
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

Gegužės mėn. 11–15 d. 
 
Tema - „Pavasario spalvos ir spalviukai“ 
Tikslas - skatinti vaikus domėtis, pažinti, įvardinti spalvas. 
 

Veiklos turinys  Pastabos  
Pirmadienio tema – JUODA IR BALTA SPALVA 

Mankštelė „Labas rytas tau galvyte“. Vaikai puikiai moka. Pokalbis apie spalvas, kokias vaikai žino, pažįsta spalvas. Supažindiname, 
pakartojame juodą ir baltą spalvas. Bandome rasti namų aplinkoje tokių spalvų daiktus. Ištraukiami iš krepšio juodas popierius, 
žaisliukas, pieštukas ir kt. Taip pat balta spalva – balionas, popierius ir kt. 
Muzika: pasiklausykime dainelės CACA „Spalvų dainelė“. https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E 
Galima pasimokyti skaičiuotę „Kokią spalvą tu renkiesi“? Pirko man mama balioną. Žalią, mėlyną, raudoną. Kokią spalvą renkiesi tu? 
Ar tu turi tokią spalvą? (Ties kuriuo vaiku baigia taip skaičiuoti, tas turi parodyti ant rūbelių ar turi tokią spalvą. 
Idėja: Eksperimentas su vandeniu, flomasteriais ir tualetiniu popieriumi arba popieriniu rankšluosčiu. 
https://www.facebook.com/thebestideasforkids/videos/160484981979648/UzpfSTEwMDAwOTE0Njg3MTg1NzoyOTA2NDYwMjg2
MTA1MD 

 

Antradienio tema – MĖLYNA IR GELTONA SPALVA 
Mankštelė „Labas rytas tau galvyte“. Žaidžiame žaidimą „Lietutis lyja“, „Saulutė šviečia“. Kai sakoma lietutis lyja, vaikai rankomis 
„tapšnoja“ į keliukus, kai sakoma saulutė šviečia, vaikai iškelia rankas į viršų ir „sukinėja“ delnus. Skatiname vaikus pažinti, pakartoti 
mėlyną ir geltoną spalvas. Bandome rasti namų aplinkoje daiktų su šia spalva. 
 Rekomenduojama pažiūrėti filmuką „Kakė Makė ir pabėgusios spalvos. Ką pasakė Kakė Makė?“  https://www.youtube.com/watch?v=-
jwGnjDvAtk  
Muzika: dainuojame dainelę „Gandras ir lietus“. „Katutės pavasariui“ (kartojame darželyje išmoktas daineles). 
Idėja: kurti kūrybinius darbelius: debesėliui piešiame lietutį brūkšneliais, arba saulutei spindulėlius. Įtvirtiname spalvas ‒ mėlyną ir 
geltoną. 

 

Trečiadienio tema – SPALVŲ ŠALYJE 
Mankštelė „Labas rytas tau galvyte“. Prisiminti su vaikais kokias spalvas žinome, pažįstame. Kokias dar žinome spalvas ir pan. 
Kūno kultūra: žaidžiame su balionais mėlynos ir geltonos spalvos „Diena naktis“. Metame į viršų balionus, stengiamės juos sugauti. 
Idėja: Žaislas su balionais ir miltais. EMOCIJOS. Pabandykime pasigaminti įdomų žaisliuką. 
https://www.youtube.com/watch?v=777QMR4cmQE  
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Jau išmokote daugumą spalvų. Aplink kėdės kojas apsukite maistinę plėvelę ir pieškite ant jos guašu visomis pavasario spalvomis. 
Pakartokite spalvų pavadinimus. Suskaičiuokite, kiek smilgų, boružių, gėlių, drugelių nupiešėte.  

Ketvirtadienio tema – RAUDONA IR ŽALIA SPALVA 
Mankštelė „Labas rytas tau galvyte“.   
Bandome rasti aplinkoje tokios spalvos daiktų. Galima pasiklausyti dainelės Svirplys „Žalia dainelė“ 
https://www.youtube.com/watch?v=KYY9ZAGoMsY  
  

Idėja: Apie spalvas (su vatos tamponėliais) https://www.facebook.com/groups/976828812401540/ 
Kūno kultūra: peržengti kliūtį, saugiai mėtyti kamuolį. 
 

 

Penktadienio tema – SPALVOS IR SPALVIUKAI 
Mankšta „Labas rytas tau galvyte“. Prisimename su vaikais ką veikėme visą savaitę, kas labiausiai patiko, kas nepatiko. Galima pažiūrėti 
animacinį filmuką „Gaidys ir spalvos“  https://www.youtube.com/watch?v=oSX_gRKchL0  
Žaidimai laisvalaikiui su pieštukais. 
https://www.tavovaikas.lt/lt/mamos-kertele/g-13561-zaidimai-is-nieko-spalvoti-piestukai-foto 
 Individualūs žaidimai. Žaidžiant su kaladėlėmis, duokite vaikui vieną, sakydami „aš tau duodu raudoną kaladėlę“. Paprašykite ir vaiko: 
„Paduok man žalią kaladėlę“. Išrūšiuokite kaladėles pagal spalvas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYY9ZAGoMsY
https://www.youtube.com/watch?v=oSX_gRKchL0
https://www.tavovaikas.lt/lt/mamos-kertele/g-13561-zaidimai-is-nieko-spalvoti-piestukai-foto

