
UGDOMOSIOS VEIKLOS  PLANAS 
                                                                                 Balandžio 20−24 d. 
Tema: Šimtai kalbų 
Tikslas: Skatinti naudoti įvairius susikalbėjimo būdus. 

Veiklos turinys 

Pirmadienio  tema   Gamtos ženklų kalba 

Idėja  Klausytis ir aptarti  V. Palčinskaitės eilėraštį ,,Lietučio pasaka“ (https://www.youtube.com/watch?v=f_Tyhn9Yq7s)  
Pabūti lietuas lašeliais (tykš, tekšt, ciku caku ir t.t). Iš pieštukų, flomasterių, kokteilių šiaudelių sudėti raidė ,,L“. Pagal vaikučių 
gebėjimus paprašyti sudėti  žodį ,,LIETUS“. Lauke pastebėti pavasario gamtos pasikeitimus, pažaisti judrų žaidimą ,,Saulė ir lietus“ 
(žaidimui naudoti skėtį). 
Skaičiuotė:   
Šoko kiškis per virvutę ir įkrito į balutę.  
Bėk, bėk, paskubėk, lipt iš balos jam padėk 
 
Išrenkamas kas bus žaidimo vedantysis. Kai sakoma ,,Saulė“ – reikia vaikščioti, šokinėti, iškelti aukšyn rankas, pasidžiaugti saulute. 
Išgirdus žodį ,,Lietus“, bėgti slėptis po skėčiu.  
Muzika Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio „Švarių rankų šokis 19“. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7qQCFOOUlU  
Antradienio tema Vandens kalba 

Idėja Klausytis aplinkoje sklindančių garsų. Išsiaiškinti  sąvokas: kairėje, dešinėje pusėje, arti, toli. Klausytis kaip  bėga vanduo iš 
krano, per kiaurasamtį.  
Atlikti stebėjimą – tyrinėjimą su vandeniu. Pripilti du indelius vandens, į vieną indelį mesti sunkius daiktus, į kitą lengvus. Aiškintis 
kurie daiktai skęsta, kurie laikosi vandens paviršiuje.  
Kūno kultūra lauke  Eiti, bėgti  iki nurodytos vietos įveikiant kliūtis. Važinėtis paspirtukais, dviratukais. 

Trečiadienio tema  Mimikos, judesio kalba 

Idėja Paaiškinti vaikams, kad  susikalbėti, pasisveikinti  ir atsisveikinti galima: pamojuojant ranka, galvos linktelėjimu, rankos 
paspaudimu, nusišypsodami, apkabindami vieni kitus, primerkdami akį ir kt. judesio kalba. Mimika dažnai atvaizduojame savo 
jausmus.  
Apžiūrėti nuotaikų veidelius  ir atlikite užduotėlę. 
Jums reikės – atsispausdinti šį popieriaus lapą ir spalvotų pieštukų. Galima užduotėlę atlikti ir PK. 

https://www.youtube.com/watch?v=f_Tyhn9Yq7s
https://www.youtube.com/watch?v=P7qQCFOOUlU


Paprašykite vaiko įvardinti, kokį jausmą vaizduoja lentelėje esantis jausmų išraiškos veidukas. 

Paklauskite vaiko, kaip jis jaučiasi šiuo metu ir paprašykite nupiešti šią emociją atspindinti (savo) veidelį tuščiame popieriaus lape arba 1
tame langelyje. 

Jums į pagalbą puslapio apačioje smulkiu šriftu įrašėme  kiekvieno jausmo pavadinimą. 
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1 – ramus; 2 – piktas; 3 – linksmas; 4 – pavydintis; 
5 – liūdnas; 6 – nustebęs; 7 – susierzinęs; 8 – laimingas; 
9 – išdidus; 10 – susirūpinęs; 11 – sužavėtas; 12 – išsigandęs;  
13 – abejingas; 14 – susigėdęs; 15 – įširdęs. 

