
„SAULĖS ZUIKUČIŲ“ grupės ugdymo planas

Data:  2020.06.08 – 2020.06.12
Tema:  VANDUO
Tikslai ir uždaviniai: Siekti, kad vaikas daugiau sužinotų apie vandenį, suvoktų vandens svarbą žmogui ir 
visam supančiam pasauliui, kad žinotų, kaip veikia vandens ciklas, išgyventų džiugių akimirkų, 
konstruodamas, eksperimentuodamas ar tiesiog žaisdamas su vandeniu.

IDĖJOS VEIKLAI

- Padėkime vaikui pačiam atspėti šios savaitės temą, tiesiog paklausinėdami:

• Glėbiu neapimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga nesuturėsi. Kas? (Vanduo)

• Kaip nori pjauk – neperpjausi, kaip nori kirsk – neperkirsi. Kas? (Vanduo)

• Bėga, bėga, akmenis čiupinėdama, pakraščius žiūrinėdama. Kas? (Upė)

• Manęs dažnai laukia, o kai ateinu – visi, kaip patrakę nuo manęs bėga. Kas? (Lietus) 

- Padiskutuokime drauge su vaiku: kas nutiktų, jei nebeliktų vandens?...

- Kiek džiaugsmo gali suteikti vanduo – apie tai siūlome pasižiūrėti seną gerą animacinį filmuką „Tekėk, 
upeliuk“:
https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQ  (trukmė – 19:20) 

- Paklauskime vaiko: kaip tu manai, iš kur atsiranda vanduo?
Vaikui išsakius savo mintis ir samprotavimus, parodykite jam paveikslėl ir leiskite/padėkite pačiam atrasti ir
įvardinti vandens ciklą.

https://www.youtube.com/watch?v=fKCXU8P6aaQ


- O dabar galima nuspalvinti vandens ciklo paveikslėlį.
Į atitinkamus langelius reikia įrašyti žodžius, nusakančius, ką vanduo veikia:

KAUPIASI     TEKA     GARUOJA    LYJA

Kai piešinukas bus baigtas, paprašykite vaiko dar kartą paaiškinti, kaip čia viskas vyksta…

Padiskutuokite su vaiku apie tai, kas nutiktų, jei išimtumėme vieną iš keturių paveikslėlių (vieną iš 
keturių vandens ciklo grandžių)...  



- Dabar truputis matematikos patiems gudriausiems gudručiams iš „Gudručio“…
Suskaičiuokite, užrašykite ir nupieškite atitinkamą skaičių lašelių:

Suskaičiavus galima ir nuspalvinti. 
Gal norėsite, kad jūsų lietutis būtų linksmas? Lašeliai gali būti pačių įvairiausių spalvų… :)

- Po tiksliosios matematikos – lyriška daina apie lašelius…

https://www.youtube.com/watch?v=EIpXYnFMf5M

https://www.youtube.com/watch?v=EIpXYnFMf5M


- Na ir žinoma – koks vanduo be laivelių… Jų galima susikonstruoti pačių įvairiausių…

Detali vaizdinė instrukcija, kaip išlankstyti tradicinį popierinį laivelį:
https://www.youtube.com/watch?v=dFopAwWZ8ss 

Karštą dieną jums tikrai patiks lediniai laiveliai. Kaip juos pasidaryti, rasite čia:
https://mama.tv3.lt/show-article/5411/zaidimas-vandens-dubenyje-ledo-laivelis 

https://mama.tv3.lt/show-article/5411/zaidimas-vandens-dubenyje-ledo-laivelis
https://www.youtube.com/watch?v=dFopAwWZ8ss


- Eksperimentas su vandeniu, kurį galima užbaigti gėlyčių laistymu…

Detalų aprašymą ir vaizdo įrašą rasite čia: 
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/06/eksperyment-dla-dzieci-magiczne-oowki.html?
fbclid=IwAR1OjbgXmQJxVRjwzioqmzwwULq9YQ5vUIhD-wcB9avNy_bBX81eumk5Ai0 

- Smalsiukams ir žiniukams - papildoma informacija apie vandenį žmogaus organizme...

- - - - -

Visiems – saulėti linkėjimai nuo mokytojų Aušros ir Vidos!… :)

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/06/eksperyment-dla-dzieci-magiczne-oowki.html?fbclid=IwAR1OjbgXmQJxVRjwzioqmzwwULq9YQ5vUIhD-wcB9avNy_bBX81eumk5Ai0
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/06/eksperyment-dla-dzieci-magiczne-oowki.html?fbclid=IwAR1OjbgXmQJxVRjwzioqmzwwULq9YQ5vUIhD-wcB9avNy_bBX81eumk5Ai0

