
  

UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
                                                                                      

Gegužės mėn. 4–8 d. 
 

Tema: Sodų žydėjimas   
Tikslas: Pajusti pavasarinį sodų, gėlynų,  pievų  sužydėjimą, jų gaivumą, spalvingumą, gyvybingumą. 
 

Veiklos turinys  
                                                            Pirmadienio tema      Aš jaučiu pavasarį      
Idėja  Pažiūrėti filmuką  ,,Pavasaris, kai viskas pradeda žydėti“.  (https://www.youtube.com/watch?v=oP3yu3CQ-1c).   
Pokalbis su vaiku apie pavasario požymius,  kasdieninius pasikeitimus gamtoje,  žmonių aprangoje. Tapyti arba piešti spalvingą pavasario  
grožį. Lauke spalvotomis kreidelėmis ant tako piešti gėles, saulutę, vabaliukus. Kreidelėmis rašyti žinomas abėcėlės raideles. 
 Muzikimis ugdymas  Pasimokyti dainuoti ir improvizuoti linksmą muzikinį kūrinį ,,Vabaliukų dainelė apie lietų“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0). 

                                                    Antradienio tema      Sodai puošiasi žiedais 
Idėja Pažiūrėti filmuotą vaizdinę medžaigą ,,Žydi sodai Naujasodyje“  (https://www.youtube.com/watch?v=J6bYsgy00dM).  
Pakalbėti kokie vaismedžiai ir vaiskrūmiai auga sode. Aiškintis jų skirtumus (vaismedžiai – aukšti, vaiskrūmiai – žemi) Apžiūrėti   obelų,  
slyvų, vyšnių šakeles. Stebėti jas didinamuoju stiklu. Padiskutuoti ką pamatysime ant obels, vyšnios, slyvos šakelių,  kai nukris jų 
žiedlapiai. Paaiškinti vaikui, kad nukritus žiedlapiams matome mažą vaisiaus užuomazgą. Paskui ji didės ir sunoks vaisiai, išsirps uogos. 
Ant obels sunoks obuoliai, ant vaismedžio slyva – slyvos ir t.t. Paskui vaismedžių šakeles pamerkti į vazą.  Pasivaikščioti po sodą, 
pasidžiaugti vaismedžiais,  kurie  pasipuošę baltais žiedlapiais. Pasiklausyti paukštelių čiulbėjimo, pastebėti žydinčias gėlytes, ropojančius, 
skraidančius vabaliukus. 
 
 Naudojant netradicinę medžiagą −  tualetinio popieriaus ritinėlį ir spalvotą popierių  pasidaryti boružėlę. 

 
Kūno kultūra    Šokti į tolį iš vietos.  Žaidimai su kamuoliu. Mesti kamuolį  aukštyn ir stengtis jį sugauti. Pažaisti ramų žaidimą ,,Siūnčiu 
linkėjimą“ (ištiesti delniuką, giliai įkvėpti ir iškvėpti, ,,pasiūsti linkėjimą“), kartoti keletą kartų.                                                                                                                                        
 

https://www.youtube.com/watch?v=oP3yu3CQ-1c
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
https://www.youtube.com/watch?v=J6bYsgy00dM


                                                                Trečiadienio tema     Sode augančios gėlės, augalai  
Idėja   Paskaityti J. Degutytės eilėraštį ,,Pienė“. Aptarti eilėrščio turinį.  
 
Žydi pienė geltonplaukė                            
Palei patį kelią. 
Žiemkentėlis pienę šaukia 
Ir prišaukt negali. 
-Piene, piene šviesuliuk, 
Su manim kartu pabūk.  
Pasakyk, kas tu esi 
Ir iš kur tokia šviesi. 
Ar tu saulės trupinėlis, 
Ar medaus kruopelė? 
Ar tu mažas žiburėlis 
Prie didžiulio kelio. 
 
Stebėti kaip žydi įvairūs sodo augalai, gėlės  kuo jie panašūs ir kuo skiriasi, sužinoti jų pavadinimus. Grožėtis gėlių įvairumu, 
spalvingumu. Pinti pienių žiedų vainiką. Kurti pienių paveikslą ant popieriaus lapo (štampuoti, spalvinti  pienių žiedais). 
   
                                                             Ketvirtadienio tema     Saulutė atkeliavo  
Idėja Pasimankštinti skambant dainelei (https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&list=PL9TYSXMh8b1X51-
fEIq5_rScjYVw3zG5u&index=8).   
Prisiminti J. Degutytės eilėraštį ,,Pienė“ ir pasimokyti jį deklamuoti.  
Minti mįsles –„Viešnia laukiama, kasdien ateinanti‘‘, „Dega visą dieną, bet nesudega“ (saulė). Kalbėtis apie tai, kam reikia saulės 
spindulėlių, šilumos. 
 Pasiklausyti pasakos ,,Saulė ir mėnulis“ (https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM&t=9s), aptarti  pasakos turinį. 
Idėja Lauke iš gamtinės medžiagos: šakelių, akmenukų, žolės lapelių, žydinčių gėlių žiedų  dėlioti saulutę, debesėlį, lietutį, kuris labai 
reikalingas augalams. 
Muzikinis ugdymas    Pažaisti muzikinį lietuvių liaudies žaidimą-ratelį ,,Pupa“. 

1. Žalią pupą sodinau, ją daržely auginau. 
      Op, op opapa, tai pupelė, tai pupa. 
2. Kas dienelę laisčiau ją, kad ji augtų vis žalia. 
      Op, op, opapa, tai pupelė,  tai pupa. 
3. Lapai augo vis didyn, stiebas kilo vis aukštyn. 
      Op, op opapa, tai pupelė, tai pupa. 
4. Prašom, prašom pamėgint, lipt ir  pupą tą nuskint. 
      Op, op opapa, tai pupelė, tai pupa. 
5. Kas prilips ligi dangaus, tas ir pupą valgyt gaus. 
      Op, op opapa, tai pupelė, tai pupa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&list=PL9TYSXMh8b1X51-fEIq5_rScjYVw3zG5u&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&list=PL9TYSXMh8b1X51-fEIq5_rScjYVw3zG5u&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM&t=9s


                                                         Penktadienio tema  Sodas žydi  
Idėja Aplikuoti „Žydintį sodą“ (naudoti baltą  vatą, spalvotą, krepinį popierių, kukurūzų spragėsius).   
Atlikti stebėjimus – tyrinėjimus. Stebėti kaip plaukia vandenyje vaismedžių, gėlių žiedai. Įmerkti į spalvotą vandenį vaismedžio šakeles ir 
stebėti  kaip nusidažė žiedlapiai. Stebėti per savaitę pasikeitusią gamtą, sodą,  medžius ir gėlynus.  Prisiminti kas sode auga, skraido,  žydi. 
Lavinti kalbos padargus mėgdžiojant bitutės dūzgimą, uodo zyzimą, pjauti medį (sss...), mėgdžioti bitę (zzz....), prašyti nutilti (šššš...). 
Paskraidyti, nutūpti, ropoti  ant padėtų gėlių žiedų  (žiedus iškirpti iš spalvoto popieriaus lapo). Prisiminti kokius darbelius darė šią savaitę,  
kas labiausiai patiko. 
Kūno kultūra  Eiti sumažintu atramos plotu pristatomuoju žingsniu. Bėgioti vingiais, ratu. Pasiūlyti tapti ,,šimtakojais“, „kirmėlaitėmis“. 
Aptarti  su vaiku ar lengva kirmėlaitėms  šliaužioti. Pažaisti ramų žaidimą ,,Milžinai ir nykštukai“ (kartojimas). 
 

 


