
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 

Gegužės mėn. 4‒8 d. 
 

Tema – Vandens lašelio kelionė. 
Tikslas –  ugdyti vaikų meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, siekiant išsaugoti švarią aplinką.  
 

Veiklos turinys 
  

Pirmadienio tema LAŠELIO KELIONĖ 
Vaikams galima papasakoti koks Vanduo stebukladarys: jis gali virsti debesiu, lietumi, rasa, rūku, sniegu, ledu, kruša. Vanduo labai stiprus: jis gali 
sugriauti tvirčiausias uolas, paversdamas jas smėliu. Vandeniu galima keliauti, vandens reikia ir malūnams, malantiems miltus, jis suka elektrinių 
turbinas, tiekiančias mums elektrą, todėl namuose šviečia lemputės, galime klausytis radijo, žiūrėti televizorių. Vanduo būtinas ir kilus gaisrui. 
Stebėjimai lauke kaip atgijo gamta po lietaus. Kokia žolytė žalia, ir oras kitoks.  
Pasiklausykime dainelės CACA LAŠELIO DAINELĖ https://www.youtube.com/watch?v=-HY8Ow3TmUQ 
Kvėpavimo pratimai 
„Vandens burbuliukų pūtimas“ Į puodelius įpilama (mažiau nei pusė puodelio) arbatos, įdedamas šiaudelis ir vaikai, įkvėpę pro nosį, pučia orą pro 
šiaudelį. Būtinas ilgas iškvėpimas, daug ilgesnis už įkvėpimą. 
Muilo burbulų pūtimas. 
Kokteilio šiaudeliais sukeliamos „bangos“ vandens pripiltuose stikliniuose indeliuose (burbuliavimas), malūnėlių, švilpynių pūtimas. 

 Idėja: Piešiame, spalviname lietaus lašelius.  
Antradienio tema KĄ PASAKOJA LAŠIUKAS? 

Pažiūrėkime animacinį filmuką „Tekėk upeliuk“. https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQ 
Idėja: Kūrybinis darbelis ‒ kerpame, klijuojame, kuriame lašiukų karūnėles iš spalvoto kartono, popieriaus.  
Muzika: Pasiklausykime atsigulę, užsimerkę rekasinės dainelės „Lašeliai“ 
https://www.youtube.com/watch?v=AaNV8vuNSes&list=RDAaNV8vuNSes&start_radio=1&t=90&t=0 

https://www.youtube.com/watch?v=-HY8Ow3TmUQ
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQ
https://www.youtube.com/watch?v=AaNV8vuNSes&list=RDAaNV8vuNSes&start_radio=1&t=90&t=0


Trečiadienio tema STEBUKLINGAS VANDENĖLIS 
Pokalbis su vaikais. Kuo naudingas mums vanduo? Kas teršia vandenį? Kam dar reikia vandens, ar tik žmonėms? Jei yra galimybė galima paragauti 
įvairius vandenis: virintas vanduo, paprastas vanduo, mineralinis, mineralinis vanduo su citrina ir kt., ragaujame, skanaujame, lyginame kuo jie 
skiriasi, ir yra panašūs. 
Idėja: Patyrinėkime. Bandymai−eksperimentai su vandeniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&list=PLsEI2pmDSTUTmGEvVkgxEICB7xFSOkeRR&index=78 

Bandymai su pupelėmis. 

  

Kūno kultūra: 1) Pažaisti žaidimą „DIENA−NAKTIS“. Kai sakoma diena, vaikai bėgioja, kai naktis ‒ tupiasi. 
2) Nubėgti nuo vieno medžio iki kito.  

Ketvirtadienio tema VANDENĖLIS – MANO DRAUGAS 
Paklausykime ir pabandykime kartu. V. Bareikio „Rankų plovimo dainelė“ https://www.youtube.com/watch?v=GaNE546O2to 

Kūrybinis darbelis:  kirpti lašelius. Klijuoti prie debesėlio, skėčio tiek, koks skaičius pažymėtas lapo apačioje. 
8 eksperimentai su vandeniu. https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE 

https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&list=PLsEI2pmDSTUTmGEvVkgxEICB7xFSOkeRR&index=78
https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE


Kūno kultūra: 1) Peršokti per kliūtį; 2) Eiti tip topais: pėda už pėdos iki tam tikros vietos. 

Penktadienio tema BŪKIM ŠVARŪS IR TVARKINGI 
Muzika: Pasiklausykime dainelės „Higiena“ https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw 

Žaidimas. Parodykite, pavadinkite daiktus paveikslėlyje ir suraskite juos namuose.  
 
 
Pažaiskime. Vaikas pats gali daryti atspaudus, ar įvardinti, kokio daikto atspaudas yra. Jums reikės: plastelino, modelino ar kt. lipdymo medžiagos 
ir skirtingų faktūrų daiktų. 
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