
                                                                                                           NERINGOS  GIMNAZIJA 
                                                                      JUODKRANTĖS  PRADINIO  IR IKIMOKYKLINIO  UGDYMO  SKYRIUS 
                                                                                                 „KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO  PLANAI 
                                                                                             2020 M. KOVO 30  -  BALANDŽIO  30  
Data Tema, užduotys, platforma: Tamo, messenger, zoom Rezultatas (ką sužinos, išmoks, atliks) Mokytojo v. 

pavardė/ 
Priemonės 

2020/03/30 Tema. Rūpesčiu ir meile išaugintas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Auginu pupą, žirnį, 
svogūną. 
Tikslas: Stebėti, tyrinėti ir prižiūrėti namuose pasėtus, 
pasodintus augalus. 
Uždaviniai: 
•Pasodinti svogūną, žirnį ar pupą; 
•Laistyti, prižiūrėti, ravėti; 
•Stebėti, kaip dygsta, auga ir pražįsta. 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1.Vaikai su tėveliais namuose pasėja nors vieną (gali 
visus tris) augalą. 
2.Stebi, kaip veikiamas šviesos, šilumos, drėgmės 
augalas dygsta ir bręsta. 
3.Prižiūri, laisto, ravi. 
4.Pratybų knygelė Nr. 3 „Kaip atgaivinti sėklas“. 
Atlieka užduotis: iškerpa ir priklijuoja piešinius, 
nuspalvina sėklą, daigą, lapus, žiedus, ankštis. 
Apvedžioja raides, skaito žodžius. 

Vaikai, sodindami, prižiūrėdami augalus sužino, 
kad augalui užaugti reikia šviesos, oro, vandens, 
šilumos.  
Mokosi kirpimo, spalvinimo, klijavimo įgūdžių. 
Lavina ranką, susipažįsta ir įtvirtina raides, 
mokosi skaityti žodžius. 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

sėklos, vazonėliai. 

2020/03/31 Tema. Rūpesčiu ir meile išaugintas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Raidės C, Č. 
Tikslas: Supažindinti su C, Č raidėmis. 
Uždaviniai: 
•Atskirti C ir Č raides. 
•Sugalvoti žodžių, prasidedančių raidėmis C, Č. 

Vaikai spalvindami, tardami, apvedžiodami 
žodžius su raidėmis C, Č geriau juos įsimins, 
pažins ir gebės įvardinti.  
Skaitydami, žodžius, trumpus sakinius, mokosi 
skaityti. Apvedžiodami raides žodžiuose lavina 
ranką, mokosi skaityti. 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

raidžių C, Č 
atvaizdai, 
popieriaus lapai, 



•Rasti raides C, Č žodžiuose. 
•Išmokti parašyti raides C, Č. 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1.Spalvina lapuose atspausdintas raides C, Č. 
2.Mokosi rašyti, tarti, atpažinti iš klausos. 
3.Sugalvoja žodžių, prasidedančių raidėmis C, Č. 
Žodžius užrašo. 
4.Pratybų knygelė Nr. 3 „Kaip atgaivinti sėklas?“ 
Perrašomi,  apvedžiojant, žodžiai ir sakiniai. 

spalvinimo 
priemonės 

2020/04/01 Tema. Rūpesčiu ir meile išaugintas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Pavasario žiedai. 
Tikslas: Skatinti ugdytinių saviraišką, mokyti 
pastebėti ir atrasti spalvų pasaulį. 
 Uždaviniai: 
•Pažinti ir mokėti įvardinti sudėtines, gėlės dalis; 
•Pažinti 3 gėlių rūšis; 
•Atlikti kūrybinį darbelį „Pavasario žiedai“. 
Veikla: 
1.Video „Pavasario  žiedai.“ 
2.Išmoksta trijų gėlių pavadinimus ir atskiria jas iš 
kitų gėlių. 
3.Pasirenka vieną ar daugiau gėlių ir atlieka kūrybinį 
darbelį. 
4.Darbelį nufotografuoja ir siunčia mokytojai. 
5.Užrašo gėlių pavadinimus didžiosiomis raidėmis. 
6.Atlieka žiedų skaičiavimo užduotis. 

Susipažins su ankstyvais pavasario žiedais. 
Išmoks jų pavadinimus. Sužinos ir įvardins gėlių 
dalis. 
Sukurs gėlės darbelį. 

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
 

popierius, 
spalvinimo 
priemonės, žirklės, 
klijai. 

