 
Kapitonas! 
 

  



Ketvirtadienis. 

Laba diena, kartokite su vaikučiais liežuvio mankštelę.  

https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=9 

Kelios mįslės, kad vaikučiai nenuobodžiautų, o pagalvotų, paspėliotų.  

• Už žmogų didesnis, už plunksną lengvesnis. (Šešėlis) 

• Didelis kamuolys pilnas auksinių adatų prikištas. (Saulė) 

• Didelis paukštis storu balsu kurkia. (Lėktuvas) 

Toliau siunčiu priedą, kuriame rasite kelias lengvas užduotėles vaikams. 

• Kaip iš panaudojant apskritimo formą galima nupiešti gyvūnėlius. 

• Kiekvienam meškiukui, pagal jo dydį, suraskite atitinkančius daiktus. 

• Į didelę lėkštutę sudėkite didelius obuolius, į mažą lėkštutę – mažus obuolius. 

• Kačiukas nori pagauti mažus kamuoliukus. 

Dauguma namuose turi „Lego“ konstruktorių, jo detales galima panaudoti piešimui.  

Jums reikės: dažu ir „Lego“ konstruktoriaus detalių. Vaikai gali štampuoti ir kurti įvairias figūras, statinius, gyvūnus ir pan.  

Muzikos vadovė atsiuntė dainelių vaikams, siunčiu Jums.               
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Penktadienis.  

Tikiuosi vaikai per savaitę išmoko daryti liežuvėlio mankštelę ir smagiai mankštinosi pagal dainelę 
„Perlice – Tiki Tiki Room“.   

Savaitės bėgyje vaikučiai atliko daug įvairių kūrybinių ir loginių užduotėlių, pagamino medūzą. 

Kad vaikučiai įtvirtintų savo žinias apie figūras ir dydžius galima pažaisti žaidimą: kas daugiau 
įvardins didelių, po to mažų daiktų esančioje patalpoje. Arba galima pagaminti trafaretą, 
kuriame vaikai pažymės įvairias geometrines figūras.   

 

Arba, (priedas „Paveikslėliai“) tegul vaikučiai užpildo tuščias vietas plastilino gabalėliais. 

Nuorodos išsiustos telefonu: estafetės namų sąlygomis.  

https://youtu.be/VdI41K-Sk6w 
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