
Veikla skirta 4 – 5 metų vaikams 

UGDOMOJI VEIKLA.   Žiemos džiaugsmai. Veiklos kieme, miške ir namie. 

KĄ TURIME ŽINOTI.  Žiema – tai šalčiausias 

metų laikas, kai pradeda iš dangaus kristi baltas 

purus sniegas. Jis nukloja visą žemę. Pradeda 

spausti šaltukas.  

Šiuo metų laiku svarbu mums saugotis ir 

nesušalti.  Keliaudami į lauką turime tinkamai 

apsirengti. Žiemą  svarbiausia rengtis sluoksniais. 

Taip bus galima išlaikyti kūną sausą, šiltą ir 

neperšalti. Mūvėti pirštines, užsidėti kepurę, 

užsirišti šaliką, apsiauti žieminius batus. Balta žiema, vaikams tikras džiaugsmas. 

Galima, jei limpa sniegas, sulipdyti sniego senį, pilį, labirintą ir kt., smagiai leistis nuo 

kalniuko su rogutėmis, surengti sniego mūšį, stebėti paukščių, gyvūnų ar savo  pėdsakus 

sniege... Reikia nepamiršti ir Lietuvoje likusiu  žiemoti paukščių. Įrengti jiems lesyklėles 

ir periodiškai paberti grudų, sėklų ar duonos trupinėlių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekimai 

 Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, savaip, savarankiškai.(Saugumo ir 

pripažinimo poreikis,5 ž.) 

 Natūraliai kitiems kalba apie tai ką žino, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina 

(bendravimo poreikis, 5ž.) 

 Pieštuką ir žirkles laiko beveik taisyklingai. Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius 

pirštais ir ranka. (savarankiškumo poreikis, 5ž.) 

 Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, 

jeigu...(pažinimo poreikis, 5ž.) 

 Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, 

keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus. Tuo džiaugiasi. (saviraiškos 

poreikis, 5ž.) 

 

Kaip suaugusieji padeda vaikams ugdytis numatytus gebėjimus 

 Suteikia vaikui sprendimų laisvę, veiklos pasirinkimo galimybę tam, kad didėtų vaiko 

pasitikėjimas savimi. 
 Lavina sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą, diskutuoja, palaikant kiekvieno vaiko pokalbį, 

laisvą pasakojimą.  
 Žadina vaikų smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka. 
 Sudaro galimybes vaikui susidurti su naujais aplinkos objektais, reiškiniais, 

žmonėmis, žadinant vaiko interesą su juo susipažinti, domintis vaiko interesais, 

klausimais. 
 Pastebi, padrąsina ir skatina vaikų kūrybos stilių, individualią raišką, vizualinę 

kūrybinę saviraišką. 
 Veikia kartu su vaiku; demonstruoja pavyzdį, išklauso ir palaiko vaiko idėjas; rodo 

pagarbą ir pritarimą, gėrisi meninės raiškos procesu ir rezultatais. 

 



 

 

 

 

SNIEGO SENIS 

Mes nul ipdėm žmogel iuką ,  

Sniego senis  j is  vardu – 

Džiaugsiuos aš  i r  dž iaukis  tu .  

Senio  akys  –  ta i  angl iuka i .  

Nosis  –  morkos gabal iukas,  

Rankoj  š luota  –  ta i  smagu – 

Džiaugsiuos aš  i r  dž iaukis  tu .  

 

 

Veiklų tikslai 

Siekti, kad vaikai: 

 Drąsiai reikštų savo mintis, pastebėjimus, įspūdžius; 

 Tiksliau atliktų sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka. 

 Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atliktų kiek galima daugiau savarankiškai, nepavykus su 

suaugusiojo pagalbą; 

 Gebėtų paaiškinti, kas yra žiema kaip tinkamai apsirengti einant į kiemą; 

 Sužinoti kodėl vieną dieną sniegas limpa, o kitą- ne; 

 Susipažinti su saugaus elgesio taisykles čiužinėjant ledu, leidžiantis rogutėmis nuo 

kalno, mėtantis sniegu. 

 Formuoti sniego figūras, įsitikinti, kad jas galima lengvai keisti, šaldyti, tirpdyti ,dažyti 

sniegą ir ledą; 

 

 

 

 

 

 



 

Idėjos vaikų veiklai lauke 

 

 
Keletą veiklų pavyzdžių lauke 

 

 
 



 

Idėjos vaikų veiklai namie 

 

Mankšta muzikos ritmu. 

 

 https://m.youtube.com/watch?v=B9a3GzZvlcI 

 https://m.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU 

 https://m.youtube.com/watch?v=dyjoUANLsgQ 

 

 

 

 

                                                 Pasakos 

 

 https://m.youtube.com/watch?v=VdZG1NXNjck&t=412s 

 https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000134412/vakaro-pasaka-maja-lunde-sniego-

sese-3-d 

 https://www.youtube.com/watch?v=-v6Napg05q8&ab_channel=SkaitauGarsiai 

 

 

 

Žaidimai 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e2adf98653b 

 

Dainelės 

 https://m.youtube.com/watch?v=cQV5eAmXoIc 

 

 https://m.youtube.com/watch?v=TeF7XGB2okU 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ax8VB8io8NA&ab_channel=Dain%C5%B3Karus

el%C4%97.TV 
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Sukurkime lesyklėlę 

 
   

Sukurkite pačia gražiausia kepurę. 

  

 



Pabaigti šalikų raštą ir nuspalvinti. 

 

 

Snaigės aplikacija. Sukarpyti spalvotą popierių ir apklijuoti snaigę. 

 \Ppp  

Pabaigti piešti sniego senį arba nupiešti. Jei per sudėtinga tiesiog nuspalvinti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičiuoti daiktus, žaislus ir kt. iki 10. Skaičius apvesi pieštukų arba nuspalvinti. 
 

 

 

!Kiekvieną paveikslėlį galite nusikopijuoti ir pasididinti 

(atsispausdinti). 



Po veiklų, išklausius dainelių, pokalbiuose su vaikais naudokite šiuos 

klausimus: 

o Kas patiko labiausiai? Kodėl? 

o Kas nepatiko? Kodėl? 

o Ką norėtum pakeisti? Kodėl? 

o Kas atsitiktų jei...? 

o Kas svarbiausia tau? 

o Kodėl tu taip galvoji? 

o Kodėl dabar pakeitei nuomonę? (gal) 

o Ar yra kitas būdas tai daryti? 

 

 

KĄ STEBĖTI IR VERTINTI? (pagal pasirinktus ugdyti gebėjimus) 

 Ar vaikas suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, savaip, savarankiškai. 

 Ar natūraliai kitiems kalba apie tai ką žino, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina. 

 Ar pieštuką ir žirkles laiko beveik taisyklingai. Ar tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius 

pirštais ir ranka.  

 Ar išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Ar lengvai sugalvoja, 

keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus. Ar tuo džiaugiasi.  

Parengė „Geniukų “ grupės auklėtojos: Jurgita Lasevičienė, Gintarė  

Vosiliūtė 