2020/04/02 Tema. Rūpesčiu ir meile išaugintas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Mokausi skaičiuoti. 
Tikslas: Pakartoti ilgio matavimo vienetus ir sudėties, 
atimties, palyginimo veiksmus. 
 Uždaviniai: 
•Išvardinti ilgio matavimo vienetus; 

Sužinos ir seks, kiek paaugo augalas. Sužinos 
ilgio matavimo vienetus.  
Įtvirtins sudėties-atimties bei palyginimo 
veiksmus. 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

liniuotė, popierius, 
pieštukas 



•Atlikti sudėties-atimties užduotis; 
•Atlikti užduotis „daugiau-mažiau-tiek pat“; 
•Sudaryti sudėties veiksmus. 
Veikla: 
1.Vaikai su tėveliais išmatuoja savo pasodintus 
augalus. Užrašo augalo dydį. 
2.Pratybų knygelė Nr. 3. Tema „Kaip atgaivinti 
sėklas?“ Atlieka sudėties-atimties veiksmų užduotis. 
3.Skaičiuodami, lygindami nupieštus augalus, įrašo 
daugiau-mažiau-tiek pat ženklus. 
4.Nuspalvina nurodytą skaičių rutuliukų, parašo, kiek 
liko nenuspalvinta. 

2020/04/03 Tema. Rūpesčiu ir meile išaugintas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Augalai mano namuose. 
Tikslas: Įvertinti, kaip auga pasodinti augalai. 
 Uždaviniai: 
•Išsiaiškinti auginamų augalus panašumus ir 
skirtumus; 
•Žinoti augalų pavadinimus, mokėti juos užrašyti; 
•Atskirti žydinčius ir nežydinčius augalus; 
•Atlikti rankos lavinimo užduotį. 
Veikla: 
1.Susipažinti su namuose augančių augalų 
pavadinimais. 
2.Mokėti užrašyti augalų pavadinimus. 
3.Tyrinėti augalus (spalva, lapų faktūra, žydi-nežydi) 
4.Rankos lavinimo užduotys. 

Sužinos, kiek ir kokių augalų auga jų namuose. 
Kam jie reikalingi. 
Mokysis rašyti ir skaityti augalų pavadinimus. 
Tyrinėdami augalus, mokysis paaiškinti, kuo jie 
panašūs ir skirtingi. 
Įtvirtins sudėties-atimties bei palyginimo 
veiksmus.  
Apvedžiodami linijas, ornamentus, piešinėlius 
lavina ranką. 
 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

 

auginami augalai, 
liniuotė, popierius, 
pieštukas 

2020/04/06 Tema. Velykos. Gyvybės atbudimas. 
Užsiėmimo pavadinimas: Gamtos pabudimas. Saugus 
elgesys miške. 
Tikslas: Mokyti saugaus elgesio miške. 
 Uždaviniai: 
•Supažindinti su anksčiausiais po žiemos pabundančia 

Vaikai sužino, kokie augalai ir gyvūnai pabunda 
anksčiausiai. Klausosi pasakų apie gamtą, mokosi 
patys jas sekti, aptarti, vertinti, 
 

Aptaria atbundančios gyvybės naudą ir pavojų 
(erkės). Atlikdami pratybas, įtvirtina tai, ką 

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
 

vaikams.lt/pasakos 
apie gamtą, video 
„Saugus elgesys 



gyvybe. 
•Prisiminti saugaus elgesio taisykles miške. Erkės. 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais namuose žiūri ir aptaria vaizdo 
įrašą „Gamtos pabudimas“. 
2Klausosi  pasakos apie gamtą. 
3Žiūri video „Saugus elgesys miške“. Susipažįsta su 
erkių pavojumi. 
4Atlieka praktinę užduotį: pratybos – saugus elgesys 
miške. 
5..Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4, p32. 
Kuriamas pasakojimas pagal iškirptus paveikslėlius. 

sužinojo apie gyvybę miške. 
 

 

Iškirps paveikslėlius, sukurs pasakojimą, lavins 
savo rišliąją kalbą. 
 

miške“. 

2020/04/07 Tema. Velykos. Gyvybės atbudimas.  
Užsiėmimo pavadinimas: Velykos pas mus. 
Tikslas: Supažindinti vaikus su Šv. Velykų šventimu, 
tradicijomis, papročiais.  
 Uždaviniai: 
•Žiūrėti ir aptarti vaikams ir tėveliams vaizdo įrašą 
apie Velykų papročius ir tradicijas. 
•Klausytis skaitomą kūrinėlį ir atsakyti į klausimus. 
•Minti mįsles apie Velykas. 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais namuose žiūri ir aptaria vaizdo įrašą 
„Velykų laiko papročiai ir tradicijos“. 
2Klausosi  skaitomą V. Nemunėlio eil. „Velykos atėjo“. ir 
atsako į mokytojos klausimus. 
3Mena mįsles, aiškinasi jų prasmę. 
4Atlieka praktinę užduotį „Jau Velykos“. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4 p. 33. Žodžių ir 
trumpų tekstų skaitymas. Žodžių rašymas. 

