PATVIRTINTA
Šiaulių miesto tarybos
2017 m. birželio
d. Nr.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „PASAKA“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
„VAIKYSTĖ“

2017 m.
Šiauliai
1

TURINYS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS............................................................................................................................3
Įstaigoje teikiamos paslaugos..................................................................................................................................3
Įstaigos savitumas....................................................................................................................................................4
Bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais partneriais...........................................................................................4
Tėvų lūkesčiai..........................................................................................................................................................5
Filosofinė įstaigos kryptis, vizija, misija.................................................................................................................6
II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI.....................................................................................................6
III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.............................................................................................................................7
IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS......................................................................................7
Metodai..................................................................................................................................................................10
Vaiko ugdymo kryptys...........................................................................................................................................11
Ugdančios aplinkos kūrimas..................................................................................................................................11
Ugdymo programos tematika.................................................................................................................................13
Amžius 1-2 metai...................................................................................................................................................15
Amžius 3 metai......................................................................................................................................................16
Amžius 4 metai......................................................................................................................................................17
Amžius 5 metai......................................................................................................................................................18
Užduotys ir veiksenos............................................................................................................................................19
Pasaka „Ropė“.......................................................................................................................................................19
Pasaka „Katinėlis ir gaidelis“................................................................................................................................29
Pasaka „Trys paršiukai“........................................................................................................................................36
Pasaka „Pagrandukas“...........................................................................................................................................45
Pasaka „Pirštinė“....................................................................................................................................................54
Pasaka „Jaučio trobelė“..........................................................................................................................................63
Pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“.........................................................................................................................76
Pasaka „Vaisiai“.....................................................................................................................................................84
Pasaka „Morka“.....................................................................................................................................................93
Pasaka „Keturios metų fėjos“..............................................................................................................................103
V. VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS................................................................................110
VI. NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI................................................................................................112

2

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Švietimo tiekėjo pavadinimas – Šiaulių lopšelis–darželis „Pasaka“.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Tipas – lopšelis-darželis.
Įstaigos kodas 290527520
Grupių skaičius – 10.
Adresas – Statybininkų g. 7, LT-78225, Šiauliai.
Elektroninis paštas – pasaka@splius.lt
www.pasaka.mir.lt
Telefonai – 8 650 95325, 8 650 95326, 8 650 95305.
DOKUMENTAI, KURIAIS GRINDŽIAMA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA:
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011-03-17 Nr. XI-1281.
2. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627,
2011m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009, 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-268 redakcija.
3. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR įstatymu Nr. I-983:
12 str. „...vaikui suteikiama galimybė būti išklausytam <...>“.
13 str. „...vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę <...>“.
27 str. „...vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia fiziniam,
protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi <...>“.
29 str. „...vaiko lavinimo tikslas – kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą, gebėjimus;
ugdyti pagarbą tėvams, savo kultūriniam ištekliui, kalbai ir šalies vertybėms“.
4. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta LR Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.
IX-1569.
5. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija.
6. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijomis (2015).
7. Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategija 2013-12-23 Nr. XII-745.
8. „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012).
ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS
Lopšelis-darželis „Pasaka“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti
ankstyvojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
Įstaiga, įgyvendindama humanistinio demokratinio Lietuvos švietimo idėjas ir perimdama
pozityvią pasaulio patirtį, siekia ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybės ir teikia tėvams pedagoginę –
psichologinę paramą. Įstaigoje tenkinami individualūs vaikų poreikiai judėti, pažinti, kurti, eksperimentuoti.
Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų
tėveliams. Įstaigoje dirba logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė. Veikia vaiko gerovės komisija,
kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas, pedagogų bei tėvų konsultavimas. Įstaigoje sudarytos 6
nuolat veikiančios darbo grupės – ugdymo turinio kaitos, įvaizdžio formavimo, audito, projektų rengimo, lygių
galimybių ir vaikų saugumo užtikrinimo bei bendruomenės telkimo.
Lopšelyje-darželyje vykdomi šie neformaliojo ugdymo užsiėmimai: muzikinis vaikų ugdymas,
vaidyba, judesio raiška, judesio korekcija, socialinių įgūdžių ugdymas. Sudarytos sąlygos ugdytis gabiems ir
talentingiems vaikams. Lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo šias programas: tarptautinę programą „Zipio draugai“,
„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“.
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Įstaigoje vykdomi ilgalaikiai projektai: „Vaikas ir saugus eismas“, „Pakuočių atliekų surinkimas
Šiaulių miesto švietimo ir mokymo įstaigose“, „Mes rūšiuojam“, „Sing a Song for me“, „Sveikatiada“,
„Emocijų pasaulis“ bei aplinkosaugos projektas „Galvok kitaip“.
Atliepiant ugdytinių tėvų poreikius įstaigoje užtikrinamas vaikų saugumas ir priežiūra, suteikiama
galimybė tėvams dalyvauti vaikų ugdymo procese, teikiamos tėvų švietimo paslaugos, organizuojama atvirų
durų diena esamiems ir būsimiems tėveliams. Veikia prailgintos dienos grupė, sudaroma galimybė papildomai
pasirinkti neformaliojo ugdymo paslaugas.
Įstaigoje dirba 25 pedagogai: grupėse vaikus ugdo 17 pedagogų, 4 neformaliojo ugdymo
mokytojai, 1 logopedas, 1 socialinis pedagogas. Visi dirbantys pedagogai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.
Įstaigoje sudaromos sąlygos pedagogų kvalifikacijos kėlimui bei asmeniniam tobulėjimui.
ĮSTAIGOS SAVITUMAS
Savo duris lopšelis–darželis pirmą kartą atvėrė 1969 m. Ankščiau jis buvo žinomas, kaip Šiaulių
miesto 22-asis lopšelis-darželis. 1987–1988 m. m. įstaigos bendruomenė jam išrinko naują pavadinimą, ir 1993
metais jis tapo lopšeliu-darželiu „Pasaka“.
Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ teikiamas kokybiškas ugdymas ir priežiūra, taikant pažangiausius
ugdymo metodus, siekiant tenkinti prigimtinius vaiko poreikius. Šiais globalizacijos laikais, kai informacija
pasiekiama vienu kompiuterio klavišo paspaudimu, reikalingas kitoks požiūris į mokymą(si), kurio pagrindas
būtų perkelti akcentą nuo žinių įgijimo (pateikimo) – tai, ko vaikai mokomi – į vaikų supratimą kaip jie
mokosi. Darželyje mokome vaikus įvairių metodų kaip sistemingai, reflektyviai, kūrybiškai bei kritiškai
mąstyti. Tai mums padaryti leidžia įstaigoje taikomi „Mąstymo mokyklos“ koncepcijos elementai – mąstymo
žemėlapiai, aukštesnio lygio klausimai bei mąstymo/elgesio įpročiai.
Sėkmingai raidai ir asmenybės brandinimui(si) reikalinga tinkamai paruošta aplinka ir palankios
sąlygos. Įstaigoje įrengtos trys salės – meno, sporto ir kineziterapijos, sudaro sąlygas tinkamai plėtoti vaiko
kūrybiškumo bei judėjimo poreikį. Įstaigos teritorijoje daug vietos žaidimams bei judriai veiklai. Įrengtos
medinės priemonės sudaro puikias galimybes vaikų judėjimo, žaidimų poreikiams tenkinti. Darželio teritorijoje
veši 8 rūšių medžiai, leidžiantys stebėti bei pažinti gamtos reiškinius. Šalia darželio – Lieporių parkas su
tvenkinuku, teikiantys galimybę stebėti gamtą įvairiais metų laikais.
Netoliese – Žaliūkių etnografinis malūnas – muziejus sudaro sąlygas iš arti stebėti žmogiškąjį
istorijos paveldą bei dalyvauti edukacinėse programose.
BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Vienas svarbiausių siekių – užtikrinti sąveiką tarp pedagogo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir pedagogai
sukuria vaiko gyvenimo erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystymuisi kryptį, lemia ugdymosi kokybę.
Lopšelis-darželis „Pasaka“ siekia įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie būtų ne svečiai, o jos gyvenimo
dalyviai. Tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaiko pasiekimus, motyvaciją, savivertę ir elgesį. Todėl
lopšelis-darželis „Pasaka“ pasitelkia įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas. Įstaigoje
organizuojami bendruomenės bei grupės tėvų susirinkimai, Direktorės padėkos tėvams vakarai, kasmet vyksta
lauko erdvių gražinimo talkos, atvirų durų dienos, tėveliai įtraukiami į darželio savivaldos organus, vykdomos
atviros veiklos ir seminarai/paskaitos tėveliams. Įstaigos internetinėje svetainėje talpinami konsultaciniai
straipsniai tėvams, įdiegta internetinė tėvų apklausos sistema, elektroninis dienynas. Norėdami išsiaiškinti
tėvelių poreikius ir kuo labiau atliepti jų lūkesčius, įstaigoje nuolat vykdomos apklausos, tyrimai, individualūs
pokalbiai, diskusijos, kurių tikslas – paskatinti pozityvius pokyčius, orientuotus į vaikų socialinių įgūdžių,
kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymą, kurie turi įtakos tolimesniam vaiko sėkmingam gyvenimui. Tėvai
kalbėdami apie sėkmingą ateities mokyklą pabrėžė pedagogo ir vaiko partneriškumą, gerą vaiko savijautą,
glaudesnį tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, mokymąsi, ugdymą per patirtį ir „Mąstymo mokyklos“ elementų
integravimą į ugdymo procesą.
4

TĖVŲ POŽIŪRIS IR LŪKESČIAI KUR LINK TURIME JUDĖTI
PRAEITIES MOKYKLA
Standartinis pastatas (sienos net galvoje).
Visų
mokyklos
reglamentavimas.

veiklos

aspektų

Aplinka – statiška.
Vyrauja formalumas.
Susitelkiama
į
individualią
akcentuojami išrinktieji.

sėkmę,

→
→
→
→
→

Geras mokytojas, kuris gerai valdo grupę,
moka išreikalauti.

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Žaislai ir priemonės – parodai.

→

VALDYMAS.

→

MANO.
Kolektyvinė atsakomybė.
Išeinamos temos (IŠMOK!).
Draudžiama klysti.
Orientacija į mokytoją, jo veiklą.
Vienas ar keli info šaltiniai.
Tik realus gyvenimo laikas.
Tik vieno pedagogo turtas ir praktika „SAU“.

DABARTIES/ATEITIES MOKYKLA
Mobilios erdvės (persigrupavimas), erdvių
funkcionavimas, jaukumas, estetika, vaikų
indėlis.
Greitai prisitaikanti ir kintanti mokykla
(besimokanti).
Aplinka – dinamiška.
Vyrauja neformalumas.
Siekiama visų pažangos.
MŪSŲ (projektinis,
bendruomenė).

komandinis

darbas,

Asmeninis atsakingumas.
Tarpdalykinė integracija.
Galimybė klysti.
Orientacija į ugdytinį.
Daug info šaltinių.
Virtualaus ir realaus gyvenimo susiliejimas,
mokymasis visur ir visada.
Kolegos-kolegoms.
Geras – kuris įkvepia, drąsina, skatina atrasti
atsakymus.
Visos priemonės vaikams;
Svarbiausia vaiko patirtis: įdomu, auginantis
ugdymas, interaktyvus ugdymas;
Bendruomeniškumas,
mokyklos
gyvenimo
kūrimas, įvykiai ir nuotykiai.
Vadyba/lyderystė efektyvi, aiški vizija ir
tikslai;
SUPRASTI-PRIIMTI-ĮSIPAREIGOTI.
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Gera mokykla – atvira (darni) gyva, siekianti prasmės ir atradimų mokantis, bendruomenės
susitarimais savo veiklą grindžianti ir nuolat besimokanti mokykla.
Įstaigoje organizuojami projektai, renginiai, šventės apjungia ne tik įstaigos bendruomenę, bet ir
socialinius partnerius.
Lopšelis-darželis „Pasaka“ bendradarbiauja su Šiaulių Universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės
gerovės fakultetu, Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių „Rasos“, „Gegužių“, „Ragainės“ progimnazijomis, Šiaulių
berniukų ir jaunuolių dainavimo mokykla „Dagilėlis“, Vytauto vairavimo mokykla „Prie vairo“, Šiaulių miesto
pedagogine psichologine tarnyba, Šiaulių Logopediniu lopšeliu-darželiu, Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis,
pavadintomis „Pasakos“ vardu, Šiaulių savivaldybe.
FILOSOFINĖ KRYPTIS
Įstaigos filosofinė kryptis – humanistinė-progresyvistinė, padedanti suvokti save, puoselėti savo
gebėjimus, spręsti problemas.
Įstaigos prioritetai – vaikų kūrybiškumo ugdymas per pasakas bei mąstymo mokyklos
koncepcijos įgyvendinimas, integruojant elementus į kasdieninę veiklą.
Atliepiant vaiko poreikius, interesus, galimybes lopšelis-darželis „Pasaka“ išsikėlė šūkį –
„Kurkime pasaką kartu mūsų vaikams!“.
MISIJA
Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus, kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
VIZIJA
Laimingas ir sėkmingas vaikas.

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Įstaigos ugdymo programa „Vaikystė“ rengta remiantis geriausiomis žmonijos kultūros
tradicijomis, siekiant pagrindinių vertybių – gėrio, meilės, doros, sąžiningumo, pagarbos, todėl vadovaujamasi
tokiais principais:
 HUMANIŠKUMO. Gerbti vaiką kaip asmenybę, puoselėjant kiekvieno vaiko individualumą,
garantuojant jam teisę gyventi pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.
 PILIETIŠKUMO. Skatinti vaiką žinoti savo tautos šaknis, mylėti savo kraštą, kalbą, papročius, žadinti
norą pažinti savo artimiausią aplinką, suvokiant ją kaip savastį.
 INTEGRAVIMO. Suteikti galimybę vaikui su negale dalyvauti sveikų vaikų gyvenime, skatinant jų
atjautą, pagalbą, toleranciją.
 ATSINAUJINIMO. Ugdyti kūrybingą, tvirto būdo, gebantį priimti ir vertinti informaciją, mokantį
apsispręsti ir priimti sprendimus žmogų, išsaugant tautiškumo branduolį ir dorovės normas.
 APLINKOS REIKŠMINGUMO. Sudaryti sąlygas vaiko pažinimo, tyrinėjimo, judėjimo, tobulėjimo
poreikiams tenkinti, garantuojant fizinį ir dvasinį vaiko saugumą.
 KOKYBIŠKUMO. Užtikrinti vaikui deramą ugdymo kokybę, atitinkančią nuolat kintančius
visuomenės ir asmens poreikius.
 PASLANKUMO. Kasdienę vaikų veiklą organizuoti atsižvelgiant į gyvenimo padiktuotas aktualijas,
siekiant atliepti tėvų ir vaikų poreikius.
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III.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS
 Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui
tenkinti prigimtinius kultūros, socialinius, pažintinius poreikius.
UŽDAVINIAI:
 sistemingai ugdyti mąstymo gebėjimus;
 diegti dvasines vertybes;
 saugoti ir stiprinti vaiko psichinę, fizinę sveikatą;
 ugdyti savimi pasitikinčią, laimingą asmenybę, pasirengusią padėti kitam;
 skatinti vaiko domėjimąsi supančia aplinka.

IV.

UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS

Ugdymo turinyje prioritetas teikiamas kūrybiškumo ugdymui bei mąstymo mokyklos elementų
taikymui ugdymo procese. Gimdamas kiekvienas žmogus atsineša savo vidaus planą, kuris lemia jo raidą.
Vaikas pats yra savo individualios asmenybės kūrėjas. Pedagogo pagalba tegali būti netiesioginio pobūdžio: tai
vaiko dvasinio pasaulio plėtros dėsnių pažinimas, tinkamas aplinkos paruošimas. Aplinka – prielaida plėtotis
vaiko savęs kūrimo galiai. Tik kuriantis žmogus turi savo vertingą gyvenimą. Būti vertingam – reiškia būti ne
tik žmogumi sau, bet ir kitiems. Kad žmogus įvykdytų šį savo pašaukimą, jis turi būti aktyvus savo ir pasaulio
atžvilgiu. Ugdymas turi labiausiai padėti augančiam žmogui surasti, pažinti ir kūrybiškai realizuoti save. Todėl
labai svarbu, kad šalia būtų kūrybingas pedagogas, gebantis pasiūlyti naujas raiškos formas, leidžiantis pačiam
vaikui rasti sprendimą, paskatinantis kūrybai, atradimams.
Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis
ilsėtis, eiti į lauką, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.
Ikimokyklinio ugdymo turinyje pateikiamos projektinės temos, kuriomis siekiama ugdyti visus vaiko
gebėjimus bei kompetencijas. Ugdymo turinys orientuotas į ikimokyklinio amžiaus vaiką, kur laukiamas
rezultatas – SVEIKAS, ORUS, BENDRAUJANTIS, SMALSUS, KURIANTIS, SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS vaikas. Veikla orientuota į ugdymosi procese įgytus vaiko gebėjimus, žinias ir supratimą,
nuostatas apie kurias sprendžiama iš vaiko veiklos ir jos rezultatų.
Teminiai projektai grindžiami nuoseklumo ir perimamumo principu, nuo vaikui artimos (šeimos,
namų aplinkos, gimtosios vietovės, gamtos) prie tolimesnės aplinkos ir reiškinių, kur svarbiausia ne išeiti temą
ar įgyvendinti projektą, bet kiekvienam vaikui išgyventi sėkmę bei padaryti asmeninę pažangą. Projekto temos
pasirinkimą lemia grupės savitumas, lankančių vaikų poreikiai, turima patirtis, gebėjimai, laikmečio aktualijos.
Programoje pateikiamos projektinės ugdymo turinio modeliavimo temos užtikrina ugdymo
proceso visapusiškumą. Kiekvieną mėnesio paskutinę savaitę, vaiko gebėjimai ugdomi pasitelkiant pasakas,
kurias pagal prioritetines savaitės sritis, renkasi pedagogas. Pasakos veiksenos yra pritaikytos skirtingo amžiaus
vaikams ir modeliuojamos pagal išsikeltus tikslus ir siekiamus rezultatus.
Toks ugdymo turinio dėstymo būdas pasirinktas, nes:
 Projektų metodas suteikia ugdymo turiniui lankstumo, nes pedagogas turi kūrybinę laisvę jį modeliuoti,
keisti, pritaikyti atskiram vaikui arba visai vaikų grupei. Ypač daug dėmesio skiriama spontaniškai vaikų
veiklai ir aktyvumui. 
 Projektų metodo elementai (stebėjimas, analizė, refleksija) leidžia labiau pažinti vaiką, t. y. jo
gebėjimus, patirtį, asmenines savybes, interesus, patirties kaupimo būdus. Nuolatinė refleksija ir analizė
padeda vertinti vaiko pasiekimus ir numatyti ugdymo(si) perspektyvą.
 Projektų metodas įgalina plačiau taikyti praktinio darbo tyrimo metodus: stebėjimą, interviu, vaizdo
įrašus, konkrečių atvejų ar situacijų aprašymus, pokalbį. Tai skatina vaikų ugdytojus kritiškai vertinti
savo nuostatas, skirtingus požiūrius, labiau suvokti raidos vystymosi dėsningumus ir šiuolaikinio vaiko
7

ugdymo(si) poreikius. Taikomi tyrimo metodai padeda pamatyti ir vertinti vaikų vystymosi raidą ir
tikslingai pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui.
 Taikant Projektų metodą ugdymo procesas tampa dinamiškesnis ir žaismingesnis, o tai skatina aktyvesnį
šeimos dalyvavimą. Tėvų suinteresuotumas ir idėjos praplečia ir paįvairina ugdymo turinį naujomis
formomis ir padeda rasti naujų ugdymo turinio įgyvendinimo priemonių. 
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ugdymo turinys modeliuojamas integruojant Mąstymo
mokyklos elementus. Jų taikymas ugdymo procese įgalina pedagogą pasirinkti kokias priemones jis naudos
savo veikloje siekiant maksimalaus rezultato. Didžiausią įtaką ir daugiausiai informacijos įsisavinama kai
mokomasi kartu, vienas iš kito, vaikas iš vaiko. Mokymasis kartu, diskutuojant, ieškant bendrų sprendimų,
dalijantis turimomis žiniomis bei naudojant mąstymo įrankius, mokymosi procesą padaro kokybišką, labiau
prieinamą vaikui, kur mokytojas nėra visažinis ugdomojo proceso organizatorius, o tik patarėjas, nukreipėjas
tam tikra linkme ir patarėjas.
Mąstymo mokykla apima tiek vaikų, tiek pedagogų bei tėvų mokymąsi, kaip mąstyti reflektyviai,
kritiškai ir kūrybiškai, bei šių įgūdžių ir technikų panaudojimą bendrai kuriant reikšmingą mokymosi programą
ir įgyvendinant susijusias veiklas. Mąstymo mokyklos elementai įstaigoje naudojami kasdien, integruojant į
ugdomąjį procesą. Mąstymo gebėjimų ugdymo pamatas – 3 kertiniai akmenys:
 mąstymo žemėlapiai;
 elgesio/mąstymo įpročiai;
 tinkamai parenkami ir užduodami klausimai.
Organizuodami ugdymo procesą, vadovaujamasi 6 mąstymo ir klausinėjimo lygiais, kurie
skatina:
 kurti kažką naujo naudojant jau turimą informaciją;
 vertinti ir priimti sprendimus, daryti išvadas;
 analizuoti padalinant į mažesnes dalis, nagrinėjant atidžiau ir ieškant priežasties ir pasekmės ryšio;
 taikyti jau turimas žinias naujose situacijose ar idėjose;
 suprasti, perfrazuojant ir interpretuojant;
 atsiminti, vardinant faktinius atsakymus, prisimenant, atgaminant, atpažįstant.
Mąstymo lygiuose atsispindi visos mąstymo plėtojimo dalys: vaikai mokosi mąstyti individualiai,
po to, mokosi savo pamąstymais dalintis poroje ir galiausia i – visoje grupėje.
Mūsų įstaigoje vaikams leidžiama klysti, čia nėra neteisingų atsakymų, o svarbiausias momentas
– išlaukti atsakymo, neskubinant vaiko.
Mąstymo mokykloje taikomi 8 mąstymo žemėlapiai:
 Apskritimo žemėlapis;
 Burbulo žemėlapis;
 Dvigubo burbulo žemėlapis;
 Medžio žemėlapis;
 Sekos žemėlapis;
 Priežasties-pasekmės žemėlapis;
 Skliaustelio žemėlapis;
 Tilto žemėlapis.
Mąstymo žemėlapiai parodo – ką ir kaip vaikas mąsto? Mąstymo procesas tampa vizualus.
Vizualizacija išreiškiama įvairiais būdais – rašant, piešiant, dėliojant paveikslėlius ant popieriaus lapo arba
manipuliuojant su daiktais. Mąstymo žemėlapiai naudojami:
 „Minčių lietui“;
 turimų žinių išdėstymui;
 išvadoms;
 vaikų žinių lygiui išsiaiškinti;
 daiktų, sąvokų apibūdinimui;
 grupavimui;
 daikto, reiškinio išskaidymui į dalis;
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 įsivertinimui;
 ir kitoms ugdymo organizavimo dalims supaprastinti, palengvinti.
Kiekvienas mąstymo žemėlapis turi savo vizualinę išraišką (schemą rėmelyje), savo ženklą ir savo
Mąstymo draugą. Mąstymo žemėlapiai vaikams pristatomi palaipsniui, ne dažniau kaip po vieną per mėnesį. Su
mąstymo žemėlapiais supažindinti padeda „Mąstymo draugų gidas“ (2015).
Siekiama, kad vaikai savarankiškai klaustų, fiksuotų ir reflektuotų apie tai, kaip jie mąsto,
naudojasi esminiais mąstymo gebėjimais, susikurdami savo žinias, diskutuotų ir dalytųsi įvairiais skirtingais
mąstymo būdais, naudotų įvairius mokymosi būdus, tokius kaip mąstymo žemėlapiai, klausinėjimas, kinestetika
ir pan., Mąstymo mokyklos vaikai labiau pasitiki savimi, savarankiškai mokosi, jų pasiekimai yra aukštesni,
supratimas – gilesnis, vaikai geba klausti ir mokytis visą gyvenimą.
Remiantis Mąstymo mokyklos elementais, įstaigoje naudojame platų arsenalą įrankių, kurie
padeda ugdyti ir plėtoti vaikų mąstymo įgūdžius. Ugdymo procese taip pat taikomi ir 16 mąstymo įpročių – tai
sugebėjimų visuma, kurią sudaro įgūdžiai, požiūriai, patirtys ir polinkiai:
1. Atkaklumas (atkaklus tikslo laikymasis, rezultatų siekimas ieškant būdų judėti į priekį).
2. Impulsyvumo valdymas (ramus, apgalvotas elgesys).
3. Nuoširdus ir empatiškas klausymasis (savo protinės energijos skyrimas kitų idėjoms ir mintims, kitų
požiūrio ir jausmų supratimui).
4. Mąstymo lankstumas (gebėjimas matyti alternatyvas, apsvarstyti įvairias galimybes).
5. Mąstymas apie savo mąstymą, t. y. savo mąstymo refleksija (savo minčių, strategijų, jausmų, veiksmų
supratimas ir jų poveikis kitiems).
6. Tikslumo siekimas (geriausių rezultatų siekimas, aukštų standartų užsibrėžimas, būdų nuolatos tobulėti
paieška).
7. Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas (problemų, kurias reikia spręsti paieška).
8. Turimų žinių taikymas naujose situacijose (praktinis naudojimas to, kas buvo išmokta).
9. Aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas (aiški kalba bendraujant žodžiu ir raštu, vengiant
apibendrinimų, iškraipymų, netikslumų).
10. Duomenų surinkimas visais pojūčiais (skoniu, lytėjimu, kvapu, klausa, rega – naudojantis visomis
gamtos suteiktomis galimybėmis).
11. Kūryba, vaizduotė, inovacijos (naujų ir neįprastų idėjų išbandymas, originalumas, laisvumas).
12. Reagavimas su nuostaba ir pagarba (paslaptingo, intriguojančio pasaulio atradimas).
13. Atsakingas rizikavimas (nuotykių paieška, naujų dalykų išbandymas).
14. Humoro jausmas (rasti tai, kas netikėta, žaisminga, smagu, gebėjimas pasijuokti iš savęs).
15. Mąstymas drauge (gebėjimas dirbti ir mokytis kartu su kitais, komandoje).
16. Atvirumas nuolatiniam mokymuisi (mokytis iš patirčių, didžiuotis, bet likti kukliam, pripažįstant, kad
yra dalykų, kurių nežinome, atsispyrimas sąstingiui).
Siekiant kokybiško ugdymo, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ veiklos tobulinimui pritaikėme
„Geros mokyklos“ modelį. Pagrindinė Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo prielaida yra visuomenės
pritarimas jos idėjoms ir mokyklų bendruomenių (vaikų, jų tėvų, pedagogų, personalo) noras keisti mokyklą.
Gera mokykla – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą
bendruomenės susitarimais ir mokymusi.
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SUSITARIMAI DĖL POŽIŪRIO Į UGDYMO KOKYBĘ

Ugdymo kokybė matuojama vaiko pasiekimų lygiu, atliekant apklausas, anketavimą, individualius
pokalbius su tėveliais ir vaikais.
METODAI
Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką užtikrina taikomi ugdymo(si) metodai:
 Žaidimas – pagrindinis vaikų ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultūros dalis. Žaisdami vaikai
atskleidžia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius vaidmenis, išreiškia jausmus ir emocijas, sprendžia
problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose situacijose, kuria bendravimo
situacijas ir kt.
 Stebėjimas – vienas iš pagrindinių metodų, siekiant pažinti vaiką, atskleisti jo individualius poreikius,
gebėjimus ir galias.
 Interpretacija – vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam atsiskleisi, savitai
išreikšti savo ar pedagogų pasiūlytus sumanymus, idėjas.
 Eksperimentavimas, tyrinėjimas – vienas iš aplinkos pažinimo ir patirties kaupimo būdų, kurie skatina
vaiką aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, organizuoti.
 Pokalbis, diskusija – vaikai skatinami išreikšti savo nuomonę, požiūrį, argumentuoti išsakytas mintis,
klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir kitų veiklą, kritiškai mąstyti.
 Kūrybiškumą skatinantys metodai: naujų sumanymų kūrimas, „minčių lietus“, problemų sprendimas,
idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos pritaikymas, vaizduotės pratimai ir kt.
 Išvykos, ekskursijos: turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis, ugdomi įgūdžiai
ir gebėjimai.
 Sportinės veiklos metodai: estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai.
 IT taikymas: kompiuteriniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, fotografavimas,
vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.
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VAIKO UGDYMO KRYPTYS
Organizuojant ikimokyklinio ugdymo procesą svarbu:
 vaiko gyvenimo būdą grįsti humanistinėmis vertybėmis;
 išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvo žaidimo, kuriame pasireiškia vaiko iniciatyva ir grupinės veiklos bei
auklėtojos kūrybiškumo;
 atsižvelgti į vaiko individualius poreikius, suteikiant optimalias galimybes ugdymuisi;
 suteikti vaikui galimybę nuolat stebėti suaugusį, pamėgdžioti jį, suprasti jį.
UGDANČIOS APLINKOS KŪRIMAS
Ugdymo aplinkos modeliavimas: aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio
ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikų poreikius, galimybes, interesus. Vaikai kuria ir keičia
aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.
Ugdymas įstaigoje vyksta ne tik grupėse, kabinetuose, salėje, bet ir lauko aplinkoje, miesto bei
šalies edukacinėse erdvėse („Ugdymas be sienų“). Aplinkos pakeitimas žadina vaikų kūrybą, skatina iniciatyvą,
padeda rutulioti savarankišką žaidimo siužetą. Vaikų veikla darželyje, juos supanti aplinka yra įdomi ir įvairi,
atitinkanti jų galimybes ir poreikius, padedanti vaikui atskleisti savo sugebėjimus ir silpnybes, suvokti kaip jis
gali keistis į gerąją pusę.
Ugdymo netradicinėse erdvėse nauda ir pranašumas:
 daug vizualinės informacijos;
 daug praktiškų ir naudingų patarimų kasdienybei;
 laisva aplinka, įdomu, naudinga;
 aktyvus ugdytinių dalyvavimas šiose erdvėse vykstančiuose renginiuose, užsiėmimuose;
 ugdymas neįprastoje aplinkoje padeda skatinti vaikų motyvaciją;
 sulaukiama tėvų paramos parūpinant transportą;
 aktyviau dalyvauja tėvai, stiprėja bendradarbiavimo ryšiai su jais.
Psichologinė aplinka:
 aplinka saugi, patogi, nekelianti baimės ar nerimo;
 didinanti pasitikėjimą savimi (darbuotojų kalbėjimo tonas, stilius, gebėjimas išklausyti, išgirsti, suprasti,
priimti);
 padedanti vaikui intuityviai suvokti, kad jis yra mylimas, svarbus, juo rūpinamasi, čia jis laukiamas.
Ugdančioji aplinka:
 sudaranti sąlygas asmeninės patirties kaupimui;
 įvairi, tikslinga, nukreipianti ugdymąsi reikiama linkme;
 atitinkanti vaiko amžių, tinkamai paskirstytos erdvės, netrukdančios vaikams užsiimti įvairia veikla;
 sudaranti galimybę vaikui turėti savo asmeninį daiktą, vietą grupėje,
 skatinanti tyrinėti, ieškoti atsakymų.
Įstaigoje ugdymo(si) turinio įgyvendinimui
kuriama ir pritaikoma įvairaus amžiaus vaikų
poreikius ir galimybes atitinkanti saugi aplinka.
Grupės erdvė sudaryta iš mažesnių erdvių individualiai, grupelių ar visos vaikų grupės veiklai.
Siūlomos erdvės ir priemonės:
 „Kaladynas“: didelės ir mažos įvairių formų, spalvų kaladės, lego konstruktoriai, atraižos, žymekliai,
smulkūs žaislai, statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis, ir kt.
 „Namučiai namai“: žaisliniai indeliai, baldai, rūbeliai, lėlės, lėlių vežimėliai, minkšti žaislai, žaisliukaigyvūnai, žaisliukai-pastatai, žaisliukai-įvairių profesijų žmonių figūrėlės, rakandai, krepšiai, muliažai,
atraižos, pinigėliai, puošybos atributai, žaislai, žymekliai ir kt.
 „Stalo žaidimai“: mozaikos, dėlionės, domino, loto, šaškės, varstymo, pynimo priemonės, karpyti
paveikslėliai, kubeliai, žaidimai su raidėmis, užrašais skirti kalbai ugdyti, raidynai, kortelės priežastiespasekmės, nuoseklumo, priešingybių ir kt. sampratai, žaidimai-galvosūkiai, staliukai, kėdutės ir kt.
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 „Bibliotekėlė“: enciklopedijos, dailės ir nuotraukų albumai, katalogai, kalendoriai, atvirukai, grožinė
literatūra (proza ir poezija), gyvūnai, įvairių formų ir dydžių knygos, vardinės knygelės, lentynos,
suoliukai, žymekliai ir kt.
 „Saviraiškos kampelis“: dailės priemonės, įvairi gamtinė medžiaga, teatro lėlės, vaidybos ir puošybos
atributai, galvos apdangalai, muzikos įrašai, muzikavimo priemonės, moderniosios technologijos,
šviečiančios dėžutės, staliukai ir kt.
 „Smalsučiai“: lupos, matuokliai, mėgintuvėliai, piltuvėliai, sieteliai, įvairūs indai, magnetai, didinamieji
stiklai, termometrai, pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios medžiagos, skaičiuotuvai, specialios
didaktinės skaičiavimo priemonės, erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros, pinigų pavyzdžiai,
skaičiavimo pagaliukai, mikroskopai, žemėlapiai, planai, kalendoriai, plakatai, gaublys, laikrodžiai ir kt.
 „Smėlis ir vanduo“: smulkūs žaislai smėliui ir vandeniui, baseinėliai, prijuostės, paklotės, malūnėliai,
dažai, kriauklės, akmenėliai, pagaliukai ir kt.
 „Aktyvi veikla“: skarelės, juostos, gumos, kaspinai, žymekliai, plunksnos, minkšti kamuoliukai, muilo
burbulai, maišeliai, virvės, smiginis, gaudyklės, skraidukai, kėgliai, šokdynės, ratai, lankai, lazdos,
masažo kamuoliukai, dėžės, krepšiai ir kt.
 „Poilsio zona“: minkštasuoliai, pagalvėlės, minkšti žaislai, muzikos įrašai, spalvotos piramidės,
akvariumai, fontanėliai ir kt.
Ugdanti aplinka salėse. Jose sukauptos saugios ir kokybiškos judėjimą bei kūrybiškumą skatinančios
priemonės, suteikiančios galimybes formuoti, tobulinti vaikų erdvinius, judesio, vaidybinius ir muzikinius
gebėjimus.
Siūlomos sporto priemonės: dideli ir maži įvairios tekstūros kamuoliai; lankai ridenimui,
šokinėjimui, landžiojimui; įvairaus ilgio, storio, paskirties virvės; tuneliai, kiauri maišai, parašiutai;
pusiausvyros priemonės: suoleliai, tilteliai, kopėtėlės, maišeliai; įvairaus dydžio, aukščio dėžės; balansavimo
priemonės: sviediniai, šokliukai, lėkštės, suoleliai; batutai, šokinėjimo maišai; sensorikos, kineziterapijos
priemonės; įvairūs žymekliai; saugaus eismo priemonės; žemi kojūkai; įvairūs poroloniniai čiužiniai;
padalomosios priemonės ir kt.
Siūlomos priemonės muzikiniam ugdymui: dūdelės, barškučiai, būgneliai, tamburinai, švilpynės,
varpeliai, mediniai pagaliukai, kleketai, terkšlės, audio įrašai, muzikinės kortelės, plakatai, akmenukai,
metalofonai, trikampiai, spalvotos skarelės improvizavimui, pirštininės lėlės, muzikinės lazdos, kanklės,
elektrinis pianinas-sintezatorius, muzikos grotuvai, mikrofonai, apšvietimas ir kitos vaizdinės priemonės.
Aikštynuose naudojamos įvairios paskirties nestacionarios, saugios judėjimo priemonės: lazdos su
stovais, barjerai, badmintonas; krepšinio stovai, futbolo vartai; bumerangai; kojūkai; šokdynės; paspirtukai,
dviračiai, elektromobiliai, elektromotociklai; riedučiai; kamuoliai; baseinėliai; batutai; palapinės, tuneliai;
gamtos tyrinėjimo rinkiniai ir kt.
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TEMATIKA
RUGSĖJIS
„Sveika „Pasaka“! Štai ir aš!“
Man įdomu: darželio/grupės aplinka bei jaukios, tvarkingos, tiriančios ir kūrybinės aplinkos
kūrimas, darželio/grupės tradicijos ir jų laikymasis, grupės taisyklių kūrimas, grupėje esantys
žaislai ir jų vieta bei priežiūra grupėje, nauji draugai ir pažintis su jais, nusiteikimas buvimui kartu
bei bendravimui. Keliavimas įvairiomis transporto priemonėmis; žmonės, kurie rūpinasi
kelionėmis (vairuotojai, konduktoriai), eismo taisyklės ir kelio ženklai ir kt.
SPALIS
„Keliauju sveikatos takeliu“
Man įdomu: vaisiai ir daržovės bei jų savitumas, augimo vieta, nauda, vitaminai; burnos higiena ir
dantukai, pažintis su dantų šepetuku ir pasta, dantukų priežiūra; taisyklinga laikysena ir judėjimas,
sveiko gyvenimo pradmenų laikymasis; asmens higienos ir aplinkos švaros laikymasis; bakterijos
ir mikrobai; žmogaus poveikis gamtos išsaugojimui, pagarba gyvybei ir aplinkai; oro tarša,
rūkymo bei kitų pavojingų įpročių žala organizmui ir kt.
LAPKRITIS
„Aš gyvūnijos pasaulyje“
Man įdomu: naminiai ir laukiniai gyvūnai, jų išvaizda, gyvenimo būdas ir sąlygos, panašumai ir
skirtumai; žiemojantys bei išskrendantys paukščiai; naminiai augintiniai, tinkama jų priežiūra ir
globa; vandens gyvūnija, augmenija, jų įvairovė, prisitaikymo gyventi vandenyje savybės ir kt.
GRUODIS
„Trumpiausios dienos beieškant“
Man įdomu: švenčių laukimas ir jų tradicijos bei papročiai, Advento laikotarpis, nuveiktų gerų
darbų, reikšmingų įvykių žymėjimas; draugystė, pagalba vienas kitam, vienišų žmonių lankymas
ar atviruko išsiuntimas ir kt.
SAUSIS
„Metų laikai – mano draugai“
Man įdomu: metų laikų kaita, jų pasikartojimo ritmo pastovumas, būsimų gamtos pokyčių
išgyvenimas; laiko matavimo priemonės (laikrodžiai, kalendoriai, medžių rievės), mėnesių
pavadinimai, savaitės dienos, para, valanda; dėvimų drabužių pritaikymas prie oro sąlygų;
skirtingų metų laikų darbai ir pramogos ir kt.
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VASARIS
„Aš – gintaro krašto pilietis“
Man įdomu: Lietuvos simboliai (himnas, herbas, vėliava), tautiniai drabužiai, papuošalai, juostos;
svarbiausios Lietuvo vietos (Baltijos jūra, kopos, Neringa, Kuršių marios, Gedimino pilis, Valdovų
rūmai ir pan.); Lietuvos sostinė, valiuta, įžymiausi Lietuvos žmonės, lankytinos vietos; miestas,
kuriame gyvenu, žymios miesto vietos, namų adresas ir kt.
KOVAS
„Pasaulis, kuriame gyvenu“
Man įdomu: ekologija, gyvosios ir negyvosios gamtos kaita kiekvienu metų laiku, žmogaus
daromas neigiamas poveikis gamtai, atsakomybė už žemės bei jos išteklių išsaugojimą,
ekologinės pasaulėžiūros formavimas; kosmosas, visata, saulės sistema, saulė ir aplink ją
skriejančios planetos, asteroidai, meteoritai ir kometos; žemės paviršius, jo sudėtis, sausumos ir
vandens santykis, vandenynai, jūsros, upės, ežerai, kalnai, dykumos ir kt.
BALANDIS
„Aš gamtos dalis“
Man įdomu: pažintis su augalais (medžiais, krūmais, gėlėmis), dygstančių sėklų stebėjimas,
suvokimas, kad sėkloje, gumbe, svogūnėlyje, pumpure slypi augalų gyvybė, augalo dygimo,
augimo, kerojimo, žydėjimo, brendimo sekimas bei fiksavimas, augalų priežiūra; vandens
telkiniais (ežerai, upėmis, užtvankomis), jų augalija ir gyvūnija ir kt.
GEGUŽĖ
„Aš esu žmogus“
Man įdomu: žmogaus emocijos (išsigandęs, linksmas, liūdnas, piktas ir kt.), jausmai, žmogaus
kūnas (kūno dalys, iš ko aš sudarytas, mergaitė ar berniukas), pojūčiai (klausa, regėjimas, uoslė,
skonis, lytėjimas), profesijos, pomėgiai, laisvalaikis ir kt.
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AMŽIUS
1-2 metai
Kiekvienas individualus, unikalus, ypatingas
Vaiko prašymas:
„... mane pamatę nusišypsokite. Pasakykite, kad manęs pasiilgote. Padrąsinkite mane. Aš noriu
būti mylimas, pripažintas“.
TĖVŲ LŪKESČIAI
Saviruošos įgūdžių lavėjimas.
Poreikio judėti tenkinimas.
Gebėjimas savarankiškai veikti.
Gebėjimas žaisti greta.
Galimybės tyrinėti, pažinti, atrasti pasaulį.