Ketvirtadienio tema  Spalvų kalba 

Idėja  Konstruoti iš spalvotų medinių kaladėlių, lego konstruktoriaus statyti įvairius statinius. Pasiūlyti konstruoti mašiną, traukinuką, 
traktoriuką. Prašyti vaikučių, kad papasakotų kaip sekėsi konstruoti, kokios spalvos, geometrinės formas pasirinko. Žaisti su savo 
sukonstruotais žaislais, mėgdžioti jų garsus.  
 
Atlikite užduotėlę. 
„Kaip pasakyti tai, ką noriu pasakyti“ 

Klauskite vaiko: kodėl ši taisyklė gali būti naudinga? ar ji padeda pasakyti tai, ką norime pasakyti? Kaip, kokiu būdu? 



 

Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kodėl kartais jam (ir Jums) būna sunku pasakyti, tai, ką nori pasakyti? Kartais sunku, nes esame 
supykę, susierzinę, susinervinę ar sutrikę. Kaip šiuo atveju padeda taisyklės? 

Paklauskite, ar padeda pasakyti tai, ką nori pasakyti, jei žmogus pradeda šaukti? Ar tai atitinka taisykles? Tuo pačiu priminkite vaikui, 
kad iškilus pavojui tinka šauktis pagalbos. 

Muzikinis ugdymas  Pasiklausyti ir pasimokyti dainelės ,,Spalvotas garvežiukas“      
(https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI&t=15s)  

Penktadienio tema   Paukštelių kalba 

Idėja Prisiminti paukštelių pavadinimus, mėgdžioti jų balsus (https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8).  
Pažaisti pirštukų žaidimą „Dešimt paukščių tupi“.  

DEŠIMT PAUKŠČIŲ TUPI 
Dešimt paukščių tupi (suspausti kumštelius) 
Suskaičiuot mums rūpi;  
Šitas paukštis – žvirbliukas, (atlenkti po vieną pirštuką, sakant paukščių pavadinimą). 
Šitas paukštis – nykštukas,  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8


Šitas paukštis – strazdelis,  
Šis – perkūno oželis,  
Šitas paukštis – gegutė,  
Šitas paukštis – kukutis,  
Šitas paukštis – dagilis,  
Šitas paukštis – kikilis,  
Šitas paukštis – kielė,  
O šis – volungėlė.  
Na o čia erelis piktas ir plėšrus, (sukryžiuoti rankų plaštakas ir jas judinti, imituojant skridimą) 
Greit paukšteliai į namus! (sulenkti visus pirštukus) 
 
Atlikti užduotėlę. 
„Mokausi pasakyti tai, ką noriu pasakyti“ 

Jums reikės – atsispausdinti išdidintą užduotėlę TRUKDO / PADEDA. Popieriaus lapo ir pieštukų. 
Paprašykite vaiko prisiminti anksčiau jam atsitikusią situaciją, kai jam buvo labai svarbu kažką pasakyti, bet nepavyko.  

Pasakykite vaikui, kad dažniausiai nepavyksta / pavyksta pasakyti, nes mums sutrukdo / padeda mūsų mintys ir jausmai. Paprašykite 
vaiko prisiminti, kodėl jam nepavyko? kas jam sutrukdė? Paklauskite vaiko nuomonės, kokios mintys ir jausmai padėtų / trukdytų 
pasakyti, tai, ką jis nori pasakyti? Užrašykite vaiko mintis apskritimuose arba pasiūlykite jas nupiešti.  



 
Paprašykite jo pagalvoti, ką jis darytų dabar šioje situacijoje kitaip, prisimindamas taisykles „Kaip pasakyti tai, ką nori pasakyti?“. Jei 
vaikui nesiseka pačiam sugalvoti kitokios išeities, padėkite jam primindamas taisykles.  

Padalinkite tuščią popieriaus lapą į dvi dalis. Pasiūlykite vaikui nupiešti, ką darė anksčiau ir ką dabar darytų kitaip. 

Anksčiau Dabar 

  

  

 
Kūno kultūra    Pašokant rankomis pasiekti ant virvutės pririštus spalvotus balionus ar skareles. Pažaisti su balionais, juos mesti ir 
pagauti. Lauke pasivaikščioti pasiūlyti vaikučiams pabėgioti. 

 