Vaikai žiūrėdami vaizdo įrašą, klausydami 
eilėraščio ir atsakydami į klausimus  daugiau 
sužinos apie Velykų tradicijas, papročius.  

 

Mokysis nuspalvinti margutį atitinkamomis 
spalvomis neišeinant iš kraštų. Įrašys raides į 
langelius ir perskaitys žodžius..  

 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

vaizdo įrašas 
„Velykų laiko 
papročiai ir 
tradicijos“, knyga 
„Saulės kelias“, 
nušviestos 
užduotys, paprasti 
ir spalvoti 
pieštukai 

2020/04/08 Tema. Velykos. Gyvybės atbudimas. 
Užsiėmimo pavadinimas: Nudažysim margučius ir 

Vaikai žiūrėdami vaizdo įrašus, vaizdus sužino 
apie kiaušinių marginimą , kiaušinio spalvas, 

Mokytoja 
Vida Stonienė 



krepšelin dėsim. 
1Vaikai su tėveliais namuose žiūri ir aptaria vaizdo 
įrašus, „Išmėgink šią margučio dažymo gudrybę – 
rezultatas to vertas“, „Natūralus Velykinių margučių 
marginimas“ . 
2Atsako į mokytojos klausimus. 
3Žaidžia didaktinį žaidimą „Kokios spalvos margučių 
daugiausia. 
4Margina pasirinkdami tautinę ornamentiką ir 
priemones kiaušinio trafaretą . 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr.4. p. 34. Žodinių 
uždavinių sudarymas pagal paveikslėlius. 

raštus. 
Bendraudami mokysis atsakyti į klausimus. 
Žaisdami žaidimą mokysis skaičiuoti, palyginti 
kurių daugiau. 
 

Spalvindami margutį mokysis sukurti įvairius 
raštus.  
 

 

 

Atliks žodinius uždavinius, išmoks skaičiuoti. 
 

 

vaizdo įrašai 
„Išmėgink šią 
margučio dažymo 
gudrybę – 
rezultatas to 
vertas“ 
,“,Natūralus 
Velykinių 
margučių 
marginimas“ 
vaizdai „Margučių 
marginimas“ 
spalvoti 
popieriniai 
margučiai, 
kiaušinio 
trafaretas, spalvoti 
pieštukai, 
flomasteriai. 

2020/04/09 Tema. Velykos. Gyvybės atbudimas. 
Užsiėmimo pavadinimas: Velykų krepšelis 
Tikslas: Sužinoti tradicijas, kaip ruošiamasi 
Velykoms. 
 Uždaviniai: 
•Susipažinti, kaip Velykoms puošiami namai. 
•Sužinoti, kokios dovanos ruošiamos Velykų proga. 
•Padaryti Velykų krepšelį. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4, p. 35.  
Gyvūnų garsų atpažinimas. 

Vaikai  sužinos lietuviškąsias pasiruošimo 
Velykoms tradicijas, mokysis savitvarkos, namų 
puošimo elementų. 
 

Lavins ranką, vaizduotę, pasigamins Velykų 
krepšelį. 
Išmoks atpažinti bent trijų gyvūnų garsus. 

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
 

video pasakojimai, 
origami 

2020/04/10 Tema. Velykos. Gyvybės atbudimas. 
Užsiėmimo pavadinimas: Velykės margučiai. 
Tikslas: Sužinoti kas Velykų dieną lanko vaikus..  

Vaikai  klausydami pasakos ir atsakydami į 
klausimus mokysis aptarti pasakėlę .Sužino kas 
Velykų dieną lanko vaikus.  

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 



 Uždaviniai: 
•Klausytis sekamos pasakos ir atsakyti į klausimus.. 
•Atlikti praktinę užduotį „Velykė lanko vaikus“ 
•Išmokti skaičiuoti nuo 1 iki 20. 
Veikla: 
1Vaikai klausosi sekamos pasakos „Velykės 
margučiai“ ir atsako į mokytojos klausimus. 
2Atlieka praktinę užduotį „Velykė lanko vaikus“. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4, p. 36. 
Sudėties, atimties veiksmų kartojimas. 
 