VAIKO POREIKIAI
Individualus suaugusiojo dėmesys.
Akių ir fizinis kontaktas.
Skatinanti veikti aplinka.
Teigiamos emocijos.
Riboti suaugusiųjų draudimai.

SVEIKAS AUGIMAS
Dviejų metų vaikutis sveria 12-14 kilogramų.
Paauga apie 10 centimetrų.
Miega 12-13 valandų per parą.
Žaidžia 5-6 valandas.
Valgo 4 kartus per dieną.
Pats pasiima žaislus.
Trumpai savarankiškai žaidžia vienas.
Mokosi padėti žaislus į vietą.
Prašosi į tualetą.
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AMŽIUS
3 metai
Aš noriu viską daryti pats
Vaiko prašymas:
„... atkreipkite dėmesį į mane. Klausykite manęs atidžiai, kai kalbu. Pažinkite mane, pastebėkite
mano gabumus, pomėgius.“
TĖVŲ LŪKESČIAI
Vaiko savarankiškumo ugdymas.
Bendravimas su bendraamžiais.
Kalbos tobulėjimas.
Domėjimasis knygelėmis.
Gebėjimas dainuoti, sketi, deklamuoti.
Saugus judesio lavėjimas.
Saviruošos įgūdžiai.
Rankos lavėjimas

VAIKO POREIKIAI
Mano „AŠ“.
Suaugusio individualus dėmesys, meilė.
Saugi, džiaugsminga aplinka.
Judėjimo sąlygos.
Saviraiškos galimybės.
Optimalus „gana“.

SVEIKAS AUGIMAS
Trejų metų vaikutis sveria 14-16 kilogramų.
Turi 20 pieninių dantukų.
Miega 11-12 valandų per parą.
Žaidžia 6-7 valandas.
Valgo pats, gana tvarkingai.
Pradeda pats praustis.
Savarankiškai žaidžia, padeda daiktus į vietą.
Savarankiškai naudojasi tualetu.
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AMŽIUS
4 metai
Kasdien atrandu ką nors naujo

Vaiko prašymas
„...Kasdienybės darbai niekur nedings. Būkite geri, raskite laiko man parodyti šį nuostabų
pasaulį“.
TĖVŲ LŪKESČIAI
Saviruošos įgūdžių lavėjimas.
Gebėjimas savarankiškai veikti.
Poreikių tyrinėti, atrasti, pažinti pasaulį, tenkinimas.
Gebėjimas draugauti.

VAIKO POREIKIAI
Individualus suaugusiojo dėmesys.
Skatinanti norą veikti aplinka.
Bendravimo galimybės.
Noras būti pripažintam, mylimam.
Noras gauti atsakymą į kiekvieną klausimą.

SVEIKAS AUGIMAS
Keturių metų vaikas vidutiniškai sveria 16,5 kg.
Per metus priauga 1,5-2 cm.
Vidutiniškas ūgis – 102 cm.
Per metus paūgėja 5-7 cm.
Intensyviai formuojasi savimonė, savarankiškumas, efektyvumo tikslingumas.
Suaugusiojo vaidmuo, reguliuojant vaiko elgesį – didžiulis.
Pagrindinė veikla – siužetiniai - vaidmeniniai žaidimai.
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AMŽIUS
5 metai
Mes vaikučiai - pabiručiai

Vaiko prašymas
„... aš esu ypatinga dovana. Saugokite mane ir mylėkite. Reikalaukite iš manės atsakomybės už
savo veiksmus. Parodykite, kaip reikia gyventi ir švelniai drausminkite mane. Jei jums nepatinka, ką aš darau,
padėkite suprasti, kad jūs mane vis tiek mylite“.
TĖVŲ LŪKESČIAI
Gebėjimas planuoti savo veiklą, pajungti savo norus suaugusiojo reikalavimams.
Pagarba suaugusiajam.
Poreikis būti tvarkingu, geru.
Sugebėjimas atrasti priežastinį ryšį.
Gebėjimas orientuotis ir mokėjimas elgtis artimoje aplinkoje.

VAIKO POREIKIAI
Būti pripažintam, išklausytam, mylimam.
Įvairiapusės žaidybinės, kūrybinės veiklos galimybės.
Noras pažinti (viską ir visus).
Suaugusiojo paskatinimas.
Būtinybė bendrauti su bendraamžiais.

SVEIKAS AUGIMAS
Penkių metų vaikas vidutiniškai sveria 19 kg.
Per metus priauga 2-2,5 kg.
Vidutinis ūgis – 1,10 cm.
Per metus paūgėja 7-8 cm.
Būdingas intensyvūs vaiko asmenybės formavimasis.
Formuojasi jausmai, pareigos, jausmas.
Žino dorovines normas, gali objektyviai vertinti draugų poelgius.
Siužetiniai- vaidmeniniai žaidimai – pagrindinė veikla.
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „ROPĖ“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supratimo apie šeimą ugdymas.
UŽDAVINIAI:
 išsiaiškinti sąvoką „šeima“, jos sandarą;
 išmokti eilėraštukų, mažybinių žodelių;
 kalbantis su vaiku siekti, kad jis gerbtų, mylėtų ir padėtų savo šeimai.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Eiliuota pasaka „Ropė“. (8). (9 PRIEDAS).
 Violeta Palčinskaitė „Mama“. ((12), p. 6). (3 PRIEDAS).
 Violeta Palčinskaitė „Tau, mamute“. ((12), p. 8). (4 PRIEDAS).
 Janina Degutytė „Ačiū“. ((12), p. 7). (5 PRIEDAS).
 J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Vakaras“. (6 PRIEDAS).
Žaidinimai:
 „Mylu mylu“ („Mylu mylu, spust spust, prie širdelės glust, glust“), ((12), p.
6).
 „Gydū gydū kateles“ („Gydū gydū kateles, keps močiutė bandeles, duos
tėvelis pinigėlių, nusipirksim pyragėlių), ((12), p. 18).
Lopšinės:
 „A - a – a - a pupa“ (A – a – a – a pupa, kas tą pupą supa, supa tėtis ir mama ir
katytė murzina).
 „Liuli liuli“ (A – a – a liuli, katinėlis guli, o katytė motinytė marškinėlius
siuva).
Pirštelių žaidimas:
 „Ropė“. (25 PRIEDAS).
 Išmokti kuo daugiau mažybinių žodžių (mamytė, motulė, mamutė, tėtis,
tėvelis, tėtukas).
 Mokytis pasakyti tėvelių vardus.
 Pokalbis apie senelius ir močiutes.
 Perkurti pasaką įtraukiant kitus veikėjus (šeimos narius, t.t.), pakeičiant
situaciją (žvejojo ir pagavo didelę žuvį, t.t.).
 Atsinešti iš namų šeimos nuotraukų, tyrinėti ir įvardinti šeimos narius.
 Vartant knygeles susipažinti su įvairių gyvūnėlių šeimomis, juos įvardinti.
 Nagrinėti paveikslėlį „Mūsų šeima“ ((6), p. 6-7).
 Žaisti lytėjimo žaidimus – liesti lėlytes, bandyti įvardinti jų kūno dalis
(užrištomis akimis, žiūrint).
 Rūšiuoti paveikslėlius – į vieną dėžutę – žmones, įvardijant, kas jie tokie
(mama, tėtis, senelis, močiutė), į kitą – gyvūnėlius. Gyvūnėlius vėl suskirstyti
šeimomis (tėvai-vaikai).
 Padaryti dovanėlę (pagal kiekvieno vaiko galimybes) ir pasveikinti šeimos
narius gimimo dienos, mamos, tėčio dienos proga.
 Mokytis pažaidus padėti daiktus į vietą.
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 Aplikuoti mamos ir tėčio portretus.
 Paroda „Daržo karalienė Ropė“: su šeimos nariais (įvairiomis technikomis)
padaryti ropės paveikslėlį ir atnešti į grupę parodėlei.
 Knygelės (fotoalbumo) „Štai kokie mes!“ su tėvais leidyba (kūrimas).
 Žaisti judrųjį žaidimą „Ropok namo“. ((3) p. 134). (40 PRIEDAS).
 Šokti per virvutę, padėtą ant grindų.
 Žaisti judrųjį žaidimą „Susirask namelį“. (41 PRIEDAS).

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su augalų augimo procesu, sąlygomis (saulė, vanduo, savitarpio pagalba) pasakojant ir
vaidinant pasaką „Ropė“
UŽDAVINIAI:
 skatinti tyrinėti ir pažinti gamtos procesus, kurie įtakoja augimą;
 lavinti ir vystyti vaikų kalbinius įgūdžius, vystant pasakos personažų dialogą;
 skatinti raiškaus žodžio, dailės, muzikos, šokio patirtį;
 skatinti išgyventi kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
 Prieš skaitydami pasaką su vaikais pasikalbėti, kaip jie įsivaizduoja ropę,
senelį, senelę, mergaitę, šunelį, katytę ir pelytę.
 Knygelės „Ropė“ skaitymas. (1 PRIEDAS). Pirmą kartą išklauso. Skaitant
antrą kartą – suranda veikėjų figūrėles, pagal siužeto eigą jas po vieną deda ant
stalo, kilnoja, sukioja, rodo aprašytus veiksmus. (46-48 PRIEDAI).
 Sudėti paveikslėlius eilės tvarka, pasakoti pagal paveikslėlį. (46-48 PRIEDAI).
 Vaidinant pasaką su karūnėlėmis paįvairinti tiesiogine kalba. (24). Pvz.
„Senele, senele, ateik – padėsi ropę rauti“ – „Gerai, tuoj skubu“. Ugdyti
dialoginę kalbą. Pavyzdžiui, senelis su senele kalbasi apie darže augančią ropę,
ją raudami tariasi, ką darys toliau, išrovę džiaugiasi ir girią milžinę, svarsto
kaip pasielgti – žalią valgyti, kepti ar parduoti... (52 PRIEDAS).
 Eiliuota pasaka „Ropė“ (8). („Senelio daina“, „Rainiuko daina“, „Derliaus
daina“). (2 PRIEDAS).
 Eilėraštis Zitos Gaižauskaitės „ Kas pribarstė ant gėlių“. (7 PRIEDAS).
 Eilėraštis Zitos Gaižauskaitės „Vasaros darbeliai“. ((27), p. 41). (23
PRIEDAS).
Skaičiuotės „Eini meini“ („Eini meini vienkepuri, ištrauk šaknį iš maguri, ei
lei ližu lažu, aks laps, klevo laps“). „Ritė bitė“ („Ritė bitė be ragų. Kinkis
binkis be ausų. Aus baus, bus medaus, storą ropę laukan raus“). ((15) p. 9, 34).
 M. Vainilaičio eilėraštis „Daržovių skaičiuotė“. (37). (8 PRIEDAS).
 Susipažinimas su veiksniai, kurie įtakoja augimo procesą: saulė, lietus, žemė,
darbas.
 Saulė
Pritaikytos užduotys pagal amžių. ((22), p. 24-25). (60 PRIEDAS).
 Lietus
Pritaikytos užduotys pagal amžių. ((22), p. 28-29). (61 PRIEDAS).
 Žemė ir darbas
Pritaikytos užduotys tema „Augalų pasaulis“. ((23), p. 34-35). (62 PRIEDAS).
 Įvairių sėklų pažinimas (žirnis, pupa, saulėgrąža, moliūgo sėklos ir t.t.)
 Svogūno sodinimas ir augimo proceso stebėjimas.
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 Paveikslėlyje nupieštų daiktų skaičiavimas (personažų). Skaitydami vaikui
knygutę ir rodydami paveikslėlius, padėti jam rasti ir suskaičiuoti ten
pavaizduotus daiktus. ((33), p. 19). (63 PRIEDAS).
 Liečiamosios kortelės. Mokoma sieti kiekį su skaičiumi, skaičių pavadinimų.
((33), p. 26). (64 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kuris aukštesnis?“. Mokoma matuoti aukštį, ilgį, sustatyti pagal ūgį
ar aukštį. ((33), p. 48). (66 PRIEDAS).
 Žaidimas „Skaičių seka“ Mokoma skaičių sekos iš kairės į dešinę. ((33), p.
61). (67 PRIEDAS).
 Priemonė „Auga ir keičiasi“. Kortelės veiksmų ir įvykių eiliškumui nustatyti,
vienos eilės įvykių kortelių spalva vienoda. Diskutuojant ir kalbant nustatyti,
kokie įvykiai pirmieji, kokie tolimesnieji. Sudedama įvykių seka. ((34), p. 8485). (55 PRIEDAS).
 Žaidimai matematinių vaizdinių formavimui „Į talką“. Įtvirtinti sąvokas
„daug“, „vienas“, „po vieną“, „nė vieno“. ((34), p. 25-26). (68 PRIEDAS).
 „Kelintas, kelinta?“. ((34), p. 27). (69 PRIEDAS).
 Pasodinto svogūno laistymas, prižiūrėjimas.
 Žaidimas „Pasitikėk draugu“ Ant lentos nupiešiama ropė (apskritimas). Vaikui
užrišamos akys ir jis turi nupiešti lapus. Kiti draugai patarinėja. ((34), p. 13).
 „Pasakiškas takelis“. Kortelė. Kurioje kavos pupelėmis išklijuotas takelis nuo
vieno pasakos personažo iki kito. Auklėtoja seka pasakėlę, vaikas pradeda
vesti piršteliu pupulių takeliu. Sustoja prie įvardinto personažo, o po to seka
toliau. Smulkioji motorika. ((34), p. 23-24).
 Žaidimas „Perduok draugui“. Ugdyti pasitikėjimą, atsakomybę, pagalbos
jausmą, sutelkti dėmesį. Perduoti draugui sėklų (pupelių) saujelę. ((34), p. 2829).
 Žaidimas „Riešutėlis“ Iš kumščių padaryti vamzdelius. Užsimerkus
paleidžiama pupelė, reikia pagauti. Reikia atspėti pas ką. ((29), p. 54).
 Vaidmeninis žaidimas „Virtuvėje“, virti košę iš ropės.
 Vaidmeninė pasaka „Ropė“. Imituojami judesiai. Veikėjai: berniukas, vilkas,
senelė, mergaitė, šunelis, katė, pelė, pasakotojas. ((19), p. 75-78).
 „Mažasis teatras.
Ropė“ Vaidinimas su karūnėlėmis (Pasiskirstyti
vaidmenimis, pasiruošti dekoracijas, kurti kostiumus ar jų detales, pasirinkti
vaidinimo reikmenis, pritaikyti vaidinimui daiktus iš grupės ar namų aplinkos,
parinkti muziką, repetuoti, apipavidalinti spektaklio skelbimą ir programėles,
pakviesti žiūrovus – tėvelius ar kitus vaikus, kūrybingai ir pagal savo išgales
vaidinti pasaką.
 Priemonė „Pažiūrėk. Suvaidink“. ((34), p. 48). (70 PRIEDAS).
 Daina „Rudens karalystėj“. Yamaha CD. (4). Imituojami dainelės judesiai. (39
PRIEDAS).
 Lankstinys „Knyga“ (geometrinė figūra, lenkimas, padėtis lape).
Ropės
augimo ciklo kūrimas. (71 PRIEDAS).
 Aplikacija „Ropė“. (72 PRIEDAS).
 Žaidimas „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“ ((13), p. 13-17).
 Žaidimas „Pasėjau linelius“ ((13), p. 22-24).
 Žaidimas „Bulvė“ (ropė). Ratu. Skaičiuote išrenkama „Bulvė“. Jis atsistoja
vidury. Vaikai vienas kitam ridena kamuolį stengdamiesi pataikyti ir jį išmušti.
Vidurį esantis vaikas turi peršokti. ((29) p. 22).
 Žaidimas „Obuolių (ropių) derlius“. Vaikams išdalinama po obuolį. Vienas
vaikas vedėjas. Jis atsitupia viduryje. Po komandos vaikai atsitūpę kuo
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greičiau skuba į vidurį ir įdeda obuolį. ((29) p. 44).
 Judrieji žaidimai:
„Surink viską į krepšelį“.
„Lietutis laisto ropę“.
AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su augalo dalimis, būtiniausiomis augalo augimo sąlygomis.
UŽDAVINIAI:
 prisiminti augalo sąvoką;
 įvardinti augalo dalis – sėkla, šaknys, stiebas, lapai, žiedas;
 ugdyti supratimą, jog augalui augti svarbiausia – šviesa, drėgmė ir šiluma.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Ropė“. (32). (1 PRIEDAS).
 J. Marcinkevičius eilėraštis „Daržininkė“. ((12), p. 151). (10 PRIEDAS).
 R. Skučaitės eilėraštis „Lietutis“. ((12), p. 49). (11 PRIEDAS).
 V. Mykolaitis – Putinas eilėraštis „Pumpurėlis“. ((12), p. 136). (12 PRIEDAS).
 J. Degutytės eilėraštis „Pienė“. ((12), p. 137). (13 PRIEDAS).
 L. Gutausko kūrinėlis „Saulės dukra“. ((12), p. 257). (14 PRIEDAS).
 M. Ryliškienė „Raudonuogis. Apie medžio gyvenimą“. (31). (15 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Šimtą akių galva turi, visos jos į saulę žiūri. Kas?“ (Saulėgrąža) ((25), p. 2).
 „Kai jauna buvau, rože žydėjau, kai pasenau, akis įgijau, pro tas akis pati
išlindau. Kas?“ (Aguona) ((25), p. 5).
Skaičiuotės:
 „Ritė bitė be ragų, Kinkis binkis be ausų. Aus, baus, bus medaus. Storą ropę
laukan raus!“ ((40), p. 204).
 „Augo medelis, Nukrito lapelis, Bumt!“ ((40), p. 220).
 „Šitam dideliam krepšely Yra daug gražių gėlių. Kiek yra gėlių, Pasakysi tu!“
((40), p. 220).
Užduotys prie stalo:
 Iš paveikslėlių sudėti ropės (ar kito augalo, pavyzdžiui, raudonuogio, medžio)
gyvenimo ciklą – nuo sėklos iki didžiulės ropės ir, žiūrint į tuos paveikslėlius,
sekti pasaką „Ropė“. (53 PRIEDAS).
 Žaidžiant pirštukinėmis lėlėmis sekti pasaką „Ropė“, akcentuojant, jog ropę
buvo sunku išrauti todėl, kad šaknys, glūdinčios giliai po žeme, ją tvirtai laikė.
 Žaidimas „Jei didelis, tai... jei mažas, tai...“. (54 PRIEDAS).
 Pasakos „Ropė“ skaitymas žiūrint į paveikslėlius. (50 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Keturi gėlės žiedlapiai“. (11). (73 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Nuo sėklytės – prie gėlytės“ – kiekvienas vaikas pasodina
savo augalą (sėkla gyvybės pradžia), stebi kaip jis auga, kaip stybsta jo stiebas,
kaip atsiranda lapeliai, kaip sukraunamas žiedas ir pan., rūpinasi savo augalu,
laisto jį, prižiūri, kad jam užtektų šviesos ir šilumos.
 Pratybų lapas „Kas svarbiausia augančiam augalui?“. (74 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Daiktai, augalai ir gyvūnai“. (9). (75 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Augalo dalys“. (76 PRIEDAS).
 Rūšiuoti sėklas – atrinkti giles nuo kaštonų, saulėgrąžas nuo moliūgų sėklų,
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pupeles nuo žirnių ir pan. Išsiaiškinti, kurias sėklas lengviau buvo pastebėti,
paimti, kurias greičiausiai pavyko atrinkti ir pan., išsiaiškinti, kurios sėklos
didžiausios, o kieno – mažiausios. Paprašyti sudėti sėklas (imant kiekvienos
rūšies po vieną) didėjimo tvarka.
Eksperimentas „Kodėl augalams reikia šviesos?“. ((18), p. 156). (43
PRIEDAS).
Žaidimas „Tyrinėtojas“ – tyrinėjimas su padidinamuoju stiklu augalų sėklų,
augalų lapų, augalo žiedų ir pan.
Pasinaudojant IKT žaisti žaidimus poroje su draugu, vienas kitam patariant,
pasitariant, palaukiant savo eilės „Gėlių žiedų dėlionės“ (41).
Žaidimas „Linksmasis daržininkas“. ((2), p. 87). (33 ir 37 PRIEDAI).
Žaidimas „Ropės rovimas“. ((2), p. 98). (34 PRIEDAS).
Pasinaudojant IKT spalvinti gėlių paveikslėlius tiesiog kompiuteryje (42).
Meninis darbelis „Saulėgrąža“. (43). (77 PRIEDAS).
Meninis darbelis „Gėlės lietuje“. ((16), p. 6). (78 PRIEDAS).
Meninis darbelis „Obelis“. ((16), p. 21). (79 PRIEDAS).
Meninis darbelis „Saulėgrąža“ (2 variantas). ((17), p. 22). (80 PRIEDAS).
Priemonė „Žaidžiame teatrą. Pasaka Ropė“. (51 PRIEDAS).
Edukacinė išvyka į Šiaulių universiteto Botanikos sodą pasižiūrėti augalų.
Užduotys akies ir rankos koordinacijai lavinti – „Žiedeliai“. ((1), p. 4). (81
PRIEDAS). „Eglutė“. ((1), p. 2). (82 PRIEDAS). „Beržas“. ((1), p. 14). (83
PRIEDAS).
Užduotis akies ir rankos koordinacijai lavinti – „Nebaigtas paveikslas“. ((5), p.
6). (84 PRIEDAS).
Žaidimas „Gėlių gaudynės“. ((2), p. 62). (35 PRIEDAS).
Pasinaudojant IKT žaisti atminties lavinimo žaidimą „Gėlė“: įsiminti
paveikslėlio vietą ir atrasti antrąjį tokį pat – kuo greičiau. Yra 5 sudėtingumo
lygmenys. Galima rinktis pagal vaiko gebėjimus. (44).
Stalo žaidimas smulkiajai motorikai lavinti „Žiedų pieva“ – ant prisiūtų
sagučių sagstyti nunertus gėlių žiedelius. Žiedeliai įvairių spalvų. Galima
paprašyti, kad vaikas pirmiausia susagstytų vienos spalvos žiedelius, vėliau
kitos ir pan. O galima tiesiog sagstyti bet kokia tvarka arba formuojant įvairius
ornamentus.
Žaidimas su šviesos stalu, dėliojant pasakos „Ropė“ personažus (46-48
PRIEDAI) arba augalo dalis (85 ir 86 PRIEDAI).

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 pagalbos jausmo ugdymas pasakos pagalba.
UŽDAVINIAI:
 pastebėtų kam reikia pagalbos, atjaustų paguodžiančiais žodžiais;
 mokytųsi spręsti iškilusias problemas;
 pagal galimybes padėtų, užjaustų mažesnius, vienišus, atstumtus;
 globotų šalia esančius gyvūnėlius, augalus.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasakos „Ropė“ skaitymas, demonstruojant paveikslėlius ant magnetinės
lentos. (46-48 PRIEDAI).
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 Pasaka „Išvien geriau išeina“. (16 PRIEDAS).
 M. Vainilaičio eilėraštis „Triušiukai“, aptarti vaikų elgesį, pagalbą
triušiukams. (17 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Iš namų išeina kaip smėlio grūdelis, o namo pareina kaip duonos rėčkelė“.
(Ropė). ((30), p. 98).
 „Po žaliuoju ąžuolu apsisukau kamuoliu“. (Ropė). ((30), p. 98).
 „Šarangė varangė po suolu pasirangė“. (Šuo). ((30), p. 72).
 „Kamuoliukas, liemeniukas, keturi pagalėliai ir kačergėlė“. (Katė). ((30), p.
74).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Daug rankų didžią naštą paneša“. ((36), p. 192).
 „Kur stos du trys – viską padarys“. ((36, p. 164).
 „Bičiulį nalaimėje pažinsi“
 „Nesigailėk davęs, džiaukis gavęs“.
Skaičiuotės:
 „Eni beni diki daki
Urbu šurbu diki šmaki
Aus baus duos medaus
Storą ropę laukan raus“.
Pasakiškų situacijų sukūrimas ir jų sprendimas:
 Kodėl senelis negalėjo vienas išrauti ropės?
 Senelis gyvena vienas, kas galėtų padėti seneliui?
 Ar senelis galės vienas parnešti ropę, sugalvok kas galės padėti jam parnešti?
 Ropė užaugo labai didelė, kaip didžiulis namas. Ką senelis su ja darys?
 Ką darytų senelis jei užaugtų ne viena, o kelios didelės ropės?
 Kalbinis vaikų žaidimas „Ropės rovimas“. (34 PRIEDAS).
 Suskaičiuoti kiek buvo pasakos veikėjų, kas pirmas, antras.... atėjo seneliui į
pagalbą.
 Žaidimas „Kas man gali padėti?“ – atpažinti situacijas, kai ieškai paramos ir
pagalbos: anūkėlė susižeidė koją ir negali paeiti, kas padės anūkėlei? Vaikai
užėmė karuselę ir neleidžia mažesniems.
 Padėti surasti kelią per labirintą pelytei, šuniukui, katytei skubantiems pas
senelį, bet pasiklydusiems.
 Pagalba žiemą paukšteliams: padėti alkaniems paukšteliams, pagaminti jiems
lesyklėlę, paberti trupinėlių, grūdų.
 Pažaisti didaktinį žaidimą: „Mano poelgiai“ suskirstyti paveikslėlius su
probleminėmis situacijomis pagal grupes: „Geri poelgiai“, „Blogi poelgiai“,
„Netyčiniai poelgiai“. (65 PRIEDAS).
 Tapti padėjėju, padėti Senelei padalinti ropę (ragavimas, nusakyti kokia ji:
saldi- rūgšti, kieta-minkšta – priešingybės).
 Tapti „svarstyklėmis“ – į abu delniukus įsidėti ropę ir kitą daržovę ar vaisių,
nusakyti „sunkesnis“, „lengvesnis“.
 Pažaisti didaktinį žaidimą: „Kas auga darže, o kas sode ?“ – padėti ežiukui
susirasti obuolių, kur jis ieškos? (apibendrinantys žodžiai „vaisiai“,
„daržovės“.
 Papasakoti kitiems grupės vaikams: „Aš padėjau“ (užsisegti sagas, „Aš
pagelbėjau“ (apie paramos ir pagalbos atvejus);
 Panaudojant paveikslėlius aptarti problemines elgesio situacijas;
 Padeda susirinkti pabirusius daiktus;
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 Draugas liūdi, užsigavo;
 Susipyko du grupės vaikai.
 Kurti knygelę „Pagalbininkas“ – jame iš žurnalų, laikraščių išsikerpa ir
priklijuoja paveikslėlius: „Padėjau“ (seneliui, senelei), „Užjaučiau“ (broliuką,
sesutę), „Nuraminau“ (draugą).
 Išsikirpti širdelių, nusipiešti padėkos atviručių, dovanoti draugams,
artimiesiems už gerus poelgius, pagalbą.
 Pasigaminti medalių (štampuojant įvairių daržovių štampukais) – dovanoti
kitiems su nusiteikimu padėti, pagelbėti.
 Padainuoti ir dainelės turiniui atliepti judesiais „Tas žvirblelis nabagėlis?“.
Padėti spręsti problemas:
 sugalvoti kaip padėti draugui pasiekti aukštai padėtą ar pakabintą daiktą;
 pagelbėti draugui bijančiam eiti aukštu gimnastikos suoleliu, pakelta lenta,
lipti laiptais ir kt.
 Pažaisti gaudynes užrištomis akimis, liečiant atpažinti kurį sugavo.
 Žaidžiant su kamuoliu: ridenant, mėtant ir netyčia užgavus parinkti tinkamą
žodį ir atsiprašyti.
 Pagalba draugui ridenant kimštus kamuolius, žiemą – sniego kamuolius.

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 žmogaus gyvenimo linijos suvokimas per pasaką „Ropė“.
UŽDAVINIAI:
 suvokti žmogaus gyvenimo liniją: gimsta, auga, bręsta, sensta, miršta;
 sužinoti apie žmogaus nuolatinį keitimąsi: keičiasi išvaizda, elgesys, drabužiai ir kt.;
 lyginti savo ir kitų išorinių požymių įvairovę;
 domėtis įvairaus amžiaus, tautybės žmonėmis;
 mokytųsi bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Ropė“. (1 PRIEDAS).
 Pasaka „Broliukas ir sesutė“. (45). (18 PRIEDAS).
 Pasaka „Tėvelis obuolį reškia“. (46). (19 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Mylimam tėtukui“. (47). (20 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Ta mamytė, ta mama“. (48). (21 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Kad buvai jaunas, būsi ir senas“.
 „Koks amžius, toks ir protas“.
 „Senam dera patarti, jaunam – išklausyti“. ((14), p. 23).
Mįslės:
 „Ką visi žmonės dabar veikia?“. (Sensta). ((26), p. 36).
 „Kas rytą vaikšto keturiom, dieną – dviem, o vakare – trimis kojomis?“.
(Žmogus). (21).
Skaičiuotės:
 „Sėdi senis ant šakos, laukia karo pabaigos. Triokšt, nulūžo ta šaka, štai ir
karo pabaiga“. ((35), p. 5).
Pirštukų žaidimai:
 T. Beliajeva „Piršteli, koks tavo vardas?“. ((27), p. 39). (27 PRIEDAS).
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 T. Beliajeva „Piršteli, piršteli, kur tu buvai?“. ((27), p. 39). (28 PRIEDAS).
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Pagal pateiktus paveikslėlius pasekti pasaką, aptariant veikėjų amžių, lytį,
išvaizdą.
Kopijuoti, parašyti savo šeimos narių vardus.
 Pokalbis – diskusija „Panašūs ir skirtingi“: pakalbėti kuo esame panašūs ir
skirtingi (amžius, judesiai, eisena, plaukai, išvaizda). Aiškintis ir suvokti
giminystės ryšius.
 Užduotis „Pagalvok ir pasakyk“. Kuo kiekvienas iš jūsų skiriatės nuo savo
šeimos narių?
 Susipažinti su sąvokomis jaunas, senas, vaikas, paauglys, jaunesnis, vyresnis,
kaip aš ir kt.
 Stalo žaidimas „Man draudžiama, suaugusiems galima“. Įvairius siužetinius
paveiklslėlius suskirstyti į dvi grupes, pvz.: žaisti su žaislais; važinėti
dviratuku; vairuoti mašiną; naudotis elektros prietaisais.
 Lavinamoji užduotis iš knygos „Parenkite savo vaiką mokyklai“. ((20), p.
161). Užduotis 13).
 Pratimai: 1. Aš – ypatingas. 2. Augu ir keičiuosi. Ugdomi gebėjimai: pasitikėti
savimi ir savo gebėjimais; suvokti save kaip savitą ir ypatingą. (49).
(http://www.smm.lt/uploads/documents/gyvenimo-igudziuprograma/ikimokyklinis_amzius.pdf).
 Pokalbis „Meilė ir globa“. Šeimoje visi rūpinasi vieni kitais, kuo galėdami
vieni kitiems padeda. Kuo tavo šeimos nariai padeda vieni kitiems?
 Žiūrėti ir aptarti visų nuotraukas su giminėmis.
 Keisti išvaizdą persirenginėjant.
 Giminės medžio darymas.
 Piešti save bei šeimos narius.
 Lipdyti iš plastilino pasakos veikėjus, nulipdžius suvaidinti pasakos siužetą.
 Žaidimas „Kaimynai“. ((10), p. 25). (42 PRIEDAS).
 Akcentuoti, jog reikia gerbti senesnius už save, jiems pagelbėti.
 Žaisti „Šeimos estafetė“. Ropoti keturpėsčia, bėgti pilna jėga, rasti sumanų
sprendimą, bėgant tarp daiktų, stiprinant nuojautą apie kiekvieno amžiaus
teikiamas galimybes žmogui.

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su augalo gyvenimo ciklu per pasaką „Ropė“.
UŽDAVINIAI:
 pažintų ir mokėtų apibūdinti augalo gyvenimo ciklą;
 suprastų ir pasakytų, kam augalams reikalingas vanduo, oras ir saulė;
 gebėtų įvardinti augalo sudedamąsias dalis;
 stebėti augalų augimą grupėje, žymėti pokyčius (svogūną, pupą).
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Ropė“. (1 PRIEDAS).
 Vincas Mykolaitis-Putinas „Pumpurėlis“. ((23), p. 35). (12 PRIEDAS).
 Petras Gaulė „Pušys“. ((23), p. 35). (22 PRIEDAS).
 Zita Gaižauskaitė „Vasaros darbeliai“. ((23), p. 35). (23 ir 26 PRIEDAI).
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 Justinas Marcinkevičius „Daržininkė“. ((12), p. 151). (10 PRIEDAS).
 Birutė Lenktytė „Žydėjimas“. ((12), p. 151). (24 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Bloga sėkla ir nesėta auga“. ((36), p. 19).
 „Mažas grūdas dideliu medžiu užauga“. ((36), p. 32).
Mįslės:
 „Žiemą nusirengia, o vasarą apsirengia“. (Lapuočių miškas). ((23), p 35).
 „Girioje gimė, girioje augo, o girios nematė“. (Šaknis). ((23), p. 35).
 „Žalia žolė, bet ne žolė“. (Sudygę rugiai). ((28), p. 68).
 „Žolelė, žuvelė vienu vardeliu“. (Linas, lynas). ((28), p. 68).
 „Raudonas gaidžiukas po žeme gieda“. (Morka, Burokas). ((28), p. 181).
Pirštukų žaidimai:
 V. Palčinskaitė „Žirnių namelis“. ((27), p. 43). (29 PRIEDAS).
 „Pasivaikščiojimas“. ((27), p. 46). (30 PRIEDAS).
Žaidimai:
 „Gėlininkas“. ((28), p. 195). (31 PRIEDAS).
 „Ropės rovimas“. ((36), p. 22). (32 PRIEDAS).
Dainos:
 Lietuvių daina „Oi tu rūta, rūta...“. ((28), p. 196). (38 PRIEDAS).
 Išvardink ko reikia, kad augalas augtų?
 Pasodink savo mėgstamą augalą ir stebėk, kaip jis auga.
 „Sodas bute“. ((7), p. 184). (44 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Dvispalvis gėlės žiedas“. ((7), p. 300). (45 PRIEDAS).
 Pasakos skaitymas su paveikslėliais. (49 PRIEDAS).
 Paveikslėlių pagalba supažindinti su augalo augimo ciklu. (56 ir 57
PRIEDAS).
 Paveikslėlių pagalba supažindinti su augalo sudedamosiomis dalimis. (58
PRIEDAS).
 Pagalvoti, kas žmogaus ir augalo gyvybei būtinai reikalinga, - šviesa, šiluma,
vanduo, maistas, oras, drabužiai, trąšos, - surasti, iškirpti, nupiešti tų
būtiniausių dalykų paveikslėlius, piešinius, ženklus: saulę, laistytuvą,
purkštuvėlį, vandens lašus, indus su vandeniu, šildytuvą, stalinę lempą... iš tų
paveikslėlių sudaryti „TIK ŽMOGAUS“, „TIK AUGALO“, „ŽMOGAUS IR
AUGALO“ reikmių ratus, sužinant, kiek daug tų pačių dalykų reikia ir vaikui,
ir augalui. ((39), p. 129). (59 PRIEDAS).
 Sudėlioti žiedus, gėles, jų puokštes, gėlynus iš skaitmenų, juos iškirpus iš
laikraščių, apibrėžus pagal trafaretą. Pavadinti jau žinomus skaitmenis,
sugalvoti gėlėms vardus, puošti jomis įvairius daiktus. ((39), p. 129). (88
PRIEDAS).
 Skanauti, ragauti, o kartu gvildenti, lukštenti, bandyti perkelti, padalinti
mirkytas sėklas, įsitikinant, kad vienos jų vienskiltės, o kitos – dviskiltės. Per
pusę neskylančias, t. y. Vienskiltes, sėklas dėlioti ant vienspalvių skritulių, o
dviskiltes sėklas ant dvispalvių skritulių, kurių viena dalis – vienokios
spalvos, o kita tokia pati dalis – kitokios. ((39), p. 132).
 Tyrinėti įvairaus dirvožemio – smėlio, lauko ar miško žemės, molio – savybes,
išsiaiškinant, į kurį jų vanduo susigeria greičiausiai, o kuris jų ilgiausiai
išlaiko drėgmę. Smėlį, lauko ar miško žemę bei molį sudėti į tris vienodo
dydžio popierinius, plastmasinius ar molinius vazonėlius gėlėms. Vazonėlius
pastatyti ant stiklinių indų ir pilti vandenį ant dirvožemio, stebint, per kokios
sudėties žemę vanduo persisunkia greičiausiai, o per kokios – vėliausiai. Po
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dviejų dienų tuos visus tris vazonėlius patikrinti ir nustatyti, kuris dirvožemis
jau sausas, o kuris – dar drėgnas. Smėlį, lauko ar miško žemę bei molį
apžiūrėti per padidinamąjį stiklą, geriau suvokiant, kodėl jie praleidžia ar
sukaupia drėgmę, kad įgytą patirtį būtų galima panaudoti vėliau, ruošiant
žemę sodinukams. ((39), p. 134).
 Užduotis skaičiavimui „Žirniai“. (87 PRIEDAS).
 Iš įvairių žurnalų, laikraščių, spalvinimo ar susidėvėjusių knygelių iškirpti
paveikslėlius, iliustracijas, piešinius, kuriuose atvaizduoti daiktai, pagaminti iš
miško augalų: mediniai namai, baldai, valtys, krepšiai, instrumentai, guminiai
ir mediniai žaislai, dažai, tepalai, vaistai. Surūšiuoti juos pagal tai, iš ko vienos
ar kitos gėrybės pagamintos, iš sudėti į vokus su atitinkamo medžio, krūmo,
gėlės, žolės siluetais ir pavadinimais. ((38), p. 142).
 Naudodami pagamintus pasakos veikėjus, savarankiškai, ar padedami
auklėtojų, vaidina pasaką. (46-48 PRIEDAI).
 Atsinešti su draugu įvairių sėklų ir tikrinti jų daigumą, sodinant jas į žemę
popieriniuose ar plastmasiniuose kiaušinių dėkluose, jų lukštuose,
vienkartiniuose puodeliuose, durpių vazonėliuose, specialiai pritaikytuose
sėklų daiginimui ir daigų pikavimui. Indelius su pasodintomis sėklomis
pastatyti šiltoje, šviesioje vietoje, kasdien saikingai laistyti, keletui dienų
pridengti stiklo plokšte, polietileno plėvele ir stebėti, kelintą dieną pasirodys
daigeliai. Trečią ketvirtą dieną pasirodžius daigeliams, kortele su atitinkamu
skaitmeniu pažymėti, kelintą dieną daigeliai pasirodė. Sudygus visoms
daigioms sėkloms, paveikslėliais ir skaitmenimis sudaryti augalų dygimo
trukmės lentelę jauniesiems sodininkams. ((39), p. 128).
 „Šiaudai ir žolė“. ((7), psl. 206). (89 PRIEDAS).
 „Purškimo technika su popieriniais šablonais“ arba augalo trafaretas
pasidarytas arba apipurkšti suspaustą augalą iš knygos. ((7), p. 268). (90
PRIEDAS).
 „Popierinės gėlės“. ((7), p. 308). (91 PRIEDAS).
 Dainelės – „Lopšinė“, „Polka tinka kiekvienam“.
 Žaidimai, rateliai – „Kvarabas po ropes“, „Kur senelis žaliabarzdis?“.
 Judrusis žaidimas „Puokštė“. ((10), p. 10). (36 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Linksmasis daržininkas“. ((10), p. 62). (33 PRIEDAS).
Skambant liaudies dainelėms „Aš pasėjau linelius“, „Žilvitis“, „Kanapėlė“, viso
kūno judesiais nuosekliai imituoti augalo vystimosi būvius (dygsta, auga, žydi,
noksta, vysta), ((39), p. 135).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „KATINĖLIS IR GAIDELIS“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su naminiais ir miško gyvūnais per pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kad vaikai klausytų sekamos, skaitomos pasakos;
 bandyti įvardinti pagrindinius pasakos veikėjus;
 stengtis suvaidinti sekamą pasaką naudojant pirštukines lėles;
 imituoti katinėlio, gaidelio, lapės judesius;
 padėti suvokti kalbos prasmę, ugdyti sakytinę kalbą;
 suteikti džiugių emocijų ir išgyvenimų;
 parodyti gyvūnėlių žaisliukus (kačiuko, gaidelio, lapės);
 susipažinti su gyvūnų kūno dalimis, kailiuku, plunksnomis;
 aktyvinti vaikų kalba mėgdžiojant gyvūnų balsus.

