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Padėti vaikams suprasti sąvokas-  didelis ir 

mažas.  Mokėti parodyti ir pasakyti ,  kuris 

daiktas, daržovė, vaisius ar gyvūnas yra 

didelis, o kuris yra mažas.  



• Žinių : sužinos, ką reiškia žodžiai didelis ir mažas. 

• Gebėjimų : mokės atskirti didelius ir mažus daiktus, 

gyvūnus, vaisius bei daržoves. 

• Nuostatų : supras, kad visi daiktai, vaisiai, daržovės  ir 

gyvūnai yra skirtingo dydžio.  

 



 

1. Suprasti “ didelis” ir “ mažas” reikšmę. Sukurti 
pėdučių anspaudų drugelius ir rankyčių anspaudų 
flamingus. 

2. Mokėti atskirti didelius ir mažus žaisliukus. Lavinti  
motorinius gebėjimus.  

3. Mokėti atskirti didelius ir mažus gyvūnus. Pagal dydį 
išrūšiuoti meškučius į atskirus stulpelius. 

4. Atskirti dideles ir mažas daržoves ir vaisius. Lavinti 
pastabumą, mokėti surasti pasimetusias  jų dalis ir 
sujungti į vieną didelę daržovę ar vaisių.  

5. Sujungti didelius ir mažus gyvūnus.  

 

 

 



    

 Didelis, didesnis, didžiausias. Mažas, mažesnis, 

mažiausias. Vidutinis. 



 

 
 

• Žodiniai:  pasakų  skaitymas bei klausymas. 

 

• Vaizdiniai: https://www.youtube.com/ 

 

• Praktiniai:   kūrybiniai darbeliai, žaidimai.  
 

https://www.youtube.com/


Pirmadienis. Gegužės 11 d. 
  DIDELIS AR MAŽAS? 

 
• Rytinė  mankštelė. 

Pratimus atliekame kartu 
su vaikais.  

 
https://www.youtube.com/
watch?v=dkoiaHoyJpE&li
st=PL3cs0C1SD6FhvFR1j
RsBVzvHVZa4D1c8E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE&list=PL3cs0C1SD6FhvFR1jRsBVzvHVZa4D1c8E
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE&list=PL3cs0C1SD6FhvFR1jRsBVzvHVZa4D1c8E
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE&list=PL3cs0C1SD6FhvFR1jRsBVzvHVZa4D1c8E
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE&list=PL3cs0C1SD6FhvFR1jRsBVzvHVZa4D1c8E
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE&list=PL3cs0C1SD6FhvFR1jRsBVzvHVZa4D1c8E


•Padėti tėvams surasti savo vaikučius. Suvesti linija. 

 



• Paklausyti pasakos         

“ Saulė ir Mėnulis”. 

Pažiūrėti filmuką :  

                      

https://www.youtube.com/

watch?v=TtIJrccmXNM 

 

• Pasivaikščiojimas lauke.  

 

 

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


     Iš tėvelių ir 

vaikučių delniukų 

antspaudų, 

sukurkite didelius 

ir mažus 

flamingus.  

 

•Kūrybinė užduotėlė: 

 „ Didelis ir mažas flamingai“  

 



•Kūrybinė užduotėlė „ Drugeliai“  

     Iš  tėvelių ir 

vaikučių                                                                                                 

pėdų  anspaudų, 

sukurti                                                                                                            

didelį ir mažą 

drugelį. 



   Antradienis. Gegužės 12 d. 

DIDELI IR MAŽI ŽAISLIUKAI  
 

• Mankštelė. Pratimus 

atliekame kartu su 

vaikais.  

                      

https://www.youtube.c

om/watch?v=X5liDgB_

K50 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5liDgB_K50
https://www.youtube.com/watch?v=X5liDgB_K50
https://www.youtube.com/watch?v=X5liDgB_K50


• Kūrybinė užduotėlė : kartu su vaikučiais, panaudojant 

skirtingo dydžio butelius ir dažus, nupiešti medį, 

pražydusį dideliais ir mažais žiedais.  

 



• Pažiūrėti animacinį 

filmuką „ Žaislų 

paslaptis“ : 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PU6yGnOU

Aoc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc
https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc
https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc
https://www.youtube.com/watch?v=PU6yGnOUAoc


•Pažaiskite žaidimą : 

 „ Maži – dideli“ . 
 