 

Vaikai mokysis padėti Velykei ir kiškučiams rasti 
kelią pas vaikus. Keliaudami langeliais iš eilės 
susiras skaičius ir mokysis skaičiuoti nuo 1 iki 20.  
 

Pasakų, knyga , 
paprasti ir spalvoti 
pieštukai 

2020/04/14 Tema. Gyvūnėliai metų karuselėje.  
Užsiėmimo pavadinimas: Kas ropoja, šliaužia, 
skraido? 
Tikslas: Supažindinti vaikus su pavasarį atbudusiais 
gyvūnėliais: vabalėliais, boružėlėmis, skruzdėmis, 
drugeliais, varlėmis. 
 Uždaviniai: 
•Vykti vaikams su tėveliais į pievą, mišką, marių 
pakrantę. 
•Stebėti gyvūnėlius kaip jie šliaužioja, ropoja, skraido, 
ką jie daro. 
•Patirtus įspūdžius pavaizduoti piešinėliu, komentuoti. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais vyksta į pievą, mišką, marių 
pakrantę. 
2Stebi, kaip gyvūnėliai ropoja, šliaužioja, skraido. 
3Patirtus įspūdžius pavaizduoja piešinyje, 
komentuoja. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4, p. 49. 
Žodinių uždavinių sudarymas pagal paveikslėlius. 

Vaikai stebėdami gyvūnėlius matys kaip jie 
šliaužioja, ropoja, skraido, mokysis juos atpažinti, 
įvardinti. 
 

Matytus vabalėlius mokysis pavaizduoti 
piešinėlyje. 
 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

piešimo lapai, 
paprastai ir 
spalvoti pieštukai 

2020/04/15 Tema. Gyvūnėliai metų karuselėje.  
Užsiėmimo pavadinimas: Paukščių balsai. 

Vaikai žiūrėdami ir klausydami paukščių balsus, 
išmoks atskirti paukštelių rūšis. 

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 



Tikslas: Supažindinti su žinomiausių paukščių balsais.  
 Uždaviniai: 
•Žiūrėti ir klausyti video „Paukščių balsai“ 
•Mokytis stebėti paukščius gamtoje, atskirti jų balsus. 
•Bandyti pamėgdžioti paukščių balsus. 
•Atlikti kūrybinę užduotį. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais namuose žiūri ir aptaria vaizdo 
įrašą „Paukščių balsai“. 
2Vaikščiodami su tėveliais gamtoje stebi ir klausosi 
paukščių balsų. 
3Bando pamėgdžioti paukščių balsus ir iš balsų 
atskirti paukščius. 
4Atlieka kūrybinę užduotį. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ Nr. 4, p. 47-48. 

 

Piešdami ir spalvindami paukščius lavins 
vaizduotę ir ranką. 
 

 

 

vaizdo įrašai,  
užduotys, paprasti 
ir spalvoti 
pieštukai 

2020/04/16 Tema. Gyvūnėliai metų karuselėje.  
Užsiėmimo pavadinimas: Drugelio gimimas. 
Tikslas: Suteikti vaikams daugiau žinių apie drugelio 
egzistavimą ( vystymąsi, augimą, atsiradimą).  
 Uždaviniai: 
•Žiūrėti ir aptarti vaikams ir tėveliams vaizdo įrašą 
apie drugelio atsiradimą. 
•Klausytis skaitomą kūrinėlį ir atsakyti į klausimus. 
•Atlikti rankos lavinimo užduotį; 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais namuose žiūri ir aptaria vaizdo 
įrašą „Drugelio gimimas“. 
2Klausosi  skaitomą Vaižganto kūrinėlį „Drugelio 
atsiradimas“ ir atsako į mokytojos klausimus. 
3Atlieka rankos lavinimo užduotį „Drugelio 
pamokėlė“. 
Praktinė užduotis pratybų knygelėje „Aš mokausi“  

Vaikai žiūrėdami vaizdo įrašą, klausydami 
kūrinėlio mokysis gauti informacijos apie drugelio 
vystymąsi, augimą, atsiradimą.. 
 

Vaikai brėždami linijas mokysis perpiešti 
ornamentus, žodžius, piešinėlius. 
Lavins savo smulkiąją motoriką. 
 

 

 Pagal numerius užrašys žodžius ir juos 
perskaitys. 
 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 

vaizdo įrašas 
„Drugelio 
gimimas, knyga 
„Mikutis 
gamtininkas“, 
nušviestos 
užduotys, paprasti 
ir spalvoti 
pieštukai. 



Nr. 4. p. 50. 
2020/04/17 Tema. Gyvūnėliai metų karuselėje.  

