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NERINGOS GIMNAZIJA
JUODKRANTĖS PRADINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS
„VOVERIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO PLANAI
2020 M. KOVO 30 - BALANDŽIO 30
Tema, užduotys, platforma
Rezultatas (ką sužinos, išmoks, atliks)
Mokytojo v.
pavardė
Teigiamos emocijos; lavėja judėjimo įgūdžiai.
Mokytoja
 Savaitės tema: “Svečiuose knygelės“
Danguolė
1.Pradėti rytą su „Voveriukų“ grupės ugdytinių ryto
Stirbienė
mankšta „Voveriukai mes maži“(tekstas prisegtas tėvų
el. pašte).
2.Meninės raiškos ugdymo(si) užsiėmimas „Voveriuko“ Tėveliai namuose kartu su vaikais sukurs knygelę;
..........(vaiko vardas) DIENORAŠTIS. (rekomendacijos skatins vaikų kūrybą, kalbinę raišką, ugdys jų
TAMO dienyne; titulinio lapo pavyzdys tėvų
gebėjimą reikšti mintis, jausmus, nuotaikas,
Messenger).
pasakoti savo patirtus įspūdžius.
3. Video „Pagalvėlės pasaka“-„ Maša ir lokys“ (tėvų
Messenger)

2020/03/31

2020/04/01

Tema: „Svečiuose knygelės“
Užduotis:
1) atrasti namuose esančias knygeles bei rūpestingai
atnaujinti jas – suklijuoti suplyšusius puslapius, atlenkti
susilanksčiusius kampučius bei sudėti knygeles
tvarkingai į lentynas.
2) Nufotografuoti knygeles, parodyti, kaip tvarkingai jos
rado vietą jūsų namuose.
Nuotrauką-(as) įkelti į platformą:
„Tamo“ dienynas
 Savaitės tema: „Svečiuose knygelės“.
Balandžio 1-oji - Tarptautinė juokų ir melagių diena.
Pasaulinė paukščių diena.
1.Integruotas sportinės veiklos užsiėmimas „Sportuoju

Skatins vaikus domėtis knygomis, patirti džiugių
emocijų klausantis pasakos.
Kurkit savo „namų teatrą“ ;darykit video.

Ugdomi vaiko estetiniai, socialinė kompetencijos
įgūdžiai, pastabumas, sąmoningas požiūris į savo
daiktus.
Mokomasi klijuoti, atsakingai prižiūrėti,
susitvarkyti knygeles.

Nepamirškit prajuokinti arba prigauti savo
artimųjų.
Teigiamos emocijos.


Nijolė
Teišerskienė

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

namuose“ (nuorodos tėvų el. pašte).
2.Video“Pagalvėlės pasaka“- „Trys paršiukai“ (tėvų
Messenger).

2020/04/02

 Savaitės tema: „Svečiuose knygelės“.
Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena.
1.Mankšta ir ryto ratas su namiškiais: mankšta
pasirinktinai („Voveriukų“, iš youtube, ar pačių
sugalvota). Pirštukų žaidimas „Pasisveikinimas su
pirštukais“ (tekstas tėvų el. pašte).
2.Video „Pagalvėlės pasaka“ – „Vilkas ir ožiukai“.
(tėvų Messenger).

2020/04/03

Tema: „Svečiuose knygelės“
Užduotys:
1) kartu su teveliais perskaityti lietuvių liaudies
pasakas:
„Eglė žalčių karalienė“, „Elenytė“, 12 brolių
juodvarniais lakstančių“
2) Pasivaikščioti Juodkrantės „Raganų kalne“ bei atrasti
skaitytų pasakų personažus, skulptūras, kurios jas
vaizduoja.
Jeigu norite – atsiųskite nuotraukas su Raganų kalno
skulptūromis, įkeldami jas platformoje „Tamo“
dienynas

2020/04/06

Savaitės tema:“ Velykos. Nudažysim daug
margučių“.
Balandžio 6-oji - Saugaus eismo diena.
1.Kūrybinis darbelis „Šviesoforas“. Minčių lietus –


Veikla skatina išbandyti skirtingus judėjimo būdus
lavinant jų koordinacijos ir pusiausvyros įgūdžius.
Meninės raiškos gebėjimai lavėja darant delnų ir
pėdų atspaudus naudojamus šioje veikloje.
Namų teatro vaizdelius fiksuokit ir dalinkitės.

