
UGDOMOSIOS VEIKLOS  PLANAS 
Kovo 30 d. − balandžio 3 d. 

Tema. Mus kalbina knygos lapeliai 
Tikslas (ai): supažindinti su knygelių įvairove. Improvizuojant plėtoti kūrybinius gebėjimus. 

Veiklos turinys  

Pirmadienio  tema   Knygučių įvairovė  

Idėja  Domėtis savo namuose esančiomis knygelėmis. Kalbėtis ir aiškintis apie knygelių įvairovę 
(įdomios, spalvingos, suaugusiems, vaikams, įvairaus dydžio, storumo, turi iliustracijas, knygos 
puslapiai pažymėti skaičiais, knygas rašo rašytojai, spaustuvė jas spausdina, perkame knygynuose, 
parduotuvėje, internetinėse parduotuvėse, knyga turi pradžią ir pabaigą ir t.t.). Vartant knygos 
puslapius vaikų paklausti, kurį skaičių atpažįsta. Prašyti suskaičiuoti nuo 1 iki 10. Paskaityti pasirinktos 
knygelės vieną kūrinį, aptarti veikėjų poelgius. Pasiūlyti papasakoti girdėtą kūrinį (pagal vaikų 
gebėjimus).  

 

                                                             Antradienio tema  Pasakų knygos  

Idėja   Žiūrėti pasakų knygeles, aptarti  iliustracijas. Pamokyti sekti pasaką be galo ,,Du karaliai“,  
              Jojo jojo du karaliai. 
              Du karaliai, du snaudaliai. 
              Šlumšt į bala jie abudu. 
              Ir abudu atsibudo. 
              Atsibudo ir pirmiausia 
              Vienas kitą šitaip klausia. 
              Ką tu sapnavai? 
              O tu? 
              Pasakoja jie kartu; 
              Jojo jojo du karaliai......... 
Kūno kultūra lauke Eiti pristatant pėdą prie pėdos, aukštai keliant kelius, atliekant judesius rankomis, 
judant vingiais. Pažaisti judrų žaidimą ,,Pavyk, mane“. 

 

Trečiadienio tema  Vaidiname pasaką  

Idėja. Mokyti skaičiuotę: „Ėjo lapė per kiemelį“. 
            
          Ėjo  lapė per kiemelį,   

 



          Lapė nešėsi maišelį.  
          Labas rytas tau, gaideli,  
          Lįsk laputei į maišelį.  
Pasiūlyti vaikams žaisti kūrybinį – vaidmeninį žaidimą „Kuriu pasaką“. Susikurti savo mėgstamai 
pasakai aplinką, atributiką ir vaidinti  (mėgdžioti pasakos veikėjų balsus, elgseną). 

Ketvirtadienio tema  Graži, spalvota mano knygelė  

Idėja.  Kūrybinis rankų – dailės darbelis ,,Mano knygelė“. Iš namuose turimų žurnalų, katalogų kirpti 
paveiklėlius  ir klijuoti juos ant lapo (kurti knygelę). Naudojant įvairias meninės raiškos priemones 
(spalvotus pieštukus, vaškines kreideles, flomasterius, vandeninius dažus) dekoruoti  knygelės 
puslapius. Rašyti raideles, skaičius ornamentus. Pamokyti mįslę ,,Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, 
bet ne medis,  ne žmogus,  bet kalba (knyga). Paminint žymaus pasakų rašytojo Hanso Kristiano 
Anderseno gimimo metines (gim. 1805 04 02), rekomenduojame vaikučiams paskaityti pasirinktinai 
pasakas: „Coliukė“, „Undinėlė“, „Karalaitė ant žirnio“, „Bjaurusis ančiukas“. 

 

Penktadienio tema  Kas skaito rašo, duonos neprašo...  

Idėja Susikurti pasakotojo kampelį ,,Pakalbėsiu“, ,,Pasakotojo kėdėje“ pasiūlyti vaikui  sekti girdėtas 
pasakas. Prisiminti kokias pasakas žino, aptarti jų veikėjus, pagrindinius įvykius. ,,Pasakotojo kėdėje“ 
dalintis savo įspūdžiais. Pakartoti pasaką be galo ,,Du karaliai“, skaičiuotę, mįslę, Žiūrėti knygeles, 
pasiūlyti žodžiuose surasti raidę, kurią jūs užrašėte ant lapo.    
Kūno kultūra Eiti pristatant pėdą prie pėdos, aukštai keliant kelius, atliekant judesius rankomis, judant 
vingiais. Šokinėti abiem kojomis vietoje ir judant į priekį. Žaisti judrų žaidimą ,,Surask, paslėptą 
daiktą“. 

 

 