Užsiėmimo pavadinimas: Elgesio gamtoje taisyklės. 
Tikslas: Suteikti vaikams daugiau žinių apie elgesį su 
gyvūnais. 
 Uždaviniai: 
•Kurti su tėveliais namuose gero elgesio su gyvūnais 
taisykles 
•Taisykles pažymėti atitinkamais pačių sukurtais 
simboliais. 
•Atlikti praktinę užduotį. 
Veikla: 
1Vaikai su tėveliais namuose sukuria gero elgesio su 
gyvūnais taisykles. 
2Vaikai taisykles pažymi atitinkamais pačių sukurtais 
simboliais. 
3Atlieka praktinę užduotį „Pabunda vabzdžiai“. 
Praktinė užduotis „Aš mokausi“ p. 51 
Kartojami sudėties, atimties veiksmai. Skaičiaus 
vertė. Skaičiavimo įgūdžių lavinimas. 

Kurdami gero elgesio su gyvūnais taisykles, 
vaikai mokysis branginti gamtą, pratinsis neliesti 
vabalėlių, stebės juos iš tolo.. 
 

Įrašydami raides mokysis skaityti žodžius.  
 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
užduotys, paprasti 
ir spalvoti 
pieštukai 

2020/04/20 Tema. Augu sveikas, švarus ir stiprus. 
Užsiėmimo pavadinimas. Sveikatos šalyje. 
Tikslas: mokytis saugoti sveikatą, kurti sveikatos 
saugojimo įpročius. 
Uždaviniai: 

 Sukurti sveikos gyvensenos formulę. 
 Suprasti, koks saugus elgesys buityje (saugu-

nesaugu; galima-negalima) 
Veikla. 

1. Pokalbis su mokytoja ir tėveliais, kaip saugiai 
elgtis ir žaisti namuose: saugiai elgtis žiūrint 
pro langą, valgant, maudantis vonioje ir kt. 

2. Saugaus elgesio peržiūra ir aptarimas, 

Sveikata – pati didžiausia vertybė. Visas žmogaus 
gyvenimas grindžiamas sveikatos puoselėjimu ir 
stiprinimu. Sveikatai saugoti būtini įpročiai ir 
saugus elgesys. KĄ ir KAIP daryti, kad augtum 
sveikas?  

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
Paprastas 
pieštukas, spalvoti 
pieštukai, piešimo 
ir spalvotas 
popierius, vaizdo 
įrašai 
 



atsakymai į klausimus: 
http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/file

s/Saugus%20Elgesys.pdf 

3. Asmens higienos užduotys. 
4. Pratybų knygelės užduotys. 

2020/04/21 Tema. Būsiu sveikas kaip ridikas 
Užsiėmimo pavadinimas. Saugokime dantukus. 
Tikslas: Supažindinti vaikus su dantukų priežiūra. 
Uždaviniai: 

 Sužinoti, kas saugo, stiprina, gražina dantukus, 
o kas kenkia? 

 Dantukus saugoti, prižiūrėti. Dantukų 
priežiūros taisyklės. 

 Pavaizduoti piešinyje „Dantuko karūnėlė“  
dantukų nuotaiką. 

 Atlikti praktinę užduotį „Kuo dantukai 
džiaugtųsi, o dėl ko verktų? 

Veikla:                                                                                           
1. Vaikai su tėvais žiūri vaizdo įrašą “Dantukai“ 

https://www.youtube.com/watch?v=h6D4bvtHND0 
ir aptaria, pasakoja mokytojai. 

2. Kasdien prižiūri dantukus. Laikosi dantų 
priežiūros taisyklių. Vaizdo įrašas „Kaip 
taisyklingai valyti dantukus?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF
46q4o Valydami dantis pildo „Dantukų 
valymo kalendorių“ (nušviesta užduotis) ir 
klausosi dainelės „Dantukų dainelė“ vaizdo 
įrašas  
https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-
uNU 

3. Piešia savo dantuko nuotaiką ir gamina 
„Dantuko karūną“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikai žiūrėdami vaizdo įrašą, sužinos kas 
stiprina ir kas kenkia dantukams. 
 
Kasdien valydami dantukus ir pažymėdami 
„Dantukų valymo kalendoriuje“ išmoks savo 
dantukus prižiūrėti, norės juos valyti. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikų dantukų nuotaikos atsispindės padarytoje 
„Dantukų karūnoje“. 

 
 
 
 
 
 
 
Mokytoja 
Vida Stonienė 
video pasakojimai, 
spalvoti pieštukai, 
nušviestos 
užduotys. 



