
 
 

UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Gegužės mėn. 4–8 d. 
 

Tema: „SODŲ ŽYDĖJIMAS“ 
Tikslas: Stebėti, tyrinėti žydinčius augalus.  

Pirmadienio tema.  SODAS 
Idėja. Ryto mankšta kartu su kapitonu Flintu https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
Idėja. Pasivaikščioti savo sode ir pastebėti, kas jame jau žydi, o kas tik ruošiasi (medžiai, krūmai, gėlės). 
Idėja. Pažiūrėti filmą „Sodų žydėjimas“ ir pavadinti augalus, kuriuos matė savo sode https://www.youtube.com/watch?v=QnJM4nQTa5I 
Idėja. Sudėk dėlionę „Pavasaris sode“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03d619359468 

Antradienio tema. OBELIS 
Idėja.  Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=UP-ctUE4DHo&feature=emb_logo  
Idėja.  Padaryti dailės darbelį „Žydinti obelis“. Tau reikės: balto popieriaus lapo, rudos, žalios ir geltonos spalvos plastilino, spalvotų pieštukų arba flomasterių. 
Eiga: 1. Perlenkti popieriaus lapą pusiau ir dar kartą pusiau, kaip parodyta paveikslėlyje. 2. Ant sulankstyto lapo nusipiešti žiedlapius 
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3. Išsikirpti žiedlapius   4. Su rudos spalvos pieštuku arba flomasteriu smailioje žiedlapio dalyje nupiešti kaip 
 

 parodyta paveikslėlyje   5. Žirklių pagalba užriesti žiedlapio platesnius galus  
 



6. Ant balto lapo pirštais tepant plastiliną „nupiešti“ medį     
 

7. Prisignaibyti žalios spalvos plastilino gabaliukų   8. Suspaudžiant kiekvieną plastilino gabaliuką tarp pirštų padaryti 



medžio lapelius  9. Iš geltonos spalvos plastilino sukočioti lazdelę ir ją susukus sutvirtinti – padaryti apskritimą 
 

  10. Lapukus prilipdyti prie medžio šakų. Priklijuoti žiedlapius sudarant žiedą. Žiedo viduriuką 
padaryti iš žalios spalvos plastilino žirnelio dydžio rutuliuko ir prilipdyti padarytą apskritimą. 11. Medinio iešmuko bukuoju galu įspausti kaip parodyta 



paveikslėlyje  Štai ir žydinti obels šaka ant tavo popieriaus lapo  
 
Idėja. Sudėti dėlionę „Obelis“, https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0fe8576b6c02 
„Kriaušė“  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34cf8ee9c152 

Trečiadienio tema. KAIP PRIIMTI GERĄ SPRENDIMĄ 
Idėja.  Ryto mankšta linksmai https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&fbclid=IwAR0ChHkXYVG5Kdc24lNX-
jEdH8KThutwoagLtNjb3wLrkfYwDBJbWtuSTA4 
Idėja. Programa „Zipio draugai“. 
Idėja. Sudėjęs dėliones „Slyva“, „Serbentas“, „Agrastas“ sužinok, kaip atrodo jų žiedai https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24999d772e2f   
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36c4495ceeb8    https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2745878687a4 

Ketvirtadienio tema. PAVASARIO GĖLĖS 
Idėja. Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?v=N1jesHxHmyM&list=PLAAaHOClL5RvyX6n71_lQ_9XErXYjYKo3 
Idėja.  Pažiūrėti filmuką „Pavasario gėlės“, sužinoti gėlių pavadinimus ir kaip jos atrodo https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc     
Idėja. Išsinešti į lauką baltą popieriaus lapą ir išbandyti piešimą pienių žiedais, štampavimą pienių žiedo koteliu. 
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Idėja. Padaryti eksperimentą       



  
Idėja. Pažiūrėti animacinį filmuką „Tekėk, upeliuk“, sužinoti, kodėl gėlėms reikalingas vanduo 
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQ&list=PLSi0xkpHTyrC8bRgWhsNvAHMP4eqKWxB9&index=33 

Penktadienio tema.  AŠ DŽIAUGIUOSI PAVASARIU 

Idėja. Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 
Idėja. Pasidaryti vėjo malūnėlį su kuriuo vaikštant po sodą bus smagu stebėti jame žydinčius augalus, klausytis paukščių balsų. Tau treikės: keturių spalvų 
popieriaus lapų, žirklių, klijų, medinio iešmuko, pieštuko, ausų krapštuko, plastilino (modelino), plastikinio šiaudelio. 

 Eiga: 1. Perlenkti spalvotą lapą išilgai    2. Lenkti kaip parodyta paveikslėlyje  
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3. Iškirpti   .   

4. Tokius pat išsikirpti keturių spalvų ir perkirpti juos per lenkimo liniją  
 

5. Ant lapo nusipiešti apskritimą (apsivesti pieštukinių klijų kamštelį) ir jį išsikirpti  



 

6–8. Ant skrituliuko klijuoti trikampius kaip parodyta    

   9. Taip suklijuoti visus trikampius  
 



10. Kiekvieną kampą priklijuoti prie vidurio   11. Taip suklijuoti visus kampus  

12. Su medinio iešmuko smailiuoju galu padaryti skylutę    



13–14. Nukirpti ausų krapštuko vieną galą ir praverti per skylutę    

15. Nukirptą ausų krapštuko galą aplipdyti plastilinu (kad tvirtai laikytųsi) ir įdėti į plastikinio šiaudelio lenktąjį galą   
Štai ir pasidarei vėjo malūnėlį. 
Idėja.  Pažiūrėti animacinį filmuką „Obuolių maišas“  https://www.youtube.com/watch?v=vQFAKBYY3fM 
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