    Pasakykite mažyliui: „ 
Štai kokie mes dideli“ 
ir pakelkite rankas į 
viršų, atsistokite. „ O 
dabar maži“ – 
prisėskite ar pritūpkite. 
Pakartokite pratimą 
kelis kartus : “Dideli, 
maži, dideli, maži“. 
Palaipsniui galima 
didinti atliekamų 
veiksmų tempą.  



•  Pažaiskite žaidimą : 

 „ Bėkime pas žaisliuką“ . 
             Pasodinkite skirtinguose kampuose didelį ir mažą 

žaisliukus. Atsistokite kartu su vaiku kambario viduryje ir 
sakykite „ Bėkime pas mažą ( pvz. lapę ; mašinėlę, lėlę).“   

          Kai vaikas palies žaislą  sakykite „ Bėkime pas didelį          
( pvz. meškutį, kamuolį)“ . 



• Pasivaikščiojimas lauke.  

 



 
 

Trečiadienis. Gegužės 13 d. 

 DIDELI IR MAŽI GYVŪNAI  
  
 • Rytinė mankštelė. 

Pratimus atliekame 

kartu su vaikais.  

 

https://www.youtube

.com/watch?v=P_qe

N6MSiDs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_qeN6MSiDs
https://www.youtube.com/watch?v=P_qeN6MSiDs
https://www.youtube.com/watch?v=P_qeN6MSiDs
https://www.youtube.com/watch?v=P_qeN6MSiDs


•Kūrybinė užduotėlė : 

     Į 1 ir 2 lentelės 

stulpelius, pagal 

dydį suklijuoti 

meškučius.  

   1 stulpelyje – dideli 

meškučiai.  

   2 stulpelyje – maži 

meškučiai.   

 



•Kūrybinė užduotėlė :  

Akvariume apgyvendinti dideles ir mažas žuvytes.  
 



• Pasivaikščiojimas lauke.  

  
• Paskaityti vaikams dainelę apie laivelį : 
  

       Turiu laivelį mažą, 
Plonų plonų lentučių, 
Man jį padarė tėtis, 

Kad jūrininku būčiau. 

 

        Einu krantu smėlėtu – 
    žuvelės tyliai plaukia. 

Ei, traukitės į šalį 
Ir duokit laivui kelią 

 

       Buvau Jonukas mažas – 
dabar jau didis Jonas 
Ir man širdelėj gera, 
kad aš jau kapitonas. 

 



Ketvirtadienis. Gegužės 14 d. 

 DIDELI IR MAŽI VAISIAI BEI 

DARŽOVĖS  
 

• Rytinė mankštelė. 

Pratimus atliekame 

kartu su vaikais. 

       

https://www.youtube

.com/watch?v=IYHP

pAKc-mM 

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


• Kūrybinė 

užduotėlė – 

žaidimas : iškirpti 

korteles ir surasti 

dvi vienodas  

vaisių dalis. Vaisių 

dalis sujungti taip,  

kad susidarytų 

sveikas vaisius.  



• Pasimokykime 
pažinti vaisius: jų 
formas, spalvas ir 
dydžius.  

          
https://www.youtube
.com/watch?v=MG
u2Q31B4xk 

  

• Pasivaikščiojimas 
lauke.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk
https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk


• Kūrybinė 

užduotėlė – 

žaidimas : surask, 

kuri daržovė yra 

didžiausia, o kuri 

yra mažiausia.  

 



•Kūrybinė užduotėlė :  

„ Braškės“  
 



     

Penktadienis. Gegužės 15  d. 
MANO DIDELIS IR MAŽAS PASAULIS 

• Rytinė mankštelė. 

Atliekame pratimus 

kartu su vaikais. 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=TOT

d78ZTDGE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TOTd78ZTDGE
https://www.youtube.com/watch?v=TOTd78ZTDGE
https://www.youtube.com/watch?v=TOTd78ZTDGE


• Kūrybinė užduotėlė – žaidimas. Sukarpyti 

korteles. Padėti vaikučiams sujungti tėvelius ir 

jų vaikučius.  





  

• Pažiūrėti animacinį 
filmuką “ Coliukė“  :  

  

https://www.youtube.com/
watch?v=EYCOucenke
E&t=43s 

 

• Pasivaikščiojimas 
lauke.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYCOucenkeE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=EYCOucenkeE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=EYCOucenkeE&t=43s


Kūrybinė užduotėlė „ Laumžirgis“ : 
 