BENDRAUJANTIS
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SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 „Katinėlis ir gaidelis“ lietuvių liaudies pasaka. (1). (1 PRIEDAS).
 „Vištytė ir gaidelis“ lietuvių liaudies pasaka. (33). (3 PRIEDAS).
 „Barė ponas katinėlį“. ((9), p. 22). (11 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Gudri kaip lapė“. ((27), p. 163).
 „Ir gaidys savo kieme drąsus“. ((27), p. 192).
 „Giriasi kaip lapė su uodega“. ((27), p. 135).
 „Katė glostoma kuprą kelia“. ((27), p. 217).
 „Katė senyn, nagai aštryn“. ((27), p. 217).
Skaičiuotė:
 „Bėgo lapė per tiltuką
Ir sutiko Pylipuką.
Tą Pilypą ant pečių
Ir nudūmė takučiu“. ((9), p. 166).
Žaidimai:
 „Katės ir kačiukai“. ((10), p. 18). (17 PRIEDAS).
 „Lapė vištidėje“. ((7), p. 32). (18 PRIEDAS).
Garsažodžių (at)kartojimas: katytė – miau miau, gaidelis – ko ko arba kakariekū,
lapė – kiau kiau kiau.
Įrašų
su
gyvūnų
balsias
klausymas
(https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI).
 Knygelių su gyvūnais vartymas ir balsų klausymas.
 Susipažinti su pasaka, jos veikėjais, kiek jie turi kojyčių/letenyčių,
susipažįstame su pagrindinėmis kūno dalimis. (47 PRIEDAS).
 Kokios spalvos yra veikėjai. (50 PRIEDAS).
 Pagal galimybes į grupę atsinešti gyvą katinėlį. Artimiau su juo susipažinti.
 Dėlionių „katinėlis“, „gaidelis“ dėliojimas.
 Skaičiavimas nuo 1 iki 3. Vienas ir daug įtvirtinimas. (44 PRIEDAS).
 Vartomose knygutėse ieškome pagrindinių veikėjų, aptariame ką jie ten veikia.
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 Vartome knygą „Katės ir kačiukai“, susipažįstame su kačių įvairove.
 Liečiant paviršių įvardijame koks jis: švelnus, aštrus, pan.
 Duoti vaikams paliesti lapės, katinėlio kailių, gaidelio plunksnų.
 Trūkstamų kūno dalių pripiešimas (ūseliai, akelės...). (61 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kas namelyje gyvena?“. (45 PRIEDAS).
 Klausantis sekamos, skaitomos pasakos pratintis netrukdyti draugui.
 Pokalbis su vaikais kaip reikia elgtis su gyvūnais.
 Pokalbis, kad reikia saugoti namus, neįsileisti svetimų, nepažįstamų žmonių.
 Siužetinis – vaidmeninis žaidimas: „Veterinarijos gydytojais“.
 Apsilankymas „Kačių muziejuje“.
 Bandyti perteikti gaidelio patirtas emocijas: išsigando, susidomėjo ir pan.
 Katinėlio štampavimas arba spalvinimas kempinėle. (62 PRIEDAS).
 Katinėlio puošimas karpytais siūlais. (63 PRIEDAS).
 Gaidelio aplikavimas plėšytu spalvotu arba žurnaliniu, reklaminiu popieriumi.
(64 PRIEDAS).
 Gaidelio uodegos aplikavimas spalvotomis plunksnomis. (65 PRIEDAS).
 Lapės štampavimas ausų krapštukais. (66 PRIEDAS).
 Gaidelio atskirų kūno dalių klijavimas į visumą. (67 PRIEDAS).
 Dainelių klausymasis: „Du gaideliai“, „Lapė snapė“. Imitavimas judesiais.
 Imitaciniai judesiai: kaip eina gaidelis – aukštai keliant kojas, iškėlęs galvą ir
pan., lapė – sėlina, katinėlis – slenka, tyko, riečia uodegą ir pan.
 Kaip gaidelis pastovėti ant vienos kojos, ant kitos. Pašokinėti keičiant kojas.
 Aptarti neatsargaus elgesio su gyvūnais pasekmes.
 Llauke stebėti katytę ir aptarti, kodėl negalima svetimų gyvūnų liesti, glostyti.
 Paglosčius gyvūnėlį visada reikia nusiplauti rankas.
 Judėdami grupėje stengiamės neužgauti draugo.

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 saugumo jausmo ugdymas pasakos pagalba.
UŽDAVINIAI:
 skiepyti saugumo jausmą;
 analizuoti įvairias kritines situacijas, išvengti nesėkmių;
 bandytų perkurti pasaką savaip;
 netrukdyti klausantis pasakų, žaidžiant, konstruojant.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ skaitymas, demonstruojant paveikslėlius ant
magnetinės ar flanelinės lentos. (11). (1 PRIEDAS).
 Aptarti ir atsakyti į pateiktus pagrindinius klausimus:
 Apie ką ši pasaka?
 Kas nutiko gaideliui, kai katinėlis išėjo į mišką?
 Kaip jūs galvojate – saugu buvo gaideliui likti namuose vienam?
 Kas nutiko gaideliui? Kodėl?
 Kas būtų atsitikę, jei katinėlis nebūtų išgirdęs pagalbos šauksmo?
 Kaip galvojate – reikia laikytis susitarimų ar ne? Kodėl?
 Pasakos sekimas atliekant judesius, panaudojant karūnėles ar pirštinines lėles.
(49 PRIEDAS).
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 Pamėdžioti veikėjų kalbą, įsiminti gaidelio dainelės žodius.
 Pasiklausyti eiliuotos pasakos „Vilkas ir septyni ožiukai“ (6 PRIEDAS) – apie
saugumą namuose. (35). Aptarti ir atsakyti į klausimus:
 Kur vyksta pasakos veiksmas?
 Kodėl ožiukai liko vieni namuose?
 Saugu ar ne buvo ožiukams likti vieniems namuose? Kodėl?
 Kaip galvojate, kodėl ožiukai įsileido vilką?
 Kuo baigėsi pasaka? Kas nutiko ožiukams?
 Aptarti J. Lauciaus knygelę „Kas atsargus, tas ir saugus“. (14).
 Pasiklausyti pasakėlės „Pelių pasaka“ – aptarti ko reikia klausyti, kad būtum
saugus. ((34), p. 12). (5 PRIEDAS).
Skaičiuotė:
 „Ėjo zuikis - taukšt taukšt, letenėlėm pliaukšt pliaukšt...“. (36).
Mįslės:
 „Kaulo burna, mėsos barzda, visus rikiuoja, nė velnio nebijo“. (Gaidys). ((8),
p. 4).
 „Gaspadorius gieda be knygos“. (Gaidys).
 „Ne karalius, o karūną nešioja“. (Gaidys“). ((20), p. 75).
 „Kamuoliukas, liemeniukas, keturi pagalėliai ir kačergėlė“.(Katė).((20), p. 74).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Ir gaidys savo kieme drąsus“. ((27), p. 192).
 „Gudrus visada atsargus“. ((27), p. 164).
 „Gudrus kaip lapė“. ((27), p. 163).
 „Atsarga nieko nevargina“. ((27), p. 43).
 „Būk atsargus kalboje su nepažįstamu, nuoširdus su draugu“. ((27), p. 71).
 Aptarti katinėlio ir gaidelio, lapės išvaizdą (plunksnos, kailis) ir elgseną.
 Suskaičiuoti kiek buvo pasakos veikėjų, aptarti kūno geometrines formas
(skritulys, ovalas), šių formų daiktų ieškojimas grupės aplinkoje.
 Eksperimentas su plunksnomis „Plaukia ar skęsta?“. (46 PRIEDAS).
 Sumaišius dviejų pasakų paveikslėlius, atrinkti tos pasakos ir apgyvendinti
šalia tos knygelės, kurioje jie aprašyti. (Pasakos „Katinėlis ir gaidelis“, „Vilkas ir
septyni ožiukai“). (42-43 PRIEDAI).
 Pažaisti didaktinį žaidimą: „Kas kur gyvena?“ – išsiaiškinti kur gyvena
katinėlis, gaidelis, lapė. (Loto „Gyvūnų namai“).
Aš saugus kai žinau:
 Ar saugu vienam vaikui pasilikti namuose?
 Kalbėti, kodėl į namus negalima įsileisti nepažįstamų, svetimų žmonių?
Diskutuoti klausimais, kas galėtų atsitikti:
 Jeigu netyčia įsileistume nepažįstamą vaiką;
 Ar suaugusį žmogų.
Pasvarstyti:
 Kas būtų atsitikę jei gaidelis nebūtų įsileidęs lapės?
 Kas būtų atsitikę jei katinėlis nebūtų išgirdęs gaidelio prašymo?
 Kas būtų atsitikę, jei katinėlis nebūtų suradęs lapės olos?
 Kas būtų atsitikę, jei namelis būtų buvęs aptvertas tvora?
 Katinėlio namelio piešimas, namelio kirpimas.
 Katinėlio, lapės paveikslo aplikavimas panaudojant spalvotą popierių,
gamtines medžiagas (plunksnas, siūlus, kailiuką ir pan.).
 Sudėlioti katinėlio, gaidelio ar lapės paveikslėlio dėlionę.
 Sukonstruoti iš kaladėlių (didelių medinių ar lego) katinėlio ir gaidelio namelį,
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apgyvendinti jame pasakos veikėjus (žaisliukus), perkurti pasaką savaip.
 Pasakos dainelės mokymasis mintinai.
 Dainelės „Gaidelis“ klausymasis, dainavimas kartu imituojant judesiais (audio
įrašas).
 Lietuvių liaudies daina „Vai kur buvai laputaite?“ – pasiklausyti ir patiems
padainuoti. ((31), p. 217). (16 PRIEDAS).
 Aptarti kaip elgtis su gyvūnais, kad būtum saugus (plakatai, knygelės).
 Žaidimas „Lapė vištidėje“, „Vilkas ir avelės“ – atidumo, saugumo jausmo
ugdymas. (18-19 PRIEDAI).
 Pralindimas tuneliu, pro lanką ar puslankį (imituojant lindimą į olą).
Ėjimas pasistiebus, sėlinimas (tyliai kaip lapė). Aukštai keliant kelius (kaip
gaidelis).

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 draugiškumo ir pagalbos vienas kitam ugdymas per pasaką „Katinėlis ir gaidelis“
UŽDAVINIAI:
 skatinti veikti drauge, draugiškai pasiskirstant vaidmenimis, draugiškai susitariant tarpusavyje;
 ugdyti įžvalgą, kam reikia pagalbos;
 skatinti užuojautą kitam.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Eiliuota K. Kubilinsko pasaka „Katinėlis ir gaidelis“. (2 PRIEDAS);
 Lietuvių liaudies pasaka „Katinėlis ir gaidelis“. (12). (1 PRIEDAS);
 „Pasaka apie Tomuką ir jo draugus“. (4 PRIEDAS);
 Eilėraštis „Draugai“. (16). (14 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Draugą nelaimėje pažinsi“.
 „Kumščiu draugų neįsigysi“.
 „Draugas už auksą brangesnis“.
 „Be draugų – nesmagu“. (45).
Žaidinimai:
 „Tumda tumda, visi mane stumdo kaip katinėlį apie puodynėlę“. ((5), p. 31).
Minklės:
 „Kas dalinas ir musę per pusę?“. Geri bičiuliai. (43).
 „Kur pažinsi gerą draugą?“. Nelaimėje. (44).
Pirštukų žaidimai:
 „Du šimtakojai“. (46). (20 PRIEDAS).
 „Du nykštukai“. (46). (21 PRIEDAS).
Ryto rato veiklai:
 Žaidimas „Bėganti pasaka“. Užsidėjus pasakos personažų karūnėles, vaikai
sėdi ratu. Skaitoma pasaka „Katinėlis ir gaidelis“. Išgirdus paminėtą pasakos
personažą (kurio karūną vaikas yra užsidėjęs), tiesiog atsistoti ir vėl atsisėsti.
 „Draugystės ratas“. (41). (24 PRIEDAS).
 Pokalbis apie draugus, draugystę, kaip galima susidraugauti, kaip elgiasi
draugai vienas su kitu, ką galima su draugais nuveikti, kokių žaidimų pažaisti.
Užduotys veiklos kampelyje:
 Priemonė „Katinėlis“. (51 PRIEDAS).
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 Priemonė „Vaikai darželyje“. (52 PRIEDAS).
 Priemonė – medinė dėlionė „Gaidelis“ – papasakoti apie gaidelio išvaizdą.
 Stalo žaidimas „Kas gerai ir kas blogai“.
 Priemonė „Draugų žaislas“. (15). (53 PRIEDAS).
 Žaidimas „Pamatuokim draugą“. (25 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kur pasislėpė kiškutis?“. (26 PRIEDAS).
 Žaidimas „Klausykis, kas kalba?“. (27 PRIEDAS).
 Didaktinis žaidimas tinkantis darbui su visa grupe „Paguosk draugą“. (37
PRIEDAS).
 Animacinio filmo „Gaidelis auksaskiauterėlis“ peržiūra ir aptarimas. (37).
 Priemonė „Gaidelio draugai“. (55 PRIEDAS).
 Priemonė „Deramas elgesys“. (6). (54 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Perduok draugui“. (28 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Draugystė“. (29 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Rieda kamuoliukas rateliu“. (30 PRIEDAS).

Socialinis žaidimas „Tiltelis“. (31 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Atvirukas draugui“ – vaiko fantazija, laisvas piešimas.
 Meninis darbelis „Draugo balionėlis“. (17). (69 PRIEDAS).
 Pripūsti draugui balionėlį ir jį padovanoti.
 Priemonė „Gėlė draugui“. (2). (56 PRIEDAS).

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 suvokimo formavimas, kas yra draugystė, draugystės palaikymas.
UŽDAVINIAI:
 aptarti kas yra draugas, draugystė;
 suvokti, jog negalima pasitikėti nepažįstamais žmonėmis;
 sužinoti, kas gali nutikti bendraujant su nepažįstamais žmonėmis;
 siekti, kad vaikai būtų draugiški, padėtų vienas kitam.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Eiliuota pasaka K. Kubilinskas „Katinėlis ir gaidelis“. (2 PRIEDAS).
 „Katinėlis su pele“. (12 PRIEDAS).
 A. Matutis „Lapiukas“. (13 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Gyvena kaip šuo su kate“, „Kaip katė su kačiukais“, „Juodas katinas kelią
perbėgo“.
 „Akli namai be šuns, kurti be gaidžio“, „Gulk su gaidžiu, kelk su vieversiu“.
 „Darbšti kaip bitė, o gudri kaip lapė“, „Gudrus kaip lapinas“, „Akyse lapė, už
akių – vilkas“.
 „Atsarga gėdos nedaro“, „Kur atsarga, ten tvarka ir bėdų nėra“.
Mįslės:
 „Ne karalius, o karūną nešioja“. (Gaidys). „Šarangė varangė po suolu
susirangė“. (Šuo).
 „Gaspadorius gieda be knygos“. (Gaidys). ((21), psl.41);
 „Stovi ant tvoros ponas su margu žiponu ir šaukia ajajai“. (Gaidys). ((21),
psl.42).
Skaičiuotės:
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 „Barė ponas katinėlį. Kam sudaužė ąsotėlį. Katinėli nu nu nu, Tave barti
ketinu“.
 „Lapė spanė kepė žuvį ir prarijo ji liežuvį. Kas liežuvio neištrauks, Piniginę
laukan trauks!“.
Pirštukų žaidimai:
 K. Kubilinskas „Ir atbėgo trys gaidžiai“. ((22), p.48). (22 PRIEDAS).
 „Katinas plėšikas“. ((22), psl.51). (23 PRIEDAS).
 Pagal pateiktus paveikslėlius pasekti pasaką. (42 PRIEDAS).
 Žodžių daryba. Pasakyti kuo daugiau mažybinių maloninių žodelių žodžiams:
„Katė“, „Gaidys“, „Lapė“.
 Žinių tikslinimas apie gyvūnus: katinas, gaidys, lapė. (23; 24).
 Pūtimo pratimai, žaidimas „Kas toliau nupūs plunksną?“.
 Animacinio
filmuko
„Gaidys
ir
spalvos“
peržiūra,
aptarimas.
(https://www.youtube.com/watch?v=hzAQucsH1f4).
 Žaidimas „Kas čia netinka?“. (Galima žaisti pasigaminus korteles su
paveikslėliais arba sakyti žodžiu pvz.: 1. Lapė, katinas, gaidys, šuo. 2. Vilkas,
voverė, lapė, višta ir t.t.). (38 PRIEDAS).
 Iš geometrinių figūrų sudėti lapę, gaidelį, namelį įvardinant ir suskaičiuojant
geometrines figūras.
 17 užduotis. ((3), p. 87).
 Ugdomi gebėjimai būti jautriam ir padėti kitam. Pratimas „Bandau suprasti
kitą“, pratimo tikslas – nusakyti, kaip jaučiasi draugas.
 Ugdomi gebėjimai: suvokti, kas yra draugystė ir draugai, susidraugauti ir
palaikyti draugystę.
 Pratimas „Tikras ir netikras draugas“. ((4), p. 31). (39 PRIEDAS).
 Pratimas „Renkuosi draugą“. ((4), p. 32). (40 PRIEDAS).
 Pokalbis apie bendravimą su nepažįstamais žmonėmis.
 Dainelių įrašų klausymasis ir inscenizacija: Džimba ir Taja „Lapė snapė“,
Džimba „Katinėli“.
 Darbeliai iš gamtinės ar antrinės medžiagos „Katinas“, „Gaidys“, „Lapė“. (70
PRIEDAS).
 Origami lankstiniai „Lapė“, „Katė“. (71-72 PRIEDAI).
 Lipdyti iš plastilino gaidelį, katinėlį. Nulipdžius suvaidinti pasakos siužetą.
(73-74 PRIEDAI).
 Saugūs judrieji žaidimai su draugais.

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su emocijomis, draugystės ugdymas per pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.
UŽDAVINIAI:
 pažintų ir mokėtų pavadinti penkias žmogaus emocijas;
 siekti, kad vaikas žinotų, į ką ir kaip galima kreiptis pagalbos, ką daryti ištikus bėdai;
 pajusti poreikį veikti kartu, skatinti vaiko norą bendrauti, draugauti, atjausti.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 „Katinėlis ir gaidelis“ – lietuvių liaudies pasaka. (1 PRIEDAS).
 „Katinėlis ir gaidelis“ – eiliuota lietuvių liaudies pasaka. (2 PRIEDAS).
 „Meška ir bitės“ – apie pyktį. ((18), p. 143). (7 PRIEDAS).

SĖKMI
NGAI
BESIU
GDANT
IS
VAIKA
S

Laukiamas rezultatas
BENDRAUJANTIS
VAIKAS
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 „Beždžionė ir lapė“ – apie pavydą. ((18), p. 112). (8 PRIEDAS).
 „Nemandagus šuo“. ((5) p. 170). (9 PRIEDAS).
 Baltakis A. „Peštynės“. ((5) p. 215). (15 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Ginčas“. ((5) p. 254). (10 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Ir gaidys savo kieme drąsus“. ((29), p. 14).
 „Gaidys manęs nepabaidys“. ((29), p. 14).
 „Bičiulį nelaimėje pažinsi“. ((29), p. 44).
 „Užsispyręs kaip ožys“. ((5) p. 218).
 „Kiškis ir lapo bijo“. ((5), p. 219).
Mįslės:
 „Gaspadorius gieda be knygos“. ((29), p. 14).
Skaičiuotės:
 „Ėjo lapė per kiemelį, nešėsi maišelį. Labas rytas tau, gaideli, lįsk laputei į
maišelį“. ((28), p. 117).
 „Viens, du, trys, višta ir gaidys. Aš viščiukas, tu gaidžiukas, viens, du, trys“.
((29), p. 15).
Pirštukų žaidimai:
 K. Kubilinskas „Ir atbėgo trys gaidžiai“. ((22), p. 48). (22 PRIEDAS).
 „Katinas plėšikas“. ((22), p. 51). (23 PRIEDAS).
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Aptarti emocijas: laimingas, piktas, nustebęs, liūdnas, nusiminęs, susigėdęs,
verkiantis. Veidukus su emocijomis uždėti ant kūno su emocijos pavadinimu. (57
PRIEDAS).
„Pagirk draugą“ – išmėginti, kaip kiti veikia tavo nuotaiką, bandyti pačiam daryti
poveikį kito nuotaikai. ((30), p. 66). (32 PRIEDAS).
 Pasakos „skaitymas“ su paveikslėliais. (42 PRIEDAS).
 Kortelių pagalba ugdyti gebėjimą atpažinti savo jausmus.
 Priemonė „Nuotaikos“. ((30), p. 7). (58 PRIEDAS).
 Priemonė „Džiugina ir liūdina“. ((30), p. 7). (59 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas: „Pasitikėk draugu“. ((30), p. 13). (33 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas: „Perduok draugui“. ((30), p. 28). (28 PRIEDAS).
 Naudodami pagamintus pasakos veikėjus, savarankiškai ar padedami auklėtojų,
vaidina pasaką. (48 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas: „Ką jaučia kitas“. ((30), p. 65). (41 PRIEDAS).
 „Gerų poelgių kraitelė“ – pagaminamos kortelės: „Mandagus“, „Paslaugus“,
„Geras žaidimų draugas“. Jas vaikai naudoja, dėkodami draugams už gerus jų
poelgius, deda juos į kraitelę. Savaitės pabaigoje skaičiuojame kiek vaikai
surinko draugų skirtų kortelių. (60 PRIEDAS).
 „Katė“. ((26), p. 62-63). (73 PRIEDAS).
 „Gaidys“. ((26), p. 66-67). (74 PRIEDAS).
 Plėšytina pasakos veikėjo aplikacija. (68 PRIEDAS).
 Spalva išreikšti jausmus: raudona – pikta, mėlyna – liūdna, geltona – laimingas,
žalia – malonus.
 Dainelės – „Katinėli rainas“, „Du kaimynai“.
 Žaidimai, rateliai – „Kuliniuka kuliniuka“, „Čiūžina lapė“.
 Žaidžiant judriuosius žaidimus neužgauti draugo.
 Judrusis žaidimas „Surask draugą“. ((7), p. 23). (34 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Nepaliesk draugo“. ((7), p. 25). (35 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Draugystė“. ((7), p. 38). (36 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „TRYS PARŠIUKAI“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su namų, pastatų įvairove per pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.
UŽDAVINIAI:
 supažindinti iš ko statomi namai;
 supažindinti su pagrindinėmis namo dalimis (stogas, sienos, kaminas ir kt.);
 skatinti įvardinti didelis – mažas.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 „Trys paršiukai“. (30). (1 PRIEDAS).
 „Mūsų namučiai“. ((7), p. 14). (23 PRIEDAS).
 „Plyta“. ((22), p. 68). (24 PRIEDAS).
 „Nupiešiau aš namą“. ((40), p. 6). (26 PRIEDAS).
 „Jaučio trobelė“. (12). (13 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Namai – pragarai, be namų negerai“. ((27), p. 237).
 „Namai namučiai, kad ir po smilga“. ((27), p. 237).
 „Visur gerai, bet namuose geriausia“. ((27), p. 289).
 „Gyvena kaip vilkas be namų“. ((34), p. 27).
Frazeologizmai:
 „Suėmė baisus tinginys“.
 „Plušo iki devinto prakaito“.
 „Aštriom kaip pjūklai iltim“.
 „Šovė į galvą nauja mintis“.
 „Žaibu išlėkė iš trobelės“.
Mįslės:
 „Penki tvartai, vienos durys“. (Pirštinė).
 „Senas senelis sėdi ant stogo ir pypkę rūko“. (Kaminas).
 „Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akys, šiaudų kepurė“. (Namas).
 „Dieną naktį žiūri ir niekad neužmiega“. (Langas).
 „Neloja, nekanda, o į namus neleidžia“. (Durys).
 Knygelių su įvairiais pastatais vartymas, jų aptarimas.
 Bandyti mėgdžioti gyvūnų (vilko, paršiukų) balsus, mokytis garsažodžius: „Aū, neturiu namų...“, „Kriu-kriu“.
 Žaisti žaidimus „Kas namelyje gyvena?“ (32 PRIEDAS), „Pastačiau aš gražų
namą“ (33 PRIEDAS).
 Žiūrėti pasakos „Trys paršiukai“ vaidinimą su teatro, pirštukinėmis lėlėmis.
 Klausytis pasakos audio įrašo. (57).
 Sekti pasaką pagal paveikslėlius. (55 PRIEDAS).
 Sekti pasaką naudojantis knygele (pasaka „Trys paršiukai“) su erdvinėm
figūrom.
 Sekti pasaką „Jaučio trobelė“ su vaidinimui skirtomis karūnėlėmis. (87
PRIEDAS).
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SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 Supažindinti su pagrindinėmis namo dalimis (sienos, langai, durys, stogas ir
pan.). (56, 89 PRIEDAS).
 Grupėje rasti ir parodyti lubas, sienas, grindis, langus, duris.
 Suskaičiuoti kiek grupėje yra langų.
 Išsiaiškinti, iš ko namelius pasistatė paršeliai. (88 PRIEDAS).
 Iš didelių ir mažų „lego“ kaladėlių statyti didelius ir mažus namus.
 Esant galimybei supažindinti, leisti paliesti, pakilnoti tikrą plytą.
 Supažindinti iš ko statė paršeliai namus.
 Kalbame kur gyvena žmonės, kur paukščiai, kur gyvūnai.
 Supažindinti su pasakos veikėjais (paršiukais, vilku). (76 PRIEDAS).
 Dėlioti dėlionę „Trys paršiukai“.
 Išsiaiškinti, iš kokių medžiagų galima pastatyti gyvenamą būstą, iš ko
namelius pasistatė paršeliai.
 Žaisti didaktinį žaidimą „Kas namelyje gyvena?“. (40 PRIEDAS).
 Žiūrėti paveikslėlius, kur gyvena gyvūnai, paukščiai, žmonės, įvardinti jų
būstus (urveliai, lizdeliai, olos, nameliai, tvartai, būdos). (69 PRIEDAS).
 Vartyti, nagrinėti knygelę „Gyvūnai. Slėpynės!“. (8). (Pojūčiai liečiant įvairius
paviršius).
 Žaisti didaktinį žaidimą „Miške, tvarte ir name“. ((35), p. 16). (43 PRIEDAS).
 Žaisti žaidimą „Stebuklinga dėžutė“. (44 PRIEDAS).
 Žiūrėti animacinį filmuką „Trys paršiukai“. (54).
 Klausantis sekamos, skaitomos pasakos pratintis netrukdyti draugui.
 Pokalbis su vaikais iš ko yra statomi namai.
 Pokalbis, kad reikia saugoti namus, neįsileisti svetimų, nepažįstamų žmonių.
 Statyti namelį iš kaladėlių (plastmasinių, medinių, kartoninių), nameliuose
įkurdinti pasakos veikėjus.
 Statyti kaladėlių bokštus, eiles – nuo didžiausios iki mažiausios ir atvirkščiai
(ant žemės).
 Mokytis skaičiuoti iki 3 (paršelius, pūtimus). (90 PRIEDAS).
 Žaisti loto, domino su gyvūnėliais.
 Žaisti atidumo žaidimą „Kur gyvena žvėreliai?“. ((5), p. 36).
 Mokytis vartyti knygeles jų neplėšant.
 Sudaryk poras: kur gyvena kačiukas, šuniukas, paukštelis (užduotis rankos
lavinimui). (69 PRIEDAS).
 Ausų krapštukais štampuojame namą. (84 PRIEDAS).
 Langų, kamino, durų klijavimas. (85 PRIEDAS).
 Stogo klijavimas šiaudais. (86 PRIEDAS).
 Aplikuoti nupieštus paršelių namus.
 Prie nupieštų namelių, paršelių paveikslėlių pridėti trūkstamas dalis. (70
PRIEDAS).
 Lipdyti namelio dalis iš plastilino, molio.
 Pasigaminti naminę žaislinę tešlą. ((26), p. 64) ir lipdyti namelius.
 Pūtimo pratimai imituojant kaip vilkas pūtė paršelių namus (su vata, plunksna,
kaladėlėmis, šiaudeliu).
 Nušokti nuo plytos, peršokti per lazdą.
 Išsiaiškinti, kodėl negalima mėtytis iš pagalių, akmenų, plytų.
 Vaikščioti imituojant gyvūnų judesius.
 Ropoti į urvelį.
 Šokti per virvutę, padėtą ant grindų.
 Skraidyti kaip paukšteliai.
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Žaisti judrųjį žaidimą „Susirask namelį“. (45 PRIEDAS).
AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinti su gyvenamųjų būstų įvairove per pasaką „Trys paršiukai“.
UŽDAVINIAI:
 klausytis, pasakoti, vaidinti ir kurti pagal pasaką „Trys paršiukai“;
 aptarti namų svarbą ir savitarpio pagalbą;
 ugdyti gebėjimą žaisti ir kurti šalia draugo ir kartu su draugu.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Lietuvių liaudies pasaka „Trys paršiukai“. (30). (1 PRIEDAS).
 Eiliuota pasaka. M. Lileikienė „Trys paršiukai“. (48). (2 PRIEDAS).
 A. Baltakis „Kas kur gyvena?“. (58). (27 PRIEDAS).
 Animacinis filmukas „Trys paršiukai“. (50).
 Animacinis filmas „Trobelė“. (51).
Pirštukų žaidimai:
 Vytė Nemunėlis „Mano namas“. (56). (34 PRIEDAS).
 „Statom namą“. (49). (35 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Nei sopa, nei serga, o vis dejuoja kriu kriu kriu“. (Paršelis).
 „Po žemę vaikšto, dangaus nemato. Nieko neranda ir vis dejuoja“. (Kiaulė).
 „Kepurė šiaudinė, akys stiklinės, liemuo medinis, kojos akmeninės“. (Troba).
 „Kojos akmenų, liemuo pagalių, akys stiklų, kepurė šiaudų“. (Namas).
 „Dieną ir naktį išplėtęs akis“. (Langas).
 „Ant aukšto kalno senelis pypkę rūko“. (Kaminas).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Be pamatų nėr namų“.
 „Nėra namų be dūmų“.
 „Visur gerai, o namie geriausia“.
Kada sakoma:
 „Ką čia pridarei, paršeli, aš tau parodysiu“.
 „Ko čia suki uodegą?“.
 „Paršelį prausk ar neprausk, vis tiek į purvyną lenda“.
 Sudėti pasakos „Trys paršiukai“ pasakos paveikslėlius eilės tvarka, pasakoti
pagal paveikslėlį. (74, 75 PRIEDAS).
 Sudėti paveikslėlių seką ir pasekti pasaką. (77 PRIEDAS).
 Šešėlių teatras. Audio pasakos „Trys paršiukai“ klausymas ir vaidinimas su
šešėlių lėlytėmis. (57).
 Susipažinimas su namo dalimis: pamatas, sienos, stogas, kaminas, langai,
durys. (68, 89 PRIEDAS).
 Eksperimentas: „Ką galiu nupūsti?“ (plunksnas, šiaudelius, kamuoliuką ir t.t.).
 Pratybų lapas „Surask paršeliams namelius“. (57 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Nuspalvink namui langelius“. (58 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Baik piešti namą“. (59 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Atpažink figūras ir spalvas“. (60 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Parodyk namo langus ir duris“. (61 PRIEDAS).
 Namo iš įvairių kaladėlių statymas.
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 Dėlionė „Trys paršiukai“.
 Žaidimas „Nupūsk kanuoliuką“. ((41), p. 9). (47 PRIEDAS).
 „Mažasis teatras. Trys paršiukai“. Vaidinimas su karūnėlėmis.
Pasiskirstyti vaidmenimis,
Pasiruošti dekoracijas,
Kurti kostiumus ar jų detales,
Pasirinkti vaidinimo reikmenis,
Pritaikyti vaidinimui daiktus iš grupės ar namų aplinkos,
Parinkti muziką,
Repetuoti,
Apipavidalinti spektaklio skelbimą ir programėles,
Pakviesti žiūrovus – tėvelius ar kitus vaikus,
Kūrybingai ir pagal savo išgales vaidinti pasaką.
 Namelio aplikavimais šiaudais, popieriaus juostelėmis (plytomis) bei
mediniais ledų pagaliukais (šakelėmis). (79 PRIEDAS).
 Paršiuko gaminimas iš tualetinio popieriaus ritinėlio ir spalvoto popieriaus. (80
PRIEDAS).
 Paršiuko kaukės gaminimas iš vienkartinės lėkštutės, priklijuojant ausis ir
nuspalvinant rožine spalva. (78 PRIEDAS).
 Akvarelės pūtimas šiaudeliu. (81 PRIEDAS).
 Sukti rausvas popieriaus juosteles (paršiukų uodegėlės).
 Pasisveikinimo žaidimas „Trys paršiukai“. (46 PRIEDAS).
 Žaidimas „Namai namučiai“. ((41), p. 18). (48 PRIEDAS).
 Interaktyvios knygelės „Trys paršiukai“ skaitymas. (52).

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKLAS:
 darbštumo ugdymas.
UŽDAVINIAI:
 gebėti susitvarkyti savo darbo ar žaidimų vietą, atlikti įpareigojimus;
 įvardinti kai kurias profesijas - gydytojas, policininkas, statybininkas, gaisrininkas, kirpėjas, - bei tam darbui
reikalingas darbo priemones - greitosios pagalbos automobilis, policijos automobilis, plytos, gaisrinė mašina,
žirklės;
 ugdyti supratimą apie darbo ir tinginystės pasekmes (tvarkingi namai garantuoja saugumą), apie darbų
pasidalijimo naudą.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Trys paršiukai“. (30). (1 PRIEDAS).
 Pasaka „Vištytės pyragas“. ((14), p. 75). (7 PRIEDAS).
 Č. Jančarskis „Kieno čia nuopelnas?“. ((14), p. 78). (3 PRIEDAS).
 A. Matučio eilėraštis „Tuoj ir rytoj“. (42). (28 PRIEDAS).
 Pasaka „Žiogas ir skruzdė“. (44). (4 PRIEDAS).
 K. Kubilinsko eilėraštis „Tingis ingis dykaduonis“. (45). (29 PRIEDAS).
 Pasaka „Našlaitė ir nykštukai“. (46). (8 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Ruda rudeklė, darbšti pereklė, takus numynė, kalnus supylė“. Kas? (Skruzdė).
Patarlės, priežodžiai, posakiai:
 „Darbštus kaip bitė“.
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SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 „Nedirbsi – neturėsi“.
 „Ne auksas, o darbštumas žmogaus didžiausias turtas“.
 „Jei jaunas tinginiausi – senatvėj ubagausi“.
 „Ir utėlė naudinga, kad tinginį priverčia pasijudinti“.
 „Tinginys ir kelią koja rodo“.
Skaičiuotė:
 „Važiavo žmogus keliu, jam sulūžo ratai. Kiek reiks vinių ratams pataisyti?
Keturių (Ketvirtas išeina). (47).
Pirštų žaidimai:
 „Darbo broleliai“. (43). (36 PRIEDAS).
 „Mūsų šeimininkė“. (43). (37 PRIEDAS).
Užduotys prie stalo:
 Panaudojant minkštuosius žaislus, žaidžia, improvizuoja, seka pasaką „Trys
paršiukai“.
 Diskusija, pokalbis tema „Kas, kodėl ir kaip dirba?“.
 Klausosi pasakos „Trys paršiukai“ audioįrašo, (seka I. Valinskienė).
 Pratybų lapas „Paršelių nameliai“. Žiūrint namelių, kuriuos pasistatė paršeliai,
paveikslėlius, su šalia sėdinčiu draugu pasišnekučiuoti apie namelių išvaizdą,
sekant labirintu – atrasti, kuris namelis, kuriam paršeliui priklauso, aptarti, kuris
iš jų yra šiaudinis, kuris – medinis, o kuris – plytinis, kurio iš jų sienos yra
silpniausios, kurio sienos – šiek tiek tvirtesnės, o kurio sienos – tvirčiausios. (62
PRIEDAS).
 Užduotis „Kiek darbelių! Kiek darbų!“. (63 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Surask ir nuspalvink tokį pat paršelį“. (64 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Nuf Nufo namas“. (65 PRIEDAS).
 Užduotis „Alkanas paršelis“. (66 PRIEDAS).
 Stalo žaidimas „Profesijos“.
 Klausosi paršiukų kriuksėjimo įrašo.
 Animacinio filmo „Bim, Bam, Bom ir vilkas“ peržiūra, aptarimas. Užduotis
„Darbščiausias paršelis“. (67 PRIEDAS).
 Žaidžia poromis, trise ar keturiese ant kilimo, pasiskirsto darbus ir, iš kaladžių
stato namelius trims paršeliams.
 Žaidžia siužetinius vaidmeninius žaidimus, kuriuose vaizduoja gydytoją,
policininką, gaisrininką, statybininką, kirpėją.
 Meninis darbelis „Paršelis“. (78 PRIEDAS).
 Pasiskirsto vaidmenimis ir žaidžia šešėlių teatrą pagal pasaką „Trys paršiukai“.
 Susitvarkyti grupės aplinką atrenkant sulūžusius žaislus ir juos išmetant,
pavyzdžiui, sulūžusias kaladėles, sulūžusias mašinėles, sulūžusias gyvūnėlių
figūrėles ir pan.
 Tvarkingai į pieštukines sudėti pieštukus, nosytėmis į viršų, piešimo
popieriaus ir spalvoto popieriaus lapus.
 Pasiskirstyti budėtojus, kurie rūpinsis grupės higiena, pavyzdžiui, nuvalys
dulkes, surinks šiukšles, nuplaus žaisliukus, tvarkingai juos sudės į vietas.
 Dėlionė „Trys paršiukai“.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 ugdyti vaikų suvokimą apie darbą ir tinginystę.
UŽDAVINIAI:
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 nagrinėjant pasaką „Trys paršiukai“ ir literatūros šaltinių pagalba išsiaiškinti, kuo skiriasi sąvokos
„darbas“ ir „tinginystė“;
 ugdyti atsakomybės jausmą meninius darbelius, užduotėles atliekant iki galo, tvarkingai;
 pratintis kasdienėje veikloje laikytis taisyklių (prisižiūrint higieną, drabužėlių tvarką);
 siekti, kad vaikas domėtųsi tėvelių, senelių profesijomis, darbo vieta, apranga, įrankiais.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Klausytis pasakos „Trys paršiukai“ audio įrašo. (57).
 Skaityti ir klausytis pasakos „Trys paršiukai“. (30). (1 PRIEDAS).
 Klausytis istorijos „Peliuko Luko mama eina į darbą“. (2). (9 PRIEDAS).
 Klausytis istorijos „Barsukas Bartekas kasykloje“. (29). (10 PRIEDAS).
 Klausytis J. Degutytės eilėraščio „Juokias duonelė“. ((21), p. 9). (25
PRIEDAS).
 Klausantis V. V. Landsbergio „Paslaptinga Gedimino liga“ ((13), p. 198), (11
PRIEDAS) ir „Senelis tingelis“ ((13), p. 200), (12 PRIEDAS), atlikti įvairias
užduotėles.
 Klausytis ir nagrinėti eilėraštį „Bitutė“. ((7), p. 27). (30 PRIEDAS).
 Klausytis eilėraščio „Dienos darbeliai“. ((7), p. 46). (31 PRIEDAS).
 Klausytis eilėraščio „Darbai, darbeliai“. ((21), p. 23). (22 PRIEDAS).
 Klausytis lietuvių liaudies pasakos „Jaučio trobelė“. (12). (13 PRIEDAS).
Patarlės, priežodžiai, posakiai:
 „Baltos rankos juodo darbo bijo“.
 „Savas kampelis daug vertas“.
 „Tinginiui ir pirštą pajudint didelis darbas“.
 „Skubus darbas šuniui ant uodegos“.
 „Darbas žmogų puošia“.
 „Stropumas atneš duonos, tingėjimas bėdos“.
 „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“.
Mįslės:
 „Akmens kojos, medžio liemuo, stiklo akys, šiaudų kepurė“. (Namas).
 „Ėda kaip arklys, dirba kaip gaidys“. (Tinginys).
Skaičiuotė:
 „Joneli mūsų, ko tu dykinėji? Vaikai eina į mokyklą, tu – dar patalėly“. ((5),
p. 5).
Frafeologizmai:
 „Suėmė baisus tinginys“.
 „Plušo iki devinto prakaito“.
 Kartu su vaikais vaidinti pasaką su teatro, pirštukinėmis lėlėmis.
 Pokalbis apie darbų reikalingumą.
 Pasekti pasaką pagal paveikslėlių seriją. (75 PRIEDAS).
 Paveikslėlius sudėlioti eilės tvarka pagal pasaką. (75 PRIEDAS).
 Išsiaiškinti pasakos veikėjus žiūrint į paveikslėlius, įvardinti jų požymius.
 Žaisti žaidimą „Stebuklinga dėžutė“ (traukiant ir užrištomis akimis bandant
atpažinti įvairias statybines medžiagas).
 Žiūrėti animacinį filmuką „Trys paršiukai“. (50).
 Nagrinėti T. Wolf knygelę „Sveiki atvykę į kaimą“. (39).
 Žiūrėti įvairius video apie naminius gyvulius – paršiukus. (55).
 Pagal galimybes nagrinėti nuotraukas su pavaizduotais, nufotografuotais
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įvairių sričių darbininkais. (91 PRIEDAS).
 Atrinkti paveikslėlius, žyminčius tam tikras profesijas ir pridėti prie
paveikslėlių, žyminčių būdingiausius tai profesijai darbo įrankius. (92 PRIEDAS).
 Nagrinėti R. Scarry knygelę „Ką žmonės dirba visą dieną?“. (32).
 Ugdyti valią išklausyti sekamą pasaką iki galo.
 Mokytis atidumo atliekant užduotėlę knygelėje „Ieškok ir rask“. (10).
 Vartyti knygelę „Pifas ir Murklys“ ir ugdyti suvokimą apie erdvines figūras.
(25).
 Klausytis ir nagrinėti eiliuotą pasaką „Tingis ingis dykaduonis“. (45). (29
PRIEDAS).
 Iš grupėje esamų konstruktorių – lego kurti įvairius modelius (mašinų, lėktuvų,
namų) apgalvojant, kam jie bus naudojami.
 Pasakos „Trys paršiukai“ inscenizacija su pačių pasigamintais herojais.
 Grupinis darbas – piešinys „Man gera namie“.
 Lipdyti paršelių dalis iš plastilino, molio.
 Grupinis darbelis – pasigaminti namelį iš antrinių žaliavų.
 Iš namelių statybinių medžiagų gaminti įvairius darbelius.
 Piešti savo mėgstamus, nemėgstamus darbelius įvairiomis technikomis,
nupiešus lyginti su grupės draugų nupieštais.
 Tyrinėti ir atrasti, kuri kūno dalis, kaip ir kiek juda, imituojant darbo veiksmus
(kasti žemę, kapoti malkas, nešti sunkų krepšį, antspauduoti laiškus).
 Šokti iš vietos (tarsi skinant obuolį).
 Ropoti keturpėsčia („kasti bulves“ – sviedinius), o surinkus nešti į krepšius ir
rūšiuoti pagal dydį.
 Imituoti kai kuriuos darbo veiksmus, jų eigą, ritmą, atliekant judesius (tūpti,
stoti, suktis, pasilenkti, pralįsti).
 Lipti gimnastikos sienele (pagal galimybes) aukštyn ir žemyn palubėje
„įsukant“ lemputę.
 Žaisti žaidimą „Išvenk pavojingos kliūties“, mikliai aplenkiant ženklą,
įspėjantį apie kliūtį.
 Žaisti žaidimą „Bite, bite, duok medaus“. ((11), p. 36). (49 PRIEDAS).

