
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“ 
 

Sausio 4–8 d. 
 

Tema „Aš ir laikas. Mano diena.“    

 

Uždaviniai: 

Siekti, kad vaikas: 

- Permanytų metų laikų kaitą, jų pasikartojimo ritmo pastovumą, išgyventų džiugią 

būsimų gamtos pokyčių, švenčių, pramogų, augimo nuojautą, laukimą, viltį; 

- Metus matuotų nuveiktais darbeliais, reikšmingais įvykiais, naujai atsiradusiais 

sugebėjimais, mokėjimais, augimo atžymomis; 

- Pajustų ir įsigyventų į dienos ritmą (nuo ryto iki vakaro); 

- Sužinotų, kad yra įvairių laiko matavimo priemonių (laikrodžių, kalendorių) ir 

jomis naudotųsi; pažintų laiko matus: sekundė, minutė, valanda, para, savaitė, 

mėnuo, metai). 

 

Numatoma veikla: 

- Diskusija „Kodėl keičiasi metų laikai?“; 

- Pasakojimas vaikams „Žemės kelionė apie Saulę“; 

- Pokalbiai „Metų laikai“, „Dvylika mėnesių“, „Mano savaitė“, „Mano diena“, 

„Laikrodis“;  

- Išbandymai „Ką galime atlikti per sekundę, minutę, valandą?“; 

- Didaktiniai žaidimai „Metų karuselė“ (leidinys „Pažįstu aplinką ir save“); 

- Eilėraščių A. Matučio „Trumpiausia diena“, A. Puišytės „Vakaro žingsniai“, Z. 

Gaižauskaitės „Naktis“, „Taip sukasi metai“, B. Brazdžionio „Laba rytą“ ir „Labanakt“, 

V. Sasnausko „Mano diena“ skaitymas; 

- Pasakos „Dvylika mėnesių“ ir A. Grė knygutės „Tomukas ir laikas“ skaitymas; 

- Kurti metų laikų paveikslėlius žiemos, pavasario, vasaros ir rudens tematika, parinkus 

korteles su būdingais gamtos vaizdais ir komponuojant jas pagal sezoną apsirengusių, 

dirbančių, pramogaujančių vaikų figūrėles, išsikirptas iš žurnalų, senų spalvinimo 

knygelių, atvirukų; 

- Susidomėjus metų laikų tyrinėjimu, sudaryti pavasario, vasaros, rudens, žiemos „spalvų 

ratą“; 

- Pasakoti, svarstyti, aiškinti, prisimenant seniai išgyventus dalykus, renginius; 

- Sudaryti savaitės darbelių ir pramogų kalendorių (pvz., iš septynių plaštakos atspaudų); 

- Sudėti „paros juostą“ iš paveikslėlių, vaizduojančių besikeliantį, besitvarkantį, 

žaidžiantį ar ką nors veikiantį vaiką; lyginti kelių dienų „paros juostas“, pastebint, (pvz., 

kad prausiausi kasdien, o piešiau tik šiandien,...); 

- Ant paruoštų skritulio formos kietesnio popieriaus lapų daryti laikrodį, išsikerpant bei 

išdėliojant ar kopijuojant skaitmenis, stengiantis nesumaišyti jų eilės, paliekant vienodus 

tarpus tarp jų, pritaisant didžiąją ir mažąją rodykles. Pirštelių sukti rodykles ir nustatyti 

norimą laiką, tokiu būdu pramokstant laikrodį pažinti ir juo naudotis; 

- Piešti, tapyti, raižyti žiemos, pavasario, vasaros, rudens mišką, pievas, miestą, 

naudojantis metų laikų ypatumams išreikšti tinkančia technika. 
 

 