4. Atlieka praktinę užduotį pratybų knygelėje 
“Aš mokausi“ Nr.3, psl.22. 

Vaikų žinios apie dantis atsispindės užduotėlėje 
„Kuo dantukai džiaugtųsi, o dėl ko verktų“. 

2020/04/22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Būsiu sveikas kaip ridikas. 
Užsiėmimo pavadinimas. Gera sveikatėlė man 
labiausiai rūpi. 
Tikslas: Sužinoti, kas yra sveikata, kaip turime 
rūpintis savo ir kitų sveikata. 
Uždaviniai: 

 Išsiaiškinti koks yra sveikas ir sergantis 
žmogus. 

 Sužinoti, kaip galima saugoti ir stiprinti 
sveikatą (sveiki įpročiai). 

 Žinoti 5 sveikatos taisykles. 
 Susipažinti su raidėmis B ir D. Rašyti, tarti, iš 

klausos žodžiuose atpažinti B ir D raides. 
 Sugalvoti žodžių prasidedančių raidėmis B ir 

D. 
 Atlikti praktinę užduotį . 

Veikla: 
1. Klausosi pasakos apie sveikatą ir aptaria. 
2. Žiūri vaikai su tėvais filmuko vaizdo įrašą 

„Pažadas sveikatai“ 
https://www.youtube.com/watch?v=EIU08b6F
o1c 

3. Užrašo, kopijuoja 5 sveikatos taisykles. 
4. Spalvina raides B ir D. Taria, rašo. 
5. Sugalvoja žodžių prasidedančių raidėmis B ir 

D. Žodžius užrašo. 
6. Atlieka užduotį pratybų knygelėje „Aš 

mokausi‘ Nr.3, psl.23 ir psl.25, tema “Sveikas 
kaip ridikas“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klausydami pasakos apie sveikatą, išsiaiškins kas 
yra sveikata, sveikas ir sergantis žmogus. Ką gali 
veikti kai esi sveikas ir ko negalima. Kas mums 
padeda kai susergam? 
Žiūrėdami filmuką sužinos 5 sveikatos taisykles ir 
užrašys raidžių elementais. 
1.Maistas ir maitinimas. 
2.Fizinis aktyvumas. 
3.Grūdinimas ir kūno švara. 
4. Miegas. 
5.Dienotvarkė. 
Vaikai tardami, apvedžiodami, rašydami žodžius 
su B ir D raidėmis, ims geriau jas pažinti, gebės 
įvardinti, perskaityti žodžius. 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 
vaizdo įrašai, 
pasakų knyga, 
nušviestos 
užduotys, raidžių 
B ir D atvaizdai, 
pratybų knygelė. 



2020/04/23 Tema. Augu sveikas, švarus ir stiprus. 
Užsiėmimo pavadinimas: Aš būsiu sveikas, jei 
žinosiu, kaip elgtis. 
Tkslas: žinoti saugaus elgesio taisykles su elektra. 
Uždaviniai: 
saugus elgesys su elektros prietaisais (lygintuvas, 
dulkių siurblys, el. Virdulys, TV, kompiuteris) 
Veikla: 

1. Vaikai išvardina, kokie daiktai yra jų namuose 
saugūs – nesaugūs. 

2. Aptariamos saugaus elgesio su daiktais 
taisyklės. 

3. Vaikai vardina elektros prietaisus, nurodo, 
kaip reikia su jais elgtis. 

4. Saugaus elgesio filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ci9jM34mGxQ 

5. Saugaus elgesio su elektra užduotys. 
6. Pratybų užduotys. 

Daug laiko praleidžiame namuose, juose nemažai 
įvairių daiktų ir prietaisų. Kaip elgtis, kad būtum 
saugus, nesusižalotum. Kiekvienuose namuose 
neišvengiamai yra elektrinių prietaisų. Elektra 
reikalinga, bet gali būti pavojinga. Mokysimės, 
kaip saugiai elgtis su elektriniais prietaisais. 
 