Lavinama smulkioji motorika. Komunikavimo,
pažinimo gebėjimai ugdomi plečiant žodyną
pirštukų pavadinimais.

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

„Minčių lietuje“ su tėveliais išskirti „Kas gerai ir
kas blogai“; ugdosi socialiniai įgūdžiai.
Kurkit, inscenizuokit, fiksuokit ir dalinkitės savo
sukurtais vaizdeliais.

Ugdomi
Pažindinamasi su etnografiniu lietuvių tautosakos
kūrybiniu paveldu,
Lavinamas vaiko žodyno, pastabumas, gebėjimas
identifikuoti aktyvaus judėjimo ugdymas

Pažinimo kompetencija
Vaikai pažins pavojų keliančias situacijas
(daiktus).
Socialinė kompetencija

Nijolė
Teišerskienė

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

2020/04/07

2020/04/08

2020/04/09

„Atsargiai- gatvė“; žiūrėti mokomuosius filmukus
„Saugiai elgtis gatvėje vaikus moko Amsis“, juos aptarti
(youtube) “Kelyje”,”Pėsčiųjų perėja“, “Nežaisk
gatvėje“, “Saugus gatvėje“ (nuorodos kur rasti visus
šiuos mokomuosius filmukus- TAMO dienyne ir el.
pašte)

Vaikai pratinsis pastebėti ir įvardinti gresiančius
pavojus.
Komunikavimo kompetencija
Pratinsis pavojus įvardinti žodžiais, įsidėmės juos
skelbiančius ženklus.

Savaitės tema: „Velykos. Nudažysim daug
margučių“.
Balandžio 7-oji - Pasaulinė sveikatos diena.
1.Pažaiskit vaidmeninį-kūrybinį žaidimą „Daktaras
Aiskauda“, „Lėlytė serga“ ar kt. Senoji animacija
„Daktaras Aiskauda“ arba „Begemotas, kuris bijojo
skiepų“ (youtube).
2. Smalsiuko užduočių knygelėje – atlikti Velykines
užduotėles.
Tema: „Nudažysim daug margučių
Atrasti „kiaušinių magiją“ tyrinėjant kiaušinio struktūrą
bei magiškus jo formų, struktūros pasikeitimus
bandymo metu.
Užduotis:
namuose atlikti bandymą su kiaušiniu ir atstu.
Bandymą rasite čia:
https://www.15min.lt/video/eksperimentas-su-actu-irkiausiniu-47005
Kartu su savo mažaisiais tyrinėtojais stebėkite, kaip
kasdien keičiasi kiaušinio forma, tekstūra, spalva.
Atkildami bandymą bendraukite, stebėkite, papasakokite
savo vaikui, kodėl kiaušinis keičia formą iš kieto, tvirto
jis darosi vis minkštesnis.

Sveikatos kompetencija
Padės vaikams perprasti, kas padeda augti
sveikam, o kas-kenkia sveikatai.
Socialinė kompetencija
Ugdysis gebėjimus atpažinti ir įvardinti savo ir
kitų jausmus.




IKT

Savaitės tema: „Nudažysim daug margučių“.

Mokomasi kiaušinio apibūdinimo terminų stenbint
ir liečiant jį:
Kietas, tvirtas, trapus, dūžtantis, skystas, minkštas
ir pan.

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

Nijolė
Teišerskienė

Taip lavinimamas vaiko kalbos žodynas,
bendravimo įgūdžiai bei pastabumas, noras atrasti
ir tyrinėti.

Mokytoja
Danguolė

2020/04/10

2020/04/14

2020/04/15

2020/04/16

1.Mokomasis filmukas „Velykos“
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt)
2.Kūrybinis darbelis
Aplikuoti atviruką „Velykų atvirukas su viščiuku“.

Meninė veikla skatina vaikų kūrybingumą, ugdo
estetinį skonį, padeda pajusti švenčių laukimą.

Stirbienė

 Savaitės tema: „Nudažysim daug margučių“
1.Kūrybinis darbelis
Atlikti plėšytinę aplikaciją „Velykų zuikutis“.
2.Velykinis žaidimas „Margučių kraitelė“ (el. pašte)

Ugdosi gebėjimas šventinį džiaugsmą išreikšti
mene.