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie darbą ir tinginystę per pasaką „Trys paršiukai“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kad vaikas įvardintų po tris požymius būdingus darbui ir tinginystei;
 siekti, kad vaikas įvardintų tris-keturis namų tipus;
 ugdyti vaikų tvarkingumo įgūdžius.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

Laukiamas rezultatas

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS
VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

Kūriniai:
 „Trys paršiukai“. (30). (1 PRIEDAS).
 Martynas Vainilaitis „Berželio sodinimas“. ((24), p. 148). (19 PRIEDAS).
 Janina Degutytė „Dvi rankelės“. ((24), p. 148). (20 PRIEDAS).
 „Apie darbymetį“. ((4), p. 43). (5 PRIEDAS).
 „Apie tinginę mergaitę“. ((4), p. 119). (6 PRIEDAS).
 Anzelmas Matutis „Dvi rankelės“. ((21), p. 23). (21 PRIEDAS).
 Violeta Palčinskaitė „Darbai darbeliai“. ((21), p. 23). (22 PRIEDAS).
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 Ilona Bum „Pasaka apie namus“. (14 PRIEDAS).
 Pasaka „Užkeiktas dvaras“. ((31), p. 57). (15 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Kėdžių lenktynės“. ((16), p. 39). (16 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Tualetinė istorija“. ((15), p. 22). (17 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Ant viryklės“. ((15), p. 24). (18 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Tinginys du kartus dirba“. ((38), p. 115).
 „Daug rankų didžią naštą pakelia“. ((38), p. 115).
 „Kur stos du trys – viską padarys“. ((38), p. 115).
 „Darbymetį ir akmuo kruta“. ((38), p. 115).
 „Darbai, o ne žodžiai viską gali“. ((38), p. 115).
 „Darbštus kaip skruzdė“. ((38), p. 115).
 „Blogi darbai akis bado“. ((24), p. 145).
 „Darbas meistrą giria“. ((24), p. 145).
 „Darbą dirbdamas nežiūrėk, kur varnos lekioja“. ((24), p. 145).
 „Serga tinginio liga“. ((33), p. 129).
 „Tinginys ir kelią koja rodo“. ((33), p.129).
 „Dirba kaip su svetimais nagais“. ((33), p. 129).
Mįslės:
 „Šepetys repetys aukštą pilį pastatys“. (Grėblys). ((24), p. 146).
 „Ėda kaip arklys, dirba kaip gaidys“. (Tinginys). ((33), p. 131).
Pirštukų žaidimai:
 Z. Gaižauskaitė „Vasaros darbeliai“. ((23), psl. 41). (39 PRIEDAS).
 J. Endrijaitis „Namuose“. ((1), p. 33). (38 PRIEDAS).
 „Kas namelyje gyvena?“. (40 PRIEDAS).
Juokavimai:
 „Katinėli, rainutėli, prašom į darbą.
Kad purrvas, kad purrvas.
Katinėli, rainutėli, prašom į vaišes.
Nors ir tvorrom, nors ir tvorom“. ((24), p. 146).
Žaidimas:
 „Pūkas ir paršiukas“. ((36), p. 8). (41 PRIEDAS).
 Žaidimas „Namas“. Įkurdinti gyventojus ir daiktus tinkamame lange. Sąvokų:
virš, tarp, greta, po, kairėje, dešinėje įtvirtinimui. (53).
 „Kurkime pasaką“. ((35), p. 34). (42 PRIEDAS).
 Vartyti, žiūrinėti R. Skėrio knygą „Ką žmonės dirba visą dieną?“ (32),
išsiaiškinant žmogaus darbo veiksmus ir turinį knygos personažų – gyvūnėlių
įvaizdžio dėka. Ugdyti gebėjimą suprasti perkeltinę iliustracijų prasmę.
 Pasakos sekimas pagal paveikslėlius. (75 PRIEDAS).
 Dabar žmonės gyvena namuose ir butuose. Kaip vadinasi namas, kuriame
vienas butas? Toks namas yra vienbutis. O dviejų butų? Penkių butų? Daug butų?
(93 PRIEDAS).
 Žmogus gyvena vieno aukšto name. Kaip pavadinsi šį namą? Atsakyk dviem
žodžiais. Vieno aukšto namas – vienaukštis namas. Dviejų aukštų namas?
Devynių aukštų namas? Dvylikos aukštų namas? Nepaprastai aukštas namas
vadinamas dangoraižiu.
 Tėtis nupirko naujus baldus: stalą, kėdes, taburetes, bufetą, spintelę, sofą, fotelį,
rašomąjį stalą, spintą,lovas, batų dėžę, patalynės dėžę, pintas kėdes ir stalą. Padėk
sustatyti baldus į jiems skirtas vietas ir pasakyk, kur stovi kokie baldai. Sekcija –
svetainėje, bufetas – virtuvėje, rašomas stalas – kabinete, spinta – miegamajame,
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pinti baldai – verandoje ir t.t.
 Virtuvėje tėtis pastatė: šaldytuvą, batų dėžę, taburetes, stalą ir bufetą. Kas
netinka?
 Pratybų lapas „Namelių matematika“. (71 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Kambarys“. (72 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Virtuvė“. (73 PRIEDAS).
 Pasigaminti pasakos veikėjus ir savarankiškai ar padedant auklėtojai suvaidinti
pasaką „Trys paršiukai“. (90 PRIEDAS).
 „Šalmas“. ((6), psl. 193). (82 PRIEDAS).
 „Popierinis paršiukas“. ((18), p. 67). (78 PRIEDAS).
 Lipdymas iš plastilino „Kiaulė“. ((3), p. 56). (83 PRIEDAS).
 Kurti namų, kambarių, baldų maketus iš įpakavimo dėžučių, medinių kaladėlių,
ritinių, gamtinės medžiagos, įvairiaspalvio,lygaus ar grubios faktūros popieriaus,
primenančio plytų,mūro, akmenukų, marmuro sieną, čerpių, šiferio stogą, rasti
tinkamas vietas langų, durų, kambarių,laiptų, balkonų nupiešimui, aplikavimui,
iškirpimui ar pritvirtinimui. Modeliuoti baldus kambariams, ant sienų nupiešti
paveikslus, laikrodžius, grindims nupiešti, nupinti iš popieriaus juostelių ar
aplikuoti iš audinio skiautelių kilimą, iš įkarpytos popieriaus juostelės padaryti
užuolaidas langams.
 Vaidybinis žaidimas „Namelio statymas“. ((17), p. 88). (54 PRIEDAS).
 „Amatininkai“. ((9), psl. 29). (53 PRIEDAS).
 „Dirbtuvė“. ((9), psl. 37). (51 PRIEDAS).
 „Amatininkai“. ((9), psl. 51). (52 PRIEDAS).
 Atsitverti virvele, juostele, gumele, pažymėti kakadėlėmis, kėdutėmis, žaislais
savo kiemą, kuriame patogu, užtenka vietos įvairiai judėti: mojuoti rankomis,
pasistiebti, atsigulti, pašokinėti, kilnojant kojas, suktis, raičiotis ar net
pabėgioti.
 Judrus žaidimas „Namai namučiai“. (48 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „PAGRANDUKAS“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su pasaka „Pagrandukas“.
UŽDAVINIAI:
 supažindinti su pasakos herojais;
 siekti, kad vaikai galėtų įvardinti pasakos veikėjus;
 siekti, kad vaikai išlaikytų dėmesį klausantis pasakos.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Pagrandukas“. (9). (1 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Aš mažiukas pagrandukas“. (45). (2 PRIEDAS).
 Pasaka „Vištytės pyragas“. (4 PRIEDAS).
 „Pagranduko“ dainelės mokymas.
Žaidinimai:
 „Kinku kinku, minku minku...
Taip teta duonelę minko.
Plekšt paplekšt taip apvalius
Daro ji paplotėlius...“
 „Kepu kepu kepaliuką,
Keps močiutė pagranduką.
Kaip iškeps, jį bobutė
Sviestu teps“.
 „Apskritas kaip kamuoliukas,
Rieda rieda pagrandukas“.
 „Ledu ledu ledutes
Keps močiutė bandutes...“.
 Supažindinti su pasakos „Pagrandukas“ gyvūnais (kiškis, vilkas...). (44
PRIEDAS).
 Dėlionės dėliojimas „Pagrandukas“ (7dalys).
 Žaidimas „Kurio gyvūno nėra pasakoje?“. (44 PRIEDAS).
 Mėginimas suskaičiuoti pasakos gyvūnus naudojant minkštus žaislus.
 Surasti 3 pagrandukus nusakant ieškojimo vietą.
 Sudėti pagrandukus pagal dydį. (41 PRIEDAS).
 Duonutės ragavimas.
 Animacinio filmuko „Pagrandukas“ žiūrėjimas. (46).
 Mokyti sėdėti šalia vienas kito ir klausytis sekamos pasakos.
 Mokyti vartyti knygeles, neplėšant lapų.
 Su draugu pastatyti iš lego kaladėlių namą „Pagrandukui“.
 Kokių dar gyvūnų galėjo sutikti miške?
 Aptarti duonutės svarbą ir pagarbą jai.
 Duonutės nemėtyti.
 Nulipdyti iš plastilino „Pagranduką“ (įdėti akytes, nosytę...).
 Surasti ko trūksta pagrandukui paveikslėlyje. (43 PRIEDAS).
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Pagranduko štampavimas kempinėle, ausų krapštukais. (49 PRIEDAS).
Lauke iš smėlio kepti pagranduką.
Vaikščioti mėgdžiojant gyvūnų judesius.
Šokti per virvutę padėtą ant grindų.
Lįsti ropojant į urvelį.
Skraidyti paukšteliais.
Eiti per tiltelį.
Pratimai su parašiutu.

AMŽIUS: 3 metai
TIKSLAS:
 supažindinimas su duonos kepimu per pasaką „Pagrandukas“
UŽDAVINIAI:
 įvardinti pagrindinius produktus, reikalingus duonai iškepti (vanduo, miltai);
 ugdyti pagarbą duonai;
 susikaupti klausantis pasakų, eilėraščių apie duoną bei atliekant užduotis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 A. Matutis „Kepaliukų kelionė“. ((13), p. 69). (8 PRIEDAS).
 A. Matutis „Vilko blynas“. ((13), p. 22). (9 PRIEDAS).
 V. S. Glebuvienė, A. Mazolevskienė „Mamos pyragai“. ((7), p. 9). (10
PRIEDAS).
 K. Jakubėnas „Šeimininkė“. ((7), p. 19). (11 PRIEDAS).
 „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“. ((8), p. 1). (3 PRIEDAS).
 J. Degutytė „Juokias duonelė“. ((7), p. 187). (7 PRIEDAS).
 Pasaka „Pagrandukas“. (9). (1 PRIEDAS).
Žaidinimai:
 „Josim josim į turgelį pyragėlių pirkti. Didelių negavau, o mažiukų nepirkau“.
((7), p. 8).
 „Kepu kepu kepalėlius. Šitą didį, kitą mažą. Surutuliavęs, sugumuliavęs,
pašmaukšt po krosnies“. ((7), p. 9).
 „Gydū gydū kateles. Keps močiutė bandeles, duos tėvelis pyragėlių,
nusipirksim pyragėlių“. ((7), p. 18).
 „Aš maža mergelė kaip duonos riekelė. Visi mane siuntinėja, kaip ripkelę
ritinėja“. ((7), p. 19).
Mįslės:
 „Du duria, du moja, o boba putoja“. (Duoną minko). (29).
 „Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandeniu ir kaitron,
iš kaitros – alkanon burnon“. (Duona). (30).
 „Peiliais pjausto, o kraujo – nė lašo“. (Duoną raiko). ((16), p. 60).
Minklės:
 „Kada vaikai valgo duoną sausą?“. Kada tėvų neklauso. (32).
 „Kada rugių laukas panašus į banguojančią jūrą?“. Kai rugiai žydi, plaukia.
(33).
 „Kas bado neregės?“. Duonos plutą kas turės. (34).
 „Kas duoną pamatęs varvina seilę?“. Alkis. (35).
 „Kas duonos neprašo?“. Kas skaito, rašo. (36).
 „Kokia duona skanumu pagirta?“. Savu prakaitu uždirbta. (37).
Patarlės ir priežodžiai:
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 „Duona už auksą brangesnė“. ((25), p. 132).
 „Juodoj žemėj balta duona auga“. ((25), p. 135).
Skaičiuotės:
 „Šakar makar, duok ragaišio, kur bobutė vakar maišė. Karštą pečių iškūreno ir
ragaišį išdžiovino“. ((25), p. 133).
 „Bitė Ritė darbštuolytė, Vos pašildo ją saulytė, Dirba renka medų uoliai, Kad
iškeptų jums meduolių“. (38).
Pirštukų žaidimas
 „Pirštai darbininkai“. (39). (22 PRIEDAS).
Užduotys veiklos kampelyje:
 Knygelės „Pagrandukas“ iliustracijose atrasti pagrindinį pasakos veikėją.
 Pasakos „skaitymas“ su paveikslėliais (prisiminti pasakos eigą ir eilės tvarka
išdėlioti pasakos „Pagrandukas“ iliustracijas). (30 PRIEDAS).
 Išsiaiškinti, kas yra pagrandukas (bandelė, iškepta iš miltų likučių, iš
pagramdų nugramdytų nuo dubens dugno ir sienelių), kokia jo paskirtis
(pagrandukas yra maisto produktas, kurį reikia suvalgyti).
 Albumo „Duonutės kelias iki mūsų stalo“ žiūrėjimas ir aptarimas. (31
PRIEDAS).
 Pokalbis apie pagarbą duonai.
 Pasiklausyti ir išmokti padainuoti GugiTales interaktyvios pasakos
„Pagrandukas“ karaoke dainelę. (44).
 Ragauti duonos gaminius, įvardinti jų skonį: skani, gardi, rupi, saldi,
rūgštoka).
 Priemonė „Kas aš toks?“. (42 PRIEDAS).
 Žaidžiant pirštukinėmis lėlėmis sekti pasaką „Pagrandukas“.
 Apžiūrėti varpas, jų grūdelius, skaičiuoti juos, sumaišytus grūdus atrinkti į
atskirus indus.
 Pasvarstyti, ką galima iš tų grūdų padaryti (miltus), ir ką iš miltų galima
iškepti.
 Apibūdinti duonos kepalėlį pagal dydį, spalvą (juoda – balta).
 Eksperimentas – sėti kviečius, rūpintis jų priežiūra, laikant šiltai, kartas nuo
karto palaistant, stebėti, kada šie sudygs.
 Pratybų lapas „Ko reikia duonai iškepti?“. (45 PRIEDAS).
 Pratybų lapas „Suskaičiuok viščiukus“. (46 PRIEDAS).
 Pasinaudojant IKT, žaisti internetinius valgio gaminimo žaidimus, pavyzdžiui,
„Saldžiųjų pyragų kepimas“ (41), „Gimtadienio tortas“ (42), picos kepimas
(43) ir pan.
 Grupėje surasti 3 pasislėpusius pagrandukus. Suradus nustatyti, kuris iš jų yra
didžiausias, o kuris – mažiausias. Surikiuoti pagrandukus nuo mažiausio iki
didžiausio, ir atvirkščiai, – nuo didžiausio iki mažiausio. Atpažinti, kuris
pagrandukas yra linksmas, kuris – liūdnas, o kuris – išsigandęs lapės?
 Senoji geroji animacija. Filmuko „Pagrandukas“ peržiūra ir aptarimas.
Užduotis – įsiminti pagranduko sutiktų personažų seką, atkreipti dėmesį, ko visi
tie personažai norėjo (suvalgyti pagranduką, nes jis yra bandelė), kokios formos
pagrandukas, ar visi personažai buvo geranoriški pagrandukui? ir pan.
 Žaisti kūrybinius žaidimus, pavyzdžiui, „Parduotuvė“ – pirkti įvairius duonos
gaminius, įvardyti juos, draugiškai pasivaišinti.
 „Kepyklėlė“ – imituoti tešlos užmaišymą, minkymą, duonelės kepaliukų
formavimą, pašovimą į krosnį, priežiūrą, kad duonelė nesudegtų. Iškepta duonele
džiaugtis, mėginti užuosti jos gardų kvapą, „vaišinti“ į namus užklydusius
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svečius.
 Užmaišyti tešlą, pasakojant, kokius produktus reikia dėti. Minkyti, kočioti
tešlą, formuoti iš jos pagrandukus ar duonos kepalėlius, juos dailiai papuošti,
apibarstant sezamo sėklomis, saulėgrąžomis ir pan.
 Lipdyti pagranduką ar duonos kepalėlį iš plastilino ar sūrios tešlos.
 Aplikacija plastilinu „Grūdų varpa“. (48 PRIEDAS).
 Plėšytinė aplikacija „Pagrandukas“. (49 PRIEDAS).
 Žaidžia šešėlių teatrą su pagamintais pasakų personažais. (37 PRIEDAS).
 Edukacinė išvyka į malūną kepti pagranduko.
 Su tėveliais namie paruošia, dailiai apipavidalina ir atneša naminės duonos
receptą.
 Iš smėlio kepa duonutę, pyragą, pagranduką.
 Žaidimas „Stebuklingas dubenėlis“. (25 PRIEDAS).

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su duonos keliu iki mūsų stalo, duonos rūšių įvairove.
UŽDAVINIAI:
 supažindinti su darbais, kuriuos tenka nudirbti, norint išauginti duoną;
 paragauti kelių rūšių duonos ir įvardinti kuo jos skiriasi ar yra panašios;
 susikaupti klausantis pasakų bei eilėraščių apie duoną;
 skatinti taupyti bei mylėti duoną;
 organizuoti vaikų piešinių parodėlę ,,Mano duonelė“.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Pagrandukas“. (9). (1 PRIEDAS).
 M. Vainilaitis ,,Geroji duonelė“. (49). (14 PRIEDAS).
 K. Kubilinskas ,,Vėjo malūnas“. (49). (6 PRIEDAS).
 Matutis „Duonutės kepimas“. ((19), p. 48). (16 PRIEDAS).
 J. Vaičiūnaitė „Močiutės pyragai“. ((12), p. 17). (15 PRIEDAS).
 V. Palčinskaitė „Duonutę kepa“. ((12), p. 27). (12 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Duona nekrinta iš dangaus, ją reikia užsidirbti“. ((12), p. 23).
 „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. ((12), p. 23).
 „Ieškok, kaip duonos, tai ir rasi“.
Mįslės:
 „Peiliais pjausto, o kraujo nei lašo“. (Duona). ((17), p. 38).
 „Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir
kaitron, iš kaitros – alkanon burnon“. (Duona). ((17), p. 37).
 „Esu balta ir visai nekalta, bet šeimininkė vis mane kumščiuoja“. (Duoną
minko). (49).
 „Mūša mane pagaliais, degina ugnimi, pjausto peiliais – ir visi mane myli.
(Duona).
Skaičiuotės:
 „Šakar makar, duok ragaišio, kur bobutė vakar maišė. Karštą pečių iškūreno ir
ragaišį išdžiovino“. ((25), p. 133).
Maloniniai žodžiai
DUONA – duonelė, duonutė, duonytė, duonužė, duonužėlė, duonytėlė.
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Giminingi žodžiai
DUONA – duoninė, duonkepė, duonriekis, duonkubilis, dykaduonis, duonpelnys.
 Pokalbis „Kaip duona atsiranda ant mūsų stalo“. ((3), p. 70-73).
 Užduotis vaikams į namus: pasiklausinėti tėvelių, kaip duona atsiranda ant
mūsų stalo.
 Išklausius pasakos „Kaip vaikas norėjo duonos išsikepti“ iš paveikslėlių sudėti
seką: aria žemę, sėja, pjauna ir t.t. apie duonos kelią. ((25), psl. 131). (3
PRIEDAS).
 Lavinanti dėlionė „Skanaus“. Sudėlioti: iš kur atsiranda duona?
 Išrinktus iš miltų grūdelius suskaičiuojame, lyginame – pas ką daugiau, pas ką
mažiau, kiek, keliais grūdeliais daugiau, mažiau.
 Įvairios duonos degustavimas. Duonos rūšys: balta duona, juoda duona, su
įvairiais priedais, įvairių formų ir dydžių.
 Pokalbis – diskusija „Kokių produktų ir kokių stalo įrankių reikia norint
iškepti duoną?“.
 Paveikslėlių žiūrėjimas ir aptarimas „Duonos ir konditerijos gaminių
parduotuvė“. ((14), p. 42-43).
 Lavinamoji užduotis „Suskaičiuok ir sujunk duonos kepalėlius“. (47
PRIEDAS).
 Ugdyti pagarbą duonelei: nukritusią duonelę pakelti, ją nuvalyti, atsiprašyti.
((25), p. 129).
 Nesuvalgytą, sužiedėjusią duoną atiduoti paukšteliams, gyvūnėliams.
 Sudaryti lentelę – diagramą, kokią duoną vaikai mėgsta labiausiai.
 Iš atsineštų duonos įpakavimų bei maišelių daryti parodą grupėje. Apžiūrėti ir
aptarti duonos įpakavimus, nusakome kuo jie skiriasi ir kokių įvairiausių jų yra.
 Filmuko žiūrėjimas ir aptarimas „Močiutės pyragas“ arba „Naminės duonos
kelias“. (18, 20).
 Aplikuoti duonos kepalėlį įvairiais raštais.
 Lietuvių liaudies žaidimas ,,Šiaudų batai“. (27 PRIEDAS).
 Iš „druskos tešlos“ formuoti įvairios formos, su raštais duonos kepalėlius.
 Iš įvairių žurnalų karpyti duonos ir jos produktų paveikslėlius, juos suklijuoti
ir analizuoti, kokių įvairiausių miltų gaminių yra.
 Ratelis – žaidimas „Žui žui malūnėlis“. ((25), p. 136). (28 PRIEDAS).
 Ratelis – žaidimas „Mano maišas pakulinis“. ((25), p. 134). (29 PRIEDAS).
 Ragauti duonelę, atrasti, kuri duonelė skaniausia vaikams.
 Akcentuoti, jog duona – sveikas maisto produktas ir neįkainojamas žmogaus
turtas.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su duonos keliu nuo lauko iki mūsų stalo per pasaką „Pagrandukas“.
UŽDAVINIAI:
 supažindinti su duonos keliu nuo lauko iki mūsų stalo;
 siekti, kad vaikas skirtų ir įvardintų grūdinės kultūros augalus: miežius, kviečius, rugius, avižas, žirnius;
 lyginti „senovinį“ duonos kelią su „šiuolaikiniu“ (siekti, kad vaikas gebėtų įvardinti įrankius, su kuriais
duona buvo gaminama anksčiau ir dabar).
Kūriniai:

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
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49

VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

 Pasaka „Pagrandukas“. (9). (1 PRIEDAS).
 V. Palčinskaitė „Duonutę kepa“. ((12), psl. 27). (12 PRIEDAS).
 J. Degutytė „Juokias duonelė“. ((7), psl. 187). (7 PRIEDAS).
 J. Lapašinskas „Duonutė žydi“. ((22), psl. 138). (13 PRIEDAS).
 „Duonos pasakojimas“. (1). (5 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Verkia duona, tinginio valgoma“. ((15), psl. 37).
 „Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. ((15), psl. 37).
 „Taupyk duoną, o ne darbą“. ((15), psl. 37).
 „Davė Dievas dantis, duos ir duonos“. ((15), psl. 37).
 „Baltos duonos tinginys nevalgo“. ((22), psl. 135).
 „Duona ne vėju ateina“. ((22), psl. 135).
 „Duonelė gardi, bet brangi“. ((22), psl. 135).
 „Juodoj žemėj balta duona auga“. ((22), psl. 135).
Palyginimai:
 „Kaip alkanam duona“. (Gardu). ((22), psl. 136).
 „Kaip džiovinta duona“. (Liesa). ((22), psl. 136).
 „Kaip be duonos“. (Be ko nors). ((22), psl. 136).
 „Paieškok kaip duonos ir rasi“. ((22), psl. 135).
Mįslės:
 „Peiliais pjausto, o kraujo nė lašo“. (Duona). ((12), psl. 17).
 „Muša mane pagaliais, degina ugnimi, pjausto peiliais, ir visi mane myli“.
(Duona). ((25), psl. 133).
 „Kitus maitina, pats nieko nevalgo“. ((26), psl. 38).
Skaičiuotės:
 „Bėgo kiškis per pievutę, nešės duonos jis riekutę. Ir įkrito į balutę – bumbt“.
((22), psl. 136).
 „Šakar makar, duok ragaišio, kur bobutė vakar maišė. Karštą pečių iškūreno ir
ragaišį išdžioveno“. ((25), psl. 133).
Juokavimai:
 „Aš parduosiu kluoną, kluoną,
Pirksiu vaikams duoną, duoną.
Aš parduosiu noragus.
Pirksiu vaikams pyragus“. ((22), psl. 136).
 „Duok pyrago, duok ragaišio,
Kur Bobutė vakar maišė“. ((22), psl. 137).
 „Ar nori duonos? Bėk pakluonėn, sutiksi senelį, gausi duonos kampelį“. ((25),
psl. 134).
Pirštukų žaidimas:
 Matutis „Duonutės kepimas“. ((19), psl. 48). (23 PRIEDAS).
Žodyno plėtimas:
 Giminingi žodžiai DUONA – duoninė, duonkepė, duonriekis, duonkubilis,
dykaduonis;
 Maloniniai žodžiai DUONA – duonelė, duonutė, duonytė, duonužė, duonužėlė,
duonytėlė, duonelytė, duoneliukė.
 Pagalvok ir sudėliok korteles, ko reikia duonai iškepti: kruopų, ruginių miltų ar
avižinių dribsnių? (Duonai iškepti reikia ruginių miltų). Aguonų, kmynų ar
pipirų? (Kmynų). Pieno, vandens ar sulčių? (Vandens). Druskos, medaus ar
cukraus? (Druskos ir cukraus). Kepimo miltelių, sodos ar raugo? (Raugo). (32
PRIEDAS).
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 Apibūdink duonos kepalėlį pagal dydį, formą, spalvą, kvapą, skonį (naminės
duonos kepalas didelis, pailgos formos, pluta rudos spalvos, duona kvapi,
saldžiarūgštė, rupi, puri, drėgna, gardi).
 Paveikslėlių pagalba baik sudėlioti sakinius pagal pavyzdį: dabar duoną kepa
kepyklose, o seniau namuose kepdavo. Dabar javus pjauna kombainais, o seniau
dalgiu... . Dabar javus sėja sėjamosios, o seniau iš saujos... . Bet duonelę skaniai
valgo kaip ir seniau... (33 PRIEDAS).
 „Duonos kelias iki mūsų stalo“. ((4), psl. 95), ((1) psl. 86).
 Pažintis su grūdais. ((7), psl. 89). (34 PRIEDAS).
 Pažintis su sąvoka „Kūlimas“. ((12), psl. 125). (35 PRIEDAS).
 pažintis su sąvoka „Malimas“. ((25), psl. 126).
 Pasakos iliustracijos išmaišytos. Vaiko prašoma pagal paveikslėlius sudėti eilės
tvarka, papasakoti apie praleistą veiksmą. (30 PRIEDAS).
 Tradicijos susijusios su duona – sutinkama, išlydima su duona, vienintelis
maisto produktas, kuris yra šventinamas.
 Ugdomas gebėjimas dalintis duona, duonos riekele.
 Eiti į parduotuvę, pirkti duonos produktų, gebėti juos grupėje pasidalinti.
 Pagrindinio pasakos veikėjo lipdymas iš druskos tešlos, modelino, plastilino ir
jo spalvinimas guašu. Lyginimas iš ko lengviau lipdyti, kuo skiriasi, su kuo
labiausiai patiko lipdyti.
 Grūdo varpos piešimas akvarele arba meninis darbelis „Grūdų laukas“. (50
PRIEDAS).
 Pasigaminti grūdų varpų herbariumus.
 Pasakos veikėjų gaminimas. (37 PRIEDAS).
 Dainelės – „Pagrandukas“, „Vilko blynas“.
 Žaidimai, rateliai – „Žui Žui malūnėlis“, „Pakulinis maišas“. (28, 29
PRIEDAI).
 Sveiko maisto piramidė. Aptariama sritis su duonos produktais. (38 PRIEDAS).
 Supažindinama su duonos receptų įvairove. (39 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Pasislėpęs pagrandukas“ (surask grupėje 10 pasislėpusių
spalvotų „Pagrandukų“ ir juos sudėk į lėkštutes pagal spalvas, suskaičiuok
kiek kokios spalvos „Pagrandukų“ radai). (40 PRIEDAS).
 Žaidimas „Malūnas“. ((6), p. 34). (26 PRIEDAS).

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su duonos keliu nuo lauko iki mūsų stalo per pasaką „Pagrandukas“.
UŽDAVINIAI:
 tyrinėjant, aiškinantis, stebint, suvokti duonos gimimo kelią: nuo rugių sėjos, javų auginimo, malimo,
duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo;
 gerbti mus sotinančią, auginančią duoną, teikiančią mums jėgų, telkiančią giminystei, sąsajai su
protėviais, žeme. Pratintis į duoną kreiptis pagarbiais, malonia is žodžiais.
 gebės išklausyti pedagogo sekamą pasaką, naudodamasis vaizdine medžiaga, iliustracijomis, stengsis
įsiminti pasakos seką, ją pasekti.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Pagrandukas“. (9). (1 PRIEDAS).
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 Matutis A. „Kas duoda duonelę“. (17 PRIEDAS).
 Audio pasaka „Kaip vilkas duonos norėjo išsikepti“. (47).
 Animacinis filmukas „Duonos kelias“. (48).
 Matutis A. „Kviečiam grūdus“. ((13), p. 60). (18 PRIEDAS).
 Matutis A. „Auksas-duona“. ((13), p. 63). (19 PRIEDAS).
 Matutis A. „Kvepia duona“. ((13), p. 63). (20 PRIEDAS).
 Matutis A. „Kepaliukų kelionė“. ((13), p. 69). (21 PRIEDAS).
 „Duonos pasakojimas“. (10). (5 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Lauko nearsi – duonos nevalgysi“. ((27), psl. 36).
 „Dėk grūdą prie grūdo – pripilsi aruodą“. ((25), psl. 125).
 „Mažas grūdelis didžiu medžiu užauga“. ((25), psl. 125).
 „Duona už auksą brangesnė“. ((25), psl. 132).
 „Alkanam ir sausa duona už medų gardesnė“. ((12), psl. 132).
 „Sunkus darbas gražią duoną kepa“. ((25), psl. 125).
Mįslės:
 „Pats nieko nevalgo, o žmogų maitina“. (Duona).
 „Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron,
iš kaitros – alkanon burnon“. (Duona).
 „Esu balta ir visai nekalta, bet šeimininkė vis mane kumščiuoja“. (Duona).
 Iš reklaminių katalogų iškirpti maisto produktų paveikslėlius, kurie yra
pagaminti iš miltų. Maisto produktų pavadinimus pamėginti nukopijuoti.
 Iš spalvotų spausdintinių raidžių suklijuoti užrašą „Duona“ ir jį iliustruoti
piešiniais arba karpiniais.
 Knygelės „Duonelės kelias“ kūrimas – iliustracijų piešimas, pavadinimų
rašymas/kopijavimas spausdintinėmis raidėmis.
 Žaidimas „Pakviesk pasakos veikėją“. Ant stalo įvairūs žaislai. Vaikai vienas
po kito kviečia žaislą, kurį pasirinko, pvz.: „Lape, atsliūkink“, „Pagranduk,
atriedėk“, „Kiški, atšokuok“, „Loky, atšleivuok“, „Vilke, atpėdink“ ir t.t. Vaikai,
kurie nesuklys kreipdamiesi, gauna pasirinktą žaislą. Tie, kurie gavo žaislus,
sudaro vieną grupę, o kiti su pedagogu – antrą. Pastarieji galvoja ir užduoda
įvairių klausimų, pvz.: „Loky, ar tu gyveni tvarte?“, „Pagranduk, ar tu nebijai
lapės?“, „Lape, ar tau negaila, Pagranduko?“ „Žaislai“ atsako irgi kreipdamiesi į
vaiką, kuris klausė, pvz.: „Ne, Gabija, aš negyvenu tvarte“. Taisomas kiekvienas
pavartojęs vardininką vietoj šauksmininko.
 Pasakiškų situacijų analizė:
1. Kaip būtų pasibaigusi pasaka, jei Pagrandukas nebūtų pabėgęs nuo senelės ir
senelio?
2. Įsivaizduokite, kad lapė nesuėdė Pagranduko. Kodėl?
3. Miške Pagranduko tyko daug priešų, o ar jis turi draugų? Kas galėtų tapti (būti)
Pagranduko draugais? Kodėl?
4. Kokiu metų laiku Pagrandukui lengviau slėptis miške nuo priešų: vasarą ar
žiemą, pavasarį ar rudenį? Kodėl?
5. Pavyko Pagrandukui pasprukti nuo priešų, pasistatė jis miške trobelę. Kaip
atrodo Pagranduko trobelė?
6. Kaip padėti Pagrandukui, kad jo lapė nesuėstų?
7. Įsivaizduok, kas būtų, jei Pagrandukas užaugtų tokio didumo kaip dramblys?
8. Įsivaizduok, kas būtų, jei Pagrandukas sumažėtų iki žirnio dydžio?
9. Sukurk pasakai tęsinį (pvz., ,,Pagranduko gimtadienis“, ,,Pagrandukas
svečiuose pas tris paršiukus“ ir pan.).
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 Knygelių, enciklopedijų apie rugius, duonos kepimą vartymas, iliustracijų
aptarimas su draugu.
 Dėlioti paveikslėlius, kuriuose atsispindi duonos gimimo kelias. (36
PRIEDAS).
 Pažaisti žaidimus „Profesijos“ – sudėlioti, kokių darbo įrankių reikia ūkininkui
ir kepėjui.
 Pažaisti didaktinį žaidimą „Kas iš ko?“.
 Įvairios rūšies duonos, batonų ragavimas. Duonos skrudinimas.
 Su padidinamuoju stiklu tyrinėti rugio, kviečio, miežio, avižos varpas,
šluoteles, atkreipiant dėmesį į skirtingą grūdų išsidėstymą, sandarą, glotnumą,
akuotumą. Išlukštenti ir ragauti kviečio, rugio grūdus.
 Grūdų varpų, šiaudų ilgį matuoti liniuote, sprindžiais, gautus duomenis lyginti
tarpusavyje.
 Matuoti perrinktus grūdelius šaukšteliais, šaukštais, stiklinėmis, kitais matais,
suskaičiuojant, kiek šaukštų telpa į stiklinę, o stiklinių – į stiklainį.
 Sumaišius kelių pasakų veikėjų paveikslėlius, juos atrinkti, kiekvieną
apgyvendinant šalia knygelės, kurioje jie aprašyti.
 Suskaičiuoti pasakų veikėjus, juos lyginti.
 Mokytis rašyti skaitmenį 10, aptarti šio skaičiaus vertę.
 Žinių apie trikampį, keturkampį, stačiakampį, skritulį plėtojimui žaidimas
„Figūrų dėlionė“.
 Piešimas dviese ant vieno didelio popieriaus lapo, tema „Duonos kelias“.
Tikslas – siekti bendro tikslo, kartu priimti bendrus sprendimus.
 Gebėjimui užjausti vienišą, atstumtą, jam padėti ugdymui žaidimas
„Stebuklinga karūna“, ((5), p. 82).
 Mišriąja akvarelės technika nupiešti piešinį „Rugių laukas“.
 Koliažas „Auginame rugius duonelei“ (ant didelio popieriaus lapo klijuojant
žemės ūkio technikos paveikslėlius, piešiant akvarele).
 Spalvoto popieriaus aplikacija „Malūnas“.
 Grūdų sandėlio, malūno ir kepyklos statymas iš kaladėlių. Žaidimas su
statiniais, siekiant įtvirtinti duonos gimimo kelią.
 Iš lego kaladėlių bei kitų konstruktorių kurti rugių auginimui reikalingą žemės
ūkio techniką (traktorius, kombainus), žaisti su ja.
 Iš medinių spalvotų geometrinių formų sudėti rugį, duonos kepalą.
 Pratimai pagal siužetą „Auginame javus“: eiti pritūpus (arti), mojuoti rankomis
(sėti), eiti kryžiuojant kojas (pjauti), pabrėžiant, kad duonai išauginti reikia
daug pastangų.
 Žaidžiamas „Javų žaidimas“.
 Susikibus poromis „sverti maišus“, „minkyti tešlą“ (paeiliui tupiant ir stojant),
„sukti girnas“ (susikibus sukryžiuotomis rankomis, suktis ratu).
 Žaidimas vikrumui lavinti „Vilkai ir kiškiai“.
 Meditacija „Stebuklinga pievelė“. (24 PRIEDAS).
 Žaidimas „Zuikių malūnas“. ((2), p. 22). (51 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kepu kepu bandeles“. ((2), p. 115). (52 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kas už durų?“. (53 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Pagrandukų gaudynės“. (54 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
PASAKOS „PIRŠTINĖ“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su miško gyvūnais per pasaką „Pirštinė“
UŽDAVINIAI:
 supažindinti su miško žvėrimis;
 grupės aplinkoje rasti 2-3 miško žvėris;
 siekti, kad gebėtų įvardinti 2-3 miško žvėris.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 „Pirštinė“. (37). (1 PRIEDAS).
 „Meškiukas lepeškiukas“. (33). (20 PRIEDAS).
 „Kiškučių pasakėlė“. ((33) p. 52). (21 PRIEDAS).
 „Bėk, pelyte, vandenėlio“. ((33) p. 46). (22 PRIEDAS).
 Sadauskaitė Z. „Kiškis“. ((29) p. 28). (23 PRIEDAS).
 Jakubėnas K. „Lapė“. (12). (24 PRIEDAS).
 Jakubėnas K. „Vilkas“. (12). (25 PRIEDAS).
Kėkavimai:
 „Kėku kėku, vežė meška šėką ir Laimutė ant vežimo, ė meškytė nepažino“. ((2)
p. 15).
 „Kėku kėku, kiškis pjovė šėką. Saulė patekėjo, šėkas pavytėjo. Šuva atvažiavo,
Šėką susikrovė“. ((2) p.16).
Skaičiuotės:
 „Šoko kiškis per virvutę ir įkrito į balutę. Bėk, bėk, paskubėk, lipt iš balos jam
padėk“. ((15) p. 9).
 „Pliumpu pliumpu meškinai laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys?
Jis“. ((15) p.10).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Žino ir arklys, kad vilkas žvėris“. (45).
 „Lapė ir pelė daug turi urvų“. (46).
Mįslės/minklės:
 „Penki tvartai, vienos durys“. (Pirštinė).
 „Kas patamsiais lando, sau maisto randa“. (Pelė). (13).
 Knygelių su įvairiais miško gyvūnais vartymas.
 Bandyti mėgdžioti gyvūnų (vilko, varlės) balsus, mokytis garsažodžius: „A-ū,
neturiu namų...“, „Kva – kva“.
 Žiūrėti pasakos „Pirštinė“ vaidinimą su teatro, pirštukinėmis lėlėmis.
 Klausytis pasakos audio įrašo.
 Sekti pasaką „Pirštinė“ su vaidinimui skirtomis karūnėlėmis.
 Supažindinti su pasakos veikėjais naudojant minkštus žaislus (kiškiu, šernu
vilku ir kt.).
 Pažintis su miško žvėrimis, sąvokomis „didelis“ ir „mažas“, „vienas“ ir
„daug“, spalvomis, žiūrint per multimediją. (49).
 Skaičiuoti: 1 pirštinė, 1 lapė, 1 briedis... Visi gyvūnai – daug. Sąvokos
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„vienas“ ir „daug“.
 Sąvokos „didelis“ – „mažas“ (dėlionė didelis – mažas meškiukas).
 Iš įvairių grupėje esančių gyvūnų išrinkti pasakos ,,Pirštinė“ gyvūnus.
 Ieškoti grupėje pasislėpusių pasakos veikėjų, juos įvardinti.
 Vartyti knygas „Kur mano mažylis?“, „Mano gyvūnų dėžutė“, „Mažųjų
enciklopedija“.
 Gyvūnų balsų įrašo klausymas. (50).
 Supažindinimas su spalvomis, naudojant spalvotas pirštines. Prisegti tos pačios
spalvos pirštinę tokiu pat segtuku.
 Klausantis sekamos, skaitomos pasakos pratintis netrukdyti draugui.
 Pokalbis su vaikais kur gyvena naminiai, o kur miško gyvūnai.
 Mokytis apsimauti pirštines.
 Dėlionės su gyvūnais.
 Mokytis vartyti knygeles, jų neplėšant.
 Aplikacija „Kiškis“, pagrindinė aplikacijos priemonė – vata. (89 PRIEDAS).
 Štampavimas kempine „Varlė“. (90 PRIEDAS).
 Trūkstamų kūno dalių piešimas „Pelytė“.
 Vilko kūno dalių klijavimas ant ritinėlio. (91 PRIEDAS).
 Surasti ir sujungti dvi vienodas pirštines. (92 PRIEDAS).
 Vaikščioti imituojant gyvūnų judesius.
 Ropoti tuneliu.
 Šokti per virvutę, kuri padėta ant grindų.
 Lįsti pro gimnastikos lankus.

