
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

Gegužės mėn. 4−8 d. 
 

Tema: SODŲ ŽYDĖJIMAS. 
Tikslas: Stebėti, tyrinėti žydinčius augalus 

Veiklos turinys 
  

Pirmadienio tema: SODAS. 
Idėja. Nueiti į savo kiemo sodą, stebime žydinčias obelis, vyšnias, atkreipiame dėmesį į žiedų spalvas, formas, pauostę 
apibūdiname žiedų kvapus). 
Idėja. Konstruoti iš lego detalių sodui tvorą, ,,sodiname‘‘ obelis, slyvas, vyšnias.  

Antradienio tema: OBELIS. 
 
Idėja. Aptariame vakar dienos išvykos į sodą įspūdžius (skatiname prisiminti vakarykščius reginius). Klausyti Liutauro 
Degsnio eilėraštuko „Pienės“. Analizuojame kūrinėlio turinį. Pro padidinamąjį stiklą (jeigu turite) apžiūrime pienės žiedelius, 
aptariame formą, spalvą, pauostome. 
 
Liutauras Degsnys „Pienės“ 
 
Kai rūkas vingiuoja per pievas    
Lyg šiltas garuojantis pienas, 
Geltonos pavasario pienės 
Pakvimpa tarytum medus. 
 
Prisėsk pailsėti prie kelio, 
Tau šypsosi pienių pulkelis, 
Toks lengvas lyg pienės pūkelis, 
Ir tu parymok, atsidusk. 
 



Jau gražios prasideda dienos, 
Jau juokiasi paukštis kiekvienas, 
Ir kvepia pavasario pienės − 
Tik pienas, jų pienas kartus. 
 

Idėja. Smėlio dėžėje ,,kepame‘‘ žiedo formos pyragėlius. 
Trečiadienio tema: SLYVA IR VYŠNIA. 

 
Idėja. Palyginame obels, slyvos ir vyšnios žiedelius, ieškome panašumų ir skirtumų. Smėlio dėžėje „kepame“ žiedo formos 
pyragėlius. 
Pažaisti didaktinį žaidimą apskritos ir kvadratinės formos skyrimui ,,Surūšiuok‘‘. (Surūšiuoti turimus daiktus: kvadratas, 
apskritimas, trikampis) 
Kūno kultūra. 1. Eiti suoliuku. 2. Mesti  sviedinį į viršų ir jį sugauti. 3. Pažaisti žaidimą „Diena−naktis“ 

Muzika.  Paklausyti vaikišką dainelę „Šimtakojis. https://www.youtube.com/watch?v=vL2JkZcS4CA 
Ketvirtadienio tema: PIEVA. 

Idėja. Vykstame į pievą, kurioje gausu žydinčių pienių. Pasidžiaugiame pienių gausa, geltona spalva. Eksperimentuojame su 
pienės koteliu (įmerkiame į vandenį, kotelis susiraizgo).  
Meninė veikla. Išbandome pienių žiedų ,,dažus‘‘− su pienės žiedu piešiame ant balto popieriaus. 

Penktadienio tema: ORO TEMPERATŪROS ĮTAKA AUGMENIJAI. 
Idėja. Lauke stebėti augalus. Atkreipiame dėmesį kaip atrodo augalai kai jiems trūksta saulės šviesos, šilumos, drėgmės. 
Pasivaikščiojimo metu pastebėję ,,užsirakinusius‘‘ pienės žiedelius, pamąstome, kodėl taip atsitiko, ko augalui reikia, kad 
žiedas išsiskleistų? Pajudiname žydinčios obels šaką, kad kristų žiedlapių sniegas, pasidžiaugiame juo. 
Kūno kultūra. 1. Eiti suoliuku (įtvirtinimas). 2. Mesti sviedinį į viršų ir jį sugauti (įtvirtinimas).  Judrus žaidimas „Per tiltelį“ 
(šliaužti kaip kirminiukui suoliuku, rankomis traukiant save). 
Muzika. Paklausyti vabaliukų dainelę apie lietų. https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 
Aptariame savaitės įvykius, reiškiame nuomonę ką naujo sužinojome, kokius meninius darbelius daryti patiko labiausiai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vL2JkZcS4CA
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0