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

Tema: „Pavasaris puošiasi žiedais“
Vaikai ir tėvai piešia ant lapo 5 gėles, o jų žiedų
centruose užrašomi skaičiai nuo vieno iki penkių.
Užduotis vaikams: nupiešti gėlei tiek lapelių, kiek
nurodyta.
Užduoties pavyzdys prisegamas:
https://www.hellowonderful.co/post/flower-learningprintable/#_a5y_p=6692195
 Savaitės tema: „Pavasaris puošiasi žiedais“
1.Minčių lietus „Kodėl žmonės augina augalus?“
2.IKT „Pavasario gėlės“
https://www.youtube.com/watch?v=_ra9fZHYFrc
3.Tyrinėjimai
Edukacinis užsiėmimas „Viršūnėlės ir šaknelės“
(eksperimentas su pupomis, svogūnais kt. turimomis
sėklomis: pamerkti, sėti, sodinti, matuoti- „Didelis,
mažas“; fiksuoti piešinėliais, nuotraukomis.
 Savaitės tema: „Pavasaris puošiasi žiedais“.
1.Minčių lietus „Ko reikia, kad pumpurėlis išsprogtų?“
2.Tyrinėjimai
Pamerkti šakeles, stebėti kada išsprogs pumpurėliai,

Žaidimas skatina vaikus judėti, siekti judesių
laisvumo, tempo, ritmo pajautimo.

Mokomasi pažinti skaičius.
Lavinama vaiko ranka, kruopštumas,
.

Socialinė kompetencija
Vaikai ugdosi atidumą, dėmesingumą augalams ir
jų priežiūrai

Komunikavimo kompetencija
Turtinamas žodynas augmenijos tematika.
Meninė kompetencija

Nijolė
Teišerskienė

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

2020/04/17

lapeliai, tėvelių pagalba pildyti stebėjimo lapą (piešti).

Ugdosi gebėjimas meninės raiškos priemonėmis
perteikti augalų įvairovę.

Tema: „Pavasaris puošiasi žiedai“

Mokindamasis dainos žodžių, vaikas lavins savo
atmintį, muzikinę klausą, praturtins kalbą naujais
žodžiais.

Užduotis:
namuose visi kartu klausytis ir dainuokite dainą: „Tau
mano mamyte“ .
Užduotis: mokintis dainos žodžių.
Daina:
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
2020/04/20

2020/04/21

Savaitės tema: Vabaliukų ir vabzdžių pasaulis.
Veikla
1.Minčių lietus „Kokį vabalą esu matęs, pažįstu?“.
Žaidimai
1.Pirštukų žaidimas „Du šimtakojai“.
Kūrybiniai darbai
1.“Vikšrelis iš apskritimų“ (žirklės, spalvotas popierius,
klijai, flomasteriai).
Tyrinėjimai
1.Lauke žolėje stebėti ir tyrinėti vabaliukus.
IKT
1.Senoji animacija „Skruzdėlytė tauškalytė“.
2.Kirmėliukas Infantino - Džimba vaikų grupėGražiausios dainos vaikams.
Praktinė užduotis
Smalsiukas psl. 43 „Po žalią žolę šliaužioja kirmėlytės“.
Skirti dydžius „Didelis – mažas“.

Savaitės tema: Vabaliukų ir vabzdžių pasaulis.

Mokytoja
Nijolė
Teišerskienė

Šia nuotaikinga gaida pradėsim ruoštis artėjančiai
mamyčių dienai.

Stebėdami vabaliukus, vabzdžius ir kt. Vaikai
mokysis juos atpažinti ir pavadinti.
Kerpant žirklėmis lavinama smulkioji motorika.
Pažinimo kompetencija -Skritulys, spalva.
Teigiamos emocijos – klausantis dainelių ir
dainuojat jas kartu.

Veikla „Kiek taškelių ant sparnų...“ skirta

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

Mokytoja

Veikla
1.“Kiek taškelių ant sparnų, tiek savaitėje dienų“.
Žaidimai
1.Judrus žaidimas „Kas skrenda, šokinėja, ropoja?“.
Kūrybiniai darbai
1.Daryti, konstruoti drugelį, bitę iš ritinėlių.
Tyrinėjimai
1.Lauke ieškoti vabzdžių ir stebėti juos per didinamąjį
stiklą.
IKT
1.Senoji animacija „Pirmasis smuikas“.
2.Šimtakojis – Vaikiškos dainelės –Lietuviška vaikiška
dainelė.
Praktinė užduotis
Smalsiukas 11 psl. „O kokios spalvos drugelio sparnai?“
(pažinti ir pavadinti mėlyną spalvą).
2020/04/22

Savaitės tema: vabaliukų ir vabzdžių pasaulis.
Veikla
Vabaliukų mankšta pagal dainelę
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
Žaidimai
Karšta-šalta, Ropoti, vaikščioti lynu.
Rekomenduoju pasidomėti apie moksliniką Povilą
Ivinskį, kuris tyrinėja Neringos vabzdžius.
https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2018/04/26/news/gyviai
-atakuoja-kur-zmogaus-kantrybes-ribos--6088881/

elementarių matematikos vaizdinių formavimui –
skaičius, kiekis.

