
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
Balandžio 14−17 d. 

 
Tema: Pavasaris kalba paukštelio balsu 
Tikslas – Stebint, tyrinėjant pažinti 2-3 Lietuvoje gyvenančius paukščius, gebėti įvardyti po keletą jiems būdingų bruožų. 

Veiklos turinys 
  

Antradienio tema Paukštelių balsai 
Velykų šventės įspūdžiai. Prisiminti linksmiausias šventės akimirkas, kokie žaidimai vaikams labiausiai patiko? 
Aptarti naują šios savaitės temą – paukščiai.   
Idėja - vaikai klausosi paukščių balsų ir bando atpažinti bent du. Klausydamiesi įrašo vaikų paklauskite: Ar žinai kokių paukščių čia balsai? kur ir kada 
girdėjai? Koks apibūdinimas labiausiai tinka paukščio balsui? ( garsus, tylus, švelnus ir pan). Ar paukščių balsai tarpusavyje panašūs? Kuo jie skiriasi? Koks 
tau labiausiai patinkantis paukštis? https://m.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0&t=4s 
Idėja - mokytis paukščių pamėgdžiojimų: Vieversys- vir vir vir pavasaris. Pempė- klyvi, klyvi, ar jūs gyvi. 
Idėja - lauke žaisti slėpynes, bandant užsimaskuoti aplinkoje. Pasvarstyti, kodėl paukšteliai slepiasi ir kodėl taip sunku juos pamatyti. 
Trečiadienio tema Paukščiukų lizdai 
Idėja - Tyrinėti paukščių lizdus, pastebėti, kuo panašūs ir kuo skiriasi lizdai. 
Idėja - kad įvertinti paukščio sumanumą, iš gamtinių medžiagų (pagaliukų, lapų, sausos žolės) pasiūlyti vaikams pabandyti susukti lizdelį.  
Idėja - vaizduoti paukščius judesiu, kalba, garsu. 

Ketvirtadienio tema Paukščiukai išsirita iš kiaušinio 
Idėja - aptarti su vaikais, kokie įvairūs gali būti paukščių kiaušiniai (dydis, spalva, margumas). Papasakoti, kaip iš kiaušinio išsirita paukšteliai. 
Idėja - žaidimai lauke. „Diena – naktis“. Kai Jūs sakote "diena" – vaikai skraido, juda, bėgioja, lesa vaizduojant paukštelius (pvz., pagal muziką). „Naktis“ 
– vaikai sutupia ir stengiasi nejudėti. 

Penktadienio tema Varnėno lizde 
Kūno kultūra. Idėja - žaidimai lauke. Viščiukai ir katinas. Jūs – višta, o vaikas – viščiukas. Tėtis gali suvaidinti katiną, kuris kol kas miegos. Vištelė ir 
viščiukai eina pasivaikščioti: Cyp, cyp, cyp viščiukai, Cyp cyp cyp cyp mažučiukai, Mažutėliai, gražutėliai, Gelsvo pūko kamuolėliai. 
Ties paskutiniais žodžiais katinas pabunda ir bėga gaudyti viščiukų. Viščiukas bėga pas mamą vištą po sparneliu slėptis. 
Idėja – sukurti paukšteliams inkilėlį. Stebėti, kaip paukšteliai jame darbuosis. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0&t=4s