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
Vaizdo įrašas, 
spalvotas 
popierius, žirklės, 
klijai 
 

2020/04/24 Tema: Būsiu sveikas kaip ridikas. 
Užduoties pavadinimas. Sveikas maistas. 
Tikslas: Supažindinti vaikus su sveikos mitybos 
piramide. 
Uždaviniai: 

 Aptarti sveikos mitybos piramidę. 
 Išvardinti 5-6 produktus kurie gerina sveikatą. 
 Išvardinti 5-6 produktus kurie kenkia 

sveikatai. 
 Pasigaminti sveikos mitybos piramidę. 
 Atlikti praktinę užduotį. Įtvirtinti atimties 

veiksmus. Skaičiuoti nuo 1 iki18 ir atgal. 
Veikla; 

1. Žiūri namuose vaikai ir tėvai filmukus ir 
aptaria. Vaizdo įrašai „Sveika mityba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiūrėdami filmukus, vaikai sužinos, kokį maistą 
sveika valgyti ir kokį ne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokytoja 
Vida Stonienė 
 



vaikams“ 

https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmd
Nkw&t=13s 
„Sveika mitybos lėkštė“ 
https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5
i7sc 

2. Aptaria paveikslą „Sveikos mitybos piramidė“  
Su mokytoja, tėvais. 

3. Išvardina 5-6 produktus, kurie gerina sveikatą, 
ir 5-6 produktus, kurie kenkia sveikatai. 

4. Su tėvais pasigamina“ Sveikos mitybos 
piramidę“ 

5. Atlieka matematinę užduotį pratybų knygelėje 
„Aš mokausi“ Nr.3, psl.24 ir psl.26. Skaičiuoja 
nuo 1 iki 19 ir atgal. 

 
 
 
 
 
 
Aptardami sveikos mitybos piramidę, vaikai 
gebės išvardinti 5-6 produktus kurie gerina 
sveikatą ir 5-6 produktus kurie kenkia sveikatai. 
 
Turėdami žinių, kirpdami maisto produktų 
paveikslėlius ir juos klijuodami patys su tėvais 
pasigamins „Sveikos mitybos piramidę“. 
Atlikdami užduotis įtvirtins atimties veiksmus. 
Skaičiuodami išmoks skaičiuoti nuo 1 iki19 ir 
atgal. 

paveikslas - 
sveikos mitybos 
piramidė, vaizdo 
įrašai,, nušviestos 
užduotys, 
paveiksliukai 
maisto produktų, 
klijai. 

2020/04/27 Tema: Protingi ir išdykę skaičiai. 
Užsiėmimo pavadinimas. Skaičių šalyje. 
Tikslas: lavinti supratimą apie skaičius, pažinimo 
įgūdžius. 
Uždaviniai: 

 Tyrinėti ką galima ir ko negalima suskaičiuoti 
artimiausioje aplinkoje. 

 Sužinoti kam mums reikia mokėti skaičiuoti. 
 Atlikti matematinę užduotį. Skaičiuoti nuo 1 

iki 19 ir atgal. 
 Sukurti piešinį iš skaičių. 

Veikla: 
1. Skaičiuoja kiek ir kokių daiktų yra namuose  

       (užduoties lapas su nurodytais daiktais). 
2. Pokalbio metu pamąsto ir išsiaiškina, kam 

mums reikia mokėti skaičiuoti. 
3. Atlieka matematines užduotis. Skaičiuoja nuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaičiuodami daiktus mokysis skaičiuoti ir 
sužinos kiek vienokių ar kitokių daiktų yra jų 
namuose. 
Bendraudami, mąstydami išsiaiškins jog 
skaičiuoti reikia mokėti mokykloje, mokėti 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 
Atšviestos 
užduotys,  balti 
lapai, spalvoti 
pieštukai. 



1 iki 19 ir atgal. 
4. Sukuria piešinį iš skaičių. 

pinigus suskaičiuoti, pažinti valandas ir kt. 
Atlikdami matematines užduotis mąstys, 
skaičiuos, užrašys atsakymus skaičiais. Dėliodami 
skaičių korteles, taip skaičiuodami mintinai, 
išmoks skaičiuoti iki 19 ir atgal. 
Kurdami piešinį ugdysis meninius gebėjimus ir 
skaičių pažinimo. 

2020/04/28 Tema: Protingi ir išdykę skaičiai. 
Užduoties pavadinimas: Skaičiai aplink mus. 
Tikslas: suvokti, kodėl mes skaičiuojame. 
Veikla: 

1. Suskaičiuok ir nuspalvink. 
2. Palygink ir sudėliok. 
3. Sukurk užduotį su duotais skaičiais. 
4. Pažaisk „pasislėpusių skaičių“ žaidimą. 
5. Skaičiuok angliškai: 

https://www.youtube.com/watch?v=7j-UL9hhCP0 

6. Pratybų knygelė 

Žmonės labai daug ką skaičiuoja. Skaičiuoja 
metus, pinigus, žaislus, valandas... Kiekvienas 
gyvename name, kuris pažymėtas numeriu... Kur 
bebūtume, matome skaičius!  

