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Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis‘‘
2021 metų vasaros ugdymo veiklos planas
Vasaros laikotarpiu didžiąją dienos dalį vaikai ugdysis lauko aplinkoje. Pagrindinis
dėmesys bus skiriamas vaikų fiziologinių, saugumo, socialinių, saviraiškos poreikių tenkinimui.
Visa veikla vykdoma per žaidimą. Žaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas. Žaisdami
vaikai įgyja naujos patirties, žinių, įgūdžių, ugdoma smulkioji ir stambioji motorika, kalba,
vaizduotė, lavinami protiniai gebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės.
Sieksime, kad žaisdami vaikai:
Įgytų įdomios, aktualios, prasmingos patirties.
Aktyviai veiktų inspiruotoje ir pedagogų tikslingai inicijuotoje veikloje, patirtų judėjimo
džiaugsmą.
Lavintųsi vaizduotę, ugdytųsi pasitikėjimą savo jėgomis, jaustų kūrybinę laisvę, savitai
įgyvendinami netikėtas idėjas.
Mokytųsi tausoti gamtą, perprastų žmogaus ir gamtos ryšius, tyrinėtų, eksperimentuotų
su įvairiomis medžiagomis.
Dalintųsi turima patirtimi, džiaugtųsi naujais atradimais bendraujant ir bendradarbiaujant
su skirtingo amžiaus vaikais, suaugusiais.

BIRŽELIS
Laikotarpis
I savaitė

Veiklos turinys
Balionų savaitė
Pūsime balionus, vardinsime jų spalvas, žaisime įvairialypius žaidimus (,,Pagauk balioną‘‘,
,,Atmušk balioną‘‘, ,,Balionų mūšis‘‘, ,,Suglebęs balionas‘‘, ,,Balionai su užduotimis‘‘,
,,Karštas balionas‘‘,, Pagauk raudoną/ geltoną/ žalią balioną“ ir kt.), kursime (piešime
pasitelkiant balionus ir ant jų, gaminsime Miltinukus ir t.t.) bei eksperimentuosime
(,,Balionas karštame – šaltame vandenyje‘‘, ,,Įsielektrinęs balionas‘‘, ,,Nesprogstantys
balionai‘‘, ,,Linksmasis balionas‘‘ ir kt.).

Jei už lango lyja... Veiklas pritaikysime atsižvelgdami į grupės vaikų amžių ir ugdymosi ypatumus. Veiklų
pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,,7 eksperimentai su balionais - Pasidaryk pats‘‘, ,,Lengvas ir gražus
rankdarbis – Miltinukas‘‘, ,,Sztuczki z balonami dla dzieci: Jak wykorzystać balony ? [
pomysły na balony ]”, ,, 12 świetnych balonowych sztuczek i pomysłów‘‘, ,,25 prostych 5minutowych sztuczek z balonami‘‘.
II savaitė
Saugaus elgesio vasaros metu savaitė
Gilinsime žinias apie saugaus elgesio vasaros metu svarbą. Lauko teritorijoje, įstaigos
erdvėse iškabinsime saugaus elgesio paveikslėlius (saugus elgesys grupėje, lauke su draugais
ir suaugusiais). Aptarinėsime ženklų reikšmes, priežasties – pasekmės ryšius (tinkamasnetinkamas elgesys).
Jei už lango lyja... Kalbėsimės apie tinkamą – netinkamą elgesį, žiūrėsime atitinkamus tikslinius edukacinius
filmukus. Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,,Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo. Ką
pasakė Kakė Makė?‘‘, ,,Kodėl muštis negerai. Ką pasakė Kakė Makė?‘‘, ,,Мультфильм:
Школа хороших манер. Этикет‘‘.
