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REKOMENDACIJŲ IR UŽDUOTĖLIŲ VYKDYTOJAI:

Data: 2020.04.20-2020.04.24

REKOMENDACIJŲ IR UŽDUOTĖLIŲ TERMINAS

„Nykštukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Dalė Šimkaitienė ir Sandra Viršutienė.

Tėveliai ir vaikai, kurių amžius 6-7 m.

PRIEMONĖS
Ugdymas vyko nuotoliniu būdu parengtoje Power Point programoje, 
per el. dienyną ,,MŪSŲ DARŽELIS“ ir socialiniame tinkle ,,FACEBOOK“.



TEMA: „PER MOKSLO KALNUS“
UŽDAVINIAI:
• Noriai stebės, tyrinės ir eksperimentuos su 

įvairiomis medžiagomis (oru, vandeni), 
pasitelkdamas pojūčius mokės daryti 
išvadas.

• Atlikdamas UB O-O-OPA pateiktas užduotis, 
suvoks, kad aplinką galima pažinti įvairiais 
būdais: pasitelkus jusles, suvokimą, 
mąstymą, vaizduotę.

• Remdamasis O-O-OPA pateiktais 
pavyzdžiais, stengsis savarankiškai 
suformuoti bandymų ir eksperimentų 
išvadas.

• Gebės atpažinti žodžiuose garsą „S“. 
Išvardins visus garsus nesudėtinguose 
žodžiuose.

• Atlikdamas užduotis, gebės atpažinti 
kasdieninės aplinkos, buities garsus. Stengsis 
šiuos garsus apibūdinti savais žodžiais.

VEIKLOS SRITYS:

• Pažinimo kompetencija (aplinkos 
pažinimas, skaičiavimas ir matavimai )

• Komunikavimo kompetencija (sakytinė 
ir rašytinė kalba)

• Sveikatos saugojimo kompetencija 
(saugus elgesys su pavojingais daiktais, 
kasdieninio gyvenimo įgūdžiai) 

• Meninė kompetencija (meninė raiška, 
kūrybiškumas)



PASIŪLYTOS VEIKLOS



Aplinkos pažinimas

Oras, vanduo 
• Kartu su tėveliais kalbėtis apie orą, bandyti 

išsiaiškinti, kaip patikrinti, kad balione oro tikrai 
yra. Tyrimai: „Kaip patikrinti, kad balione oro 
tikrai yra?", "Kiek sveria oras?“

• Pasiūlyta nusipiešti žmogeliuką ir vizualiai 
sužinoti,  kiek žmogaus  kūne yra vandens, kam 
jis reikalingas, kaip skystis keliauja žmogaus 
organizmu. 

• Praktine veikla sužinoti, ar galima išgauti 
muzikos garsus netradiciniu būdu (naudojant 
vandenį ir stiklą).



Sakytinė ir rašytinė kalba

• Įvardinti visas raides žodyje 
ORAS. 

• Bandyti perskaityti skiemenis ir 
visą tekstą. 

• Sugalvoti daiktus, kurie 
prasideda S raide  ir nupiešti 
juos.

• Kruopščiai atlikti visas pratybų 
užduotis nuo 14-20 psl. 



Klausymo užduotis 

• Tėveliai perskaitys D. Rodaris
"Žibuoklė ašigalyje".

• Vaikai  atidžiai klausysis skaitomo 
kūrinio ir buities garsų.

• Prisimins, kokius pojūčius turi 
žmogus, kam jie reikalingi, 
teisingai įvardins skleidžiamus 
garsus, kvapus, skonius, paviršių 
ypatumus.



POJŪČIAI

• Kartu su tėveliais žiūrėti 
„Išmanieji robotai apie pojūčius“ 
ir aptarti 5 pagrindinius pojūčius 
https://www.youtube.com/watc
h?v=-CVoVrrRynk

• Ugdytiniai sugebės įvardinti 
pagrindinius 5 žmogaus pojūčius. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk


Praktinė veikla

Pojūčių žinių įtvirtinimui  
praktinė užduotis: 
įvardinti ir sujungti 
linijomis, kokiomis kūno 
dalimis mes sužinome 
apie  daiktus.



