
  

UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
                                                                                       Gegužės mėn. 11–15 d.  

 
Tema – „Netrukdyk man ropoti, skraidyti“   
Tikslas – stebint, kuriant, žaidžiant domėtis vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais.  

 
Veiklos turinys 

 

                                                            Pirmadienio tema.   Bitutė  darbštuolė    
Idėja  Galite pažiūrėti edukacinį filmuką apie bites. Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU. Aptarkite, kaip 
atrodo bitė? Kaip vadinamas bičių namelis? Ką gamina bitės?  
Atlikite pirštų mankštelę „Bičių namas“. Nuoroda, kaip atlikti: https://www.youtube.com/watch?v=G5nlHKBrt-0 
Pasigaminkite bitutę! Ją galite daryti iš tualetinio popieriaus ritinėlio arba iš vienkartinės lėkštės (geriausia popierinė). 
*Iš tualetinio popieriaus ritinėlio. Lai vaikas nudažo geltona spalva ritinėlį, o kol jis džiūna iš juodos spalvos popieriaus iškerpa 
juosteles ir pasirinktos spalvos sparnelius (su tėveliu pagalba). Viskas suklijuojama ant ritinėlio ir nupiešiamos akytės.  
*Iš vienkartinės lėkštės. Ant lėkštės nupiešiamos linijos, vaikas jas nudažo geltona ir juoda spalva. Iš spalvoto popieriau iškirpti 
sparnelius (su tėvelių pagalba), juos užklijuoti ir nupiešti akytes ☺  

        
Muzikinis ugdymas   Pažaisti  muzikinį žaidimą – ratelį ,,Garnys, garnys turi ilgas kojas“. Nuoroda: 
(https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nlHKBrt-0
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo


                                                    Antradienio tema.    Skruzdelytė tauškalytė   
 
Idėja. Paklausykite pasaką apie skruzdėlę ir žiogą. Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=6-
txPMufVlc&list=PLudXeq3Esf0oPCBFFKHKheAeava1lDDa2&index=8 
Pakalbėkite, kaip atrodo skruzdėlė, žiogas, apžiūrėkite jų nuotraukas. 
Padėk skruzdėliukui išeiti iš skruzdėlyno! (1 priedas). Jei  neturite galimybės atsispausdinti, vaikas gali pirščiuku ekrane parodyti 
kelią. Pasidarykite iš spalvoto popieriaus vėliavėles (iškirpkite  iš popieriaus trikampį, vieną trikampio kraštinę patepkite klijais ir 
prispauskite prie medinio pagaliuko). Štai ir vėliavėlė jau padaryta. Lauke stebėkite ir ieškokite ropojančių  vabaliukų, skruzdėlių, jų 
buvimo vietą pažymėkite vėliavėle, kurią pasidarėte. 
Kūno kultūra   Lauke apibėgti kliūtis: medelius, šakeles, akmenukus ir kt. Ropoti, skraidyti improvizuoti vabaliukus. Pažaisti kieme 
su sportiniais įrenginiais: lipkite, nušokite nuo paukštinimo, pralįskite, perlipkite neukštus daiktus. 

.
  
 

                                                                Trečiadienio tema.   Boružėlė septintaškė...   
Idėja   Šį rytą kviečiu pradėti nuo liežuvio mankštos. Mankštos nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg&t=17s 
Pasiklausykite dainos apie boružėlę. Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=BzpBqR3ab5k. Sugalvok boružėlei vardą. Atsakyk, 
ką rodo taškeliai ant boružės sparnelių? Vartyk knygeles apie vabaliukus, ieškok žodžių kurie prasidėtų raide B. Kopijuok žodelį 
,,BORUŽĖLĖ“. Išvardink raideles kurias jau pažįsti, pasistenk sužinoti jų daugiau. 
Visų pirma, kieme reikės susirasti didesnį plokščią akmenuką. Jį nudažyti raudona spalva, o vėliau juoda spalva nudažyti vieną kraštelį 
ir nutaškuoti, prieš tai sugalvojus, kiek metelių boružėlė turės.  

 

. 
   

                                                             Ketvirtadienio tema.  Kas skrenda, o kas ropoja...    
Idėja Pažaisk žaidimą „Kas kaip juda“. Parodyk kaip skrenda bitė, drugelis, ropoja skruzdė, vaikšto voras, šliaužia sraigė. 
Sustatyk dėlionę. Nuoroda: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=35f1e199d630 (vaikui turėtų būti patogiau dėlioti per 
telefoną). Pasakyk, kas pavaizduota dėlionėje? Kokios spalvos? 
Padarykite „Drugelius“. Jums reikės balto popieriaus lapo, guašo arba akvarelės ir teptuko. Pirmiausia ant lapo nusipieškite drugelio 
kūną ir galvą. Tada tėveliai ar brolis/sesuo teptuku nudažo pėdas pasirinktomis spalvomis. Daromi antspaudai: dešinę pėdą dėti prie 
kairės drugelio kūno pusės, kairę pėdą – prie dešinės. Lauke stebėti skraidančias bitutes, drugelius, ropojančius vabaliukus, džiaugtis 
pavasario spalvomis, garsais (paukštelių čiulbėjimų). 

 
 
    
 
 
 
. 
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Muzikinis ugdymas   Prisiminti dainelę apie vabalus ir linkamai improvizuojant ją padainuoti. Nuoroda: 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0).  
                                                         Penktadienio tema  Vabaliukų puota 
Idėja Kviečiu pasimokinti šių smagių ketureilių ☺ 
 
„Pievoje žiūrėk po kojom, 
Vabalėlių daug ropoja. 
Didelių ir mažyčių, 
Neužminki jų netyčia.“ 
 
„Vabalai, vabalai, mes gyvename gerai, 
Žū-žū-žū, žū-žū-žų, 
Einame pas pamažu. 
Ir vaikai, ir vabalai, 
Sutaria labai gerai“. 
 
Atidžiai apžiūrėk paveikslėlyje (2 priedas) pavaizduotus vabzdžius, įvardink juos ir pasakyk, kas ropoja, kas skraido, o kas šliaužia? 
Ką esi matęs lauke, pievoje? 
Kviečiu pasigaminti linksmus užkandžius ,,Vabaliukai“ iš vaisių, daržovių ar kitų skanėstų esančių namuose! Pridedame keletą 
nuotraukų su pavyzdžiais. Gamindami prisiminkite vaisiaus, daržovės pavadinimą, spalvą, formą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


      
Kūno kultūra Lauke pasivaikščiokite, pabėgiokite, pasivažinėkite dviratukais, paspirtukais, pažaiskite su kamuoliu, šokdyne. Pūskite 
muilo burbulus. Linksmai ir aktyviai judant leiskite laiką lauke. 



1 priedas 

 



2 priedas 