III savaitė
Augalų ir medžių tyrinėjimo savaitė
Susipažinsime su įvairiais augalais. Pradėsime kurti herbariumus, pinsime vainikus,
komponuosime puokštes. Kursime atvirukus ir įvairias kompozicijas iš džiovintų augalų ant
skirtingų pagrindų (asfaltas, smėlis, medžio žievė, kartonas ir t.t.). Tyrinėsime darželio
teritorijoje esančius medžius, jų žievę, spyglius, lapus. Matuosime medžio kamieno storį,
lyginsime lapų spalvą, dydį, atrasime šešėlius ir atspindžius. Organizuosime išvykas į mišką.
Jei už lango lyja... Iš gamtinių medžiagų gaminsime paveikslėlius, mandalas. Ragausime įvairių vaistažolių
arbatas (melisos, liepos žiedų, čiobrelių, kmynų ir kt.), aptarsime jų skonį ir gydomąsias
savybes. Žaisime su šviesos stalais tyrinėdami augalus, lapus, medžio žievę, šaknis. Veiklų
pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,,Medžių paslaptis‘‘, ,,Pirštukų pasaka‘‘, ,,Edukacinė lauko žaidimų
aikštelė- Eko-virtuvė‘‘.
IV savaitė
Sensorinių žaidimų savaitė
Vaikščiosime sensoriniu takeliu, kuris leis pajusti skirtingų pluoštų, faktūrų, kontrastų,
formų, dydžių priemones vaikštant basomis arba su kojinėmis. Gaminsime savos gamybos
sensorinius žaislus – į medžiaginius maišelius pripildydami įvairias kruopas, giles, kaštonus
ar kitas turimas priemones.
Jei už lango
lyja....

Žaisime su įvairiomis sensorinėmis priemonėmis esančiomis grupėje: kilimėliais, geliniais
kamuoliukais, įvairiomis kruopomis, gamtinėmis medžiagomis, kinetiniu smėliu.
Apsilankysime įstaigos sensoriniame kambaryje. Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,,Vaikų
sensorinių ir pažintinių įgūdžių lavinimas‘‘, ,, Metodinių ugdymo priemonių iš antrinių
žaliavų virtuali knyga „Antrasis daiktų gyvenimas" II dalis“, ,, Sensorinis motorikos
lavinimas“, ,, Dėmesio, smulkiosios motorikos ir vizualinių įgūdžių lavinimas. "Jūros
akmenėliai", ,, Dėmesio, smulkiosios motorikos ir vizualinių įgūdžių lavinimas. "Spalvoti
pieštukai".
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IV savaitė

Pievos gyventojų pažinimo savaitė
Pagilinsime žinias apie pievų gyventojus: boružėlės, skruzdėlės, vorai, sraigės, bitės, drugiai
ir t.t. Domėsimės jų išvaizda, gyvensenos ypatumais. Ieškosime vabalų, šliužų, vabzdžių
panašumų ir skirtumų, išskirdami jų savitumą. Pasitelkdami padidinamuosius stiklus leisimės
į gamtos paslapčių tyrinėjimo pasaulį.
Darželio teritorijoje ieškosime vabalų, sraigių, skruzdžių, boružių, žiogų. Stebėjimo,
tyrinėjimo tikslais juos patalpinsime į stiklainius su dangčiais. Stebėsime vabalus įvairiuose
indeliuose per padidinimo stiklą. Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,,Mieszkańcy łąki - film
edukacyjny dla dzieci“, ,, Pszczółka śpi w ogrodzie“, ,, Pirštukų pasaka‘‘, ,, Mieszkańcy łąki
- film edukacyjny dla dzieci“, ,, Owady - Nauka zwierząt dla dzieci - Bajka edukacyjna dla
dzieci“, ,, Насекомые для детей. Учим названия и виды‘‘, ,, Насекомые для детей –
развивающий мультик для детей (малышей и дошкольников)“.
Vandens ir smėlio žaidimų savaitė
Statysime pilis iš šlapio smėlio ir gamtinių medžiagų: kriauklyčių, šakelių, žolyčių.