Sąvokos po tiek pat, po lygiai, mažiau ir kiek 
mažiau

• Suskaičiuoti lašelius 
kairėje ir dešinėje ; 

• Tiksliai įvardinti jų 
buvimo vietą;

• Surasti, kur lašelių yra po 
tiek pat, po lygiai, mažiau 
ir kiek mažiau;

• Lavinti pastabumą, loginį 
mąstymą, orientavimasi
lape. 



Meninė veikla

1. UŽDUOTIS: Nupiešti oro balioną;  

2. UŽDUOTS: Piešti ant šlapių lapų 
šaltomis spalvomis jūros bangas, gėrėtis 
išsiliejusiomis spalvomis; 

3. UŽDUOTIS: Kūrybiškai dekoruoti, 
surasti skirtingas žuvyčių dekoravimo ir 
aplikavimo priemones, liečiant  įvardinti 
skirtingos tekstūros paviršius.



VAIVORYKŠTĖ 

• Žiūrėti per kompiuterį filmuką  
apie vaivorykštės spalvas. 
https://www.youtube.com/wa

• Gebėti įvardinti visas 7 
spalvas,

• Mokės paaiškinti, kaip 
atsiranda vaivorykštė.

• Kūrybinis darbelis „Vaivorykštė 
iš namuose rastų vaivorykštės 
spalvų daiktų“.



Įsijungimas į akciją 

Įsijungti į akciją vaikai ir paskleisti 
truputėlį gėrio, tikėjimo ir vilties 
Lietuvos medikams, policininkams 
ir visiems žmonėms šiuo metu 
kovojantiems su korono virusu. 



BANDYMŲ, EKSPERIMENTŲ DIENA

Ugdytiniams buvo pasiūlyta tapti 
didžiais mokslininkais ir atlikti 
bandymus: 

• - oro balionas;

• - vaivorykštė;

• - ugnikalnio išsiveržimas;

• - magiškas mokslininkas ;

Aktyviai tyrinėdami ugdytiniai  
mąstys ir samprotaus apie tai, ką 
pastebėjo, atrado, pajuto, 
patyrė. 



ŽAIDIMAS-VIKTORINA 
ŽINIŲ ĮTVIRTINIMUI
„PER MOKSLO KALNUS“ 

Sukūrė priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja Dalė Šimkaitienė

https://kahoot.it/challenge/0256162?challenge-id=7fdbc530-f567-4841-bec7-

d99fc915abe9_1587312755283

https://l.facebook.com/l.php?u=https://kahoot.it/challenge/0256162?challenge-id%3D7fdbc530-f567-4841-bec7-d99fc915abe9_1587312755283%26fbclid%3DIwAR2deVbwxYH4M46CGveLXEWWaDnMGbmWAk9D85fqlUB2OkcAiv1mviXyIgA&h=AT2rpuLpLhVTDifa87ROSUnYQI3j2Wlsv0SLh71sGSFbIqtZigoISsAoCpiOE9c4hFHEvWeaU0b6lFfNt16YHeYGR6q4HMi8GCMUxV5qpjKtm4GEjbE5_NgNckXkD5z8wZZm0g


GRĮŽTAMASIS RYŠYS



Kasparas nustebino visus 
skaitydamas J.Avyžiaus pasakas 

ir apsakymus. 



Neirida pati pirmoji išbandė pasiūlytus 
eksperimentus, sudėliojo iš minkštų 

žaisliukų ir spalvotų juostelių vaivorykštę, 
aplikavo su vatos diskeliais žuvytę, atliko 

OPA PA užduotis. 



Emilės bandymai ir 
eksperimentai, kūrybinės 
užduotys visada stropiai  

atliktos iki galo 



Rokas mėgsta konstruoti iš Lego kaladėlių. Iš Lego
sukurta vaivorykštė ir dėmesingai atliktos praktinės 

užduotys iš OPA PA bloknoto.  