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 žinių apie miško žvėrelius plėtimas sekant pasaką „Pirštinė“.
UŽDAVINIAI:
 plėsti ir gilinti vaikų žinias apie miško žvėrelius;
 ugdyti draugiškumą;
 mokyti naudoti mąstymo žemėlapius (sekos ir medžio).

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS
VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Pirštinė“. (37). (1 PRIEDAS).
 Navakauskas Č. „Keista pelytė“. ((14) p. 31). (16 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Ežiukų krosnelė“. ((14) p. 93). (17 PRIEDAS).
 Lietuvių daina „Tindi rindi riuška“. ((14) p. 37).
 Lietuvių daina „Zuikelis puikelis uodegėlė trumpa. Ir ta pati kumpa. Akelės
plačios, auselės stačios, nugarėlė siaura“. ((14) p. 28).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Lapė snapė“, „Gudri kaip lapė“.
 „Greitas kaip kiškis“, „Bailus kaip kiškis“.
 „Tyli kaip pelė po šluota“, „Vir – vir - vir pelytė“.
 „A-ū-ū-ū neturiu namų“, „Vilkas pilkas“.
 „Meška lepeška“, „Meška šleivakojė“.
Žaidinimai:
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 „Vilkas ir kiškiai“.
 „Ku-kū ku-kū duos kiškis taukų“.
 „Lapė vištidėje“.
 „Zuikelis puikelis“.
 „Kiškelis bebėgdams“.
 „Vilkas ir avys“.
Pirštelių žaidimas:
 „Varna Veronė“.
Mįslės:
 „Penki vartai vienos durys“. (Pirštinė).
 „Mažutės avelės, penkios kojelės“. (Pirštinė).
 „Apvalus skylišius, plaukuotas vagišius“. (Pelė oloje).
 „Eina mėsos šmotas, vinių priklotas“. (Ežys).
 „Šarangė, varangė po suolų susirangė“. (Šuo).
 „Kai gyvas buvau – visų bijojau, kai numiriau – žmogui ant galvos atsisėdau“.
(Kiškis).
Skaičiuotės:
 „Šoko kiškis per virvutę ir įkrito į balutę. Bėk, bėk, paskubėk, lipt iš balos jam
padėk“.
 „Pliumpu, pliumpu meškinai, laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys?
Jis.
 „Ritė bitė be ragų, kiškis piškis be ausų, aus maus bus medaus, storą ropę
laukan raus“.

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

 Prisiminti kokiose dar žinomose pasakose yra tu pačių veikėjų
(„Pagrandukas“, „Katinėlis ir gaidelis“).
 Įsiminti besikartojančias frazes „Kas toj pirštinėj gyvena?“, „Priimkite ir
mane“.
 Mano pirmoji paveikslėlių knygelė „Žiūriu ir klausau „Miško gyvūnai“.
 Knygutę „Vartome ir žiūrime“, „Miške“ (sudėk tinkamas nuotraukų korteles ir
sužinosi kur gyvena miško gyvūnai, kuo jie minta ir kokie jų mažyliai“.
 „Medžio žemėlapis“ – naminių ir laukinių gyvūnų grupavimas.
 „Sekos žemėlapis“ – sudėlioti žvėrelių paveikslėlius, figūrėles pagal pasakos
„Pirštinė“ eiliškumą. (84 PRIEDAS).
 Suskaičiuoti pirštinėje apsigyvenusius žvėrelius.
 Kas pirmas įlindo į pirštinę? Kas paskutinis įlindo į pirštinę?
 Lavinamieji žaidimai „Atpažink savo pirštinę“, „Atpažink draugų pirštines“.
 Žvėrelių loto, domino, dėlionės.
 Nuspalvinti geometrinėmis formomis dekoruotą pirštinę nurodytomis
spalvomis (94 PRIEDAS).
 Apibrėžti miško žvėrelių trafaretus.
 https://youtube.com/watch?=W41FrE7UVMc
(gyvūnai
miško
sandaros,
lietuviškai).
 Pokalbiai apie draugiškumą, gerus tarpusavio santykius, pozityvų bendravimą,
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kultūringą elgesį.
 Klausytis sekamos pasakos, pratintis netrukdyti draugui.
 Pokalbis „Kaip elgtis miške?“.
 Siužetinis-vaidmeninis žaidimas „Kas miške gyvena?“.
 Inscenizuoti pasaką su veikėjų karūnėlėmis, pirštininėmis lėlėmis.
 Štampukais dekoruoti iškirptą pirštinę.
 Dainelių klausymas „Varlių himnas“, „Ežiukų šokis“.
 Žaidimas-pratybos pripiešti žvėreliams trūkstamas kūno dalis (kiškiui – ausį,
lapei – uodegą, ežiui – spygliukus).
 Pokalbis „Kam reikalingos pirštinės“.
 Imituoti žvėrelių judesius, eiseną.
 Judėdami grupėje ar lauke stengtis neužgauti draugo.

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKLAS:
 supažindinimas su ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė“ ir jos veikėjais.
UŽDAVINIAI:
 ugdyti gebėjimą išklausyti pasaką iki galo;
 skatinti vaikus atidžiai klausytis, mėginti atsakyti į nesudėtingus klausimus, susijusius su pasaka;
 atlikti įvairias su pasaka susijusias užduotis, žaisti žaidimus.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė“. (37). (1 PRIEDAS).
 „Stebuklinga pirštinė“. Ukrainiečių liaudies pasaka. ((18) p. 90). (2
PRIEDAS).
 „Vilko popieriai“. Latvių liaudies pasaka. ((13) p. 114). (3 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Varlytės gripas“. ((13) p. 128). (18 PRIEDAS).
 Skučaitė R. „Kiškis“. (31). (19 PRIEDAS).
 Vaizdo medžiaga „Stebuklinga pirštinė“. (44).
Mįslės:
 „Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi“.
(Pirštai). (39).
 „Iš penkių atėmiau penkis ir liko penki“. (Pirštinė). (39).
 „Kepurė šiaudinė, akys stiklinės, liemuo medinis, kojos akmeninės“. (Troba).
(39).
 „Penki vartai, vienos durys“. (Pirštinės). (39).
 „Plikas į gauruotą šmakšt“. (Pirštinė). (16).
 „Penkios skylės vienoj skylėj“. (Pirštinė). (16).
 „Kada iš penkių atėmus penkis lieka dar penki?“. (Numovus pirštuotą pirštinę).
(16).
Skaičiuotė:
 „Šoko kiškis per virvutę
Ir įkrito į balutę.
Bėk, Bėk paskubėk,
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SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

Lipt iš balos jam padėk“. (35).
Pirštukų žaidimai:
 Gaižauskaitė Z. „Varlių bėdos“. ((23) p. 51). (31 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Vilkas girioj ugnį kuria“. ((23) p. 51). (41 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Karnavalas“. ((23) p. 52). (32 PRIEDAS).
 Baltrėnas V., Jakubėnas J. „Varlė Pagyrūnė“. ((23) p. 53). (35 PRIEDAS).
 Matutis „Žiemos pirkelė“. ((23) p. 53). (36 PRIEDAS).
Užduotys prie stalo:
 Sudėliok paveikslėlius eilės tvarka. ((18) p. 91). (69 PRIEDAS).
 Iškirpk ir suklijuok pasaką. ((18) p. 93-95). (70 PRIEDAS).
 Gyvūnų kortelės. (73, 81 PRIEDAI).
 Surask šešėlį. (74 PRIEDAS).
 Kas kuo minta? (76 PRIEDAS).
 Kas kur gyvena? (77, 78 PRIEDAI).
 Žvėrelių pėdos. (79 PRIEDAS).
 Žvėrelių skaičiai. (80 PRIEDAS).
 Žaidimas „Pirštinių abėcėlė“. ((16) p. 15). (44 PRIEDAS).
 Žaidimas „Pirštinaičių matematika“. ((16) p. 15). (45 PRIEDAS).
 Žaidimas „Bingo“. ((18) p. 89). (71 PRIEDAS).
 Žaidimas „Išgirsk paskutinį žodžio garsą“. ((18) p. 89). (72 PRIEDAS).
 Žaidimas „Raskime pirštinių pora“. ((16) p. 14). (47 PRIEDAS).
 Žaidimas „Kas tilps į pirštinaitę?“. ((16) p. 14). (43 PRIEDAS).
 Žaidimas „Apsimaukime pirštinaites“. ((16) p. 16). (50 PRIEDAS).
 Animacinis filmas „Pilis pilaitė“.
 Surask ir nuspalvink gyvūnus. (75 PRIEDAS).
 Vaidinimas su kaukėmis. Mažasis teatras. (1).
 „Valgomosios pirštinaitės“. ((16) p. 15). (46 PRIEDAS).
 „Kai su pirštinėmis, nešalta“. ((16) p. 14). (48 PRIEDAS).
 Žaidimas „Ar reikia pirštinaičių?“. ((16) p. 16). (49 PRIEDAS).
 Žaidimas „Lapė ir kiškis“.
 Savo daiktus reikia saugoti, nepamesti.
 Sušlapus pirštines, reikia pasikeisti.
 Į namus nepažįstamus žmones negalima įsileisti.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKLAS:
 žinių apie miško gyvūnus gilinimas per pasaką „Pirštinė“.
UŽDAVINIAI:
 įvardinti keturis ir daugiau miško gyvūnus: kiškis, lapė, vilkas, lokys, šernas;
 atpažinti miško gyvūnų (lapės, vilko, lokio, šerno) skleidžiamus garsus;
 įvardinti po keturis miško gyvūnų panašumus (pavyzdžiui, visi turi po keturias kojas, po dvi ausis, turi
uodegas, gyvena miške) ir skirtumus (pavyzdžiui, skiriasi gyvūnų ūgis, uodegų ilgumas, ausų didumas,
vieni turi kanopas, o kiti letenas);
 žinoti, kurie iš jų yra plėšrūs gyvūnai ir, kurių reikia saugotis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
 Ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė“. (37). (1 PRIEDAS).
 Eilėraštis-dainelė „Grūdu, grūdu čiulkinėlį“. ((14) p. 26). (26 PRIEDAS).
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Laukiamas rezultatas
BENDRAUJANTIS
VAIKAS
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 Eilėraštis-dainelė „Zuikelis puikus“. ((14) p. 28). (27 PRIEDAS).
 Matutis A. „Ką žvėreliai šneka“. ((14) p.160). (7 PRIEDAS).
 Jakubėnas K. „Lapė“. ((14) p. 247). (28 PRIEDAS).
 Jurkšaitis V. „Lapė ir kiškis“. ((14) p. 110). (4 PRIEDAS).
 Mašiotas P. „Kiškis drąsuolis“. (47). (5 PRIEDAS).
 Sakalauskas-Vanagėlis K. „Voverė ir vilkas“. ((14) p. 83). (6 PRIEDAS).
 Pasakos „Kaip lapė vilką apgavo“ audioįrašas. (51).
Mįslės:
 „Apvalus skylišius, plaukuotas vagišius“. (Pelė urvelyje).
 „Atsirita kamuolys, pilnas adatų prismaigstytas“. (Ežys).
 „Kamuolin susiraitys – lapė griebt jo nebandys“. (Ežys).
 „Kokia moterėlė medžio žievėj riešutus kavoja, tai maisto žiemą nestokoja?“.
(Voverė).
 „Miške gimęs, miške augęs, išėjo į lauką – raudą rauda“. (Vilkas). (52).
Patarlės, priežodžiai, posakiai:
 „Bijai vilko – neik į mišką“.
 „Ne tavo kiškis – ne tu ir kiškis“.
 „Gudri kaip lapė“.
 „Tyli, kaip pelė po šluota“.
 „Nuo vilko bėgdamas ant meškos užbėgsi“.
 „Vilkas šuns nebijo, bet nekenčia, kai tas loja“.
 „Zuikis ir savęs bijo“.
Skaičiuotės:
 „Šoko kiškis per virvutę Ir įkrito į balutę. Tekšt!“.
 „Ėjo lapė pas vaikus Ir skaičiavo juos visus. Viens du trys ir keturi, Tu išeit iš
čia turi“.
 „Bėgo pelytė per žolytę Ir įsidūrė kojytę. Kraujas laš, laš, laš…“.
 „Du didžiuliai meškinai Laižė medų dovanai Kas tuos meškinus nuvys? Aš?
Tu? Jis?“.
 „Eiki eiki per miškus, Kol atrasi du takus. Vienu eisi – pagirys, Kitu eisi –
vilks prarys. Bėk!“.
Pirštų žaidimai:
 „Padalinkim apelsiną“. (37 PRIEDAS).
 „Visi turi vardus“. (38 PRIEDAS).
 „Kas namelyje gyvena?“. (39 PRIEDAS).
 „Meška vežė šėką“. (40 PRIEDAS).
Knygos vartymui:
 „Didžioji knyga vaikams“. (2011). Iliustr. A. Dudekas. Vilnius: Naujoji
Rosma, p. 68 – 69.
 „Mažųjų enciklopedija“. (2013). Vilnius: UAB „Baltos lankos“ p. 82.
 „Mano pirmoji knyga“. (1998). Vilnius: Naujoji Rosma, p. 7 – 8.
 „Mano antroji knyga“. (1998). Vilnius: Naujoji Rosma, p. 9 – 10.
 „Gyvūnai ir jų vaikai“. (2006). Iliustr. R. Cloke. Vilnius: „Mūsų knyga“.
 Wolf T.,(2001). „Miško pasakos“. Vilnius: „Alma littera“.
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SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 „Nykštukas kibirkščiukas ir miško žvėreliai“. (2012). Iliustravo Carlos
Busquets. Vilnius: „Ramduva“.
 Paltanavičius S. (2014). „Pažinkime Lietuvos gyvūnus“. Vilnius: „Alma
litera“.
 Navakas K., Smirnovaitė M., (2014). „Žvėreliai mokosi draugauti. Alegorinės
pasakėlės“. Kaunas: UAB „Jūsų Flintas“.
 „Sekos žemėlapis“. Atrinkti pasakoje „Pirštinė“ paminėtus miško žvėrelius ir
surikiuoti jų seką – nuo pirmo radusio pirštinę iki paskutinio. (84 PRIEDAS).
 Išrikiuoti gyvūnėlius didėjimo, mažėjimo tvarka.
 „Apskritimo žemėlapis“ – „Plėšrieji miško gyvūnai” (piešia savarankiškai,
kaip moka).
 Klausytis miško gyvūnų skleidžiamų garsų, juos atpažinti, o atpažinus – eilės
tvarka nuspalvinti, kokius gyvūnus girdėjo, parašyti skaičius šalia nupiešto
gyvūno, kurio balsą išgirdo pirmą, antrą, trečią, ketvirtą:
 lapės (53).
 vilko (54).
 lokio (55).
 šerno (56).
 Užduotis „Miško gyvūnai“ – įvardink ir apibrėžk žaliu pieštuku miško
gyvūnus. Suskaičiuok juos.
 Žiūri, aptaria animacinį filmą „Lapė, lokys ir motociklas su priekaba“.
Užduotis: įvardinti, kokie miško žvėreliai yra animacinio filmo veikėjai.
 Atpažinti miško žvėrelius iš jų šešėlių, įvardinti juos. (82 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Pelėkautai“. ((32) p. 90). (51 PRIEDAS).
 Su spalvotais pieštukais nuspalvinti lapę. (83 PRIEDAS).
 Raudono popieriaus juostelėmis išklijuoti ugnies liežuvius. Suskaičiuoti, kiek
žuvų kepa didelis lokys, o kiek – mažas lokiukas. Kuris turi daugiau žuvų? O kiek
žuvų yra iš viso? (93 PRIEDAS).
 Nuspalvinti paveikslėlį pagal skaičius ir spalvas. (87 PRIEDAS).
 Išsikirpti zuikio trafaretą, ant viršaus uždėti baltą popieriaus lapą, spaudžiant
su kreidelėmis padaryti jo antspaudą, paskui pripiešti medžius, gėles. (88
PRIEDAS).
 Žaidimas „Šuo ir kiškis“. ((10) p. 80). (52 PRIEDAS).
 Žaidimas „Vilkas“. ((10) p. 81). (53 PRIEDAS).
 Žaidimas „Meškų lenktynės“. ((11) p. 33). (54 PRIEDAS).
 Žaidimas „Benamis kiškis“. ((11) p. 50). (55 PRIEDAS).
 Žaidimas „Šoka kiškis, šoka lapė“. ((11) p. 87-88). (56 PRIEDAS).

AMŽIUS: 6 metai.
TIKLAS:
 žinių apie miško gyvūnus įtvirtinimas per pasaką „Pirštinė“.
UŽDAVINIAI:
 įvardinti pagrindinius miško gyvūnus;
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skirti plėšriuosius, žoliaėdžius miško gyvūnus;
gebėti įvardinti po , žoliaėdžius miško gyvūnus;
gebėti įvardinti po 3-4 miško gyvūnų panašumus ir skirtumus;
įvardinti miško gyvūnų būstų pavadinimus.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Ukrainiečių pasaka „Pirštinė“. (1 PRIEDAS).
 Jurkšaitis V. „Lapė ir kiškis“. ((14) p. 110). (4 PRIEDAS).
 Matutis A. „Ką žvėreliai šneka?“. ((14) p. 160). (7 PRIEDAS).
 Kubilinskas K. „Kiškio lūpos“. ((14) p. 216). (8 PRIEDAS).
 Mašiotas P. „Kiški ir vilkas“. ((21) p. 9). (9 PRIEDAS).
 Lietuvių sakmė „Šuo ir kiškis“. ((21) p. 9). (10 PRIEDAS).
 „Lapė siuvėja“. (11 PRIEDAS).
 Tolstojus L. „Voverė ir vilkas“. ((14) p. 83). (6 PRIEDAS).
 „Vilko ir lapės bičiulystė“. (12 PRIEDAS).
 „Pasaka apie gudrią lapę“. (13 PRIEDAS).
 „Kiškis smėlio dėžėje“. ((28) p. 6). (15 PRIEDAS).
 Žiūkienė E. „Kiškis ir vilkas“. (36). (14 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Briedelis“. ((7) p. 10). (29 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Stirniukė“. ((7) p. 11). (30 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Gyvena kaip vilkas be namų“. ((30) p. 27).
 „Jei vilkas dantų neturėtų, niekas jo nebijotų“. ((30) p. 27).
 „Bijai vilko – neik į mišką“. ((30) p. 27).
 „Zuikio dantys vilkui nebaisūs“. ((30) p. 27).
 „Ir vilkas sotus, ir avis sveika“. ((30) p. 27).
 „Seno vilko neapgausi“. ((30) p. 27).
 „Vilką minim – vilkas už durų“. ((30) p. 27).
 „Bėgi nuo vilko, užbėgsi ant meškos“. ((30) p. 27).
 „Kiškis ir lapo bijo“. ((30) p. 137).
 „Bailus ir kiškio išsigąsta“. ((30) p. 137).
 „Du kiškiu vydamas nė vieno nepagausi“. ((30) p. 137).
 „Lapė ir snape vištas skaito“.
 „Girias kaip lapė su uodega“.
 „Akyse lapė, už akių šernas“.
Palyginimai:
 „Ėda kaip alkanas, išbadėjęs vilkas“. ((25) p. 45).
 „Gudrus kaip senas vilkas“. ((25) p. 45).
 „Piktas kaip vilkas“. ((25) p. 45).
 „Rodo dantis kaip vilkas“. ((25) p. 45).
 „Nestauk kaip vilkas“. ((25) p. 45).
 „Riebus kaip meška“. ((25) p. 45).
 „Didelis kaip briedis“. ((25) p. 109).
 „Vaiposi kaip beždžionė“. ((25) p. 109).
 „Gudrus kaip lapė“. ((25) p. 109).
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Mįslės:
 „Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo “. ((21) p. 9).
 „Ir raguotas, ir barzdotas, ir į bulių panašus“. (Briedis). ((21) p. 109).
Skaičiuotės:
 „Šoko kiškis per virvutę ir įkrito į balutę, bėk bėk, paskubėk, lipk iš balos jam
padėk“. ((21) p. 9).
 „Bėgo kiškis per ražieną, įsidūrė koją vieną. Bėgo mamai pasakyti, įsidūrė
koją kitą“. ((21) p. 9).
 „Eiki eiki per miškus, kol atrasi du takus. Vienu eisi – pagirys, kitu eisi – vilks
prarys. Bėk“. ((30) p. 28).
 „Bėgo kiškis per pievutę, nešės duonos jis riekutę ir įkrito į balutę – bumpt“.
((30) p. 137).
 „Zuiki puiki, bėk iš dvaro, jei nebėgsi būsi mano“. ((30) p.137).
 „Uda uda uad da eina kiškis su lazda. Per miškelį, per laukus. Eina kiškis pas
vaikus“. ((30) p. 137).
 „Pliumpu pliumpu meškinai, laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys?
Jis“. ((25) p. 85).
Pirštukų žaidimai:
 Gaizauskaitė Z. „Vilkas girioj ugnį kuria“. ((23) p. 51). (41 PRIEDAS).
 Jakubėnas J. „Kiškis piškis prie eglaitės“. ((23) p. 52). (42 PRIEDAS).
Greitakalbė:
 „Bėgo zuikutis pro spragutę prie pakratų“. ((30) p. 137).

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

 „Suskirstyk gyvūnus“. Išrink paveikslėlius tų gyvūnų, kurie gyvena Lietuvoje.
Pavadink juos. ((25) p. 44).
 „Sekos žemėlapis“. Atrinkti pasakoje „Pirštinė“ paminėtus miško žvėrelius ir
surikiuoti jų seką – nuo pirmo radusio pirštinę iki paskutinio. (84 PRIEDAS).
 Pasakos sekimas pagal paveikslėlius. (85 PRIEDAS).
 Knygelių, enciklopedijų apie miško gyvūnus vartymas, iliustracijų aptarimas
su draugu.
 Sumaišius kelių pasakų veikėjų paveikslėlius, juos atrinkti, kiekvieną
apgyvendinant šalia knygelės, kurioje jie aprašyti.
 Suskaičiuoti pasakų veikėjus, juos lyginti.
 Atpažinti miško gyvūnų skleidžiamus garsus, klausantis jų įrašų.
 Stalo žaidimas „Laukiniai gyvūnai, jų būstai“.
 Pasigaminti pasakos veikėjus ir savarankiškai ar padedant auklėtojai suvaidinti
pasaką „Pirštinė“.
 Ugdomas gebėjimas rūpintis miško gyvūnais, juos prižiūrėti, ypatingai žiemą.
 Pasirinkto pasakos veikėjo lipdymas iš druskos tešlos, modelino, plastilino ir
jo spalvinimas guašu. Lyginimas iš ko lengviau lipdyti, kuo skiriasi, su kuo
labiausiai patiko lipdyti.
 Pasirinkto miško gyvūno trafareto apibrėžimas ir aplikavimas spalvotu
popieriumi.
 Gyvūno kūrimas naudojant spalvotas geometrines figūras.
 Judrusis žaidimas „Žvėreliai drąsuoliai“. ((4) p. 18). (61 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Lapė ir vilkai“. ((4) p. 29). (62 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Kiškiai spątuose“. ((4) p. 53). (63 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Lapės uodega“. ((4) p. 143). (64 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „JAUČIO TROBELĖ“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su naminiais gyvuliais.
UŽDAVINIAI:
 susipažinti su pasaka „Jaučio trobelė“;
 susipažinti su naminiais gyvuliais, paukščiais žiūrint paveikslėlius, klausantis pasakos, žaidžiant su
gyvūnų figūrėlėmis;
 siekti, kad vaikas įvardintų bent du naminius gyvulius, paukščius iš pasakos.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Jaučio trobelė“ (4), (14). (1 PRIEDAS).
 Pasaka „Du ožiukai ant liepto“ (65). (5 PRIEDAS).
 Pasaka „Trobelytė“ (38). (7 PRIEDAS).
Pirštelių žaidimas:
 „Kas namelyje gyvena?“. (51 PRIEDAS).
 „Pastačiau aš gražų namą“. (52 PRIEDAS).

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

 Žiūrėti pasaką „Trobelė“ per multimediją. (59, 70).
 Sekti pasaką „Jaučio trobelė“ pagal paveikslėliu.
 Sekti pasaką „Jaučio trobelė“ su vaidinimui skirtomis karūnėlėmis. (89
PRIEDAS).
 Mėgdžioti pasakos veikėjų (vilko, gaidžio, žąsino, kiaulės, avino) balsus.
 Pasakoti pagal paveikslėlius, klausyti veikėjų balsų ir juos atkartoti (knygelės
„Kaimas dūzgia nuo pat ryto“, „Linksmosios rungtynės“).
 Supažindinti su pasakos veikėjais.
 Išsiaiškinti, kokius dar žinome naminius gyvulius (karvė, arklys, ožka). (80,
81 PRIEDAI).
 Nagrinėti paveikslėlius knygoje „Tikrai? Oho... Tai bent!“.
 Lavinti lytėjimo pojūtį liečiant įvairius paviršius knygelėje „Gyvūnai.
Slėpynės!“.
 Žaisti žaidimą „Stebuklinga dėžutė“. (56 PRIEDAS).
 Iš įvairių gyvūnų figūrėlių išrinkti pasakos ,,Jaučio trobelė“ gyvūnus.
 Klausyti veikėjų balsų knygelėse „Kas ūkyje gyvena?“, „Koks įdomus
pasaulis“.
 Ieškoti veikėjų knygelėje „Mano gyvūnėliai“.
 Ieškoti grupėje pasislėpusių pasakos veikėjų, juos įvardinti.
 Vartyti ir derinti paveikslėlius knygelėje „Ūkyje“ (pasakos veikėjų
„mažyliai“, jų būstai, maistas).
 Nagrinėti knygelę „Gyvūnai ir jų mažyliai“.
 Žaidimas „Kur gyvena gyvūnai?“. ((32), p. 152). (57 PRIEDAS).
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 Įvardinti viename ir kitame lape pavaizduotus gyvūnus ir spėti, kurio trūksta.
(97 PRIEDAS).
 Mokytis kartu ramiai sėdėti ir klausyti sekamos pasakos.
 Dėlioti dėliones su gyvuliais iš pasakos.
 Mokytis vartyti knygas.
 Žaidimas „Gyvuliukų maitinimas“. (58 PRIEDAS).
 Gyvuliukų elgsenos stebėjimas per multimediją. (77 PRIEDAS).
 Veikėjus apipavidalinti įvairiomis technikomis. (115 PRIEDAS).
 Bulvių atspaudai gyvulių pėdsakams pažinti.
 Pirštų teatras su pasakos veikėjų lėlytėmis.
 Šokiai pagal daineles „Du gaideliai“, „Jei patinka ši dainelė...“ (imituoti
veikėjų judesius, balsus), „Katinėlis ir gaidelis“, „Lapė snapė“, „Meškinas be
batų“.
 Užduotėlės iš žurnaliuko „Kutis“. (98 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Sujunk didelį su mažu“. (119 PRIEDAS).
 Dainuoti daineles „Ganau ganau aveles“, „Bū bū aš jaučiukas“, „Avytės mano
rido“, „Tiku tiku pakiemiku“. (11). (78 PRIEDAS).
 Lipdyti įvairias figūras iš molio, plastilino.
 Ropoti į urvelį.
 Šokti per virvutę, padėtą ant grindų.
 Eiti per tiltelį.
 Šokti į lanką ir iš jo.
 Krypuoti kaip ančiukai.
 Žaisti žaidimą „O žąselės ga, ga, ga“. ((9), p. 60). (72 PRIEDAS).
 Žaisti žaidimą „Gaidelis ant tvoros“. ((9), p. 77). (73 PRIEDAS).
 Žaidimas „Gaidys žadina“. ((9), p. 114). (74 PRIEDAS).

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinti su naminiais gyvūnais per pasaką „Jaučio trobelė“.
UŽDAVINIAI:
 klausytis, pasakoti, vaidinti ir kurti pagal pasaką „Jaučio trobelė“;
 supažindinti su naminių gyvūnų įvairove, jų mityba ir skleidžiamais garsais;
 sąvokų „vienas“ ir „daug“ įtvirtinimas.
Laukiamas rezultatas

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS
VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS










Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Pasaka „Jaučio trobelė“. (4), (14). (1 PRIEDAS).
P. Mašiotas „Gaidžiukas ir pipiras“. ((36), p. 4). (24 PRIEDAS).
P. Mašiotas „Šuniukai padaužos“. ((36), p. 4). (25 PRIEDAS).
P. Mašiotas „Ančiukai susivaržė“. ((36), p. 5). (26 PRIEDAS).
P. Mašiotas „Striukis ir Beuodegis“. ((36), p. 9). (27 PRIEDAS).
Vaižgantas „Mikučio šunelis“. ((36), p. 11). (28 PRIEDAS).
Pasaka be galo „Senelės trobelė“. ((36), p. 25). (29 PRIEDAS).
Pasaka be galo „Trobelė miške“. ((36), p. 42). (30 PRIEDAS).
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 Lietuvių sakmė „Kalakuto kilmė“. ((24), p. 85). (32 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Piemenėlio rauda“. ((29), p. 25). (33 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Anoj pusėj pušynėlio“. ((29), p. 69). (34 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Ožiuk, ožiuk, kur važiuoji?“. ((29), p. 71). (35 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Kai aš mažas buvau“. ((29), p. 73). (36 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Piemenukas“. ((29), p. 5). (37 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Karvytė“. ((29), p. 22). (38 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Puošnią skraistę užsisiautęs,
Su karūna ant galvos
Jis pentinais vis didžiuojas,
Kai užšoka ant tvoros.
Užsimerkęs gražiai gieda –
Jam nereikia nė natų.
Kas rytelį į mokyklą
Žadina skambiu balsu“. (GAIDYS). ((37), p. 12).
 „Rainą uodegą iškėlęs,
Ūsus pasiraitęs,
Tingiai murkso prieš saulutę,
Su drugeliais žaidžia.
Šiandien pelės jam nerūpi –
„Kite-kat“ priėdęs.
Jis laimingas kraipo ūsą
Ir po suolu sėdi“. (KATINĖLIS). ((37), p. 14).
 „Baltos kojelės, geltonas snapelis“. (ANTIS). (30).
 „Keturi trept trept, daugiau kaip du šimtai – šliukšt, šliukšt“. (ARKLYS). (30).
 „Pati nusivelka, o kitą apvelka“. (AVIS). (30).
 „Du stalčiukai, du klapčiukai, keturi Adomėliai“. (KARVĖ). (30).
Patarlės, priežodžiai, posakiai:
 „Argi rasi šunio būdoj duonos“. ((23), p. 7).
 „Arklys arklio veltui nekaso“. ((23), p. 9).
 „Be karvės pasnykas, be arklio badas“. ((23), p. 15).
 „Bėga kaip katė su pūsle“. ((23), p. 18).
 „Cypia kaip katė uodegą užmynus“. ((23), p. 18).
 „Cypia kaip šuo ausį kasydamasis“. ((23), p. 23).
 „Ėdasi kaip šunes“. ((23), p. 42).
 „Įjunko kaip kiaulė į žirnius“. ((23), p. 56).
 „Ir akla višta grūdą randa“. ((23), p. 56).
 „Ir gaidys drąsus ant savo mėšlyno“. ((23), p. 60).
Juokavimai:
 „Laumė raganė,
Kur kiaules ganė.
Žirnių pririjo,
Pilvas ištino“. ((29), p. 9).
„Martynas Papartynas
Ganė vištas po karklynus,
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Vienos vištos neparginė – jam nedavė kiaušinio“. ((29), p. 9).
 „Kai aį mažas buvau,
Šile ožius ganiau,
Ant kelmelio sėdėjau,
Alksnio dūdą turėjau.
Nuo kelmelio nukritau,
Alksnio dūdą sudaužiau“. ((29), p. 28).
 „Šiu namo, pargenu, Duos bobutė pieno,
O berniukams kaip šuniukams
Supuvusio šieno“. ((29), p. 28).
 „Jau karveles parginiau,
Valgyt labai norėjau.
Aš smetonos lyžt,
Gaspadinė tykšt,
Ir apsiundė šuniuką
Ant vargšo piemenuko“. ((29), p. 29).
 „Šen buvau, ten buvau,
Tokių dyvų nemačiau,
Kad gaidys ant tvoros
Kakariekū užgiedos“. ((29), p. 47).
Pirštukų žaidimai:
 „Kačiukai“. (39 PRIEDAS).
 „Šuniukai“. (40 PRIEDAS).

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

 Pratimas – žaidimas „Vargšas katinėlis“. (54 PRIEDAS).
 Pratimas – žaidimas „Atspėk, kas čia?“. (55 PRIEDAS).
 Naminių gyvūnų skleidžiami garsai. (94 PRIEDAS).
 Labirintas „Pasiklydo“. (92 PRIEDAS).
 Labirintas „Mano pievelė“. (93 PRIEDAS).
 Užduotis – pratybos „Mažyliai“. (90 PRIEDAS).
 Užduotis – pratybos „Bėgu ir skaičiuoju...“. (95 PRIEDAS).
 Užduotis – pratybos „Ar žinai?“. (96 PRIEDAS).
 Surask skirtumus. (91 PRIEDAS).
 Tvartelis su tvora (dėti plyteles su tarpais ir be jų).
 Sąvokų vienas ir daug kartojimas su įvairių analizatorių pagalba. (Naudojami
naminių gyvulėlių žaisliukai, paveikslėliai, išgaunami jų garsai, atliekami juos
imituojantys judesiai).
 Daiktų grupėms lyginti pridėjimo ir uždėjimo būdais: „Gyvulėlių šėrimas“.
 Aptariame, kodėl žmonės ginčijasi. Kokį ginčą yra tekę girdėti? Ar gerai yra
ginti savo nuomonę? Teisybę? Kaip dera ginčytis?
 Žaidimas „Maži gaidžiai“. (64 PRIEDAS).
Siužetiniai- vaidmeniniai žaidimai grupelėse pasirinktinai pagal poreikį:
 „Gyvūnėlių namai“,
 „Gyvūnėlių parduotuvė“,
 „Gyvūnų gydytojai“,
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 „Ūkininko tvartelis“,
 „Pas močiutę kaime“.
 Dekoracija iš butelio su purkštuku „Įžulus gaidys“. (108 PRIEDAS).
 Dekoracija ir butelio „Marga karvytė“. (109 PRIEDAS).
 „Triušis“ iš plastilino. (111 PRIEDAS).
 „Kiaulė“ iš plastilino. (112 PRIEDAS).
 „Avis“ iš plastilino. (113 PRIEDAS).
 „Višta“ iš plastilino. (114 PRIEDAS).
 Nuspalvink gaidelį nurodytomis spalvomis. (117 PRIEDAS).
 Sujunk taškus ir nuspalvink paveikslėlį. (136 PRIEDAS).
 Rankos lavinimo užduotis „Avyčių kailiukas“. (137 PRIEDAS).
Žaidimai:
 „Vargšas katinėlis“.
 „Atspėk, kas čia?“.
 „Šunys ir katės“.
Judėti pagal pedagogo kuriamą siužetą.

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKLAS:
 žinių apie naminius gyvūnus tikslinimas.
UŽDAVINIAI:
 prisiminti jau žinomus naminius gyvūnus ir įsiminti rečiau sutinkamų naminių gyvūnų pavadinimus;
 toliau mokyti vaikus pažinti ir teisingai pavadinti naminius gyvūnus bei jauniklius;
 samprotauti apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus;
 skatinti norą sužinoti kam auginami naminiai gyvūnai, kokia laukiama nauda;
 parinkti smulkiosios tautosakos kūrinėlius kasdieninėje vaikų ugdomojoje veikloje.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Jaučio trobelė“. (4), (14). (1 PRIEDAS).
 Kostas Kubilinskas eiliuota pasaka „Jaučio trobelė“. (55). (2 PRIEDAS).
 Pasakos be galo „Gaidys“, „Balta kumelikė“. (49). (3 PRIEDAS).
 A. Liobytė istorija „Šuo ir kiškis“. (48). (4 PRIEDAS).
 Istorija „Du ožiukai ant liepto“. (65). (5 PRIEDAS).
 P. Mašiotas „Ginčas“. (48). (18 PRIEDAS).
 Eilėraštis su judesiais „Raina katytė“. (49).
 Eilėraštis „Margė ir Prunciukas“. (49). (21 PRIEDAS).
 J. Minelga eilėraštis „Kaime“. (48). (22 PRIEDAS).
 S. Geda eilėraštis „Niekas gano kiauleles“. (48). (23 PRIEDAS).
 Vaizdo kortelės „Kas kaip kalba?“.
Mįslės:
 „Ant lentelių vaikštinėja, ragu žolę skabinėja“. (Žąsis). (48).
 „Atbėgo du štuku buku ir pagriebė dvi štiki biki“. (Vilkai ir ožkos). (48).
 „Ateina bajoras ant dviejų kriukių, su mėsos barzda, su kaulo burna“.
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(Gaidys). (48).
 „Aukšta bajorė, po kaklu kasa“. (Ožka). (48).
 „Kabo kabikas, žiūri žiūrikas, kad kabikas nekabėtų – ir žiūrikas nežiūrėtų“.
(Lašiniai ir katinas). (48).
 „Ne karalius, o karūną nešioja“. (Gaidys). (48).
 „Kepurė šiaudinė, akys stiklinės, liemuo medinis, kojos akmeninės“. (Troba).
(48).
 „Pati nusivelka, o kitą apvelka“. (Avis). (49).
 „Šarangė varangė po suolu susirangė“. (Šuo). (49).
 „Kas bėga negenamas“. (Šuo). (49).
 „Tuku tuku, be plaktuko
Ir iš mažo akmenuko
Išsirito, išriedėjo...
Kas? Vaikučiai neatspėjo.
O vištytė patupės,
Patupėjusi atspės“. (Viščiukas). (49).
 „Kamuoliukas, bet ne siūlųAnt grindų pasuolėj guli.
Pro miegus taip saldžiai murkia,
Nors, galbūt, sapnuoja žiurkę“. (Katinas). (49).
 „Jis geriausias mano draugas
Dieną nektį gryčią saugo.
Puikiai žino savo vardą,
Tik nemoka jo ištarti“. (Šuo). (49).
 „Nors turiu daug pūkų,
Be pagalvės aš miegu“. (Žąsis). (49).
 „Ant lentukių vaikščioja
Ragu žolę ėda“. (Žąsis). (49).
 „Baltos kojelės,
Geltonas snapelis“. (Antis). (49).
 „Sulopinėta, sukurpinėta,
Į vandenį įmesta neskęsta“. (Antis). (49).
Patarlės, priežodžiai, posakiai:
 „Daug apžiosi - mažai nukąsi“. (48).
 „Daug norėsi, mažai turėsi“. (48).
 „Nei pats valgo, nei kitam duoda“. (48).
 „Kur lašiniai, ten ir katinas“. (48).
 „Kas pyksta, tam ragai dyksta“. (48).
 „Glostai katę, ji tau nagus rodo“. (48).
 „Jei katei užmynei ant uodegos, lauk svečių“. (48).
Skaičiuotė:
 „Viens, du, trys, višta ir gaidys.
Aš viščiukas, tu gaidžiukas, viens, du, trys.
Trys savaitės nepraėjo, kai viščiuką išperėjo“. (34).
Pamėgdžiojimai:
 „Šuldu buldu kalakutas, koks aš drūtas“. (49).
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 „Ėriukai rėkia:
- M ėmė, mė mė
Stambi žolė!
Avis atsako:
-Ėsk, ėsk, gera, gera.
Ėsk, ėsk, gera, gera“. (49).
 „Kad tu sudegtum, kad tu sudegtum“. (Gaidys). (49).
 „Senės žąsys kalba:
- Eisim į žirnius,
- Eisim į žirnius.
Žąsiukai atsako:
- Klinkus pamatys,
- Klinkus pamatys.
Žąsinas:
- Įžnybk, įžnybk!“. (49).
 „Katinas:
– Kur niaukt, kur niaukt,
Kur gaut nukniaukt?
Kur peliaut, kur peliaut“. (49).
 „Katė:
- Bijau, bijau, bijau!
Kur man, kur man
Pienelio, pienelio!“. (49).