Danguolė
Stirbienė

Kurdami darbelį iš ritinėlio lavins vaizduotę,
skatins koordinuoti rankų judesius.

Lavinti fizinį aktyvumą, pastabumą, orentavimsi
įgudžius aplinkoje, kūrybiškumą, vaizduotę

Mokytoja
Nijolė
Teišerskienė

Užduoti: perlenkus padalinti lapą pusiau, vienoje dalyje
nupiešti drugelio sparną ir sulenkti, kad gautūsi drugelis.
2020/04/23

Savaitės tema: vabaliukų ir vabzdžių pasaulis.
Veikla

Improvizuojant – teigiamos emocijos, lavinama

Mokytoja
Danguolė

1.Improvizacinė mažųjų vabalėlių mankšta (imituoti
skraidymą, ropojimą, šokinėjimą).
Žaidimai
1.Stalo žaidimas „Kas ropoja, kas skrajoja“, „Taip ir ne“
((atpažinti gyvūną pagal apibūdinimą).
Kūrybiniai darbai
1.Lidyti slieką iš modelino ar plastelino.

vaizduotė, atmintis.

Stirbienė

Lipdant lavėja smulkioji motorika.

Tyrinėjimai
1.Keliauti su tėvais į mišką, rasti skruzdėlyną ir jį
tyrinėti, stebėti skruzdėlių judėjimą.
IKT
1.Senoji animacija „Bitė Maja“
2.Boružėlė – Vaikiškos Dainelės – Dainų karuselė.TV
Praktinė užduotis
1.Smalsiukas 7 psl. „O kokia boružė?“
2.Skaičiuotė „Bitė ritė“.
2020/04/24

Savaitės tema: „Vabaliukų ir vabzdžių pasaulis“
Balandžio 24 d. – Šuns diena.
Veikla
1.Elgesys gamtoje – saugok, globok, nešiukšlink.
Žaidimai
1.“Vabzdžių lenktynės“ (su savo gamybos vabaliukais).
Kūrybiniai darbai
1.Piešimas pasirinktinai įvairiomis dailės priemonėmis
(trafaretų spalvinimas, apvedžiojimas).
IKT
1.Senoji animacija „Musė – vilko pusė“ (1977).
2.Musė (CD „Tele bim bam“)
Praktinė užduotis

Veikla skatina vaikų domėjimąsi mažais
vabaliukais, jų išsaugojimu (neardyti
skruzdėlynų), Ugdysis suvokimą, kad mes visi –
gamtos dalis.

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

2020/27/04

2020/04/28

Smalsiukas 61 psl. „Gyvūnėliais reikia rūpintis, juos
prižiūrėti ir mylėti“(skirti gerą ir blogą elgesį su
gyvūnais).
Savaitės tema:“Augu sveikas ir švarus“.
Veikla
Vandens cheminė formulė H2O. Vanduo labiausiai
paplitusi medžiaga žemėje.Vaikai sudaryti iš maždaug
80% vandens, suaugusieji iš 70%.
1. Užduotis. Nuspalvinti žmogų tiek kiek jame vaikai
galvoja, kad yra vandens.
Vanduo bespalvis ir bekvapis - jis neturi nei spalvos nei
kvapo. Ar vanduo turi skonį?
2. Užduotis. Pauostyti, apžiūrėti ir paragauti į stiklinę
įpilto vandens.
Skonį vanduo turi tuomet, kai jame yra ištirpusių
druskų, metalų ir mineralų. Jie ir suteikia skonį. (Duoti
paragauti borjomi ir vytautas vandens).
Vanduo turi tris būsenas: skystą, kietą (ledas) ir garai
(debesys). Garai būna karšti ir šalti (rūkas).
Vanduo į mūsų kūną patenka geriant vandenį ir net
kvėpuojant. Ore taip pat yra vandens (drėgmės).
Vanduo yra sudarytas iš molekulių, kurios juda. Kai šilta
tos molekulės juda greitai, o kai šalta lėtai.
Eksperimentas. Reikės dviejų stiklinių. Vienoje stiklinėje
reikės šilto, kitoje šalto vandens. Į stiklines įdėsime
guašo ir stebėsime kur guašas susimaišo geriau.
Eksperimentas. Pripilti stiklinę pilną vandens. Į ją mesti
monetas. Vanduo iš stiklinės neišsipils.
Savaitės tema:“Augu sveikas ir švarus“.
Veikla
1.Minčių lietus – „Ko reikia, kad būtum švarus ir