Tyrinėsime rankų, kojų pėdsakus smėlyje, kursime šlapių pėdsakų takelius. Žaisime su
vandens pripildytais balionais, pūsime muilo burbulus, laistysime įstaigos kieme žydinčius
augalus. Gaminsime laivelius, žuvytes, antytes, lelijas, juos plukdysime vandens
baseinėliuose.
Žaisime ir eksperimentuosime su vandeniu. Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘:
,,Auta dla dzieci,autka,zabawa autkami.Autos für Kind,cars for Kids.Bajki dla dzieci,Juegos
de coches“, ,,Piasek kinetyczny“, ,, Jak zrobić piasek kinetyczny - Zielony Dzwoneczek“,
,,Przelewanie wody", ,, Игры для детей на улице - Собираем Формочки - Видео про
Песочницу‘‘.
Spalvotų žaidimų savaitė
Piešime lauke kreidelėmis ant asfalto, akmens. Pamėginsime piešti pasitelkiant žolytes, gėlių
žiedus, akmenukus ir kitas gamtines medžiagas. Kursime mandalas, labirintus ir įvairias
kompozicijas iš gamtinių medžiagų. Gaminsime spalvų vilkelius, eksperimentuosime su
vandeniu ir spalvomis. Žaisime judriuosius spalvų įsiminimo žaidimus: ,,Šviesoforas“,
,,Vilkas ir spalvos‘‘, ,,Spalvoti kiaušiniai‘‘ ir kt.
Žaisime su kinetiniu spalvotu smėliu, kruopomis, miltais ir t.t. Maišysime vandenį įvairiomis
spalvomis. Piešime pasitelkę pievoje surinktus augalus, gėles. Veiklų pavyzdžiai
,,Youtube‘‘: ,, Hidrofobinis smėlis - Pasidaryk pats‘‘, ,, Piasek kinetyczny • DIY Jak zrobić
kinetyczny piasek w 5 min? • Zrób to sam • Kreatywne zabawy‘‘, 6 kwietnia Eksperyment z
kolorami część 1, ,, Арт студия для детей Идеи для занятий с песком“.
Vėjo žaidimų savaitė
Stengsimės sukelti vėją įvairiomis priemonėmis: plevėsuosime skaromis, žaisime su
balionais, aitvarais, vėjo malūnėliais, pūsime švilpynes, muilo burbulus. Pagaminsime
popierinius laivelius plukdyti vandenyje, išpūsime spalvų piešinius ant popieriaus,
vandens ir t.t.

Jei už lango
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Tyrinėsime balas, išmatuosime jų gylį, formą. Aptarsime aprangą, kurią rengiamės esant
lietingiems orams: aulinukai, lietpalčiai, skėčiai. Mokinsimės įvairių kvėpavimo pratimų.
Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,, Edukacija „Trispalviai LAISVĖS malūnėliai“, ,,Pasakaitė Žmogus, šaltis, vėjas ir saulė | bendrine kalba | TILIDŪDA pasakos vaikams‘‘, ,,Kałużyści‘‘,
,, Esy-floresy "wiatrem" malowane - Grupa Żółta‘‘, ,, Żywioły ziemi - Energia wiatru‘‘,
,,ПОЧЕМУ ДУЕТ ВЕТЕР? Окружающий мир.‘‘
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Žaidimų savaitė
Susipažinsime su žaidimų įvairove. Žaisime žodinius, siužetinius-vaidmeninius, vaidybinius,
kūrybinius, funkcinius, konstrukcinius, judriuosius žaidimus.
Kiekviena grupė (pagal tematiką, pagal sudarytą planą pvz.: vienas žaidimas judrus, kitas
žaidimas-pirštukų ir t.t.) pamokins kitų grupių vaikus skirtingus žaidimus nepriklausomai
nuo kalbos skirtumų.