SMALSUS VAIKAS

Pirštų žaidimai:
 K. Dulkė „Višta ir viščiukai“. ((31)), p.48). (41 PRIEDAS).
 Vštunis „Viščiukas“. ((31)), p.48). (42 PRIEDAS).
 K. Kubilinskas „Ir atbėgo trys gaidžiai“. ((31)), p.48). (43 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies daina „O žąselės“. ((31)), p.49). (44 PRIEDAS).
 K. Jakubėnas „ O tai šitaip, o tai taip“. ((31)), p.49). (45 PRIEDAS).
 E. Selelionis „Žirgai“. ((31)), p.50). (46 PRIEDAS).
 M. Vainilaitis „Katino muzika“. ((31)), p.50). (47 PRIEDAS).
 A. Matutis „Aš pamėgdžioju“. ((31)), p.50). (48 PRIEDAS).
 V. Šulcaitė „Du kačiukai“. ((31)), p.50). (49 PRIEDAS).
 „Katinas plėšikas“. ((31)), p.51). (50 PRIEDAS).
Užduotis: „Ne visi šunys kalba ta pačia kalba“. (49). (20 PRIEDAS).
 Vaizdo medžiaga „Naminiai gyvuliai su garsais“. (50). (85 PRIEDAS).
 Vaizdo medžiaga „Naminiai paukščiai su garsais“. (51). (85 PRIEDAS).
 Vaizdo medžiaga atminčiai, dėmesį ir mąstymą lavinti „Naminiai paukščiai“.
(52).
 Kortelės su naminiais gyvūnais. (80, 81 PRIEDAI).
 Gyvūnų šešėliai. (82 PRIEDAS).
 Suskaičiuok gyvūnus. (127 PRIEDAS).
 Kurie gyvūnai gyvena tvartelyje? (mąstymo žemėlapis). (128 PRIEDAS).
 Atrask naminius gyvūnus? (129 PRIEDAS).
 Gyvūnai ir jų vaikai. (83, 84 PRIEDAI).
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

Kurie gyvūnai yra naminiai? (86, 87 PRIEDAI).
Vaizdo medžiaga „Kur yra šuo?“.
Naiminiai gyvūnai ir jų jaunikliai. (56).
Kas tvartelyje gyvena? (57).
Ūkio pasakaitė. (58).
Vaidinimas su kaukėmis. (60). (103 PRIEDAS).
Vaidinimas su karūnėlėmis. (4).
Animacinis filmukas „Trobelė“.
Gyvūnų spalvinimas. (118 PRIEDAS).
Sukurk savo fermą. (88 PRIEDAS).
Avytė iš siūlų. (104 PRIEDAS).
Ūkio spalvinimas. (130 PRIEDAS).
Origami „Vištytė“. (61). (105 PRIEDAS).
Nupiešk gaidelį. (62). (106 PRIEDAS).
Apvedžiok ir nuspalvink. (63). (124 PRIEDAS).
Iškirpk ir suklijuok. (63). (125 PRIEDAS).
„Bandau suprasti kitą“.
Ugdomi gebėjimai: būti jautriam ir padėti kitam.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 5-6 naminių gyvulių pažinimas.
UŽDAVINIAI:
 atpažinti ir įvardinti naminius gyvulius, paukščius;
 samprotauti, kur gyvena, kuo minta naminiai gyvuliai;
 suvokti naminių gyvulių naudą žmonėms.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Jaučio trobelė“. (4), (14). (1 PRIEDAS).
 Pasaką „Asilas, gaidys ir liūtas“. ((41), p. 40). (19 PRIEDAS).
 Lietuvių pasaką „Jaučiukas“. ((13), p. 164). (8 PRIEDAS).
 „Avinėlis Jakobas ir debesėlis“. ((13), p. 236). (9 PRIEDAS).
 „Lokys ir gaidys“. ((13), p. 240). (15 PRIEDAS).
 „Kiaulės“. ((13), p. 252). (16 PRIEDAS).
 „Gaidys ir lapė“. ((10), p. 71 ). (17 PRIEDAS).
 Sekti pasaką be galo „Gaidys“. (49). (31 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Dėl ko lapė bėgdama nuo šunų vis atgal atsisuka?“. (Dėl to, kad neturi
užpakalyje akių).
 „Eina ponia per dvarą su šimtu suknelių. Kas?“. (Višta).
 „Kaulo burna, mėsos barzda, du kartus gimsta, vieną kartą miršta ir velnio
nebijo. Kas?“. (Gaidys).
 „Kas dukart gimsta?“. (Viščiukas).
 „Po žemę vaikšto, dangaus nemato. Nieko neskauda – vis dejuoja. Kas?“.
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(Kiaulė).
 „Pati nusivelka, o kitą apvelka.“ (Avis).
 „Tuku tuku, be plaktuko ir iš mažo akmenuko išsirito, išriedėjo... Kas?
Vaikučiai neatspėjo. O vištytė patupės, patupėjusi atspės“. (Viščiukas).
 „Nors turiu daug pūkų, be pagalvės aš miegu“. (Žąsis).
Greitakalbės:
 „Lėkiau lėkiau lėkiau...“.
 „Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“.
Patarlės ir priežodžiai:
 „Darbas meistrą giria“.
 „Kaip pasiklosi, taip išmiegosi“.
 „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“.
 „Kas pyksta, tam ragai dyksta“.
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Užduotėlė „Gyvūnų raidės“. (131 PRIEDAS).
Užduotėlė „Pavadink gyvūnus“. ((15), p. 9). (120 PRIEDAS).
Užduotėlė „Gyvūnų kalba“. ((33), p. 26). (121 PRIEDAS).
Užduotėlė „Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“. (35). (122 PRIEDAS).
Mokytis žemaičių dainą „Ganiau ganiau aveles“. ((13), p. 70). (79 PRIEDAS).
Mokytis įvairias skaičiuotes. ((3), p. 204, 217).
Pamėgdžioti gaidį skirtingomis kalbomis. (49). (20 PRIEDAS).
Žaidimas „Viščiuko kelionė“. (49). (62 PRIEDAS).
Įvardinti pirmą žodžių garsą: gaidys, višta, žąsis, antis, kalakutas, arklys, ožka,
kiaulė, avis, ėriukas, asilas.
Išvardinti žinomus naminius gyvulius, paukščius. (99 PRIEDAS).
Užduotėlė „Gyvūnai“. ((33), p. 21). (123 PRIEDAS).
Žiūrėti paveikslėlius su 3D akiniais knygoje „Ūkio gyvūnai“.
Nagrinėti paveikslėlius „Kieme“, atsakyti į klausimus. ((10), p. 64).
Nagrinėjant naminių gyvulių, paukščių plakatus, mokytis atpažinti gyvulių,
paukščių pėdsakus, prisiminti naminių gyvulių, paukščių jauniklius,
įvardinti, kas kaip kalba: mūkia, žvengia, mekena, bliauna, kriuksi, gieda,
kudakuoja, cypsi, gagena, kreksi, burbuliuoja, išsiaiškinti, kuo naminiai
gyvuliai naudingi žmogui. (99 PRIEDAS).
Surūšiuoti gyvulių paveikslėlius pagal šeimas.
Klausyti naminių gyvulių balsų: ėriukai, avys, karvė, arklys. (71).
Žaidimas poroje „Atsimink“. (Su naminių gyvulių pav.). (100 PRIEDAS).
Gyvulių elgsenos stebėjimas, skiriamųjų bruožų įvardinimas. (77 PRIEDAS).
Žaidimas „Gaidžiukas“. (59 PRIEDAS).
Žaidimas „Akla karvė“. (61 PRIEDAS).
Žaidimas „Ir aš kartu“. (63 PRIEDAS).
Pirštų teatras su pasakos veikėjų lėlytėmis.
Inscenizuoti trumpas scenas „Namelio statymas“, „Maži gaidžiai“. ((19), p. 88,
108).
Gaminti pasakos koliažą pasiskirsčius grupėmis.
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Žaidimas „Kurkite šešėlių teatrą“. ((1), p. 112). (53 PRIEDAS).
Iš spalvotų pagaliukų dėlioti gyvuliukų ir kt. paveikslėlius. (101 PRIEDAS).
Gyvuliukų piešimas iš įvairių formų. (107 PRIEDAS).
Gaminti gyvuliukus iš įvairių žaliavų. (115 PRIEDAS).
Užduotėlė „Nupiešk kitą pusę“. (126 PRIEDAS).
Klausyti dainelės „Karvyte mana“ (nr. 8). („Garny, garny, pasuk ratą!“).
Klausyti tarmiškų pasakų „Katinėlis ir gaidelis“ (nr. 10), „En paupiu kiaule“
(nr. 28). („Garny, garny, pasuk ratą!“).
Lankstyti gyvūnus iš popieriaus. (116 PRIEDAS).
Žaidimas „Gaidžių peštynės“. ((46), p. 6). (75 PRIEDAS).
Žaidimas „Spalvoti kiaušiniai“. (76 PRIEDAS).
Žaidimas „Vištas lesinti“. (60 PRIEDAS).

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 skirti darbo ir tinginystės sąvokas.
UŽDAVINIAI:
 susipažinti su pasaka „Jaučio trobelė“;
 nagrinėjant pasaką „Jaučio trobelė“ ir literatūros šaltinių pagalba išsiaiškinti, kuo skiriasi sąvokos
„darbas“ ir „tinginystė“;
 ugdyti atsakomybės jausmą darbus atlikti iki galo;
 siekti, kad vaikas domėtųsi giminaičių profesijomis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasaka „Jaučio trobelė“. (4), (14). (1 PRIEDAS).
 „Paslaptinga Gedimino liga“. ((13), p. 198). (10 PRIEDAS).
 L. Gutauskas „Motulės pamoka“. ((13), p. 211). (11 PRIEDAS).
 V. Liūdeno eilėraštis „Darbas“. ((45), p. 52). (12PRIEDAS).
 Mokytis mintinai K. Binkio eilėraštį „Jei tu nori...“. ((2), p. 20). (13
PRIEDAS).
 Č. Jančarskio eilėraštis „Kieno čia nuopelnas“. ((16), p. 78). (14 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Darbas meistrą giria“.
 „Dirba kaip su svetimais nagais“.
 „Vyras tas, kuris pabaigia, o ne tas, kuris pradeda“.
 „Skubos darbą velnias renka“.
 „Kaip pasiklosi, taip išmiegosi“.
 „Darbas – geriausias vaistas“.
 „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“.
 Žiūrėti pasaką „Trobelė“ per multimediją ir ją aptarti. (59, 70).
 Susipažinti su gyvūnais, paukščiais, vabzdžiais „darbininkais“ (genys,
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SVEIKAS VAIKAS

bebras, voras, skruzdėlė, bitė), atsakyti į klausimus: ką galima vadinti
mezgėju? Kas puikus kalvis? Kas paneša nešulį didesnio svorio, negu pats
sveria? Kas geriausi statybininkai“.
Atlikti užduotėlę „Darbeliai“.
Susipažinti su įvairiais darbais-profesijomis žiūrint skaidres „Profesijos“.
Susipažinti su įvairiais darbo instrumentais ir įrankiais.
Imituoti įvairius darbus, atliekamus namuose, tėvelių darbus.
Nagrinėti paveikslėlius su tinkamais, netinkamais poelgiais, kur pavaizduoti
dirbantys veikėjai („Gero elgesio taisyklės“).
Žaidimas „Sugedęs telefonas“. (formuoti komandinio darbo įgūdžius).
Poroje nagrinėti ir aptarti paveikslėlius knygose „Tatas ir Patas renkasi
darbą“, „Ką žmonės dirba visą dieną?“.
Žaidimas „Ką mes dirbame?“.
Pirštų teatras su pasakos veikėjų lėlytėmis.
Inscenizuoti trumpas scenas „Namelio statymas“, „Voriukai“. ((19), p. 88, 92).
(67 PRIEDAS).
Gaminti pasakos koliažą pasiskirsčius grupėmis.
Užduotis „Lavink rankelę“.
Mokytis dainelę „Tinginio pantis“. ((8), p. 11).
Perduoti kamuolį per rankas, tarp kojų, virš galvos sustojus vorele.
Žaidimas „Žuvys ir tinklas“. (Ugdyti suvokimą apie komandinį darbą).

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 žinių apie naminius gyvūnus gilinimas.
UŽDAVINIAI:
 mokyti vaikus pažinti ir teisingai pavadinti naminius gyvūnus bei jauniklius;
 skatinti norą sužinoti, kam auginami naminiai gyvūnai, kokia laukiama nauda;
 turtinti žodyną naujais žodžiais.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS
VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Lietuvių pasaka „Jaučiukas“. ((13), p. 164). (8 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies pasaka „Jaučio trobelė“. (4), (14). (1 PRIEDAS).
 „Ginčas“. (72). (18 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies pasaka „Vištytė ir gaidžiukas“. (66). (6 PRIEDAS).
 Animacinė pasaka „Jaučio trobelė“. (64).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Katė iš namų, pelės ant stalų“. ((73), p. 85).
 „Glostai katę, ji tau nagus rodo“. ((73), p. 85).
 „Kur lašiniai, ten ir katinas“. ((73), p. 85).
 „Gera kiaulei: nei jai snukį prausti, nei lovą kloti“. ((69), p. 27).
 „Senas jautis vagos negadina“. ((69), p. 113).
 „Šuns balsas į dangų neina“. ((69), p. 113).
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 „Katė senyn, nagai aštryn“. ((69), p. 188).
 „Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima“. ((69), p. 188).
 „Ant gero žmogaus ir šuo neloja“. ((74), p. 94).
 „Nieks to nematė, kad šuo mylėtų katę“. ((74), p. 94).
 „Davė šuniui lašinius saugoti“. ((74), p. 94).
 „Ant savo kiemo ir šuo vilko nebijo“. ((74), p. 94).
Palyginimai:
 „Tyli kaip pelė po šluota“. ((69), p. 109).
 „Stiprus kaip jautis“. ((69), p. 113).
 „Piktas kaip šuo“. ((69), p. 113).
 „Kvaila kaip avis“. ((69), p. 113).
 „Apsileidęs kaip kiaulė“. ((69), p. 187).
 „Riejasi kaip šunys“. ((69), p. 187).
Mįslės:
 „Kailiniai po pievas laksto“. (Avis). ((69), p. 27).
 „Vilko brolis, bet ne draugas, jis namus dorai tau saugo“. (Šuo). ((69), p. 113).
 „Šarangė varangė po suolu susirangė“. (Šuo). ((74), p. 94).
Skaičiuotės:
 „Bėk, Pilypai, iš kanapių,
Nebaidyki geltonsnapių.
- Nebaidyčiau geltonsnapių,
Kad nelestų jie kanapių.
Štiš!“.
Pirštukų žaidimai:
 „Raina katytė“. (49).
Raina katytė – viena rankute glosto kitą rankutę
Juoda nosytė – smiliumi rodo nosytę
Ilgi ūseliai – rodo „ūselius“
Riesti nageliai – kelis kartus sulenkia ir ištiesia pirštukus.
Ausytės stačios – prideda smilius prie galvos;
Akytės plačios – rodo akytes;
Kojytės baltos – pasilenkia, siekia pirštais pėdutes;
Ir visad šaltos – išsitiesia, ploja rankutėmis.
 Kokius naminius gyvūnus žmonės augina ir kam tai daro. (80).
 Naminiai gyvuliai. Pateiktis. (49).
 Naminiai gyvuliai. Užduotys. Mokymo priemonė. (49).
 Sudėliok naminių gyvūnų pavadinimus. (81)
 Mokymo priemonė „Naminiai gyvūnai“. (82).
 Žaidimas „Ko trūksta?“. ((69), p. 44). (476 PRIEDAS).
 Iškirpk paveikslėlius ir priklijuok tinkamoje vietoje. ((75), p. 30). (133
PRIEDAS).
 Padalyk visoms kiaulėms po vienodą skaičių bulvių. ((75), p. 31). (134
PRIEDAS).
 Nustatyk paveikslėlių eiliškumą ir sukurk pasakojimą. ((76), p. 29). (135
PRIEDAS).
 Apvesk skirtingomis spalvomis gyvūnus. ((77), p. 3). (102 PRIEDAS).
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 Susinešus gyvūnėlių paveikslėlius ar figūrėles, įvairiai rūšiuoti, grupuoti:
 gyvenantys namuose, tvarte, kieme;
 dvikojai, keturkojai;
 plunksnuoti, be plunksnų;
 beuodegiai, su uodegomis;
 naminiai, laukiniai.
 Vaidinti lietuvių liaudies pasaką „Jaučio trobelė“. (4).
 Vaidinti lietuvių liaudies pasaką „Vištytė ir gaidžiukas“.
 Pagaminti vištytę ir gaidelį iš spalvoto popieriaus.
 Nulipdyti vištytę ir gaidelį. ((78), p. 13).
 Iš kartoninės pakuotės pagaminti linksmą karvytę. ((79), p. 104). (110
PRIEDAS).
 Žaidimas „Šuo ir katė“. ((68), p. 146). (69 PRIEDAS).
 Žaidimas „Katinas ir pelė“. ((69), p. 101). (71 PRIEDAS).
 Žaidimas „Gaidelių peštynės“. ((46), p. 6). (75 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „VILKAS IR SEPTYNI OŽIUKAI“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 vaikų saugaus elgesio sampratos ugdymas.
UŽDAVINIAI:
 išsiaiškinti sąvokas „saugumas“, „emocijos“;
 susipažinti su pavojais, tykančiais kieme, gatvėje, namuose;
 siekti, kad vaikas vengtų rizikingo elgesio;
 susipažinti su įvairiomis emocijomis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 „Pavojaus signalas“. (19). (19 PRIEDAS).
 „Aš bijau“. (19). (20 PRIEDAS).
 „Nieko nematau!“. (19). (21 PRIEDAS).
 „Ajajai, gydytojas!“. (19). (23 PRIEDAS).
 „Nepalikit manęs!“. (19). (24 PRIEDAS).
 „Kaip jautiesi?“. (19). (27 PRIEDAS).
 „Ojoi... kaip baisu!“. (19). (28 PRIEDAS).
 „Truputį pavydžiu“. (21). (29 PRIEDAS).
 „Labai džiaugiuosi“. (21). (30 PRIEDAS).
 „Labai pykstu“. (21). (31 PRIEDAS).
 „Man taip gėda...“. (21). (32 PRIEDAS).
 Pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“. (77). (1 PRIEDAS).
 Eiliuota pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“. (2 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies pasaka „Katinėlis ir gaidelis“. ((8), p. 34). (7 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Pamiršta lėlytė“. ((12), p. 13). (33 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Zuikis juokės“. ((4), p. 17). (37 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Pūslėtas pirštas“. ((5), p. 27). (38 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Mažiukai ožiukai“. (36 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Šmiri šmiri kabarai“. ((19), p. 37). (35 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies pasaka „Kiškio lūpos“. (9). (3 PRIEDAS).
 Pasaka „Jaunutis žąsiukas ir šuniukas Margiukas“. ((16), p. 24). (8 PRIEDAS).
 Pasaka „Katinėlis pilkutis“. ((16), p. 28). (9 PRIEDAS).
 Pasaka „Šuniukas ir avys“. ((16), p. 44). (10 PRIEDAS).
 Pasaka „Katinėlis ir oželis“. ((16), p. 75). (6 PRIEDAS).
 Pasaka „Du ožiukai ant liepto“. (62). (14 PRIEDAS).
Pasakiškųjų situacijų kūrimas:
 Istorijos pratęsimas „Mekenė ožka gyveno (...)“. (39 PRIEDAS).
Žaidinimai:
 „Mylu mylu“. („Mylu mylu, spust spust, prie širdelės glust, glust“). ((8), p. 6).
Skaičiuotės:
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 „Buvo katė puotoj, pametė karolius. Šunelis juos rado, vos neužsirijo“. ((17),
p. 66).
Pirštelių žaidimai:
 „Šešėlių žaidimas“. Reikia stalinės lempos ir tamsaus kambario. Nukreipk
lempos šviesą į sieną, panardink į šviesą rankas ir ant sienos sudaryk
įvairiausių daiktų ar gyvūnų šešėlius. (19).
 Susipažinimas su emocijų veideliais. (89 PRIEDAS).
 Emocijų veidelių kūrimas, dėliojimas iš gamtinės medžiagos. (125
PRIEDAS).
 Žaidimas „Veidų galerija“. ((25), p. 217). (67 PRIEDAS).
 Žaidimas „Veidrodėli, pasakyk“. ((25), p. 216). (68 PRIEDAS).
 Žaidimas „Atspėk emociją“. (62). (63 PRIEDAS).
 Žaidimas „Jausmų kalba“. ((23), p. 223). (69 PRIEDAS).
 Žaidimas „Linksma ar liūdna?“. ((24), p. 136). (72 PRIEDAS).
 Situacijų ir vaikų emocijų nagrinėjimas per žaidimą „Atpažink jausmus“. (61
PRIEDAS).
 Paveikslėlių nagrinėjimas „Mandagus elgesys“. (17). (87 PRIEDAS).
 Žaidimas „Pažaisk gydytoją“. Reikia tvarsčių, pleistro, vatos ir žaislinio
gydytojo instrumentų rinkinio. Įsivaizduok, jog tvarstai žaizdą. (19).
 Žaidimas „Meškutis“. (73 PRIEDAS).
 Animacinis filmukas „Žaislų paslaptis“. (49).
 Animacinis filmukas „Senas žaisliukas“. (50).
 Lietuvių liaudies daina „Senis pyko“. (54). (48 PRIEDAS).
 Darbelis „Laužas“. (112 PRIEDAS).
 Darbelis „Saulutė“. (111 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies daina „Grūdu, grūdu čiulkinėlį“. ((8), p. 26). (49 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies žaidimas „Bėgo ožka per mišką“. ((11), p. 19). (50
PRIEDAS).
 Liaudies žaidimas-ratelis „Barė senelis katinėlį“. ((8), p. 57). (47 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Vilkas ir ožiukai“. Vaikam (ožiukam) pridedamos
uodegytės, vienam – kitokia (vilko). „Vilkas“ gaudo ožiukus.
 Judrusis žaidimas „Užlipk ant dėžės“. ((2), p. 59). (127 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Šoki, šoki, ožkytėle“. ((2), p. 103). (128 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Oželis ir sviedinukas“. ((2), p. 147). (129 PRI.EDAS).
 Judrusis žaidimas „Rankomis plokim, nusišypsokim“. ((24), p. 41). (131
PRIEDAS).

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su emocijų įvairove ir saugumu per pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“.
UŽDAVINIAI:
 supažindinti su pasakos veikėjais (vilkas, ožka, ožiukai);
 siekti, kad vaikai gebėtų įvardyti tris – keturias pagrindines emocijas ( linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs)
ir jas atpažintų paveikslėliuose, nuotraukose;
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 išsiaiškinti, kodėl būtina klausyti tėvelių.
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Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūrinėliai:
 Pasaka „Vilkas ir septyni oržiukai“. (1 PRIEDAS).
 V. Nemunėlis „Striukum bukum Bukum bukas“. ((5), p. 15). (40 PRIEDAS).
 Lietuvių pasaka „Avinėlis ir vilkas“. ((5), p. 28). (11 PRIEDAS).
 K. Kubilinskas „Du ožiukai“. ((5), p. 218). (41 PRIEDAS).
 „Ožka“ – Išdaigų mėgėja ožkytė žila smagiai šokinėja ir visad linksma. Vien
pokštais galvelė ožka prikimšta žiūrėk, kad nebūtų Ožkyte, bėda!
 Latvių vaikų poezija „Pykčiai“. ((13), p. 48). (42 PRIEDAS).
 „Juokų maišelis“. ((37), p. 83). (43 PRIEDAS).
 L. Čepienė „Pasaka, apie nusigandusį kiškutį“. ((1), p. 31). (12 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Užsispyręs kaip ožys“.
 „Alkanas kaip vilkas“.
 „Gudrus visad atsargus“.
 „Vilką mini, vilkas čia“.
 „Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa“.
 „Iš tavęs naudos kaip iš ožio“.
 „Iš tavęs toks darbinykas, kaip iš ožio daržininkas“.
 „Rėkia kaip ožys į turgų vedamas“.
 „Trepsi kaip ožys ant ledo“.
Mįslės:
 „Parbėgo balnis iš pakalnės, užsivertęs kelnes“. (Ožys). ((18), p. 88).
 „Miške gimęs, miške augęs, išėjo į lauką, rauda rauda“. (Vilkas). ((18), p.
143).
Dainelės:
 Lietuvių liaudies daina „Turėjo bobutė žilą oželį“. (55).
 Dainelė „Vilkas ir 7 ožiukai“. (56).
 Kur gyvena vilkas, o kur ožkelė? (105 PRIEDAS).
 Atspėk mano nuotaiką. (98 PRIEDAS).
 Papasakok, kaip jaučiasi berniukas. (88 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Kuris vaikas linksmas, kuris – liūdnas, o kuris – piktas? Kada taip
jautiesi?“. (106 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Jausmai“. Įsižiūrėk į paveikslėlius. Atsižvelgdamas į tai, kas juose
pavaizduota, nupiešk linksmą arba liūdną veidelį. ((7), p. 11). (107
PRIEDAS).
 „Emocijos
ir
būsenos
mažyliams“.
Prieiga
per
internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=XHxzhB89v8Q.
 Socialinis žaidimas „Mažas nelaimingas katinėlis“. (75). (58 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Nemeluok“. (70). (59 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Plaustas“. (71). (60 PRIEDAS).
 Aplikacija iš siūlų „Ožka“. (51). (120 PRIEDAS).
 „Vilkas“. Štampavimas kempinėle. (52). (122 PRIEDAS).
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 Jausmų
piešimas.
(119
PRIEDAS).
Prieiga
per
internetą:
http://esu.tiems.kam.esu.lt/forum/viewtopic.php?t=147.
 Pokalbis „Nevalgyk labai karštų patiekalų, gerai sukramtyk“.
 Pokalbis „Kodėl reikia klausyti tėvelių?“.
 „Ožka ožkelė, balta barzdelė ant ko supyks tą subadys“. Su lyg žodžiais
subadys, padarius ragiukus, imituoti badymą.
 Judrusis žaidimas „Kiek valandų, vilke pilke?“. ((78), p. 314).

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie saugumą, emocijas ir jausmus per pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kad vaikas gebėtų atpažinti ir įvardinti 4-5 emocijas, įvardinti jų pagrindiniu bruožus;
 siekti, kad vaikas gebėtų įvardinti kaip reikia elgtis ištikus pavojui;
 siekti, kad vaikas gebėtų padėti kitam patekus į pavojingą situaciją, ištikus bėdai.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Vilkas ir septyni oržiukai“. (77). (1 PRIEDAS).
 Eiliuota pasaka „Vilkas ir septyni oržiukai“. (59). (2 PRIEDAS).
 Eiliuota pasaka „Kvaksės nuotykis“. (5 PRIEDAS).
 Šileikytė-Mičiūnienė G. „Jausmų pilis“. (63). (13 PRIEDAS).
 „Jausmų žaidimas“. (64). (15 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Nekišk pirštų tarp durų“.
 „Savo sveikata rūpinkis pats“.
 „Geras žodis bėdoje daug ką reiškia“.
Pirštukų žaidimai:

„Du šimtakojukai“. (69). (44 PRIEDAS).
Animaciniai filmukai:
 „Pingvinukui
trūko
kantrybė“.
Prieiga
per
internetą:
http://www.vaikam.eu/pingvinui-truko-kantrybe/.
Ryto rato veiklai:
 Žaidžiamas žaidimas „Taip ar ne“ – vardijamos pavojingos ar nepavojingos
situacijos, vaikai jas įvertina, ir, jei mano, kad situacija pavojinga , sako „taip“
ir linksi galva, jei mano, kad nepavojinga, sako „ne“ ir purto galvą.
 Užduotis konfliktinei situacijai spręsti „Ožiukai“. (45 PRIEDAS).
 Pasakos „Vilkas ir septyni ožiukai“ sekimas naudojant pasakos iliustracijas.
(75 PRIEDAS).
 Sumaišius dviejų pasakų veikėjų paveikslėlius, juos atrinkti, kiekvieną
apgyvendinant šalia knygelės, kurioje jie aprašyti.
 Naudojant korteles „Malonūs ir nemalonūs jausmai“ apibūdink ir juos
įvardink. (76 PRIEDAS).
 Stalo žaidimas „Atpažink jausmus“. Žaisdamas vaikas: atpažįsta ir įvardija
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

įvairius jausmus, nagrinėja tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžius, tyrinėja
savo jausmų raišką, aptaria sukauptą patirtį, ieško tinkamų išeičių, įgyja problemų
sprendimo įgūdžių.
 Ragaujant vaisius ir daržoves ir pajuntant įvairius skonius: saldu, rūgštu, sūru,
kartu, nusakyti kokias emocijas sukėlė šis pojūtis.
 Pokalbis „Dienos emocijos“ – įvardinti kaip vaikas jaučiasi, paaiškinti dėl
kokių priežasčių taip jaučiasi ir kokiais būdais galima pakelti sau nuotaiką.
 Ugdomas gebėjimas būti jautriam ir padėti kitam. Pratimas „Bandom suprasti
kitą“, pratimo tikslas – nusakyti, kaip jaučiasi draugas.
 Edukacinis žaidimas skatina pažinti ir atskleisti savo jausmus: keletą vaikų
pasidalina kortelėmis, pažiūri ir įsidėmi kokias emocijas reikia pavaizduoti, tada
kortelės užverčiamos ir vaikas turi atkartoti emociją kokią matė savo kortelėje, o
kitas žaidėjas turi atspėti ir įvardyti kokia tai emocija. Žaidimas ne tik lavinantis,
bet ir labai linksmas.
 Socialinis žaidimas „Jausmų veidrodis“. (14). (54 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Su kauke ir be kaukės“. (14). (55 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Ką jaučia kitas“. (14). (56 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Draugiškas ir nedraugiškas“. (14). (53 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Jausmų muzika“. (14). (57 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Sunkių jausmų pasaka“. (14). (52 PRIEDAS).
 Socialinis žaidimas „Atsipalaiduoju“. (14). (51 PRIEDAS).
 Atgaivinus pavojaus sukeltas emocijas – baimę, išgąstį, pasimetimą, skausmą
– išreikšti jas piešiniu, laisvai pasirenkant priemones ir techniką.
 Meninis darbelis „Emocijų spalvos“. (113 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Nuotaikų gausa“. (117 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Emocijų veideliai iš makaronų“. (116 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Emocijų veidukai“. (121 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Mano nuotaika“. (118 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Minų laukas“. (76). (130 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Taiklioji ranka“. (126 PRIEDAS).
 Saugiai atlikti užduotis (lysti tuneliu, šokinėti per lankus, eiti suoliuku ir pan.)
išlaukiant savo eilės ir neužgaunant draugo.
 Padėti draugui pasiekti tikslą užrištomis akimis. Šiuo veiksmu bus ugdomas
pasitikėjimas savo grupės draugu.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 saugaus elgesio gebėjimų įtvirtinimas ir emocijų pažinimas per pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“.
UŽDAVINIAI:
 atpažinti ir pavadinti savo emocijas, jausmus ir įvardyti situacijas, kuriose jie kilo;
 pradėti kalbėtis apie jausmus su kitais – pasakyti ar paklausti, kodėl pykstas, kodėl verkia;
 mėginti išreikšti jausmus mimika ir žodžiais, o ne veiksmais;
 savo emocijas išreikšti kitiems atpažįstamais vaizdais;
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 rodyti pasitenkinimą bendra veikla ir kūryba, gėrėtis savo ir kitų menine veikla, geru elgesiu, darbais.
Laukiamas rezultatas

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūrinėliai:
 Lilikės M. eiliuota pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“. (59). (2 PRIEDAS).
 Pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“. (77). (1 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Užkūrei tu žolę“. (15). (34 PRIEDAS).
 Vaičeliūnaitė V. „Ežiuko laimė“. (28). (4 PRIEDAS).
 Valeikis R. „Una mato taip“. (39).
 Trace Moroney knygos:
„Kai jaučiu pavydą“. (29).
„Kai jaučiuosi išsigandęs“. (30).
„Kai jaučiuosi liūdnas“. (31).
„Kai jaučiuosi geras“. (32).
„Kai jaučiuosi piktas“. (33).
„Kai jaučiuosi mylimas“. (34).
„Kai jaučiuosi laimingas“. (35).
„Kai jaučiuosi vienišas“. (36).
Veikla visai vaikų grupei ir grupelėse:
 Rišliosios kalbos ugdymas „Ką matai paveikslėliuose?“. (92 PRIEDAS).
 Rišliosios kalbos ugdymas „Nuodingas grybas“ ir „Katinėlio nelaimė“. (93
PRIEDAS).
 Paveikslėlių aptarimas „Kodėl?“. (94 PREDAS).
 Žaidimas „Labai labai… geras“. (10). (64 PRIEDAS).
 Žaidimas „Liūdesys“. (38). (66 PRIEDAS).
 Užduotis „Sukurk ir atpažink emociją“. (72). (96 PRIEDAS).
 Užduotis „Atpažink ir pavaizduok emociją“. (53). (95 PREIDAS).
 Užduotis-žaidimas „Paslaptinga dėžutė“. (65). (110 PRIEDAS).
 Užduotis „Sukurk“. (73). (97 PRIEDAS).
 Kortelių rinkinys „Akimirkos emocijos“.
 Užduoties lapas „Nykštukai“. (100 PRIEDAS).
 Vaizdo medžiaga:
„Dujos“. (41).
„Elektra namuose“. (42).
„Gaisras gamtoje“. (43).
„Gaisro priežastys“. (44).
„Kaip elgtis gaisro metu“. (45).
 „Saugus elgesys su gyvūnais“. (46).
 Animacinis filmas „Vilkas ir septyni ožiukai“. (48).
 Animacinis filmas „Išvirkščias pasaulis“. (47).
 Užduotis „Pavaizduok“. (66). (98 PRIEDAS).
 Žaidimas „Susimaišė emocijos“. (74). (108 PRIEDAS).
 Žaidimas „Emocijų kalendorius“. (58). (109 PRIEDAS).
 Žaidimas „Termometras“. (20). (62 PRIEDAS).
 Žaidimas „Vaikų darželis“. (99 PRIEDAS).
 Žaidimas „Išvaduokime obuoliukus“. (28). (65 PRIEDAS).
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 Meninis darbelis „Emocijos“. (57). (115 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Piešiu emocijas“. (68). (114 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Emocijos iš makaronų“. (60). (116 PRIEDAS).
 Daina „Vilkas ir septyni ožiukai“. (56). (46 PRIEDAS).
 Savijautos šviesoforas.
 Vaizdinė medžiaga – kortelės „Pavojingos situacijos“. (67). (77 PRIEDAS).
 Vaizdinė medžiaga – kortelės: (78 PRIEDAS).
„Kokį maistą galima valgyti?“.
„Pirmoji pagalba įsipjovus“.
„Nusideginai? Kokią pagalbą suteiksi?“.
„Kas kelia pavojų?“.
„Kištuko lizdas“.
„Elektra ir vanduo“.
„Ką galima ir ko negalima daryti“.
„Ar saugiai naudoji elektros prietaisus?“.
„Tinkamai naudokis elektros prietaisais“.
„Atsargiai naudokis virykle“.
„Gaisro pavojus“.
„Mikrobai“.