Norint būti sveikam reikia gerti pakankamai
vandens. Gero įdomaus laiko kartu.
Mokytoja
Nijolė
Teišerskienė

Asmens higienos įgūdžius ugdysis per praktines
veiklas.
Prižiūrimi tėvelių vaikai savarakiškai atlieka jų

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

2020/04/29

tvarkingas?“.
Žaidimas
1.„Kada tu tai darai?“(išsivalai dantukus, prausiesi,
plauni rankas, maudaisi, sportuoji, žaidi ,eini miegoti ir
kt.)
2.“Kas kaip bėga“(gyvūnų judesių imitavimas).
Kūrybiniai darbai
1.Pasigamintais atspaudukais „bėgioti“ ant popieriaus
lapo, paliekant bėgiojimo atspaudus.
Tyrinėjimai
Tyrinėti muilo savybes. Išpūsti muilo burbulą.
IKT
1.Senoji animacija „Baltprausys“ (1954)
2.HIGIENA – Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
Praktinė užduotis
Smalsiukas 55 psl. „Koks smagus žaidimas-maudytis“.
(užduotis: įvardinti ko reikia maudantis, nuspalvinti).
Savaitės tema: “Augu sveikas ir švarus“
Veikla
„Dantukų draugai ir priešai“ (sveika mityba, dantukų
priežiūra).
Žaidimai
1.“Kelionė pas ...“(pvz. mešką, kiškį). Iš įvairiausių
namie turimų daiktų(žaislų) susidėlioti kliūčių ruožą.
Kūrybiniai darbai
1.“Valome dantukus“(reikės: balto kartono, guašo, ir
seno dantų šepetuko). Iškirpti arba nupiešti didelį
dantuką, mirkyti dantų šepetėlį į guašą ir „valyti
dantuką“.
Tyrinėjimai
Tyrinėti vandenį „Švarus-nešvarus“ (po dažymo guašu

amžiui būdingus asmens higienos įpročius.
Žaidžiant žaidimą „Kada tu tai darai?“ ugdosi
gebėjimą skirti paros diena, naktis, rytas, vakaras.
Sukūrę aplinką namuose, kurioje vaikas galėtų
laipioti, landžioti, šokinėti, siekti ir pan.,
puoselėsit individualias fizines vaiko galias:
judrumą, drąsumą,vikrumą.

Ugdysis asmens higienos įgūdžius (įpročius) per
praktines veiklas.
Vaikai sužinos, kaip prižiūrėti dantukus, juos
saugoti ir tausoti.
Žaidimų metu lavinami stambieji ir smulkieji
kūno raumenys.

Mokytoja
Danguolė
Stirbienė

2020/04/30

pripilti į dubenį vandens ir stebėti, koks vanduo prieš ir
koks po rankučių plovimo).
IKT
1.Senoji animacija „Dantų šepetukų karalienė“.
2.Dantukų dainelė (su Laura) – mokomieji filmukai
vaikams.
Praktinė užduotis
Smalsiukas 54 psl. „Valyk dantis kasdien, kad būtų sveiki
ir balti“. (užduotis: pažinti ir pavadinti higienos
priemones).
Savaitės tema: “Augu sveikas ir švarus“
Veikla
Pasikalbėti su vaikais kodėl skauda kartais pilvuką, šiai
temai visus atsakymus rasite šiose internetinėse
pamokėlėse.
https://youtu.be/3MN0wnUhPis
Sužadinti domėjimąsi savo sveikata.
https://youtu.be/tbhA1ULopMM
Skatinti norą bėgioti.
Užduotis
1.Rekomenduoju vieną dieną nevalgyti cukriau ir
jūsų skrandukas labai džiaugsis.
2. Pabėgioti, palenktyniauti su broliu sese arba
mama.

Mokytoja
Nijolė
Teišerskienė

