UGDOMOSIOS VEIKLOS SVAITĖS PLANAS 2 – 3 METŲ
VAIKAMS
Data: 2020 gegužės 11-15 d.
Tema: „ Mano ūkis “
Tikslas. Supažindinti vaikus su gyvūnais, gyvenančiai ūkyje.
Uždaviniai: susipažinti su gyvūnais, kurie gyvena ūkyje, sužinoti kaip jie vadinasi, įvardinti jų
skleidžiamus garsus, spalvas, skirti sąvoką „ didelis - mažas “.
Pirmadienis

Gyvūnėliai pametė savo uodegas, pabandyk jas surasti.

Supažindinkite vaikus su ūkio gyvūnais, kur kas gyvena, jei turite galimybę, aprodykite ūkį kaime,
papasakokite kuo jie minta.

Karvė

Avis

Arklys

Paršiukas

Ožka

Višta

Paprašykite vaikų įgarsinti rodomų gyvūnų garsus, spalvas, juos pavadinti.

Antradienis
Eilėraštukų mokymasis nėra tik smagus laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir nauda vaikui. Eilėraščių
mokymasis lavina vaikų atmintį, susikaupimą, vaizduotę, turtina žodyną.
TU KARVYTE
Tu karvyte raudonoji ragelius dažnai kilnoji.
Jau dabar man neberiesta, valgau sūrį, valgau sviestą.
Kiek tik noriu ir pienelio, tik tau reikia daug šienelio.
Mažai turiu dobilėlių, reikia šieno, pakratėlių.

Spalvinkite knygeles, tai skatins vaikų kūrybiškumą.
Jeigu turit namuose stalo žaidimų su gyvūnais – puiku. Galima pažaisti žaidimą „Kas ką valgo?“.
Susipažinsim su gyvūnais, sužinosim kuo jie maitinasi. Galima tokį žaidimą pažaisti ir su Lego
kaladėlėmis, ir su žaisliukais.

Lauke, jei bus geras oras, galima pažaisti su kamuoliu visai šeimai kitą šio žaidimo versiją „Kas ką
valgo?“

Meti kamuolį žaidėjui ir klausi: Ką valgo (ėda) šuniukas? Gražinant kamuolį atgal atsakyti – Kaulą.
Mesti kamuolį kitam ir klausti kito klausimo, pvz. Ką ėda karvutė? Gražinant, atsakyti - Žolę. Ir
taip toliau.
Na, o čia užduotėlė surasti gyvūnėlių šešėlius.

Trečiadienis
Pasiklausykite dainelės apie vištytę, tai lavins vaikų vaizduotę, turtins žodyną, tobulins klausos
įgūdžius.
https://www.youtube.com/watch?v=vyE_Joq0CzM

Pasiklausykim lietuvių liaudies dainos “Aš turėjau gaidį”. Šioje dainoje tikriausiai išgirsit kaip
“kalba” visi ūkio gyvūnai.

https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA
Žaidimas suvaidink gyvūnų balsus
Vaikas sėdi ir jūs rodote korteles su gyvūnų nuotraukomis. Svarbu tas korteles parodyti su intriga,
atidengti po mažu, ar greit padoryti, vėliau lėčiau, kad vaikai pamatytų ir suvaidintų.
Kiek daugiausia viščiukų gali tilpti lape? Linksmas darbelis, nereikalaujantis daug priemonių!

Ketvirtadienis
Jei bus noro, kartu su vaikais pasigaminkite smeigtukų su gyvūnais, susmeikite juos į vaisius, taip
pratinsite vaikus prie sveikos mitybos, papasakokite kodėl vaisius valgyti sveika.

Pasiklausykite dainelės kartu. Muzika lavina vaikelių girdimąją atmintį, intuiciją, logiką,
komunikabilumą, išlaisvina mažylių kūrybiškumą, taip pat padeda vystyti vaikučio kalbą.
https://www.youtube.com/watch?v=taN50OJRcAI
Idėjos sveikam apetito sužadinimui.

Eilėraštukas vaikams.
SENAS JONAS TURI ŪKĮ
Senas Jonas turi ūkį,
Ei – a ei – a o
Ir turi ūkyje viščiukų,
Ei – a ei – a o
Vienas: cip cip cip,
Kitas: cip cip cip,
Ir visi viščiukai: cip cip cip cip cip cip...
-ančiukų
-paršiukų
-šuniukų
Penktadienis
O kaip gi ūkyje be svečio ežiuko...
Ar turite namie skalbinių segtukų? Traukite juos čia – jų suspaudimas ir atleidimas puikiai treniruoja
mažus pirštelius. Iš kartono arba kietesnio popieriaus iškirpkite ežį be spyglių, o juos atstos skalbinių
segtukai, prisegti mažylio pirštų. Segioti segtukus galima prie bet ko, kietesnio popieriaus lapo,
pagalvėlių, servetėlių ir pan. Jei skalbinių segtukų neturite, galima pasiūlyti sąvaržėlių, jų sagstymas
taip pat reikalauja įgūdžių.

Eilėraštukas apie ežiuką.

EŽYS

Oi ežy, ežy, ežy,
Ką spygliukuose neši?
- Ogi matot, ripu tapu, visą šūsnį klevo lapų.
Rausvą obuolį iš sodo,
Štai ir viskas, kaip atrodo.
- Pasakyk, dygus vikruoli,
Kaip taisysi žiemai guolį?
- Netrukdykit, ripu tapu, Po medžiu iš aukso lapų.

Kad vaikučiams neliūdna būtų – dainelė.
https://www.youtube.com/watch?v=TtMv_HXyDVA
Galima žaisti įvairius stalo žaidimus su gyvūnėliais – Domino, Kur kas gyvena? Tokie žaidimai lavina
vaikų pastabumą, vaizduotę, skatina žingeidumą.

Savaitės aptarimas
Šią savaitę kalbėjom apie naminius gyvūnėlius. Apie tuos, kurie gyvena ūkyje prie namų, kuriems
reikia žmogaus pagalbos, kad jie galėtų išgyventi, todėl jie ir vadinami naminiais. Padėkime vaikams
tai suvokti, papasakokite vaikams, kodėl šie gyvūnai gyvena ūkyje, kokią naudą žmogui jie duoda.
Ir, žinoma, pagal galimybes ,- labai lauksim jūsų darbelių nuotraukų...

