
 

 

 

 „PO VANDENIU“ 

03.30-04.03 

Uždaviniai:  

• tyrinės aplinką, pastebės daiktų, medžiagų savybes;  

• susipažins su keliais gyvūnais;  

• plėtos savo kūrybiškumą. 

Ugdomos vaikų pasiekimų sritys (pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą) :  

• Atpažįsta ir įvardija kelis laukinius gyvūnus (aplinkos pažinimas, 5 ž.); 

• išskiria daiktų, medžiagų savybes (tyrinėjimas, 5 ž.); 

• natūraliai kalba kitiems apie tai, ką žino (sakytinė kalba, 5 ž.). 

  

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf


 

 

PIRMADIENIS 

Įvadinė diena 

• Pažiūrėkite video apie vandens gyventojus. 

• Patyrinėkite balas, upelius savo aplinkoje, ką randate?  

• Nupieškite povandeninį paveikslą. Galite 

pradžioje piešti kreidelėmis, o paskui 

“nupiešti” vandenį su akvarele. Galite piešinį 

pabarstyti druska – gausis dar įdomesnis 

efektas. 

 Leiskite vaikams laisvai piešti tai, ką jie įsivaizduoja. 

Kitoje piešinio pusėje rekomenduoju užrašyti vaiko 

komentarus ir piešinio paaiškinimus. 

• Skaitykite pasaką „Šaltinėlio kelionė“. Aptarkite pasakos turinį, veikėjus, 

užduokite vaikui klausimus, skatinančius mąstyti: ką veikė šaltinėlis? Ką 

sutiko savo kelyje? Kas nutiko šaltinėliui? Kaip jautėsi debesėlis? 

• Išmokite eilėraštį „Balandis“ 

 

https://youtu.be/2jaYFGFzXWg


 

 

 

  



 

 

 

   



 

 

ANTRADIENIS 

Darbelių diena 

• Išmokite lankstyti valtį. Instrukcija 
 

• Išmokite lankstyti žuvelę. Instrukcija 
 

• Pasigaminkite akvariumą. Instrukcija 
 

• Pasigaminkite judančią žuvelę. Instrukcija 
 

• Sukonstruokite povandeninį laivą (iš kaladėlių, dėžių, ...), padiskutuokite ką galima 

pamatyti vandenyno dugne. 

 

• Pasistatykite piratų laivą ir su žiūronais stebėkite 

atplaukiančius laivus. 

 

• Spalvinimas: 1, 2.  

 

• Surask piratų lobį: (užduotėlė žemiau) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiAWx8odStA
https://www.youtube.com/watch?v=sLXB7EOI5MI
https://jamonkey.com/cardboard-box-aquarium/
https://awesomejelly.com/how-to-make-a-super-cool-moving-fish-out-of-paper/
https://awesomejelly.com/how-to-make-a-super-cool-moving-fish-out-of-paper/
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/tags/sea-ocean-animals
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats/598-nuspalvink-vandens-gyvunus


 

 

 

 



 

 

 

TREČIADIENIS 

Sporto, žygių ir tyrinėjimų diena 

 

• Paklausykite dainos apie varles. 

• Šokite „Baby shark“, filmuokitės. Iš atsiųstų klipukų sudėliosiu vieną video 

klipą. 

• Pažiūrėkite video apie lydeką ir ešerį . Palyginkite šias dvi žuvis. 

 

 

• Įsidėkite į kuprinę vandens, užkandžių ir keliaukite į žygį. 

• Žaidimas „Atrask ir kurk lauke“ (užduotis žemiau). 

https://www.youtube.com/watch?v=yStbsXXABgM
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=rjhPaqSM7iw&feature=youtu.be


 

 

 



 

 

KETVIRTADIENIS 

Eksperimentų diena 

• Eksperimentas „Skęsta ar plaukia“ 

 

 

 

 

REIKĖS:  

▪ Didesnio dubens 

▪ Vandens 

▪ Įvairių daiktų : akmuo, kankorėžis, 

popierius, obuolys, šukos... Tinka 

bet kas, ką vaikai norėtų išbandyti 

EKSPERIMENTO EIGA: 

Į dubenį pripilkite vandens, po vieną į 

dubenį dėkite pasirinktą daiktą, 

prieš tai pabandykite atspėti – ar 

daiktas skęs, ar plauks.  

EKSPERIMENTO PAAIŠKINIMAS: 

plaukiantys daiktai yra mažesnio 

tankumo nei vanduo, skęstantys 

daiktai yra didesnio tankumo nei 

vanduo. Jei daiktas tokio paties 

dydžio lengvesnis už vandenį – jis 

neskęsta. 

Daugiau informacijos anglų kalba 

galite rasti į paiešką įvesdami: 

floats or sinks. 

 

 

▪ Eksperimentas „Perkrauta valtis“ 

▪ Jei neturite plastilino, čia receptas 

kaip pasidaryti naminį  

 

http://www.kuriavaikai.lt/u/uzsiemimu-idejos-ir-fotoreportazai/params/post/942235/verdame-namini-modelina-kartu-su-vaikais


 

 

PENKTADIENIS 

Refleksija, kartojimas, nebaigtų užduočių atlikimas 

PAPILDOMOS UŽDUOTĖLĖS: 

• Atlik užduotėles: dailioji rašysena, raidė U, raidė Ž (užduotėlės žemiau). 

• Idėja filmų vakarui: vakare su vaikais pažiūrėkite filmus „Finding Nemo“ ar 

„Finding Dory“. 

 

REFLEKSIJA 

Refleksija - samprotavimai, pagrįsti ko nors analize. Tai padeda geriau suvokti vaiko 

pažangą, atrasti sritis, kur jis stiprus. 

• Pabandykite su vaiku aptarti šios savaitės temą: kas patiko, ką sužinojo, kas 

nepavyko, kas buvo sunku, įdomu, neįdomu...  

• Pasidalinkite su manimi kaip vaikui sekėsi vykdyti užduotėles, koks buvo jo 

įsitraukimas, motyvacija. Kaip jums sekėsi pateikti vaikui užduotis? 

• Labai dėkosiu, jei bent trumpai aptarsite pateiktų užduočių efektyvumą, 

naudą: ar per daug, ar per mažai, per sunku, per lengva, įdomu, neįdomu ir t.t. 

• Refleksiją galite rašyti kasdien po nuveiktų užduočių ar savaitės pabaigoje. 

• Dalinkitės nuveiktais darbais, siūlykite savo veiklas „Facebook“ paskyroje 

„Pagrandukų pintinėlė“. 

• Jei manote, kad informacija, kuria norite pasidalinti yra „jautri“, nesidalinkite 

ja „Facebook“ paskyroje. 

• Refleksiją siųskite el.paštu birute.grig@gmail.com 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


