
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
Balandžio 20‒24 d. 

 
Tema: Netrukdyk man ropoti, skraidyti. Vabalai tabalai. 
Tikslas: Susipažinti su pavasarį prabudusiais vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais, atlikti užduotis. 
 

Veiklos turinys 
Pirmadienio tema TARP ŽIEDŲ SKRAIDO BITĖS PAMAŽU 

Labas rytas, mažieji SMALSIUKAI, pabuskime kartu su bitutėmis, nusiprauskime veidukus ir delniukus rasos lašeliais... 
https://www.youtube.com/watch?v=hNh8QpsF3M0 Pažiūrėję paskojimą apie bitutes aptarkite su vaiku: Kaip atrodo bitė? Kaip vadinamas bičių 
namelis? Kaip vadinami bičių šeimos nariai? Kaip vadinasi bičių namelis? Iš ko bitės gamina medų? Ką reiškia žodis BIČIULIS? 
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU  
 
Išmokime mįslę mintinai: MAŽAS VYRUKAS, AŠTRUS KIRVUKAS. KAS?  
Idėja: Pasidaryk bitę. Štampuok delniukais ir padukais. 

   
 

Antradienio tema SKUZDĖLIUKO KELIONĖ 
Pažiūrėkime filmuką „Skuzdėliuko kelionė“  https://www.youtube.com/watch?v=DnWfJkCrGy8  
Lietuvių patarlė moko: BŪK DARBŠTUS KAIP SKRUZDĖLĖ, O TVARKINGAS KAIP BITĖ. 
Idėja: Smulkiosios motorikos lavinimas. Paštampuokime pirštukais „Vabaliukų pievą“. Ką sutiko skruzdėliukas NEŽINIUKAS? 

https://www.youtube.com/watch?v=hNh8QpsF3M0
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
https://www.youtube.com/watch?v=DnWfJkCrGy8


  
 

Trečiadienio tema BORUŽĖLĖ LIPA DELNU 
Labas rytas trečiadienį. Pamiklinkime savo pirštelius. https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw  
Sveiki, vaikai, aš esu BORUŽĖLĖ. Pasakykite, vaikai, koks man vardas tinka labiausiai? Iš kur žinote, kiek man metelių? O kiek Jums? 
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k  
Idėja: Lauke yra daug apvalių akmenėlių. Ar norite juos nuspalvinti ir pasigaminti savo boružėlių? Po to grįžę į grupes galėsite padovanoti savo 
draugams. 
Boružės, liaudiškai vadinamos „Dievo karvutėmis“, dėl savo spalvos ir juodų taškiukų, yra visų mėgstamos.  
Muzika: Išeikite į lauką, pabandykite surasti boružėlę.  Paimkite boružėlę ir jai ropojant jūsų ranka, iškelkite į viršų ir sudainuokite šią dainelę − 
„Dievo karvute, skrisk į dangų, tavo vaikeliai laukia prie lango...“ 
Smagių pasivaikščiojimų. 
Kūno kultūra: 1) Šokinėti per kliūtis (pagaliukus, šakeles...); 2) Nušokti nuo paaukštinimo (suoliuko). 

Ketvirtadienio tema SKRAIDO DRUGELIAI, SKRAIDO MAŽI 
Idėja: Iš spalvoto popieriaus iškerpami skrituliukai (vikšrelių galvytės), o vaikai priklijuoja juosteles (vikšrelių kūneliai). ŠI užduotis lLavina 
vaikų pastabumą, spalvų derinimą akies ‒ pirštų ryšį.  
Idėja: Vikšreliai gali būti minkšti ir labai mieli. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw
https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k


 .  
Kūno kultūra: 1) Apibėgti kliūtis ‒ medelius, šakeles, akmenėlius ir kt.; 2) Ropoti, skraidyti kaip vabaliukai skraido. 
 

Penktadienio tema SUSIPAŽINKIME SU VORU 
„Labas rytas suraitytas, vabaliuko kojytėm parašytas“.  
Idėja: PUSRYTĖLIAI. Pasigaminkime sumuštinuką „VABALIUKAI“. Jums reikės: duonos riekelės pagrindui. Lydyto sūrio, sviesto ar pašteto 
pasirinktinai. Ir papuošimui: uogos, vaisių griežinėliai ir kt. Skanaus.  
Idėja: Susipažinkime su VORU. Vorai neturi ausų, o girdi ant kojų esančiais labai plonyčiais plaukeliais. Vorai gimsta bespalviai, todėl beveik jų 
nematome.  

  
Vorų pilve yra liauka, kuri gamina šilkinius siūlus, iš kurių mezga voratinklį. 



  V VO 
 
Voratinklis  tai gink las , medžiojimo į rankis . 
Kūno kultūra: Kartu ropokime pirštukais rankyte į viršų ‒ pabūkime mažais voriukais. https://www.youtube.com/watch?v=2hqgZ6-Mi9Q   
Idėja: papuoškime savo namučius atvirutėmis, o gal ir padovanosite savo draugams. Reikės: spalvoto popieriaus, , klijų, žirklių. 
Galite pažiūrėti filmuką „Voro vestuvės“ https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g  
 

             
Vabalai, vabalai, mes gyvename gerai, žū-žū-žū,  žū-žū-žū, einame mes pamažu. Ir vaikai, ir vabalai, 
sutaria labai gerai. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hqgZ6-Mi9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g


 