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su penkiomis emocijomis (džiaugsmas, baimė, pyktis, liudesys, per pasaką „Vilkas ir
septyni ožiukai“.
UŽDAVINIAI:
 pažintų ir mokėtų pavadinti penkias žmogaus emocijas;
 suprasti kaip emocijos veikia mus ir supančius žmones;
 stengtųsi ieškoti būdų, kaip darniai sugyventi su emocijomis nekiankiant nei sau, nei kitiems.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Pasakos „Apie Laimę, Ilgesį ir šypsenas“ (61) skaitymas ir analizavimas. (16
PRIEDAS). Teksto suvokimo klausimai: Apie ką ši pasaka? Kuris veikėjas tau
labiausiai patiko? Kodėl? Kodėl herojus vienoje ar kitoje situacijoje elgėsi
būtent taip? Kas būtų atsitikę veikėjams, jeigu jie būtų pasielgę kitaip? Apie ką
tu galvojai klausydamas pasakos? Gal kažkas panašaus buvo atsitikę ir tau?
 Kūrinėlis „Apie džiaugsmą“. (17 PRIEDAS).
 Kūrinėlis „Kada reikalingas liūdesys“. (18 PRIEDAS).
 „Pavojaus signalas“. (19 PRIEDAS).
 „Aš bijau“. (20 PRIEDAS).
 „Nieko nematau“. (21 PRIEDAS).
 „Pavojingi ir nepavojingi gyvūnai“. (22 PRIEDAS).
 „Ajajai gydytojas“. (23 PRIEDAS).
 „Nepalikit manęs“. (24 PRIEDAS).
 „Pabaisos“. (25 PRIEDAS).
 „Negaliu pratarti žodžio“. (26 PRIEDAS).
Pasakojimo kūrimas pagal paveikslėlį, panaudojant sąvokas:
 „BAIMĖ“. (79 PRIEDAS).
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS
SVEIKAS VAIKAS

 „LIŪDESYS“. (80 PRIEDAS).
 „NUSIVYLIMAS“. (81 PRIEDAS).
 „PYKTIS“. (82 PRIEDAS).
 „DŽIAUGSMAS“. (83 PRIEDAS).
 „SMALSUMAS“. (84 PRIEDAS).
 „DIDŽIAVIMASIS“. (85 PRIEDAS).
 „VIENIŠUMAS“. (86 PRIEDAS).
Aktyvaus žodyno plėtimas (sugalvoti, kaip dar galima pavadinti emocijas):
 DŽIAUGSMAS – laimė; malonumas; linksmumas; jausmas, kai esi
patenkintas; jausmas, kai esi pakylėtas....
 PYKTIS – įsiūtis, pasiutimas, susierzinimas, įpykimas, pratrūkimas...
 LIŪDESYS – susikrimtimas, širdgėla, niūrios mintys, sielvartas...
 BAIMĖ – sąmyšis, susirūpinimas, panika, siaubas, nerimas, būgštavimas,
šiurpas...
 PASIDIDŽIAVIMAS – pasitenkinimas, džiaugsmas, laimė...
Garsinės analizės užduotis:
 Įrašyk vaikus apibūdinančiuose žodžiuose trūkstamas raides. (101 PRIEDAS).
 Kortelių pagalba ugdyti gebėjimą atpažinti savo jausmus. Emocijų
paveikslėliai. (89 PRIEDAS).
 Vaizdinės priemonės „Kalbėjimo lygiai“ pagalba mokytis reguliuoti savo
kalbėjimo garsą. (90 PRIEDAS).
 Užduotis. Suskaičiuok ir sujunk su tinkamu skaičiumi. (102 PRIEDAS).
 Užduotis. Pratęsk paveikslėlių seką. (103 PRIEDAS).
 Užduotis. Suskaičiuok. (104 PRIEDAS).
 Užduotis. Surasti žurnaluose, laikraščiuose besidžiaugiančių, pykstančių,
nusivylusių, besididžiuojančių, pykstančių žmonių nuotraukų, iškirpk ir
priklijuok jas ant popieriaus lapo.
 Šešėlių žaidimas. (74 PRIEDAS).
 Remiantis pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“ aptarti: kaip turi elgtis vaikai likę
vieni be suaugusių namuose? Kokie pavojai tyko esant vieniems namuose? Ką
turi daryti vaikai, kad pavojų išvengtų?
 Numato, kaip jaustųsi pats vaikas ožiukų, ožkos, vilko situacijose.
 Kūno išraiška pavaizduoja jausmus (vaidyba).
 Klausosi vaikų balsų įrašų, iš kurių sprendžia, kokios jie nuotaikos: linksmi,
liūdni, pikti, ramūs ir pan.
 Prieš veidrodį žaidžia mimikos žaidimus – įvardina emocijas.
 Priemonė „Berniuko nuotaikos ir kūno išraiška“. (91 PRIEDAS).
 Darbelis iš popieriaus „Nuotaikų meškiukas“. (123 PRIEDAS).
 Kūrybinė užduotis. Pabaik nupiešti. (124 PRIEDAS).
 Žaidimas „Pažaisk gydytoją“. (70 PRIEDAS).
 Žaidimas „Metas piešti“. (71 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „VAISIAI“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 susipažinti su vaisių įvairove per pasaką „Vaisiai“.
UŽDAVINIAI:
 išmokti naujų žodžių;
 tyrinėti, skaičiuoti vaisius;
 išsiaiškinti vaisių svarbą žmogaus sveikatai.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

Laukiamas rezultatas

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

Kūriniai:
 K. Kasparavičius „Vaisiai“. (1 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Vieno obuolio gana“. (26 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Valgau obuoliuką“. (10 PRIEDAS).
 Pasaka „Ežys ir voverėlė“. (2 PRIEDAS).
 Pasaka „Kiškutis Mikutis mokosi skaičiuoti“. (3 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Ežys“. (11 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Vaisiai“. (12 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Vaisiai“. (13 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Saldiniai obuoliukai“. (28 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Gimiau aš visas baltas ir pažaliavau paaugęs. O kai tapau auksinis, - iš manęs
sultis išspaudė“. (Apelsinas).
 „Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas“. (Obuolys).
Pirštelių žaidimai:
 „Pirštų mankštelė“. (27 PRIEDAS).
 Žaidimas su medinėm dėlionėm „Surask vietą“.
 Žaidimas „Žaidimas su obuoliais“. (31 PRIEDAS).
 Lavinamoji maxi-dėlionė „Abėcėlė. Daržovės, vaisiai, uogos“.
 Paveikslėlių loto.
https://get.google.com/albumarchive/109145941245867782743/alb um/AF1Qi
pNL_JDSlnU4YrS0tPf6fAJXnt5FXnxglKgJDoV/AF1QipOHtuYfyU5Jd6d7Z5IMUAqhQLqFxhZ3FB6me4us?authKey
=CMLUi6uw9__a1gE
 Mokomasis
filmukas
„Uogos,
vaisiai“.
(Prieiga
per
internetą:
<https://www.youtube.com/watch?v=9kS56iiI6fo>.
 Žaidimas „Vaisių dainelė“. (32 PRIEDAS).
 Žaidimas „Vaisių pasakėlė“. (33 PRIEDAS).
 Žaidimas „Apelsino veidukai“. (34 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Pelėdos ir obuoliai“. (50 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Formos“. (49 PRIEDAS).
 Užduotėlė „Kirmėliukai“. (51 PRIEDAS).
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KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

Užduotėlė „Obelėlė“. (52 PRIEDAS).
Lavinanti maxi-dėlionė Spalvos.
Žaidimai „Parduotuvėje“, „Turguje“.
Žaidimas „Atspėk, kokį vaisių ištraukei“.
Žaidimas „Saldus – rūgštus“.
Animacinis
filmukas
„Obuolių
maišas“.
Prieiga
<https://www.youtube.com/watch?v=qp_-IlBrI2U>.
Obuolių štampavimas su pirštais. (76 PRIEDAS).
Obuolio klijavimas plastilinu. (77 PRIEDAS).
Patiekalai iš vaisių. (78 PRIEDAS).
Darbelis „Obuolinis raštas“. (79 PRIEDAS).
Užduotis „Prilipink lipduką“. (80 PRIEDAS).
Obuolio štampavimas. (81 PRIEDAS).
Žaidimas „Bananų vaišės“. (35 PRIEDAS).
Žaidimas „Plauname vaisius“.
Mandalos kūrimas iš vaisių.
Sveikuolių kokteilio gaminimas.

per

internetą:

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 sužinoti apie vaisius per pasaką „Vaisiai“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kas vaikas gebėtų įvardinti 2-4 vaisių pavadinimus;
 ugdyti gebėjimą rūšiuoti vaisius pagal dydį, spalvą;
 plėsti kalbos žodyną vaisių pavadinimais bei jiems būdingomis sąvybėmis.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūrinėliai:
 Skučaitė R. „Obuoliai“. ((7), p. 93). (14 PRIEDAS).
 Čepienė L. „Pasaka apie ežį, kaip jis nešė obuolius“. ((2), p. 184). (4
PRIEDAS).
 Matutis A. „Pats mažiausias“. ((7), p. 10). (15 PRIEDAS).
 Marcinkevičius
J.
„Mokyklos
sode“.
Prieiga
per
internetą:
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=justinas_marcinkevicius_mokyklos_
sode (16 PRIEDAS).
 Vainilaitis
M.
„Kriaušių
sodelis“.
Prieiga
per
internetą:
https://mokytojabirute.jimdo.com/vertapaskaityti/eil%C4%97ra%C5%A1%C
4%8Diai/apie-ruden%C4%AF/. (17 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Medžio viršunėj meduolis kabo“. (Obuolys).
 „Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas“. (Obuolys).
 „Saldus – ne medus, pakabinus nevarva“. (Kriaušė).
 „Šaka moja ir byloja – pakratyk mane, pasotink save“. (Kriaušė).
 „Nei langų, nei durų – pilna pirkia vyrų“. (Arbūzas).
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KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

Pirštukų žaidimai:
 Gaižauskaitė Z. „Vieno obuolio gana“. ((22), p. 41). (26 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Saldiniai obuoliai“. ((22), p. 42). (28 PRIEDAS).
 Pažinti vaisius natūralius, ragauti, atspėti, įvardinti skonį (saldus, rūgštus).
 Žaidimas „Vaisių loto“.
 Surask šešėlį. (53 PRIEDAS).
 Apvedžiok. (54 PRIEDAS).
 Pabaik seką. (55 PRIEDAS).
 Nuspalvink tuos vaisius, kuriuos matai pintinėlėje. (56 PRIEDAS).
 Pasakyk vaisių pavadinimus. (57 PRIEDAS).
 Apvedžiok. Pasakyk, kokius vaisius augina šis medis. „Trimečio knygelė“
(2010). Leidykla „Presvika“. (58 PRIEDAS).
 Išvardinti obuolio dalis: odelė, minkštimas, sėklalizdžiai, sėklos, kotelis.
Prieiga per internetą: http://atviras- langas.blogspot.lt/ (59 PRIEDAS).
 Surūšiuok obuolius pagal spalvą, dydį. Prieiga per internetą: http://atviraslangas.blogspot.lt/
 Žaidimas „Stebuklinga kraitelė“ – liečiant ir traukiant iš pintinėlės vaisius
užrištomis akimis, atpažinti juo, kokia spalva, kokio dydžio).
 Idėja su šviesos staliuku. (89 PRIEDAS).
Ekperimentas:
 Stebėti, kaip obuolys oksiduojasi ir keičia spalvą sąlytyje su oru (perpjautas ir
pateptas
citrinos
sultimis,
be
jų).
Prieiga
per
internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=uIOPC_FWmQM
 Siužetinis-vaidmeninis žaidimas „Virtuvėje“ (pasigaminti vaisių kokteilį,
sultis).
 Žaidimas „Obuolys“. ((1), p. 33).
 Žaidimas „Valgomas – nevalgomas. Prieiga per internetą:
http://idomu.perkuvaikui.lt/?module=article&id=191. (36 PRIEDAS).
 Štampavimas su vaisias. (82 PRIEDAS).
 Suverk vaisius ant pagaliuko. (83 PRIEDAS).
 Išmargink vaisius ausų krapštukais.
 Pokalbis „Valgai vaisius – gauni vitaminų vitaminai“.
 Žaidimas „Vaisiai ir daržovės“.
 Prieiga per internetą: www.skautai.lt/group/document-download/id/6485
(37
PRIEDAS).

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie vaisius per pasaką „Vaisiai“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kas vaikas gebėtų įvardinti 4-5 vaisių pavadinimus;
 sužinoti, kur kokie vaisiai auga, pagal tai jas rūšiuoti;
 plėsti kalbos žodyną vaisių pavadinimais, bei jiems būdingomis sąvybėmis.
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Laukiamas rezultatas

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Kasparavičius K. „Vaisiai“. (1 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Obelis“. (5 PRIEDAS).
 Jakubėnas K. „Auga obuoliukai“. (18 PRIEDAS).
 „Mes dvynukai obuoliukai“. (19 PRIEDAS).
 „Aš esu saldžioji kriaušė“. (20 PRIEDAS).
 Skučaitė R. „Obuoliai“. (14 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Rugpjūtis“. (21 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Obuolys nuo obels netoli rieda“.
Mįslės ir minklės:
 „Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas“. (Obuolys). ((30). p. 24).
 „Žalia kaip žolė, maža kaip pelė, saldi kaip medus“. (Kriaušė).
 „Tyko tykutis, kabo kabutis, kai kabutis nukrito, tykutis pagavo“. (Obuolys).
((5) p. 82).
 „Mėsos kumeliukas, kaulinis pilvukas“. (Slyva). ((16), p. 19).
 „Saldus – ne medus, pakabintas – nevarva“. (Kriaušė). ((16), p. 19).
Pirštukų žaidimai:
 Gaižauskaitė Z. „Vieno obuolio gana“. ((22), p. 41). (26 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Saldiniai obuoliukai“. ((22), p. 42). (28 PRIEDAS).
Animacinis filmukas:
 Animacinis
filmukas
„Obuolių
maišas“.
Prieiga
per
internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=qp_-IlBrI2U.
Užduotys veiklos kampelyje:
 Skaičiavimo užduotis „Vaisiai“. (30 PRIEDAS).
 Priemonė „Vaisių ir uogų domino“. ((33), p. 19). (47 PRIEDAS).
 Priemonė „Suskaičiuok ir sugrupuok“. ((33), p. 20). (48 PRIEDAS).
 Atrasti sėklas ankštyse, slyvose, obuolyje, kriaušėje, apelsine, įsitikinant,
kokios jos įvairios: kietos, minkštos, slidžios, valgomos, nevalgomos, mažos,
didelės, skirtingos spalvos ir formos.
 Išvardink obuolio dalis: odelė, minkštimas, sėklializdžiai, sėklos, kotelis. (59
PRIEDAS).
 Matematinių vaizdinių formavimas „Obuoliukų matematika“. (60 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Rask vaisiaus kauliukus“. (61 PRIEDAS).
 Užduoties lapas Sudėk paveikslėlių seką ir sužinosi kaip pačiam išsispausti
šviežių citrinų sulčių. (62 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Nuo obuoliuko iki graužtuko“. (63 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Vaisinė“ – spalvinimas pagal skaičius ir nurodytas skaičių
spalvas. (64 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Nuspalvink vaisius pagal skaičius nurodytomis spalvomis“.
(65 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Nuspalvink tiek vaisių, koks skaičius nurodytas greta“. (66
PRIEDAS).
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 Užduoties lapas „Suskaičiuok vaisius“. (67 PRIEDAS).
 Užduotis „Nuspalvink ir sujunk vienodus vaisius“.
 Užduotis „Pasakyk, kokius vaisus ir uogas matai paveikslėlyje. Rask jų šešėlį
ir sujunk“. (68 PRIEDAS).
 Užduotis „Sudėliok obuolius iš eilės nuo didžiausio iki mažiausio“. (69
PRIEDAS).
 Užduotis „Pasakyk kokias vaisių poras matai. Sujunk jas“. (70 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Ar obuolys prinokęs?“. (43 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Triukas su bananu“. (44 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Vaisių mįslė“. (45 PRIEDAS).
 Labirintas „Kriaušė“. (71 PRIEDAS).
 Žinių gilinimas naudojant skaidres „Vaisiai ir uogos“ – jų sąvokos lietuviškai.
Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=9kS56iiI6fo.
 Iš spalvotų lego arba medinių kaladėlių sukonstruoti dėžutes, skirtas rudens
gėrybėms (vaisiams ir daržovėms) sudėti.
 Sukonstruoti kelią, vedantį iš sodo į sulčių spaudimo įmonę.
 Panaudojant paveikslėlius aptarti problemines elgesio situacijas.
 Meninis darbelis „Obuoliukas lėkštėje“. (84 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Vynuogės“. (85 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Obuolių krepšelis“. (86 PRIEDAS).
 Ritmikos lavinimas. Žygiavimas „Eime į sodą“, skaičiuojant 1-2, 1-2-3.
 Dainelė „Raudonskruostis obuolys“. ((28), p. 8).
 Judrusis žaidimas „Vynuogių vagys“. (38 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Obuolių derlius“. (39 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Vaisiai ir daržovės“. (37 PRIEDAS).
 Apžiūrint plakatus, skaidruoles, padalomąją medžiagą, knygų iliustracijas,
pokalbis, vaikų turimų žinių ir patirties pasidalinimas apie vaisių ir daržovių
įvairovę, jų svarbą žmogaus sveikatai.

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 per pasaką ir įvairias žaidybines veiklas įtvirtinti turimas žinias apie vaisius.
UŽDAVINIAI:
 klausydamiesi pasakos įrašo, atsakydami į klausimus, žaisdami kalbinį žaidimą praplėsti aktyvųjį žodyną
būdvardžiais;
 mokėti atskirti daržoves, vaisius, uogas, mėginti papasakoti, kaip juos naudoti maistui;
 lavinti kalbinius, muzikinius įgūdžius, dainuojant daineles, sekant pasakas, deklamuojant eilėraštukus ir
menant mįsles apie vaisius.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

Laukiamas rezultatas

SĖKMIN
GAI
BESIUG
DANTIS
VAIKAS

Kūriniai:
 Kasparavičius K. „Vaisiai“. (1 PRIEDAS).
 Skučaitė R. „Obuoliai“. (14 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Agurkų dainelė“. (22 PRIEDAS).

BENDRAUJANTIS
VAIKAS
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 „Arklys ir obelis“. (6 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Be langelių, be durelių pilna kryčiukė žmonelių“. (Agurkas). ((5), p. 74).
 „Viršuj medžio duona rūgsta“. (Obuolys). ((5), p. 76).
 „Tyko tykutis, kabo kabutis, kai kabutis nukrito, tykutis pagavo“. (Obuolys).
((5), p. 82).
 „Apskritas obuoliukas, raudonas šoneliukas“. (Obuolys).
 „Žalia kaip žolė, maža kaip pelė, aukšta kaip bažnyčia“. (Kriaušė).
 „Daug raudonų mergelių linguoja linguonėje šakolių“. (Vyšnios).
Žaidimai:
 „Dirigentas ir orkestras“. (40 PRIEDAS).
 Per mikroskopą, padidinimo stiklą apžiūrėti įvairias vaisių sėklas.
 Žaidimas „Paslapčių dėžutė“ (obuolys ar saldainis).
 „Obuolių pasakos“. Prieiga per internetą:
http://www.youtube.com/watch?v=UP1cEUrq7hM;
 Animacinis filmas „Obuolių maišas“. Prieiga per internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=qp_-IlBrI2U
 Žaidimas „Alias“.
 Žaidimas „Išvaduokime obuolius“. (42 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Draugiški obuoliukai“. (46 PRIEDAS). Prieiga per internetą:
http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/2- linksmi-eksperimentaikuriuos-galite-padaryti-patys.d?id=65639558
 Meninis darbelis „Obuolių kompotas“, štampavimas su obuoliukais.






Žaidimas „Atspėk ką ragauji?“.
Plakatas „Sveiko maisto piramidė“.
Loto „Vaisiai ir daržovės“.
Vaisių salotų gaminimas.
Sulčių spaudimas.

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 žinių įtvirtinimas apie vaisius per pasaką „Vaisiai“.
UŽDAVINIAI:
 plėsti žinias apie vaisių įvairovę, lavinti įvairius vaikų pojūčius (liečiant, uodžiant, ragaujant);
 remdamasis asmenine patirtimi gebės skirti, skaičiuoti, grupuoti vaisius, įvardins jų pavadinimus bei
padėtį erdvėje;
 gebės išklausyti pedagogo sekamą pasaką, stengsis įsiminti pasakos seką, atsakys į pateiktus klausimus,
atkurs veikėjų žodžius;
 ugdysis supratimą apie gyvybės išlikimą augalų sėklose;
 išsiaiškins vaisių svarbą žmogaus sveikatai;
 įgytą patirtį taikys praktinėje veikloje, kūryboje.
Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
89

SMALSUS VAIKAS
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BENDRAUJANTIS
VAIKAS

Kūriniai:
 Kasparavičius K. „Vaisiai“. (1 PRIEDAS).
 Lansbergis V. „Obuolių pasakos“. (7 PRIEDAS).
 Pasaka „Obuolys“. (8 PRIEDAS).
 Mašiotas P. „Ežys ir voverė“. (2 PRIEDAS).
 Gutauskas L. „Žalias vaisių krepšelis“. ((27), p. 26). (23 PRIEDAS).
 Meškauskaitė J. „Kiškeliai, kurie norėjo obuolių“. ((19), p. 3). (9 PRIEDAS).
 Žemkauskas P. „Dingusios kriaušės“. (24 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Geras dėdė Rugsėjis“. (25 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Obuolys nuo obels toli nerieda“.
 „Kietas riešutėlis“.
 „Saldi kaip kriaušė“.
Mįslės ir minklės:
 „Vėjas pučia, pati juda, vaikai tilindžiuoja“. (Obuolys, obuoliai). ((6), p. 6).
 „Viršuj medžio rūgštis auga“. (Obelis). ((15), p. 88).
 „Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas“. (Obuolys).
 „Raudonas papustžandis aukštyn pasilipęs“. (Obuolys).
 „Saldus – ne medis, pakabintas – nevarva“. (Kriaušė). ((15), p. 88).
 „Mėsos kumeliukas, kaulinis pilvukas“. (Slyva). ((15), p. 88).
 „Aukso pilvukas, kaulo Mykoliukas“. (Slyva).
 „Visas mėsos, tik pilvukas kaulo“. (Vyšnia). ((15), p. 89).
 „Panašus į apelsiną, su stora, gelsva oda. Ir labai labai rūgštus“. Kas?
(Citrina).
 „Raudonas ponaitis, pilve akmenaitis“. (Vyšnia).
 „Raudonas mergytės veidukas, širdy tupi tikras velniukas“. (Vyšnia ir
kauliukas).
Pirštukų žaidimai:
 „Kaip pirštukai kriaušes rinko“. (22). (29 PRIEDAS).
Užduotys veiklos kampelyje:
 Plėsti žodyną: palyginimais (apskritas, rūgštus kaip obuolys, saldi kaip
kriaušė...), apibūdinimais (raudonšonis, raudonskruostis, prinokęs, užaugęs,
supuvęs,
pageltęs,
sukirmijęs,
sultingas...), veiksmažodžiais (užauga,
prinoksta, prisirpsta; žmonės soduose: triūsia, pluša, kruta, skuba, skina,
krauna...).
 Vaisių ir daržovių pavadinimų rašymas, kopijavimas ir pavadinimų
iliustravimas: popieriaus lapą padalinti į dvi dalis. Vienoje lapo pusėje iš
spalvotų
spausdintinių
raidžių
kvadratėlių
suklijuoti arba užrašyti
(nukopijuoti) žodį „Vaisiai“, kitoje - „Daržovės“. Užrašus iliustruoti
piešiniais arba iškirptais paveikslėliais.
 Vaikų mintys apie vaisius.
 Pasimokyti skaičiuočių apie vaisius.
 Didaktinis žaidimas „Sveriu ir lyginu“. Piešiame diagramas.
 Žaidimas „Atspėk ką ragauji?“. Atsineštų vaisių ir daržovių ragavimas,
įvardinimas jų apibūdinimas (pagal skonį, kvapą, formą ir spalvą, augimo
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KURIANTIS
VAIKAS

vietą).
 Pažaisti stalo žaidimą „Vaisių loto“ (žinių apie vaisius ir daržoves,
skaičiavimo įgūdžių tobulinimui).
 Pažaisti „Augalų loto“ (žaidžiant suvokti, kas auga sode, o kas – darže).
 Raudonšoniai obuoliai – kaip iš mažo pumpurėlio ant obels išauga
raudonskruostis obuolys. ((24), p. 4-5).
 Vaisių ir daržovių kirpimas iš reklaminių katalogų, jų surūšiavimas ir
klijavimas (kirpimo, klijavimo ir rūšiavimo įgūdžių tobulinimas).
 Užduotys:
1. „Netinkamo“ išskyrimas.
2. Suskaičiuoti ir tiek pat vaisių ir uogų nuspalvinti.
3. „Daržovės“, „Vaisiai“.
4. Sunumeruok piešinėlių eiliškumą. (72 PRIEDAS).
5. Sudėliok dėlionę. Papasakok, kas joje pavaizduota. (73 PRIEDAS).
6. Rodyk ir nuvesk: vaisius–sėkla. (74 PRIEDAS).
7. Pagalvok ir pratęsk. (75 PRIEDAS).
 Vaisių ir daržovių įvardinimas pagal nurodytus požymius.
 Skaičiuoti, rūšiuoti vaisių, daržovių ir uogų muliažus, korteles į grupes:
 Vaisiai, daržovės ir uogos.
 Vaisiai, augantys Lietuvoje ir vaisiai, augantys šiltuose kraštuose.
 Formuoti vaikų erdvinį suvokimą – padėti vaisių ar daržovę į nurodytą vietą.
 Apsilankymas botanikos sode. Vaismedžių, daržovių apžiūrėjimas, obuolių
rinkimas ir skaičiavimas, lyginimas tarpusavyje.
 Suskaičiuoti kriaušes pagal M. Vainilaičio eilėraštį „Kriaušių sodelis“. (17
PRIEDAS).
 Atlikti skaičiavimo užduotis pagal J. Meškauskaitės kūrinėlį „Kiškeliai, kurie
norėjo obuolių“. ((19), p. 3). (9 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Draugiški obuoliai“.
 Organizuoja kūrybinius žaidimus („Daržovių parduotuvė“), jiems vadovauja.
 Siekti bendro tikslo atliekant bendrus darbelius: statant dėžes vaisiams ar
daržovėms, panaudojant kuo daugiau ir įvairių medžiagų.
 Mankšta pagal Z. Gaižauskaitės eilėraštuką ,,Vieno obuolio gana“. (26
PRIEDAS).
 Obuolio knygelės. Obuolių klijavimas plastilinu. (87 PRIEDAS).
 Obuolys iš siūlų. (88 PRIEDAS).
 Plokštuminis darbelis. Vynuogės gaminimas iš smulkių plastilino rutuliukų.
 Spalvoto plėšyto popieriaus aplikacija „Vaisius ar daržovė“ – vaikai pasirenka,
kokį vaisių ar daržovę aplikuoti.
 Sodo ir daržo gėrybių piešimas akvarele arba guašu. Vaisių ir daržovių
štampavimas su įvairių geometrinių formų štampiukais.
 Rudeninių obuoliukų modeliavimas iš popierinių lėkštučių arba tualetinio
popieriaus rulonėlių.
 Dainuojama
pasaka
be
galo
„Buvo
senis
ir
senutė“.
(http://www.pasakos.lt/senis- ir-senute/).
 Dainelė „Vitaminų maištas“.
 Ritminiai pratimai: žygiavimas „Eime į sodą“, skaičiuojant 1-2, 1-2-3.
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 Iš spalvotų lego arba medinių kaladėlių sukonstruoti dėžutes, skirtas rudens
gėrybėms (vaisiams ir daržovėms) sudėti.
 Sukonstruoti kelią, vedantį iš sodo į sulčių spaudimo įmonę.
 „Sveikuolių salotų“ gaminimas (įvairūs vaisiai).
 Sveikatos valandėlė: „Sultis gerti sveika“ – natūralių sulčių, kokteilių
gaminimas.
 Č. Navakausko kūrinėlio „Vitaminų maištas“ klausymasis ir aptarimas.
file:///C:/Users/Irena/Downloads/2435.pdf
 Estafetės „Surinkime vaisius ir daržoves“, „Skinkim vaisius“.
 Žaidimas: „Vaisiai sode, parduotuvėje“, „Sode auga“.
 Žaidimas „Valgoma- nevalgoma“. (36 PRIEDAS).
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „MORKA“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 susipažinti su daržovių įvairove.
UŽDAVINIAI:
 pažinti, paragauti, atpažinti, įvardinti daržoves;
 išsiaiškinti, kuo daržovės naudingos žmogui.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Eilėraštis „Tuščiagalvis kopūstas“. ((9), p. 78). (3 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Pomidoras“. (21 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Bulvė kalbina buroką“. ((9), p. 79). (4 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Bulviakasis“. ((14), p. 4). (14 PRIEDAS).
 Pasaka „Ropė“. (15). (2 PRIEDAS).
 Pasaka be galo „Buvo senis ir senutė“. (40). (5 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Be langelių, be durelių pilna gryčiukė žmonelių“. (Agurkas).
 „Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė“. (Agurkas).
 „Pilnas laukas akmenukų“. (Bulvė).
 „Baltos vištelės po žemėmis miega“. (Bulvės).
 „Kieno galva neturi nosies?“. (Kopūsto).
Priežodžiai:
 „Sveikas kaip ridikas“.
 „Raudonas kaip burokas“.
 „Storas kaip pomidoras“.
 „Pabiro kaip žirniai“.
Pirštų žaidimai:
 „Kopūstėlis“. (31 PRIEDAS).
Lopšinės:
 „A a, opapa, žirnis, riešutas, pupa“. ((9), p. 23).
 Lavinamoji maxi-dėlionė „Abėcėlė. Daržovės, vaisiai, uogos“.
 Didaktinis žaidimas „Atpažink daržovę“. (41 PRIEDAS).
 Žaidimas „Daržovių dėlionė“. (42 PRIEDAS).
 Lietuvių žaidimas-ratelis „Bulvienė“. (41). (25 PRIEDAS).
 Morkų, burokėlių sulčių spaudimas.
 Apžiūrėti, skanauti, uostyti, lytėti daržoves atrandant jų savitumus.
 Sužinoti, kur daržovės auga, kaip jos renkamos, kuo mums naudingos.
 Ragauti natūralias, keptas, virtas, šaldytas, tarkuotas daržoves.
 Emocijų veidelių kūrimas iš daržovių. (117 PRIEDAS).
 Animacinis filmukas „Linksmasis daržas“.
 Žaidimai su muliažais „Turgelis“, „Parduotuvėje“.
 Lietuvių daina „Gaidys pupą rado“. ((9), p. 42). (22 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies žaidimas „Žirniukas ir pupytė“. ((12), p. 16). (24 PRIEDAS).
 Žaidimas „Daržovių ratelis“. (23 PRIEDAS).
 Užduotis „Daržovės“. (101 PRIEDAS).
 Darbelis „Morka“. (109 PRIEDAS).
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Darbelis „Žirniukai ankštyje“. (110 PRIEDAS).
Darbelis „Štampuojame kitaip“. (111 PRIEDAS).
Užduotėlė „Kiškiai graužia morką“. ((12), p. 8). (96 PRIEDAS).
Štampavimas iš bulvės, morkos.
Dažymas ant lapo burokėliu, morka, žaliais daržovių lapais.
Paveikslėlių kūrimas iš daržovių. (116 PRIEDAS).
Žaidimas „Lenktynės su bulvėmis“. (56 PRIEDAS).
Žaidimas „Ropės rovimas“. ((9), p. 30). (52 PRIEDAS).
Žaidimas „Neišmindyk daržo“. ((28), p. 25). (57 PRIEDAS).
Atskirti pupas nuo žirnių.
Ropoti keturpėsčia, pralendant pro tunelius, suoliukus, renkant ir dedant į
pintines įvairias daržoves.
 Pažerti žirnius iš ankšties – ridenti kamuolius pirmyn.

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su daržovėmis per K. Kasperavičiaus pasaką „Morka“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kas vaikas gebėtų įvardinti 2-3 daržovių pavadinimus;
 sužinoti, kur kokios daržovės auga, įvardinti daržovių splavą ir formą;
 plėsti kalbos žodyną daržovių pavadinimais, bei joms būdingomis sąvybėmis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūrinėliai:
 Pasaka „Bulvės rūpestis“. (16 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Dvi vagos“.
 K. Kubilinskas „Morka“. ((72), p. 86).
 V. Palčinskaitė „Svogūnėlis“. ((73), p. 17). (18 PRIEDAS).
Žaidimai:
 J. Palčinskaitė „Agurkų dainelė“. ((74), p. 36). (27 PRIEDAS).
 J. Palčinskaitė „Pomidoras“. ((74), p. 16). (28 PRIEDAS).
Pirštukų žaidimas:
 V. Palčinskaitė „Išdykėlė morka“. ((20), p. 42). (30 PRIEDAS).
 M. Vainilaitis „Žalia vištelė“. ((20), p. 43). (36 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Vienakojė moteriškė šimtą rūbų nešioja“. (Kopūstas). ((75), p. 44).
 „Daug sesyčių vienam lopšy supas“. (Žirniai ankštyje). ((75), p. 44).
 „Raudonas žmogelis žalia barzdelė“. (Morka). ((75), p. 44).
 „Raudonas gaidelis po žemele gieda“. (Burokas). ((76), p. 37).
 Pavadink daržovę ir surask jos šešėlį. (77 PRIEDAS).
 Pabaik piešti daržoves. (86 PRIEDAS).
 Pasodink daržovę. (85 PRIEDAS).
 Kur kuri daržovė auga? (73 PRIEDAS).
 Supažindinimas su veiksniais, augimo procesu: žemės, vanduo, saulė, darbas.
 Daržovių loto.
 Pupų, žirnių sodinimas, jų augimas ir jų stebėjimas. Žaidimas – ragauti morką,
agurką, pomidorą, žirnius įvardinti jų spalvas, skonį.
 Smulkiosios motorikos lavinimas: pupelių ir žirnių rinkimas į atskiras dėžutes.
 Užduotys su mediniais daržovių muliažais (supjaustyti, sudėti iš kelių dalių,
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pasakyti daržovės pavadinimą, spalvą, formą).
Pasodintų pupų, žirnių laistymas, jų augimo stebėjimas.
Muzikinis žaidimas „Kiškelis kopūstų darže“.
Vaidmeniniai žaidimai „Virtuvė“ – virti daržovių sriubę, košę.
„Parduotuvė“ – prekiauti daržovių muliažais.
Lipdyti iš plastilino daržovę.
Štampavimas su bulve. (118 PRIEDAS).
Švariai nuplauti, valgyti įvairius vaisius – vitaminai.
Žaidimas „Bulvių sodinimas“. ((77), p. 57). (54 PRIEDAS).
Žaidimas „Ieškau poros“. ((24), p. 46). (35 PRIEDAS).

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie daržoves per pasaką „Morka“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kas vaikas gebėtų įvardinti 4-5 daržovių pavadinimus;
 sužinoti, kur kokios daržovės auga, pagal tai jas rūšiuoti;
 plėsti kalbos žodyną daržovių pavadinimais, bei joms būdingomis sąvybėmis.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Kasparavičius K. „Morka“. ((10), p. 48). (1 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Agurkų dainelė“. ((8), p. 74). (27 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Tuščiagalvis kopūstas“. ((8), p. 78). (3 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Bulvė kalbina buroką“. ((8), p. 79). (4 PRIEDAS).
 Matutis A. „Bulviakasis“. ((8), p. 79). (14 PRIEDAS).
 Kasparavičius K. „Svogūnai“. ((10), p. 28). (15 PRIEDAS).
 Pranaitytė G. „Daržovės“. ((26), p. 7). (17 PRIEDAS).
 „Daržovių puota“. (19 PRIEDAS).
 Korsakaitė A. „Tai bent derlius“. (20 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Sveikas kaip ridikas“. ((22), p. 181).
 „Raudonas kaip burokas“. ((28), p. 26).
 „Storas kip pomidoras“. ((28), p. 26).
 „Pabiro kaip žirniai“. ((28), p. 26).
Mįslės ir minklės:
 „Šimtas lapų, šimtas palapių, patsai ant vienos kojos“. (Kopūstas). ((8), p. 78).
 „Maža moteriškė su devyniais kailiniais“. (Kopūstas). ((8), p. 78).
 „Daug sesyčių vienam lopšy supas“. (Žirniai ankštyje). ((25), p. 60).
 „Pilnas laukas akmenų“. (Bulvės). ((24), p. 20).
 „Vasarą darže buvoja, žiemą gryčioj žiemavoja, kas jį pauosto, ašaras
šluosto“. (Svogūnas). ((24), p. 21).
 „Lops ant lopo, adatos nė dūrio“. (Kopūstas). ((24), p. 22).
 „Raudonas gaidelis po žeme lenda“. (Burokas). ((24), p. 22).
Greitakalbės:
 „Ponas petras pirko pupų, pupomis penėjo paršiuką“.
 „Senas senis ir senutė atsisėdę bulves skuta“.
 „Rytą romas ropę rovė, romas ropės neišrovė“.
Pirštukų žaidimai:
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 Palčinskaitė V. „Išdykėlė morka“. ((20), p. 42). (30 PRIEDAS).
Skaičiuotės:
 „Virė zuikis kopūstus, neįdėjo druskos, bėgo vyrai paragauti ir nupliko ūsus“.
 „Lipo ragana per tvorą ir užmynė pomidorą, pomidoras sprogo, ragana ant
stogo“.
 „Pasiėmęs kiaurą rėtį,ėjo senis pupų sėti. Kol prie daržo jis priėjo, visos pupos
išbyrėjo“. ((25), p. 60).
 „Ritė bitė be ragų, kinkis binkis be ausų, aus, baus, bus medaus, storą ropę
laukan raus“. ((22), p. 47).
Animaciniai filmukai:
 Animacinis
filmukas
„Linksmasis
daržas“.
Prieiga
per
internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=_63-QcfPGyA.
 Animacinis
filmukas
„Čipolino
nuotykiai“.
Prieiga
per
internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=tgBG6nCZc6A.
Užduotys veiklos kampelyje:
 Rūšiavimo užduotis „Vaisių ir daržovių nameliai“. ((13), p. 50).
 Skaičiavimo užduotis „Suskaičiuokime daržoves“. (61 PRIEDAS).
 Skaičiavimo užduotis „Daržovės“. (101 PRIEDAS).
 Atrasti, kad kai kurios daržovės dažo vandenį – mesti į stiklinį indą su
vandeniu supjaustytas, tarkuotas daržoves (buroką, morką). Suprasti, kodėl
sriubos spalvotos.
 Formuoti vaikų erdvinį suvokimą – padėti vaisių ar daržovę į nurodytą vietą.
 Eksperimentas „Žali ūgliai“. ((7), p. 12). (43 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Paslėptas daigas“. ((6), p. 56). (44 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Svogūno ląstelė graži iki ašarų“. ((6), p. 60). (45 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Suskaičiuok ir nuspalvink visas morkas. Išvardink, kokias
dar matai daržoves“. (66 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Kurioje lysvėje anksčiausiai pasodintas svogūnas?“. (67
PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Surūšiuok daržoves, vaisius ir uogas“. (68 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Surūšiuok daržoves ir vaisius pagal spalvas“. (69 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Iš atskirų skaičių sudėliok paveikslėlį“. (70 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Daržovės ir vaisiai“ – pažymėk kokius vaisius ir daržoves
turi mergaitė ir kokius – berniukas. (71 PRIEDAS).
 Žinių įtvirtinimas naudojant skaidres-filmuką „Daržovės“. Prieiga per
internetą: https://www.youtube.com/watch?v=0r5SP74cD4A.
 Iš spalvotų lego arba medinių kaladėlių sukonstruoti dėžutes, skirtas rudens
gėrybėms (vaisiams ir daržovėms) sudėti.
 Sukonstruoti kelią, vedantį iš daržo į sulčių spaudimo įmonę.
 Žaidimas „Perduok draugui“. Ugdomas pasitikėjimas, atsakomybė ,pagalbos
jausmas, dėmesio sutelkimas. Perduoti draugui sėklų (pupelių ar žirnių)
saujelę. ((32), p. 28-29).
 Žaidimas „Ropės rovimas“. ((3), p. 98). (52 PRIEDAS).
 Dainuojama pasaka be galo „Buvo senis ir senutė“.
 Sekama ir vaidinama pasaka „Ropė“ su personažų karūnėlėmis.
 Dainelė „Kiškelis kopūstų darže“.
 Ratelis „Kas ten darže“. ((11), p. 21).
 Dainelė „Vai koks storas pomidoras“. ((19), p. 53).
 Žaidimas-ratelis „Verdu bulvienę“. ((19), p. 46).
 Meninis darbelis „Kukurūzas“. (104 PRIEDAS).
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 Meninis darbelis „Morkytės“. (113 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Žirniukai“. (107 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Būk atidus“. (50 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Bulvė“. ((34), p. 22). (51 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Žirniukai“. ((3), p. 16). (53 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Bulvių sodinimas“. ((9), p. 40). (54 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Išrauk morką“. ((5), p. 43). (55 PRIEDAS).
 Apžiūrint plakatus, skaidruoles, padalomąją medžiagą, knygų iliustracijas,
pokalbis, vaikų turimų žinių ir patirties pasidalinimas apie vaisių ir daržovių
įvairovę, jų svarbą žmogaus sveikatai.

