
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Balandžio 20–24 d. 
 

Tema. VABALAI TABALAI, MIELAS VAIKE, AR ŽINAI? 
Tikslas: Stebint, kuriant, žaidžiant domėtis vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais. 

Pirmadienio tema. BORUŽĖ 
Idėja.  Ryto mankšta kartu su kapitonu Flintu https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
Idėja.  „Smalsiukų kūryba“. Susirasti lauke apvalių akmenėlių, nusispalvinti juos ir pasigaminti sau boružėlių. 

  
Muzika.  Paklausyti ir kartu padainuoti nuotaikingą dainą „Boružėlė“ https://www.youtube.com/watch?v=n9ct7gle7Ak 

Antradienio tema. SKRUZDĖ 
Idėja.  Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=UP-ctUE4DHo&feature=emb_logo  
Idėja. Pažiūrėti animacinį filmuką „Skruzdėlytė tauškalytė“ https://www.youtube.com/watch?v=9anltrqykYA  
Idėja. Sudėti dėlionė ,,Skruzdėlės” https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b36a7312039 

Muzika. Pasiklausyti ir kartu su muzikos mokytoją padainuoti daina „Vabalas“ video-1587141145 (1).mp4  
Pasiklausyti dainelės „Skruzdė“ https://www.youtube.com/watch?v=KnJpbyPvxT4&feature=emb_logo 

Trečiadienio tema. DRUGELIS,  
Idėja.  Padaryti šeimos narių „Drugelius“ iš pėdų antspaudų. Jums reikės balto popieriaus lapo (tiek vienetų, kiek drugelių darysite), guašo arba akvarelės 
ir teptuko. Pirmiausia ant lapo nusipiešti drugelio kūną ir galvą. Tada nudažyti vieni kitiems (mama vaikui, vaikas tėčiui ar broliui, sesei) pėdas 
pasirinktomis spalvomis ir darykiti antspaudą kiekvienos pėdos prie nupiešto kūno: dešinės pėdos anspaudą dėti iš kairės drugelio kūno pusės, o kairės 
pėdos – iš dešinės drugelio kūno pusės. Sudėti drugelius nuo didžiausio iki mažiausio. 
Idėja. Sudėti dėliones „Drugelis“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c1cc90f71e3     
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34bb6c2a0309    https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ede4d521a12 
Kūno kultūra. Pažaisti žaidimą „Kas kaip juda“. Parodyk, kaip skrenda bitė, drugelis, ropoja skruzdė, vaikšto voras, šliaužia sraigė. 
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Ketvirtadienio tema.  KAIP PASAKYTI TAI, KĄ NORIU PASAKYTI. SRAIGĖ 
Idėja. Su padidinamuoju stiklu stebėti, tyrinėti, kaip ir kokie vabaliukai ropoja ant žemės.  
Idėja. Sudėti dėlionę „Sraigė“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34f2943293cf   
Kūno kultūra.  Žaidimas visai šeimai „Milžinai ir nykštukai“. Smagiausia, kai žaidžia ne mažiau 3 asmenys. Vienas žaidėjas − vedantysis stovi per kelių 
metrų atstumą nuo kitų, kurie sustoję vienoje eilėje šalia vienas kito. Vedantysis sako kiekvienam, kokio gyvūno eiseną vaizduojant ir kiek judesių jis turi 
padaryti judant į priekį. Pvz.; varlė 5 – vaikas šoka 5 kartus kaip varlė, voras 3 – vaikas bėga kaip voras 3 žingsnelius ir pan.) 

Penktadienio tema.  BITĖ 

Idėja. Edukacinis filmukas „Žvelgiu į pasaulį pro bitės  akinius“  https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU&feature=emb_title 
Susipažinti su geometrine figūra šešiakampiu. Suskaičiuoti, kiek ši figūra turi kampų (dėl to ši figūra vadinama šešiakampiu). Iškirpti koriukus ir 
 
 
 
 
 
 priklijuoti į avilį.                                                          Suskaičiuoti, kiek iš viso dabar yra koriukų. 
 
 
 
 
Idėja.  Sudėti dėliones „Bitė“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=308e32021dc7  
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24bd16d45066 
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