Sofijai puikiai sekėsi sugalvoti ir 
nupiešti su „S“ raidele įvairių 

daiktų, „paskraidinti‘ oro balioną 
piešiant  su spalvotais pieštukais, 
sudėlioti iš drabužių vaivorykštę 

ir atlikti mamos sugalvotą 
skaičiavimo užduotėlę.



Ugnė šią savaitę skyrė 
įvairiapusiškai veiklai. Ji 
kūrė  vandens muziką, 
kūrybiškai atliko dailės 
darbelius, kruopščiai 

padirbėjo OPA-PA 
pratybose.   



Justė kruopščiai atlieka OPA-PA užduotis, 
savarankiškai suplakė sveikuolišką pieno 

kokteilį  „Sveikatiados“ konkursui. Atlikdama 
kūrybines dailės užduotis nupiešė spalvingą  

oro balioną. 



Stela susiranda papildomas 
užduočių knygeles, atlieka 

užduotis,  siunčia linkėjimus 
visiems  Lietuvos žmonėms, 

kovojantiems su korono virusu 
akcijoje    „Vaivorykštė lange“ 
ir naudodama actą su soda, 
bando bandymą su balionu.  



Stela gavo padėką už 
dalyvavimą vaikų 

virtualioje akcijoje 
„Vaivorykštė lange“



Patricija nuspalvino žmogų nuo galvos iki pečių  
ir sužinojo, kiek vandens yra pas žmogų, nupiešė 

vaivorykštę taip palaikydama Lietuvos žmones 
kovoje su korono virusu,  kruopščiai atliko 
kūrybines užduotis ir užduotis iš pratybų 

bloknoto.



Emilis įsitraukė į ugdymo veiklas, 
nupiešė vaivorykštę ir norėdamas, 
kuo daugiau pabūti gryname ore 
atliko užduotis OPA-PA pratybose 



Armandas aktyviai įsitraukė į 
pasiūlytas veiklas, stengėsi visas 
užduotėles atlikti kruopščiai ir 

teisingai. 



Erikas žuvytes nulipdė iš plastilino 
ir iš spalvingų mašinėlių sudėliojo 

vaivorykštę.

Ąžuolas ant linijų rašė rašytines 
raideles, taip  lavindamas  smulkiąją 

motoriką.



Meida kūrė vandens muziką, iš 
spalvoto popieriaus sulankstė  

nuostabią žuvytę. Kruopščiai atliko 
visas  OPA Pa  užduotis.



Emilija savarankiškai atliko bandymą 
su vandeniu ir stikline, kur puikiai 

matėsi vaivorykštė. Namuose visada 
užsiima įvairia veikla, randa laiko ne tik 

OPA PA užduotims, bet ir 
papildomoms užduotims atlikti. 



Melisos atliktos užduotėlės 
ir kūrybiniai darbeliai.   

Martyno aktyvi veikla lauke ir puikiai 
atliktos pratybų užduotėlės.



Faustas atliko magiško 
mokslininko eksperimentą, bei 

užduotis OPA PA pratybose. 



Sofijos –sulčių diena  ir Martyno laisvalaikis  
miške tarp gėlių.  



APIBENDRINIMAS

• Ugdymo proceso uždaviniai įgyvendinti, žaidimo pagalba įtvirtintos žinios,  
tikslas pasiektas;

• Iš atsiųsto grįžtamojo ryšio pastebima, kad vaikai stropiai dirbo, atliko visas 
pasiūlytas užduotis ir susirado sau smagios papildomos veiklos.

• Bandymų ir eksperimentų savaitė buvo puiki galimybė paįvairinti ugdymo 
procesą. Iš atsiųstų vaikų emocijų matosi, kad veiklos buvo smagios. Jei 
smagios – vaikai norės mokytis, o jei jie norės mokytis – daugiau išmoks ir 
didesnė tikimybė, kad išmoktą informaciją pritaikys.

• Nuoširdi padėka tėveliams, kurie įdeda daug pastangų, kad mūsų tikslas ir 
uždaviniai būtų įgyvendinti.

• PADĖKA VISIEMS: už  gausiai pasidalintas nuotraukas, filmuotą medžiagą, 
atliktus eksperimentus. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