Bandysime pasitelkiant įvairias gamtines priemones žaisti ,,Kryžiukus-nuliukus‘‘,
šachmatus, šaškes. Žaisime su grupėje esančiais stalo žaidimais, dėlionėmis. Veiklų
pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,, Pirštų žaidimai vaikams. Vilma Venckutonytė iš
GyvenkLengvai.lt“, ,,Pirštukų pasaka‘‘, ,, Chodzi lisek film“, ,,Zabawy z rytmem“, ,,
Пальчиковые игры. Раннее развитие. Пальчиковая гимнастика. Игры для малышей.
Люляби TV тсв“.
Sportinių - judrių žaidimų savaitė
Aktyviai veiksime pasitelkdami kamuolius, lankus, skraidančias lėkštes, teniso kamuoliukus.
Ridensime kamuolius su šluota, pagaliu į taikinį numušdami kliūtis. Gaminsime laikraštines
gniūžtes ir mesime į krepšį. Organizuosime estafetes, žaisime judriuosius žaidimus:
,,Gaudynės‘‘, ,,Slėpynės‘‘, ,,Žuvų tinklas‘‘, ,,Gyvatės uodega‘‘, ,,Drugelių gaudymas‘‘,
,,Trečias bėga‘‘, ,,Aukščiau žemės‘‘ ir kt.
Veiklas pritaikome grupės aplinkai. Žaisime žaidimus grupės aplinkoje: ,,Šilta-šalta‘‘,
,,Šansas‘‘, ,,Valgoma-nevalgoma‘‘, ,,Akla višta‘‘, ,,Atspėk kas tai?‘‘ ir t.t.
Aptarsime mėgstamiausias sporto šakas, domėsimės jų įvairove. Veiklų pavyzdžiai
,,Youtube‘‘: ,, Judriųjų žaidimų poveikis gerai vaiko savijautai‘‘, ,, Judrus žaidimas
"Olimpiniai žiedai“, ,, Русские народные подвижные игры фильм“.
Orų stebėjimo savaitė
Supažinsime su termometru, stebėsime oro temperatūrą iš ryto, per pietus ir vakare.
Aptarsime pakitimus: kada oro temperatūra žemiausia, aukščiausia ir pan. Pabandysime vesti
orų kalendorių. Su mažesniais vaikučiais įsisavinsime gamtos reiškinių pavadinimus (saulė,
debesys, vėjas ir t.t.), žaisime imitacinius žaidimus, bandysime įsiminti vaivorykštės spalvas.
Stebėsime orus per spalvotus vitražinius akinius. Atliksime eksperimentus atvaizduojančius
gamtos reiškinių. Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,, Ledas, vanduo, garai - Vaikų
enciklopedija“, ,, Spalvos vaikams Lietuviškai‘‘, ,, SUPER ZABAWA - Deszczyk pada,
błyskawica - zabawa muzyczna - prowadzenie Machmar‘‘, ,,Zjawiska atmosferyczne dla
dzieci“, ,, Детям про явления природы. Времена года изучение для детей“.
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Kelio ženklų savaitė
Gilinsime žinias apie saugaus elgesio svarbą. Piešime kelio ženklus, perėjas, transporto
priemones. Gaminsime keliautojų atributus – vairus, policijos skiriamuosius ženklus,
mašinos numerius. Kusime žemėlapius, žymėsime kelionių maršrutus. Lauko teritorijoje
iškabinsime daug saugaus eismo ženklų, perspėjančių ženklų, kalbėsime apie jų reikšmes.
Ant smėlio, asfalto kursime mašinų eismą kelyje, sudėtingus kelio ruožą (viadukus, tunelius,
tiltus).
Žaisime su transporto priemonėmis, statysime jiems kelius, tiltus ir pan. Kursime kelių
ženklus, šviesoforą, žiūrėsime tikslingus edukacinius filmukus.
Veiklų pavyzdžiai ,,Youtube‘‘: ,, Išmok kartu su Kitsy kaip saugiai elgtis kelyje! Smagi,
edukacinė laida vaikams“, ,, Правила поведения на улице и дороге“, ,, Bezpieczeństwo
dzieci na drodze“, ,,Jak przechodzić przez ulicę? I Rymowanki dla dzieci I Lulek tv“.
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