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 formuoti supratimą apie sveiką mitybą ir jos reikšmę žmogaus sveikatai
UŽDAVINIAI:
 plėsti ugdytinių žinias apie daržovių naudą sveikatai;
 ugdyti kultūringo elgesio prie stalo įgūdžius.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Kasparavičius K. „Morka“. ((10), p. 48). (1 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Bulvė kalbina buroką“. (44). (4 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Daržovių puota“. (45). (19 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Vitaminų maištas“. (68). (8 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Pavasarį barsto, o rudenį renka“.
 „Rudenį švaistos, pavasarį graibštos“.
Mįslės ir minklės:
 „Ožys troboj barzda ore“. (Morka).
 „Po žeme raudona vištelė karkia“. (Burokas).
 „Raudonas gaidžiukas po žeme gieda“ (Morka, burokas).
 „Ateina bobelė su devyniom skarelėm, kas ją paliečia, tas gailiai verkia“.
(Svogūnas).
 „Atjoja raitelis, bet nelabai didelis, per žalią kalną, apsivilkęs marška“.
(Žirnis).
 „Ant galvos bobutės devynios skarutės“. (Salotos) .
 „Atvažiavo ponia su geltona suknia, kai ją nusivilko, visi verkė“. (Svogūnas).
(69).
 „Tindi rindi ritinėlė, žalia mano kepurėlė“. (Morka).
 „Šimtas lapų, šimtas palapų, patsai ant vienos kojos“. (Kopūstas).
 „Lopas ant lopo, o adatos nė dūrio“. (Kopūstas).
 „Pilnas laukas akmenų“. (Bulvės).
 „Moterytė vienakojytė šimtą rūbų dėvi“. (Kopūstas).
Juokavimai:
 „Čyru vyru, duok pipirų! Jei neduosi – nečyruosiu“.
Palyginimai:
 „Vaikas kaip žirnis“.
 „Mergaitė kaip pupa“.
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 „Storas kaip pomidoras“.
 „Raudonas kaip burokas“.
Skaičiuotės:
 „Dešimt pupų (žirnių, lapų) aš turiu, man tik reikia keturių. Jūs padėkit
suskaičiuoti, kiek draugams pupelių duoti“.
 „Penki zuikiai kopūstavo, dar penki morkas ragavo, jei esi toks gudrus,
suskaičiuok, kiek jų ausų“.
 „Sėdi boba ant grindų, turi maišą kopūstų, kas tą bobą pabučiuos, tam ji
kopūstus parduos“.
 „Virė zuikis burokus, neįdėjo druskos, bėgo vyrai paragauti ir nupliko ūsus“.
 „Lipo ragana per tvorą ir užmynė pomidorą. Pomidoras sprogo, ragana ant
stogo“.
Apibūdinimai: raudonšonis, plačialapis, raudonskruostis, užaugęs, supuvęs,
pageltęs, sukirmijęs, sultingas.
Kalbos turtinimas veiksmažodžiais: rudens gėrybės užaugo, pribrendo, prinoko,
prisirpo... Žmonės laukuose, soduose, daržuose triūsia, pluša, kruta, skuba, rauna,
kasa, skina, raško, pjauna, kopinėja.
 Pasakyki pupų nesuglaudus lūpų.
 „Sujunk žodžius su paveikslėliais“. (52). (79 PRIEDAS).
 „Kopijuok žodelius“. (52). (80 PRIEDAS).
 Pokalbis su vaikais „Ką žemelė išaugino?“.
 Apžiūrint plakatus, skaidruoles, padalomąją medžiagą, knygų iliustracijas,
pokalbis, vaikų turimų žinių ir patirties pasidalinimas apie vaisių ir daržovių
įvairovę, jų svarbą žmogaus sveikatai.
 Pažvelk į paveikslėlius ir išvardink daržoves. Sakyk taip: „Pomidoras yra
daržovė“. (42). (62 PRIEDAS).
 Atrink daržoves (paveikslėlius), kuriems tinka žodžiai apskritas ir raudonas, o
kuriems – tik vienas iš jų. (43). (63 PRIEDAS).
 Lygindamas dvi daržoves, pasakyk, kurią rauna, o kurią raško. (22). (64
PRIEDAS).
 Į kokią geometrinę figūrą panašios šios daržovės? (89 PRIEDAS).
 Sudėk paveikslėlių seką. (58). (90 PRIEDAS).
 Kas ėda, kas graužia, kas lesa? (59). (91 PRIEDAS).
 Kuris skaičius tinkamas? (49). (72 PRIEDAS).
 „Memory“. (50). (74 PRIEDAS).
 Užduotis „Suskaičiuok“. (51). (75 PRIEDAS).
 Užduotis „Sugrupuok pagal dydį“. (53). (82 PRIEDAS).
 „Skaičiavimas“. (55). (40 PRIEDAS).
 Didaktinis žaidimas „Atspėk siuntinį“. (33). (34 PRIEDAS).
 Vaisių ir daržovių įvardinimas pagal nurodytus požymius.
 Formuoti vaikų erdvinį suvokimą – padėti vaisių ar daržovę į nurodytą vietą.
 Atsineštų vaisių ir daržovių ragavimas, įvardinimas, jų apibūdinimas (pagal
skonį, kvapą, formą ir spalvą, augimo vietą).
 Skaidrės „Senelė virs sriubą“. (65).
 Užduotis „Suskaičiuok morkas“. (30). (87 PRIEDAS).
Eksperimentai:
 „Šaknų barzdos“. (29). (47 PRIEDAS).
 „Žali ūgliai“. (29). (43 PRIEDAS).
 „Morkų sūpynės“. (29). (48 PRIEDAS).
 Užduotis „Pilna pintinė“. (23). (88 PRIEDAS).
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 Žaidimas „Užkoduotas tekstas“. (56). (39 PRIEDAS).
 Žaidimas „Vaikai ir daržovės“. (57). (38 PRIEDAS).
 Draugiškai atlikti grupinius darbelius, statyti dėžes vaisiams ir daržovėms,
panaudojant kuo daugiau ir įvairesnių medžiagų.
 Užduotis „Piešiam daržoves“. (52). (76 PRIEDAS).
 „Nuspalvink“. (52). (78 PRIEDAS).
 „Nuspalvink daržoves. Suskaičiuok“. (54). (83 PRIEDAS).
 Užduotis „Sujunk linijas“. (84 PRIEDAS).
 Darbelis „Žirniai“. (122 PRIEDAS).
 „Nupiešk antrą pusę“. (86 PRIEDAS).
 „Mokomės piešti“. (60). (123 PRIEDAS).
 Darbelis „Verdam sriubą“. (61). (124 PRIEDAS).
 Ratelis „Tėtis ir mama ravėjo“. (33). (29 PRIEDAS).
 Vaisių ir daržovių kirpimas iš reklaminių katalogų, jų surūšiavimas ir
klijavimas.
 Kakės Makės laida „Daržo ir sodo gėrybės“.
 Animacinis filmas „Linksmasis daržas“. (63).
 Animacinio filmo peržiūra ir aptarimas filmas „Čipolinas“. (64).
 Spalvoto popieriaus aplikacija „Vaisius ar daržovė“ – vaikai pasirenka, kokį
vaisių ar daržovę aplikuoti.
 Sodo ir daržo gėrybių piešimas akvarele arba guašu.
 Vaisių ir daržovių štampavimas. (66). (125 PRIEDAS).
 „Daržovių ratelis“. (67). (26 PRIEDAS).
 „Morkos“. (70). (126 PRIEDAS).
 Žaidimas „Valgomas-nevalgomas“. (59 PRIEDAS).
 Žaidimas „Atspėk, ką ragauji?“.
 Estafetė „Surinkime vaisius ir daržoves“.
 Obuolių, morkų ir apelsinų sulčių spaudimas ir degustavimas. Trintų vaisių
gėrimo gaminimas.
 Žaidimas „Kopūstą kirsti“. (35). (58 PRIEDAS).
 „Užsiauginkite kukurūzų“. (37). (46 PRIEDAS).

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie daržoves per pasaką „Morka“.
UŽDAVINIAI:
 tyrinės, skaičiuos daržoves ir vaisius, susipažins su jų įvairove bei augimo vietomis;
 aiškinsis daržovių svarbą žmogaus sveikatai;
 grupuos daržoves, įvardins jų pavadinimus bei padėtį erdvėje;
 remdamasis asmenine patirtimi, gebės įvardyti, kurie maisto produktai stiprina sveikatą ir kurie sveikatai
kenkia;
 gebės išklausyti pedagogo sekamą pasaką, naudodamasis knygose esančiomis iliustracijomis, stengsis
įsiminti pasakos seką, ją pasekti ar suvaidinti, atkurti veikėjų žodžius;
 pirštukų žaidimų pagalba gebės susikaupti ir išlaikyti dėmesį, lavins atmintį, plės žodyną.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūrinėliai:
 Kasparavičius K. „Morka“. ((10), p. 48). (1 PRIEDAS).
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 Palčinskaitė V. „Bulvė kalbina buroką“. ((8), p. 79). (4 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Svogūnas“. (18 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Pomidoras“. (21 PRIEDAS).
 Palčinskaitė V. „Tuščiagalvis kopūstas“. ((8), p. 78). (3 PRIEDAS).
 „Keliautojų pasaka“. (9 PRIEDAS).
 „Sugalvota istorija apie daržoves“. (6 PRIEDAS).
 „Daržininkas ir ponai“. (7 PRIEDAS).
 „Pasaka apie morką“. (10 PRIEDAS).
 Lileikienė M. „Ropė“. (11 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Mūsų daržas“. (12 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Moliūgėlio pasakėlė“. (13 PRIEDAS).
Pirštukų žaidimas:
 „Kopūstų raugimas“. (32 PRIEDAS).
 „Broleliai“. (33 PRIEDAS).
Mįslės:
 „Be langelių, be durelių, pilnas namas mažų žmogelių“. (Agurkas).
 „Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė“. (Agurkas).
 „Vieną lapą pasiklojęs, o kitu užsiklojęs“. (Agurkas).
 „Moterytė viena kojytė šimtą rūbų dėvi“. (Kopūstas).
 „Šimtas lapų, šimtas puslapių, pats ant vienos kojos“. (Kopūstas).
 „Raudonas žmogeliukas, žalia barzdelė“. (Morka).
 „Geltona panelė su šimtu žalių skarelių“. (Morka).
 „Geltona vištelė po žemėmis gieda“. (Morka).
 „Žalias raitelis ant raudono žirgo joja?“. (Morka).
 „Raudonas gaidelis, žalia skiauterėlė, viena jo kojelė įsmigo į smėlį“.
(Morka).
 „Pana dvare – jos kasos ore“. (Morka).
 „Už žirnį mažesnis, už šunį piktesnis?“. (Morka).
 „Motina lauke, vaikai žemėje“. (Bulvės).
 „Višta ant žemės, o kiaušiniai po žeme“. (Bulvė).
 „Vasarą darže bujojo, žiemą – gryčioje žiemoja, kas jį pauosto, ašaras
šluosto“. (Svogūnas).
 „Atvažiavo ponia su raudona suknia, kas ją pauosto, ašaras šluosto“.
(Svogūnas).
 „Panelė balta, marškiniai gelsvi, kai juos velki, tai verki“. (Svogūnas).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Ruduo visus ponais daro“.
 „Ašaros kaip pupos“.
 „Kaip pupų pėdas“.
 „Vaikų kaip pupų“.
 „Raudonas kaip ridikas“.
 „Išsipustęs kaip kopūstas“.
 „Storas kaip pomidoras“.
Skaičiuotės:
 „Sėdi boba ant grindų, turi maišą riešutų (obuolių, kopūstų), kas tą bobą
pabučiuos, tam ji riešutus parduos“.
 „Virė zuikis kopūstus (burokus, agrastus), neįdėjo druskos (cukraus), bėgo
vyrai paragauti ir nupliko ūsus“.
 „Lipo ragana per tvorą ir užmynė pomidorą, pomidoras sprogo, ragana ant
stogo“.
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ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

Užduotys:
 Pabaikite sakinį: „Sveikas kaip...“ (ridikas). „Mažas kaip...“ (žirniukas).
„Raudonas kaip...“ (pomidoras). „Kietas kaip...“ (riešutas). „Pasipūtęs kaip...“
(kopūstas).
 Daržovių pavadinimų rašymas, kopijavimas ir pavadinimų iliustravimas.
 Rišliosios kalbos lavinimas „Kiškiai vagiliai“, „Kaip berniukas virė daržovių
sriubą“.
 Sąvokų įtvirtinimas: „vaisiai“, „daržovės“.
 Diskutuoja žiūrėdami A. Vaičiulienės knygutę „Augalų pasaulyje. Daržo ir
sodo augalai“, „Daržovės“. (27).
 Pažaisti stalo žaidimą „Rudens dovanėlės“ (skaičiavimo įgūdžių tobulinimas).
 Pažaisti botanikos loto „Žaliasis draugas“, „Augalų loto – žaidžiant suvokti,
kas auga sode, o kas – darže.
 Vaisių ir daržovių kirpimas iš reklaminių katalogų, jų rūšiavimas ir
klijavimas.
 Užduotėlės:
 Suskaičiuok ir sujunk su tinkamu skaičiumi.
 Suskaičiuok. (100 PRIEDAS).
 Suskaičiuoti kiek kartų sutinkama kiekviena daržovė. (92 PRIEDAS).
 Parodyk ir nuvesk. (93 PRIEDAS).
 Vaisius ir puselė. (94 PRIEDAS).
 Sudėti augimo seką. (90 PRIEDAS).
 Labirintai. (95, 97, 98 PRIEDAI).
 Rankelės lavinimui. (99 PRIEDAS).
 „Daržovės“, „Vaisiai“.
 Vaisių ir daržovių įvardinimas pagal nurodytus požymius.
 Skaičiuoti, rūšiuoti vaisių, daržovių ir uogų muliažus, korteles į grupes.
 Formuoti vaikų erdvinį suvokimą – padėti daržovę ar vaisių į nurodytą vietą.
 Apsilankymas sode. Daržovių apžiūrėjimas, daržovių rovimas, valymas,
rūšiavimas, skaičiavimas.
 Atsineštų vaisių ir daržovių ragavimas, įvardinimas, jų apibūdinimas (pagal
skonį, kvapą, formą ir spalvą, augimo vietą).
 Klasifikuoja
paveikslėlius
„Vaisiai“,
„Daržoves“
(dvigubo
burbulo
žemėlapis), aiškinasi skirtumus, panašumus.
 Apžiūrinėja paveikslėlius su vaisiais ir daržovėmis, aiškinasi, kaip juos
renkame (obuolius – skina, morkas – rauna, bulves – kasa ir pan. );
 Skirsto vaisius, daržoves į mėgstamus ir nemėgstamus.
 Skanauja vaisius, daržoves nusako skonį: rūgštus, saldus, kartus, ir pan.
 Draugiškai atlikti grupinius darbelius, daryti dėžes daržovėms, panaudojant
kuo daugiau ir įvairesnių medžiagų, siekti bendro tikslo, kartu priimti
sprendimus ir pan.
 Pokalbių metu reiškia savo jausmus ir mintis, nežeidžiant kitaip manančių.
 Nuplauna, nulupa daržoves, pjausto, tarkuoja, dalinasi su draugais. Išmeta
daržovių ir vaisių liekanas (lupenas, graužtus, kaulus) į šiukšlių dėžę.
 Penktadienis – maisto gaminimo diena.
 Spalvoto popieriaus aplikacija „Daržovė“ – vaikai pasirenka, kokią daržovę
aplikuos.
 Daržo gėrybių piešimas akvarele arba guašu. Daržovių štampavimas (daržovių
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gabalėlius panaudoti kaip štampus). (112, 119, 125 PRIEDAI).
 Dainuojama pasaka be galo „Buvo senis ir senutė“. (5 PRIEDAS).
 Sekama ir vaidinama pasaka „Ropė“ su personažų karūnėlėmis.
 Ratelis–žaidimas „Kas ten darže auga?“, „Žalią pupą sodinau“, „Bulvienė“,
„Žirniukas ir pupytė“.
KONSTRAVIMAS:
 Iš spalvotų lego arba medinių kaladėlių sukonstruoti dėžutes, skirtas rudens
gėrybėms (vaisiams ir daržovėms) sudėti.
 Sukonstruoti kelią, vedantį iš daržo į daržovių sandėlį ar parduotuvę.
 Iš reklaminių bukletų išsikirpti maisto produktus, sugrupuoti, kuriuos sveika ir
naudinga valgyti, ką galima valgyti per šventes, o kas kenkia sveikatai?
 „Močiutės prijuostė“ – antspaudais dekoruoja audinį.
 Iš daržovių gamina įvairius darbelius. (116 PRIEDAS).
 Dainuoja daineles apie daržoves imituodami judesiais: „Kas ten darže auga?“.
 Muzikos instrumentais kuria ritmus apie daržoves.
 Dalyvauja šventėje – akcijoje „Rudenėlio dovanos“.
 Kartu su darželio bendruomene (auklėtojos, tėvai, vaikai) gamina dirbinius iš
daržovių, apibūdina juos. Renka labiausiai patikusius darbus.
 Apžiūrint plakatus, skaidres, padalomąją medžiagą, knygų iliustracijas,
pokalbis, vaikų turimų žinių ir patirties pasidalinimas apie daržovių įvairovę,
jų svarbą žmogaus sveikatai.
 Č. Navakausko kūrinio „Vitaminų maištas“ klausymas ir aptarimas. (8
PRIEDAS).
 Estafetės „Surinkime vaisius ir daržoves“, „Sodinkim bulvytes“. Žaidimai:
„Daržovės laukuose“, „Darže auga“.
 Sveiko maisto piramidė.
 Klausosi, kas gali atsitikti, jei valgysime neparuoštas daržoves, sužino jų
paruošimo būdus.
 Gamina mišraines, desertus ir vaišinasi su grupės, darželio vaikais,
darbuotojais.
 Judesiais imituoja raunamas daržoves, jų rinkimą ir pan.
 Dalyvauja šventės „Rudenėlio dovanos“ sporto rungtyse.
 Estafetės: „Bėk prie daržovės, bėk prie vaisiaus“, „Surink bulve“ ir pan.
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
PASAKOS „KETURIOS METŲ FĖJOS“ UŽDUOTYS IR VEIKSENOS
AMŽIUS: 2 metai.
TIKSLAS:
 susipažinti su metų laikais.
UŽDAVINIAI:
 paveikslėlių pagalba skirti metų laikus pagal požymius;
 žinoti metų laikų pavadinimus.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 „Pasaka apie auksinį lapelį“. ((3), p. 217). (6 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Baravykas“. ((5), p. 7). (27 PRIEDAS).
 Pasaka „Kiškio trobelė“. (15). (7 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Sninga“. ((35), p. 38). (43 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Ką aš veiksiu žiemą“. ((19), p. 10). (44 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Žiema“. ((28), p. 54). (45 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Rudens skundas“. ((19), p. 12). (37 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Ledinės gėlės“. ((19), p. 23). (46 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Senelės pasaka“. (26). (11 PRIEDAS).
 Pasaka „Pirštinė“. (41). (8 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Pavasaris“. (42). (57 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Pumpurėlis“. (42). (58 PRIEDAS).
 Pasaka „Žiogas ir skruzdėlė“. (43). (9 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Rudenėlis Rudabarzdėlis“. (44). (33 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Rudenio kraitelė“. (44). (34 PRIEDAS).
Mįslės ir minklės:
 „Bėga dvi sesytės užrietusios nosytes“. (Rogės). ((1), p. 11).
Pirštukų žaidimai:
 „Žiemos troba“. (45). (64 PRIEDAS).
 „Pirštinė“. (45). (65 PRIEDAS).
 „Į mišką išėjo“. (49). (71 PRIEDAS).
 „Pėdsakai sniege“. (47). (90 PRIEDAS).
 Pokalbis „Ką žvėreliai veikia žiemą?“ plakato pagalba. (94 PRIEDAS).
 Pokalbis „Rudenėlis“. (95 PRIEDAS).
 „Lapų karoliai“. (140 PRIEDAS).
 Žaidimas „Sniegas namuose“. (33), p. 51). (75 PRIEDAS).
 Animacinis
filmukas
„Senelis
šaltis
ir
vasara“.
(https://www.youtube.com/watch?v=VdZG1NXNjck).
 Pienės pūkų pūtimas.
 „Lapų kritimas – lapų grėbimas“. (98 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Lietus“. (109 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Lapų antspaudai“. (48). (134 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Rudens spalvos“. (48). (135 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Besmegeniai“. (136 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Skrisk, drugeli“. (137 PRIEDAS).
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Meninis darbelis „Metų laikai – mano draugai“. (139 PRIEDAS).
Meninis darbelis „Marga pieva“. (138 PRIEDAS).
Pasivaikščiojimas labirintu. (46). (91 PRIEDAS).
„Sniego angelai“. (47). (89 PRIEDAS).
„Ornamentai“. (48). (99 PRIEDAS).

AMŽIUS: 3 metai.
TIKSLAS:
 supažindinimas su keturiais metų laikais.
UŽDAVINIAI:
 stebės ir įsimins visų metų laikų orų permainas ir žmonių aprangą;
 gebės įvardinti 4 metų laikus ir po 2-3 jam būdingus bruožus;
 pajus laiko tėkmę.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SMALSUS VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Morkūnaitė N. „Pavasaris žengia“. ((22), p. 5). (55 PRIEDAS).
 Sadauskaitė Z. „Pavasario naujienos“. ((29), p. 5). (56 PRIEDAS).
 Puišytė A. „Kovo žolužė“. ((27), p. 43). (54 PRIEDAS).
 Nemunėlis V. „Vasarėlė“. ((25), p. 22). (61 PRIEDAS).
 Grigaliūnienė D. „Vasara“. ((10), p. 12). (62 PRIEDAS).
 Skučaitė R. „Vasara ir ruduo“. ((27), p. 43). (63 PRIEDAS).
 Sadauskaitė Z. „ Rudenėlio daina“. ((30), p. 22). (31 PRIEDAS).
 Morkūnaitė N. „Rudenėlis bėga“. ((23), p. 20). (32 PRIEDAS).
 Morkūnaitė N. „Smagu žiemą“. ((23), p. 23). (40 PRIEDAS).
 Morkūnaitė M. „Pasidžiaukim žiema“. ((22), p.18). (41 PRIEDAS).
 Degutytė J. „Žiema“. ((27), p. 43). (42 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Žiūrėk lauko vasarą, o sodo – rudenį“.
 „Ir smarki žiema bijo pavasario“.
 „Be pavasario nėra vasaros“.
 „Pavasaris gražus žiedais, ruduo – javais“.
Mįslės ir minklės:
 „Visi rinko nesurinko, saulė užėjo – surinko“. (Rasa).
 „Žiemą nusirengia, o vasarą apsirengia“. (Medžiai).
 „Dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi lizdai“. (Metai).
 „Be kojų, be rankų vartus atkelia“. (Vėjas).
 „Ilgas ir plonas žolėje pasislepia“. (Lietus).
 „Baltas pūkelis po orą skrido“. (Sniegas).
Žaidimai:
 Barauskas V. „Krinta, byra snaigės“. ((7), p. 14). (72 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Rudenėlis“. ((7), p. 19). (73 PRIEDAS).
 Žlibinas S. „Raganėlė“. ((7), p. 21). (74 PRIEDAS).
 Žaidimas – „Magnetics“ su magnetinėmis lėlėmis – aprengti lėles įvairiais
metų laikais (žiema, pavasaris, vasara, ruduo).
 Užduotis „Apvedžiok, pasakyk, kokio medžio lapas“. (105 PRIEDAS).
 Užduotis „Nupiešk lietutį“. (100 PRIEDAS).
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 Užduotis „Nuvesk liniją prie tinkamo metų laikų paveikslėlio“. (107
PRIEDAS).
 Užduotis „Surask tinkamą paveikslėlį“. (106 PRIEDAS).
 Užduotis „Suklijuok paveikslėlius teisingai“. (108 PRIEDAS).
 Užduotis „Kokiam metų laikui tinka šie daiktai?“. (102 PRIEDAS).
 Užduotis „Suskirstyk drabužėlius pagal metų laikus“. (102 PRIEDAS).
 Užduotis „Sudėk korteles teisingai“. (110 PRIEDAS).
 Paveikslėlių dėliojimas pagal metų laikus. (8).
 Medžių atspindinčių metų laikus gaminimas naudojant tualetinio popieriaus
ritinėlius, vatą, guašą. (131 PRIEDAS).
 Medžių atspindinčių metų laikus gaminimas naudojant tualetinio popieriaus
ritinėlius, spalvotą popierių. (132 PRIEDAS).
 Grybų gaminimas naudojant vienkartines lėkštutes, tualetinio popieriaus
ritinėlius. (133 PRIEDAS).
 Žaidimas „Rudens paukščiai“. Žaidėjai laisvai bėgioja aikštelėje, modami
rankomis (skraido paukšteliai), ir rengiasi išskristi į pietus. Po auklėtojos
signalo paukščiai greitai rikiuojasi į voreles ir tvarkingai skraido. ((12), p. 26).
 Žaidimas „Vėjas ir lapai“. Vaikai laisvai išsidėsto aikštelėje. Vaikai vaizduoja
lapus, o auklėtoja - vėją. Vaikai juda aikštelėje auklėtoja rodoma kryptimi: į
vieną pusę, į kitą, sukasi vietoje it pan. Judėti galima įvairiai (bėgti, šuoliuoti
ir pan.). Auklėtoja nurodo ir vėjo stiprumą.
 Atrinkti/surūšiuoti drabužius pagal sezoniškumą.

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 4 metai.
TIKSLAS:
 žinių gilinimas apie metų laikus, laiko tėkmę per pasaką „Keturios metų fėjos“.
UŽDAVINIAI:
 siekti, kad suvoktų laiko tėkmę, metų laikų kaitą;
 gebėtų įvardinti metų laiko pavadinimą, savaitės dienas;
 siekti, kad vaikas gebėtų įvardinti po 3-4 būdingus bruožus kiekvienam metų laikui.

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą
Kūriniai:
 Pasaka „Keturios metų fėjos“. (1 PRIEDAS).
 Pasaka „Dvylika mėnesių“. (2 PRIEDAS).
 Patackas G. „Rugsėjis“. ((9), p. 72). (13 PRIEDAS).
 Patackas G. „Spalis“. ((9), p. 85). (14 PRIEDAS).
 Patackas G. „Lapkritys“. ((9), p. 89). (15 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Gruodis“. ((9), p. 93). (16 PRIEDAS).
 Vainilaitis M. „Sausis“. ((9), p. 109). (17 PRIEDAS).
 Patackas G. „Vasaris“. ((9), p. 117). (18 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Kovas“. ((9), p. 121). (19 RIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Balandis“. ((9), p. 127). (20 PRIEDAS).
 Patackas G. „Gegužė“. ((9), p. 145). (21 PRIEDAS).
 Gaižauskaitė Z. „Birželis“. ((9), p. 151). (22 PRIEDAS).
 Patackas G. „Liepa“. ((9), p. 168). (23 PRIEDAS).
 Patackas G. „Rugpjūtis“. ((9), p. 175). (24 PRIEDAS).
 Vyšniauskienė-Miltenienė A. „Rudenėlis žiemą veda“. ((9), p. 74). (29
PRIEDAS).
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 Skučaitė R. „Rudenėlio spalvos“. ((9), p. 78). (30 PRIEDAS).
 Landsbergis V. V. „Ruduo“. ((9), p. 90). (5 PRIEDAS).
 Marcinkevičius J. „Žiema“. ((9), p. 93). (38 PRIEDAS).
 Geda S. „Žiema“. ((9), p.109). (39 PRIEDAS).
 Lenktytė B. „Pavasaris ateina“. ((9), p. 121). (52 PRIEDAS).
 Panavas P. „Pavasaris“. ((9), p. 125). (53 PRIEDAS).
 Panavas P. „Vasarėlės laukimas“. ((9), p.145). (60 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Gražus kaip pavasaris, bagotas kaip ruduo“. (mokyklos link 2, p. 43);
 „Ir
smarkiausia
žiema
bijo
pavasario“.
(Senovinis
kalendorius
mažiesiems.Pavasarėlis.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 12)
 „Pavasaris gražus žiedais, ruduo – javais“. (Senovinis kalendorius
mažiesiems.Pavasarėlis.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 12)
 „Linksmas kaip pavasaris, turtingas kaip ruduo“.(Senovinis kalendorius
mažiesiems.Pavasarėlis.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 12)
 „Pavasario laikas, dirba senas ir vaikas“. (Senovinis kalendorius
mažiesiems.Pavasarėlis.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 12)
 „Be
pavasario
nėra
vasaros“.
(Senovinis
kalendorius
mažiesiems.Pavasarėlis.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 12)
 „Vasarą nedirbsi, žiemą nesiilsėsi“. (Senovinis kalendorius mažiesiems.
Vasarėlė.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 5)
 „Vasaros prakaitas žiemą šildo“. (Senovinis kalendorius mažiesiems.
Vasarėlė.(1993). Vilnius: „Leidybos centas“, p. 5)
Mįslės ir minklės:
 „Dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi lizdai, kiekvienas
lizdely – septyni vaikeliai“ (12 mėnesių, 4 savaitės, 7 dienos). ((20), p. 43).
 „Dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi lizdai“ (Metai).
((39), p. 79).
Pirštukų žaidimai:
 Gaižauskaitė Z. „Vasaros darbeliai“. ((24), p. 41). (66 PRIEDAS).
 Nėris S. „Rudenį“. ((24), p. 46). (67 PRIEDAS).
 Mykolaitis-Putinas V. „Bus ruduo“. ((24), p. 47). (68 PRIEDAS).
 Marcinkevičius J. „Žiema“. ((24), p. 51). (69 PRIEDAS).
 Degutytė J. „Žiema“. ((24), p. 52). (70 PRIEDAS).
Skaičiuotės:
 „Trys savaitės nepraėjo, kai viščiuką išperėjo – purpt“. ((36), p. 43).
Animaciniai filmukai:
 Animacinis
filmukas
„Dvylika
mėnesių“.
Prieiga
per
internetą:
(https://www.youtube.com/watch?v=9fOB7-W0vFE).
 Animacinis filmukas „Senis Šaltis ir vasara“.
Prieiga per internetą:
(https://www.youtube.com/watch?v=VdZG1NXNjck).
 Priemonė „Savaitė“. ((37), p. 36). (83 PRIEDAS).
 Žaidimas „Vakar, šiandien, rytoj“. ((37), p. 38). (80 PRIEDAS).
 Žaidimas „Savaitės dienų eilė“. ((37), p. 38). (84 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Sniego pūga“. ((6), p. 13). (92 PRIEDAS).
 Eksperimentas „Ledo dovana“. ((6), p. 21). (93 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Metų laikai“. (119 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Lietaus lašeliai“. (103 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Kaip rengtis skirtingu metų laiku“. (102 PRIEDAS).
 Užduoties lapas „Spalvotas skėtis“. (104 PRIEDAS).
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 Žinių įtvirtinimas naudojant Giedrės Navickienės skaidres „Metų laikai“.
Prieiga
per
internetą:
(https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.peliuk
ai.lt%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FNeveckiene_Giedre_Metu_laikai_0.ppt
x).
 Prisiminus savo aprangą įvairiais metų laikais, aprengti lėles rudeniniais ar
žieminiais, pavasariniais ar vasariniais drabužiais.
 Patiriamus įspūdžius apie metų laikų kaitą, statyti, konstruoti tvartus, pastoges,
urvus, landas, gūžtas ir kitokius būstus gyvūnams pasislėpti, apsisaugoti.
 Siužetiniai- vaidmeniniai žaidimai metų laikų tematika.
 Ugdomas gebėjimas rūpintis savimi ir savo sveikata įvairiu metų laiku.
 Meninis darbelis „Snaigė“. (125 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Besmegenis“. (126 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Žydinčios gėlės“. (127 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Lietingas ruduo“. (129 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Vaivorykštė“. (130 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Gėlė“. (128 PRIEDAS).
 Vaizduoti metų laikų kaitą: eiti ir bėgti išsisklaidžius, lyg snaigės žiemą,
staigiai ar gūsiais – kaip vėjas pavasarį, gyvatėle, vingiais – lyg upeliukas
vasarą, siekiant aukštai pakabinto daikto – lyg skinant obuolius rudenį.
 Judrusis žaidimas „Pavasaris miške“. ((12), p. 17). (85 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Savaitė“. ((12), p. 27). (86 PRIEDAS).

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 5 metai.
TIKSLAS:
 žinių įtvirtinimas apie metų laikus.
UŽDAVINIAI:
 žinoti, kiek mėnesių sudaro metus, kiek metų laikai turi mėnesių;
 atpažinti metų laikus pagal išvardintus požymius, paveikslėliuose.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS

Laukiamas rezultatas

Kūriniai:
 Eilėraštis „Į pavasarį“. ((14), p. 30). (51 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Metai“. ((14), p. 46). (25 PRIEDAS).
 Didaktinis žaidimas „Saulė ir vanduo“. ((34), p. 65). (82 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Sausis“. ((13), p. 106). (17 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Rudenėlio keliu“. (54). (28 PRIEDAS).
 Eilėraštis „Metų ratai“. ((21), p. 8). (26 PRIEDAS).
 „Iš ko susideda metai“. ((21), p. 9). (4 PRIEDAS).
 „Žemės aprėdas“. ((21), p. 9). (3 PRIEDAS).
Patarlės ir priežodžiai:
 „Ruduo atneš, pavasaris išneš“.
 „Ruduo renka, pavasaris barsto“.
 „Džiovink šieną, kol saulė šviečia“.
 „Gražus kaip pavasaris, bagotas kaip ruduo“.
Mįslės ir minklės:
 „Ore skrajoja, ant žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje
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prigeria, prie krosnies išnyksta“. (Sniegas).
 „Dvylika šakelių supasi aukštai, kiekvienoj šakelėj keturi lizdai, kiekvienam
lizdely – septyni vaikeliai“. (12 mėnesių, 4 savaitės, 7 dienos).
Skaičiuotės:
 „Trys savaitės nepraėjo, kai viščiuką išperėjo – purpt“.
 „Rūbeliai puošia ir šildo“. ((11), p. 13). (117 PRIEDAS).
 „Metų laikai“. ((17), p. 11). (101 PRIEDAS).
 „Darbeliai“. ((18), p. 11). (120 PRIEDAS).
 Medžio žemėlapis „Metų laikai“. (56). (96 PRIEDAS).
 „Kuris nereikalingas?“. (59). (124 PRIEDAS).
 „Laiko kaita“. (115 PRIEDAS).
 „Metų
laikai“.
(http://www.slideboom.com/presentations/477874/Met%C5%B3-laikai.Matematika-1-kl).
 „Kaštonų matematika“. (116 PRIEDAS).
 „Klausimai“. ((20), p. 42-43). (79 PRIEDAS).
 „Gėlininkas“. (52). (77 PRIEDAS).
 „Varvekliai“. ((16), p. 17). (118 PRIEDAS).
 „Varvekliukai“. (55). (121 PRIEDAS).
 „Žiema“. (56). (122 PRIEDAS).
 „Antra pusė“. (57). (123 PRIEDAS).
 „Susipynę lapai“. (147 PRIEDAS).
 „Spalvos aplink mus“. (148 PRIEDAS).
 „Vakar. Šiandien. Rytoj“. ((38), p. 38). (80 PRIEDAS).
 „Savaitės dienos“. ((38), p. 38). (81 PRIEDAS).
 Žaidimas „Spalvoti kiaušiniai“. (50). (87 PRIEDAS).
 Žaidimas „Labas rytas“. (51). (88 PRIEDAS).
 „Grybų raut“. (53). (78 PRIEDAS).

SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

AMŽIUS: 6 metai.
TIKSLAS:
 žinių apie keturis metų laikus gilinimas per pasaką „Keturios metų fėjos“.
UŽDAVINIAI:
 gebės įvardinti metų laikus eilės tvarka, nurodyti 2-3 metų laikų požymius;
 gebės priskirti metų laikams mėnesius;
 grožėsis gamtos reiškiniais, lauks ir džiaugsis kiekvienu metų laiku.
Veiksenos skatinančios pasiekti rezultatą

Laukiamas rezultatas

SĖKMINGAI
BESIUGDANTIS
VAIKAS

BENDRAUJANTIS
VAIKAS

Kūriniai:
 Žiemos pasaka K. Kubilinskas „Ledinukas“. (10 PRIEDAS). Teksto suvokimo
klausimai:
 Kuo giriasi ledinukas?
 Kokius darbus jis moka daryti?
 Kodėl Ledinukas nesušaldė valstiečio?
 Kokia pagrindinė pasakos mintis, idėja?
 Ko mus pamoko pasaka?
 Eilėraštis S. Neris „Apšerkšniję mūsų žiemos“. (11 PRIEDAS). Klausymasis
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SMALSUS VAIKAS

ORUS VAIKAS

KURIANTIS
VAIKAS

SVEIKAS VAIKAS

ir aptarimas. Įvardinkite pasakų veikėjus, kurie minimi eilėraštyje. Iš kokių jie
pasakų?
 Eilėraštis K. Kubilinskas „Žila žiemužė“. (47 PRIEDAS). Klausantis
eilėraščio išskirti garsą „ž“ žodyje. Išgirdus garsą „ž“ – suploti delniukais.
 H. Radauskas „Žiemos daina“. (48 PRIEDAS).
 P. Radauskienė „Ateik, žiemužėle“. (49 PRIEDAS).
 B. Buivydaitė „Žiemą“. (50 PRIEDAS).
 Lietuvių liaudies pasaka „Saulė, šaltis ir vėjas“. (12 PRIEDAS).
 Įvardinkite pasakos veikėjus.
 Dėl ko ginčijosi saulė, vėjas, šaltis?
 Kokią galią turi vėjas, saulė, šaltis?
 Ko pamoko pasaka?
 M. Vainilaitis „Rudenėlis“. (35 PRIEDAS).
 M. Vainilaitis „Rudenėlis gano šalną“. (36 PRIEDAS).
 V. Palčinskaitė „Rudenėlio kraitelė“. (34 PRIEDAS).
Mįslės ir minklės:
 „Balta drobulė visą pasaulį užgulė“. (Sniegas).
 „Be rankų, be kojų Gražiai tėplioja“. (Šaltis).
 Įvardinti metų laikų mėnesius. Kokie yra metų laikų mėnesiai? PAVASARIS:
kovas, balandis, gegužė. VASARA: birželis, liepa, rugpjūtis. RUDUO:
rugsėjis, spalis, lapkritis. ŽIEMA: gruodis, sausis, vasaris.
 Peržiūrėjus demonstraciją „Metų laikai“ išskirti metų laikams būdingus
požymius.
(https://www.youtube.com/watch?v=3f_nyyMZC78).
Pavasaris:
sugrįžta iš šiltų kraštų paukščiai; pražįsta gėlės, iš miego pabunda
žiemamiegiai gyvūnai. Vasara: Subręsta ir pražysta augalai; būna labai šilta,
skaisčiai šviečia saulė, galima maudytis vandens telkiniuose, žmonės rengiasi
plonais rūbais; vasarą dažniausiai būna atostogos. Ruduo: vis mažiau šildo
saulė, dažniau lyja lietus, pučia stiprus vėjas; nuo medžių krenta lapai;
paukščiai išskrenda į šiltuosius kraštus; žmonės soduose ir daržuose renka
derlių. Žiema: smarkiai atšąla oras, sninga; medžiai be lapų; žmonės valo nuo
kelių ir gatvių sniegą; užšąla vandens telkiniai – balos, upės, ežerai.
 Sudaryti Mąstymo „Medžio“ žemėlapį „Metų laikai“. Kortelės. (97
PRIEDAS).
 Paveikslėlius A, B, C, D sujungti su tinkamais paveikslėliais nuo 1 iki 10.
Užduoties lapas. (111 PRIEDAS).
 Pratęsti paveikslėlių seką. Užduoties lapas. (112 PRIEDAS).
 Iškirpti ir priklijuoti tinkamus paveikslėlius pagal metų laikus. Užduoties
lapas. (113 PRIEDAS).
 Sudaryti paveikslėlių sekas ir sukurti trumpas istorijas. (114 PRIEDAS).
 Pasisveininimo žaidimas „Labas rytas grybams sakom“. (76 PRIEDAS).
 Žaidimas „Gėlininkas“. (77 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Metų laikai“. (141 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Vasaros gėlės“. (143 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Vasara“. (144 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Ruduo“. (145 PRIEDAS).
 Meninis darbelis „Žiema“. (146 PRIEDAS).
 Judrusis žaidimas „Pavasaris miške“. (85 PRIEDAS).
 Vaikams pasiūloma išsikepti sausainėlių su obuoliais, prieš tais sudaroma
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darbo eigos mąstymo „Sekos“ žemėlapis.

V.

VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Pagrindinis įstaigos ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslas – siekti ugdymo(si) kokybės,
puoselėjant vaiko ir pedagogo kultūrą, užtikrinant aplinkos saugumą, estetiką, teigiamą psichologinį klimatą.
Pedagogas vaiką stebi visus metus, taikydamas įvairius pažinimo metodus, išsiaiškina vaiko
savijautą, poreikius, gebėjimų lygį, šeimos lūkesčius ir nuostatas į ugdymą.
Laiku pastebi specialiuosius ugdymosi poreikius ir pasirūpina, kad laiku būtų teikiama specialisto
pagalba.
Vaiko pasiekimai vertinami rudenį ir pavasarį, bendradarbiaujant su tėvais ir kitais su vaiku
dirbančiais pedagogais.
Mokslo metų pradžioje, siekiant optimalaus ugdymo, numatomos ugdymo(si) gairės. Atsižvelgiant į
vaiko individualius gebėjimus rengiamos individualios programos gabiems ir sunkumų turintiems vaikams.
Vaiko pasiekimus ir pažangą stebime, atpažįstame ir vertiname remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašu“ (2014). Auklėtoja nustato, kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas, palygindama jo kalbos,
bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius su pasiekimų žingsnių aprašymais. Auklėtoja nustato vaiko
pažangą vienoje, keliose ar visose ugdymosi srityse periodiškai stebėdama, fiksuodama jo pasiekimus ir
numato tolesnio vaiko ugdymosi žingsnius.
Tėvai apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą informuojami nuolat. Mokslo metų pradžioje su
tėvais išsiaiškinami jų lūkesčiai dėl vaiko ugdymosi pasiekimų. Susitariama, ko bus siekiama. Tėvams
pateikiama informacija apie vaiko stipriąsias puses, ugdymosi poreikius ir tolesnio ugdymo gaires.
Šiuolaikiniams tėvams ypač priimtinas kasdienis informacijos apie vaiką gavimas elektroninėmis
informacinėmis priemonėmis.
Svarbiausi vaiko pasiekimus atskleidžiantys įrodymai saugomi vaiko pasiekimų aplanke, kuriame
kaupiami darbeliai, kalbėjimo pavyzdžiai, elgesio situacijų aprašymai ir kt. Į pasiekimų aplanką dedami tik tie
įrodymai, kurie apie vaiko žinias ir supratimą, gebėjimus ir nuostatas pasako ką nors nauja, t. y. rodo jo
tobulėjimą, išryškina vaiko gabumus, interesus, atskleidžia ugdymosi poreikius. Kiekvieno vaiko ugdymosi
tempas individualus, todėl ugdymosi pasiekimai įvairiose srityse skirtingi. Tačiau visoms vaiko raidos sritims
skiriamas vienodas dėmesys.
Mokslo metų pabaigoje nustatomi kiekvieno vaiko bei bendras grupės pasiekimų lygis.
Vaiko pasiekimai ir pažanga aprašomi elektroniniame dienyne vaikui padarius pažangą kurioje nors
srityje, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
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