
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

Balandžio 20−24  d. 
 

Tema: SEKU, SEKU PASAKĄ.  
Tikslas: Lavinti vaikų gebėjimą sutelkti dėmesį, supažindinti su pasakomis. 

Veiklos turinys  
                                                                      Pirmadienio tema: KNYGŲ ĮVAIROVĖ  
Rytas  Ryto mankšta pagal Flinto muziką. https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
.  
Supažindinti vaikus su knygutėmis, parodyti vaikams, kad knygos yra skirtingos, būna mažos ir didelės, o būna storos ir plonos. Siūlau kartu paklausyti 
pasakos apie Vilką ir septynius ožiukus. Paaiškinkite, kad pasakoje tikrai nenukentėjo nė vienas gyvūnas. Galima įtvirtinti sąvokas vienas, daug: kokie 
gyvūnai naminiai. Paklausti kas atsitiko ožiukams, kodėl? Kas apgavo ožiukus? Koks vilkas buvo? 
https://www.youtube.com/watch?v=yZQydVvtygY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09c3sm8vHUhdrwfQnNLM9HTHWlTG9mparDUpgjlPFTiJ6_HVyjWdjDjDA 
Idėja – Pavartyti knygutę ir pagal paveikslėlius papasakoti kas pavaizduota.   
 

 

                                                                               Antradienio tema: SUKLIJUOSIU AŠ KNYGELĘ  
Rytas    Ryto mankšta pagal Flinto muziką. https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
 
Siūlau paaiškinti vaikams kaip reikia jas vartyti, skaityti, gražiai, neplėšant lapų. Aptarkite kokias priemones naudoti įplyšusių ar išplėštų lapų, viršelių 
klijavimui.  Šiandien namuose paskelbkite „Sveikos knygelės“ dieną. Su vaikais savo bibliotekėlėje ieškokite „susirgusių“  knygų (išplėštais lapais, 
įplyšusiais viršeliais).  
Idėja – Radę „susirgusias“ knygas (suplyšusias), jas „gydykite“ (suklijuokite).  
 

 

Trečiadienio tema: PAGRANDUKAS 
Rytas  Ryto mankšta pagal Flinto muziką. https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
 
Šiandien siūlau prisiminti pasaką „Pagrandukas“. Su vaikais kartu pasekti. Priminti gerąsias ir blogąsias veikėjų savybes. Nusakyti  pagranduko spalvą. 
(geltonas). Paklausti kas iškepė pagranduką? Kokius gyvūnus sutiko pagrandukas?  
https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE. 
Idėja –  „Iškepti“ savo pagranduką. Ant balto popieriaus lapo nupiešti apskritimą, nuspalvinti jį geltona spalva, nupiešti akis, nosį, burną, kojytes, ir 
rankas.  
 

 

Ketvirtadienio tema  KNYGELĖS KELIONĖ 
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Rytas. Ryto mankšta pagal Flinto muziką. https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
 
Šiandien siūlau vaikams papasakoti, kaip knygutės pasiekia vaikus. O juk knygas rašo poetai, rašytojai, dailininkai piešia iliustracijas, spausdina 
spaustuvėje, knygynuose parduoda. Kartu su vaikais pažiūrėkite Kakės Makės pasakojimą kaip atsiranda knygutės  
https://www.youtube.com/watch?v=XIN-pfDA178. 
Idėja – Pasigaminti savo knygelę. Iškirpti iš žurnalų, reklaminių laikraščių paveikslėlius, suklijuoti ant popieriaus lapų, sugalvoti pavadinimą.   
 

Penktadienio tema: TĖVAI SKAITO VAIKAMS 
Rytas   Ryto mankšta pagal Flinto muziką. https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
 
Šiandien visą dieną pasakų diena, todėl siūlau vaikams paskaityti jų mėgstamiausią knygutę, aptarti trumpais sakiniais. Siūlau pažiūrėti pasaką „Trys 
paršiukai“ https://www.youtube.com/watch?v=e_B2GTOTPVA. 
Idėja – Stebuklingas vakaras namuose. Siūlau inscenizuoti pasaką „Trys paršiukai“. Ant stalo sudėliokite paršiukų namelius iš žolės, pagaliukų ir 
akmenukų. Kartu su vaikais vaidinkite, pūskite stipriai ant namelių? Koks liko? Iš akmenų, kodėl ? Nes jis stipriausias. Sėkmės kūryboje.  
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