
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
 

Gegužės mėn. 4−8 d. 

Tema: „Lijo, lijo lietus“ 
Tikslas – stebint, tyrinėjant aiškintis, kaip atsiranda lietaus lašelis. Pasiklausyti orų prognozių, spėlioti, koks bus rytdienos oras. 
 

Veiklos turinys 
Pirmadienio tema LAŠELIS 

Pokalbis su vaikais apie  tai, iš kur atsiranda lietus (Vanduo – garai – debesys – lietus). Nuorodą į video medžiagą https://youtu.be/iDFZb_xO8dI 
Muzika. Pasiklausykime dainelės CACA LAŠELIO DAINELĖ https://www.youtube.com/watch?v=-HY8Ow3TmUQ 
 
Idėja – atlikti įvairius eksperimentus su vandeniu. https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE 

Antradienio tema DEBESĖLIS 
Vaikams papasakoti apie debesis. Debesys – įdomus dangaus reiškinys. Dieną jie vėsina žemę, nes sulaiko dalį 
saulės spindulių, naktį – neleidžia žemei atvėsti. Skiriamos trys pagrindinės debesų formos: plunksniniai, 
sluoksniniai ir kamuoliniai debesys. Pasiteirauti, kokių debesėlių vaikai yra matę? Kokie vaikui gražiausi?  
Idėja – kurti lietutį iš virvelių ir sukarpyto plastikinio šiaudelio. (suklijuoti sukarpytus šiaudelius ir virvele verti 
per šiaudelius) 
Idėja – lauke stebėti debesis, gerai įsižiūrėjus, atrasti įdomias debesėlių formas (gyvūnus, gėles ar pan.). 
 

Trečiadienio tema LEDUKAS 
Kūno kultūra. Kartoti lauke žaidimus su kamuoliu. Kamuolio gaudymas iš aukštai, ridenimas, metimas abiem rankom per galvą. 
Pokalbis su vaikais apie tai, kad vanduo, kai labai šalta, virsta ledu.   
Idėja – pabandykit užšaldyti vandenį šaldiklyje (galima su kokių panardintu žaislu). Stebėti, kas nutinka vandeniui šaldiklyje. 
Idėja – eksperimentai su ledu. Tirpinti ledą su druska ir šilu vandeniu. Į vieną indelį įdedame ledo ir ant jo užberiame druskos, į kitą indelį įdedame ledo ir 
užpilame šilto vandens. Stebėti, kas nutiks, kas labiau tirpina ledą?   

https://youtu.be/iDFZb_xO8dI
https://www.youtube.com/watch?v=-HY8Ow3TmUQ
https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE


Ketvirtadienio tema VAIVORYKŠTĖ 
Aptarti su vaikais, kad yra žmonių, kurie spėja, koks rytoj bus oras. Pabandyk atspėti, ar rytoj lis, ar saulė švies? O gal vaivorykštė dangų nušvies? 
Video medžiaga, kaip Kakė Makė bandė būti sinoptike https://youtu.be/xSV9MozElAg 
Idėja – sukurti vaivorykštę. Jums reikės balto popieriaus lapo, pieštuko ir spalvoto popieriaus lapų. Nusipiešiame vaivorykštę, kaip pavaizduota ir plėšydami 
spalvotą lapą gabaliukais juos klijuojame į vaivorykštę (kaip pavaizduota paveiksle). 

  

Penktadienio tema SAUGOKIME PLANETĄ – ŽEMĘ  
Pokalbis su vaikais apie šiukšlinimo žalą. Kodėl reikia rūšiuoti atliekas.  
Robotukas pasakoja apie žemės taršą https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo 
Kodėl reikia taupyti vandenį?  

 

https://youtu.be/xSV9MozElAg
https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo

