
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ 

ugdomosios veiklos, organizuojamos nuotoliniu būdu, užduotys ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

 

Trečiadienis 2020-03-18 

Ilgalaikis projektas "Svogūnėlis". 

Mažieji mūsų vaikučiai, jums reikės susirasti indelį, kuriame sodinsite ar merksite svogūną ir, 

žinoma, pačio gražiausio svogūno. Indelį reikia papuošti (galite piešti, spalvinti, klijuoti, štampuoti. 

Naudokite guašą, lipdukus, flomasterius ar markerius, karoliukus, sagas, siūlus, gamtinę medžiagą 

ir pan.). Į papuoštą indelį įberkite žemių ar įpilkite vandens ir pasodinkite ar pamerkite svogūną. 

Sugalvokite svogūnui vardą ir jį užrašykite (priešmokyklinukai), jei nemokate, paprašykite, kad 

užrašytų tėveliai. Vyresnieji ("Žiogeliai", kai kurie ir iš "Bitutčių" grupės) nukopijuokite tėvelių 

užrašytą pavadinimą.  

 

Ketvirtadienis 2020-03-19 

"Pempel, pempel kuodotoj..." - taip taip šiandien kovo -19 d. - pempės diena! Senoliai tikėdavo, kad 

jei šią dieną parskrenda pempės, prasidės atšilimas. O kuo gi šitas paukštelis išsiskiria iš kitų? Pempės 

balsą išgirste ir su šiuo paukščiu susipažinsite, paspaudę 

nuorodą https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI 

Dienos klausimas. KIEK KIAUŠINIŲ MATEI PEMPĖS LIZDE? 

Pažiūrėkite dažniau pro langą, gal pamatysite pempes parskrendančias ar vaikštinėjančias. Jei 

pamatot, tuoj pat nufotografuokit. O kad žvalgytis nebūtų nuobodu, pasiimkite pieštukus, 

flomasterius, akvarelę, plastinimą ar modeliną, klijus ar spalvotą popierių ir kurkite (pieškite, 

aplikuotike, lipdykite, štampuokite) pempes. Neužmirškite piešiniuose padengti foną. 

Priešmokyklinukai piešinyje ar šalia lipdinio parašykite paukštelio pavadinimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penktadienis 2020-03-20 

Kovo 20-oji Pasaulinė Žemės diena. Anot vaikų grupės Džimba dainoje skambančių žodžių  „Žemė 

– antra mama“. Tad labai svarbu ją saugoti, puoselėti, mylėti. O kas kenkia mūsų planetai ir kaip 

susidaro šiltnamio efektas, sužinosite paspaudę nuorodą 

https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk 

Dienos klausimai: 

Kas teršia, liūdina Žemę? 

Kokios spalvos buvo termometro skysčio stulpelis, kai aplink Žemę susidarė šiltnamio efektas? 

(klausimas vyresniųjų grupių vaikams). 

Kada pasigirdo paukščių balsai? (klausimas vyresniųjų grupių vaikams). 

Atsakymus, tėveliai, rašykite komentaruose. 

Atlikę užduotis, būtinai pasilinksminkite. Klausykite, dainuokite, šokite kartu su grupės Džimba 

atliekama daina https://www.youtube.com/watch?v=K190o8TSJVU 

https://www.youtube.com/watch?v=JlfhZL-94gI&fbclid=IwAR3SJp75t8Xcm5mg4L0Wr69yEULhyny0q62HU3c7uzQ6yJ0PaT56pYHjHDk
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk
https://www.youtube.com/watch?v=K190o8TSJVU


Mylėkime SAVO, MANO, TAVO, JŪSŲ, MŪSŲ VISŲ Žemę. 

 

Pirmadienis 2020-03-23 

Laikas pasiruošti naujai ugdomajai veiklai. Vakar kovo 22 d. buvo minima Pasaulinė vandens 

diena. Vanduo - gyvybės ir sveikatos šaltinis. Jis reikalingas visiems: žmonėms, gyvūnams, 

augalams. Jį naudojame maistui gaminti, atsigaivinti ir pan. Šiandien siūlome vandenį panaudoti 

eksperimentams. Peržiūrėkite eksperimentus: https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE 

Išsirinkite jums labiausiai patikusį ir jį atlikite. O gal kas nors atliksite ir visus?  

Antradienis 2020-03-24 

Šiandien mūsų ugdytinės ir jos mamytės pasiūlyta veikla – “Fotolaboratorija”. 

Iš namuose esančių daiktų (žaislų, pagalvėlių, knygų, pieštukų, dėžučių, puodų, indų, dubenėlių, 

skardinių ir pan.) sukurkite statinį ar kompoziciją. O gal turite gamtinės medžiagos (akmenėlių, 

pagaliukų, kaštonų, gilių)? Ją taip pat galite panaudoti savo kūriniui. Visa tai nufotografuokite 

(fotografuoti turi pats vaikas). “Bitutės”, “Žiogeliai” ir priešmokyklinukai “Pelėdžiukai” 

suskaičiuokite ir užrašykite, kiek daiktų panaudojote savo statiniui. Užrašą pridėkite prie statinio . 