Mokytoja 
A.E.Grigalionienė 
Vaizdo įrašas, 
skaičių trafaretai 
 

2020/04/29 Tema: Protingi ir išdykę skaičiai.. 
Užduoties pavadinimas. Paslaptingas skaičių pasaulis 
Tikslas: Skaičiaus iki 20 įtvirtinimas. 
Uždaviniai: 

 Įtvirtinti daiktų skaičiavimą iki 20 ir jų 
skaitmenis 

 Surasti mažesnį ir didesnį skaičių, skaičių 
kaimynus. 

 Piešti, lipdyti skaitmenis iki 20, juos atpažinti. 
 Atlikti praktines užduotis sudedant, atimant. 

Veikla: 
1. Žiūrėti namuose su tėvais filmukus “Skaičiai 

vaikams iki 20“ vaizdo įrašas 
https://www.youtube.com/watch?v=CoYX7S6
R26o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiūrėdami filmukus, skaičiuodami daiktus, 
mokysis skaičiuoti iki 20, atpažins skaičius iki 20. 
 
 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 
nušviestos 
užduotys, vaizdo , 
pasakojami įrašai, 
daiktai,  spalvoti 
piešimo 
priemonės, 
popierius, 
plastilinas, skaičių 
kortelės. 



„Kur dingo skaičiukai?“ vaizdo įrašas. 
   https://www.youtube.com/watch?v=UOtDzB-         
wrhs&t=75s 
            Skaičiuoja daiktus iki 20, dėlioja šalia skaičių  
       Korteles. Spalvina, puošia skaičiaus 20 trafaretą. 

2. Atlieka užduotį, suranda mažesnį ir didesnį 
skaičių, skaičių kaimynus (atšviesta užduotis). 

3. Piešia, lipdo skaitmenis nuo 1 iki 20. 
4. Atlieka praktines užduotis. 

 

 
 
 
Spalvindami, puošdami skaičiaus 20 trafaretą, 
ugdysis meninius įgūdžius. 
Atlikdami užduotį, dėliodami skaičių korteles ims 
skirti mažesnį ir didesnį skaitmenį, skaičių 
kaimynus. 
Piešdami, lipdydami skaičius įtvirtins skaičiavimą 
iki 20. 
Rašydami matematikos diktantą, stengsis mąstyti, 
atlikdami matematinius veiksmus stengsis 
teisingai suskaičiuoti. 

2020/04/30 Tema: Protingi ir išdykę skaičiai.  
Užduotis pavadinimas. Mokomės skaičiuoti žaisdami. 
Tikslas: Skatinti vaikų domėjimąsi skaitmenimis per 
žaidimus. 
Uždaviniai: 

 Sudėlioti  iš įvairios gamtinės medžiagos 
skaičius iki 20 . 

 Pasigaminti žaidimų kurie moko skaičiuoti, 
pažinti skaičius ir žaisti. 

 Skaityti trumpus eilėraščius apie skaičius. 
 Atlikti praktinę užduotį „Suskaičiuok daiktus“ 

Veikla: 
1. Dėlioja iš įvairios gamtinės medžiagos  

( pagaliukų, akmenukų, gėlyčių, lapelių, 
kriauklių, kaštonų ir kt.) skaičius iki 20. 
Vaizdo įrašas 
https://www.facebook.com/rightbrainedmom/p
osts/2924738530902390 

2. Pasigamina žaidimą su tėveliais ir žaidžia. 
vaizdo įrašas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žaisdami, dėliodami skaičius iš įvairios gamtinės 
medžiagos, vaikai, patirs gerų emocijų su gamta. 
Įtvirtina skaičių pažinimą iki 20. 
    
 
 
 
Gamindami, konstruodami žaidimą patirs gerų 
emocijų, norės žaisti, įtvirtins skaičių pažinimą. 

Mokytoja 
Vida Stonienė 
 
Įvairi gamtinė 
medžiaga, 
pasirinktinai 
žaidimo 
gaminimui įv. 
priemonės, vaizdo 
įrašai, 
pasakojimai.  



https://mamyciuklubas.lt/vaikas/mokomes-
skaiciuoti-zaisdami-20-ideju-28143/ 

3. Klausosi skaitomų eilėraščių apie skaičius. 
4. Atlieka praktinę užduotį „Suskaičiuok 

daiktus“ vaizdo įrašas 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?p
lay=60 

 
 
Klausydami eilėraščių, vaikai stengsis išgirsti ir 
pasakyti apie kokį skaičių buvo kalbama.. 
Atlikdami praktinę užduotį mokysis skaičiuoti. 
 
 

 

 


