
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
Balandžio 20−24 d. 

 
Tema: AŠ SAUGUS IR SVEIKAS 
Tikslas: sužinoti, kas yra sveika gyvensena. 

Veiklos turinys  
Pirmadienio tema: VITAMINŲ ŠALY 

Idėja. Paskaityti vaikams Č. Navakausko eilėraštį: „Vitaminų maistas“. 
Mano vardas – A raidė, 
Vitaminas – pavardė. 
Mano broliai – B ir C, 
Dar broliukas vienas K 
O jauniausias – P. 
 
Mes visi labai laimingi, 
Pavyzdingi ir tvarkingi. 
Jei ims graužt tave liga –  
Pulsim ją visi staiga. 
 
Padulkės tik gripo padai 
Trauksis virusų brigados! 
O ligų princesei – Slogai 
Bus labai nuo mūsų bloga 
Negaluoti ims Sloga – 
Ir ateis jos pabaiga. 
 
Na, matai kokie mes stiprūs, 
Kibūs, svarbūs, narsūs, vikrūs, 
Landūs, kandūs, paslaptingi, 
Žvitrūs, mitrūs, stebuklingi. 

 



Kviečiame dalyvauti konkurse. 

 
Antradienio tema: ŠVAROS ŠALY 

 Idėja. Pasikalbėti apie tai, kodėl turi būti švarus žmogus, švarūs rūbai, kaip tai padaryti (rankas plauti su muilu, plaukus su 
šampūnu, rūbus su skalbimo milteliais ir t.t.).  
Meninė veikla. Apibrėžiame savo rankytes − delniukus (ant popieriaus lapo padarome delnų trafaretus), juos papuošti įvairaus 
muilo simboliais (įsivaizduojame kaip jos atrodo švariai nuplautos). 
 

 

Trečiadienio tema: JUDĖJIMO  ŠALY 
Idėja. Rytą pradedame rytine mankšta pagal Kapitono Flinto dainelę. Pokalbio metu kalbamės apie tai, kodėl reikia sportuoti, 
judėti. Pažiūrėti filmuką „Kakė Makė rengia olimpines žaidynes“. 
https://www.youtube.com/watch?v=6VbmO0FR4Cs&t=307s 
Kūno kultūra. 
1. Eiti peržengiant įvairias kliūtis padėtas ant grindų, ropojame keturiomis.  
2. Ridenamės ,,dešrele‘‘  
Muzika. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jd5dkkivxh8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbmO0FR4Cs&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=Jd5dkkivxh8


                                                                 Ketvirtadienio tema: SAUGUMO ŠALY 
Idėja. Rytą pradedame pokalbiu kokie pavojai slypi gamtoje, miške, prie vandens telkinių, kur ir į ką kreiptis pagalbos ištikus 
nelaimei. 
Vartant knygeles atlikti užduotėlę ,,Pavojinga – nepavojinga“ (užbraukiame paveikslėlius su nupieštais pavojingais daiktais). 

 

                                                                  Penktadienio tema: APLINKOS ŠVARA 
Idėja.  Aiškinamės iš kur atsiranda atliekos, kokios jos yra (popierinės, plastmasinės, stiklinės), kodėl reikia rūšiuoti atliekas. 
Pažaisti žaidimą ,,Surūšiuok‘‘.  
Kūno kultūra. 1. Eiti dideliu žingsniu pažymėtu ratu. 2. Pašokti siekiant daikto. 3. Pažaisti žaidimą „Diena − naktis“. 
Muzika. Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio „Švarių rankų šokis 19“. 
https://www.youtube.com/watch?v=P7qQCFOOUlU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7qQCFOOUlU