 

Trečiadienis 2020-03-25 

Gandro diena – lietuvių šventė, švenčiama kovo 25 dieną. Ji skirta paminėti baltųjų gandrų 

sugrįžtuves. Žmonės sakydavo, kad grįždamas gandras ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo 

paskutinius ledus. O ką sugrįžęs gandras veikia, sužinosite paspaudę nuorodą:     

https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU  

Dienos klausimai priešmokyklinukams ir ne tik: 

Kokias „statybines“ medžiagas gandrai naudojo sukdami lizdą? 

Kiek lizde buvo gandrų? 

Kokį paukštį (ne gandrą) matei vaizdo įraše? 

Baik sakinį: „Paukščiai čiulba, gieda, čirena, o gandras...“ 

Siūlome persikūnyti į gandrą. Tam jums reikės ilgo snapo, sparnų, ilgų kojų. Ar pavyko pavirsti 

gandru? Tuomet, pastovėkite ant vienos kojos, po to ant kitos. Tėveliai, užfiksuokite, kiek laiko jūsų 

„Gandras“ išstovi ant vienos kojos.  „Žiogelių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikučiai, ant popieriaus lapo 

parašykite didelėmis raidėmis žodį GANDRAS. Suskaičiuokite, kiek žodyje yra raidžių, užrašykite. 

„Bitučių“ ir „Boružiukų“ grupių vaikučiai, nukopijuokite šį žodį, o baltas vietas aplink žodį 

papuoškite, nuspalvinkite, štampuokite... 

 

Ketvirtadienis 2020-03-26 

Atėjo laikas pažiūrėti, kaip auga mūsų svogūnėliai. Suskaičiuokite, kiek laiškų užaugino jūsų 

svogūnas. Išmatuokite, kokio ilgio tie laiškai. Viską surašykite ant popieriaus lapo, kuriame jums dar 

reikia nupiešti savo „augintinį“ ir, žinoma, užrašyti jo vardą.  

Mažesnieji vaikučiai tiesiog, žiūrėdami į savo svogūnėlį, jį nupieškite ar nulipdykite.  

O gal jūsų svogūnas užaugino labai daug ir ilgų ilgų laiškų? Ką darote su jais? Salotas, sumuštinius, 

užtepėles... 

Jeigu svogūno nesodinote, pieškite, lipdykite, aplikuokite... 

 

Penktadienis 2020-03-27 

Ugdomoji veikla „Teatras“ 

Jums reikės susikonstruoti sceną ar palapinę-slėptuvę spektakliui. Naudokite paklodes, lovatieses, 

medžiagos skiautes, kėdutes, suoliukus ir pan. Pasiimkite ir pačius mylimiausius žaisliukus - artistus. 

Galite būsimo spektaklio veikėjus pasidaryti ir iš įvairių priemonių (tualetinio popieriaus ritinėlių, 

šaukštų, šakučių, popieriaus, pirštinių, kojinių ir pan.). Kai viską pasiruošite, pakvieskite tėvelius, 

sesutes, broliukus į teatrą. Parodykite susirinkusiems savo sukurtą spektaklį (galite pasekti-suvaidinti 

žinomą pasaką). Patys mažiausieji improvizuokite kartu su tėveliais ar vyresniais broliais, sesėmis.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYwRkWdBQJpE%26fbclid%3DIwAR0UlH8Wm-tq8TWLRgIjwDIL3i0npGUAIOpN8kUj1qoGtUjKQoJCqHgQv-U&h=AT3goEYGYR49FEPeEZ6OQZEPSwm0-0hFjnaXk0Mx7QU8OA6v7eTUZW3Ga7Wd2Iw5TjciCAwZUyHz3hdtfGuqP2PO3ZfjfauhQvkFcBygOXBVTd8MRwEduUoUhdNJL-nO7agXcXTc4MpQ7R8Qw9CZfSZjnkwr5RLoXuP_t3k1va52g0IWexAAG_mtGbVSXdVqvP4u77GUSF1Bk5AqsNvgshoVcXG28QCJ5IPAOkznLuOXSVp6e5gifptgjKdTnCgMrKKX3WigK2JfhSMwupDRr8smTgqVxu50wjV8AXGo_Nq6UbIogS-QfMKbUN9P9Olm4t5TNnQTJ9q5lDiQj6Dh5NzH-bWjOwOnwjprDi0-TVoUAtB04OLvSrJDUWYThl1vizEdD8qaO9GVGaxd5ouzwZsjwRJmB00uvdlE4YTNnEhHp1gsLcWhGYAhQ0SAa6438VAMKZMkThfa9vFiASCfPaEcyEdlf459kxcZxAQ6dqjU_BGNgc5jh779hCTO7-A8eFcrNXmYh6fo6KEcq6CBcXwuKiNJyzCVD6FfFuV3nLeHk3-FCYdxq6bbZjdk3T3TZFJSsx_beHY731p1SeNLhhtid7j9iAbSNc3EiCuAz-vonc_g1594DAZ-aSpbJzkpkw
https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU

