
AKCIJA „VEIKIME DRAUGE“ 

AKCIJA SKIRTA SKATINTI ĮSITRAUKTI Į 

UGDOMĄSIAS VEIKLAS NE TIK DARŽELYJE, BET 

IR UŽ JO RIBŲ.

Organizatoriai: Viktė Radavičiūtė, Irina Žukovskaja, Irina 
Blažaitienė



Idėja

5 dienas per savaitę Jums bus pateikiamos 5 nesudėtingos užduotys, kurios lavins 5 svarbiausius 
vaiko pojūčius—skonį, klausą, lytėjimą, regėjimą, judėjimą.

Kiekvieną savaitę bus vis nauja tema kupina naujų pažinčių!

Trumpas planas ką Jums, drauge su vaikučiais, reikės nuveikti:
1. Savaitės pradžioje gausite visas 5 užduotėles, kurias turite įvykdyti (kasdien po vieną). 

2. Nufotografuoti savo mylimiausius jas atliekant. 

3. Savaitės pabaigoje atsiųsti nuotraukas įstaigos el. paštu linelisakcija@gmail.com 
nurododat vaiko vardą ir grupę. 

4. Laukti kitos savaitės užduočių. VISKAS! 

5. Pasibaigus akcijai—aktyviausi bus nustebinti 



„Mano žemė“

Peržiūrėkite filmuką „Diena ir naktis“:

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M

(nukopijuokite nuorodą į savo naršyklės langą arba spustelėkite nuorodą)

Pirmoji užduotis—daryti vaisių mandalą, iš norimų vaisių ar daržovių, tokią pat 

spalvotą ir gražią kaip mūsų Žemė. Galima ir mandalą nupiešti ar suklijuoti iš žurnalų 

iškarpų.

https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M


„Mano žemė“

Antroji užduotis—drauge perskaitykite eilėraštį.

PASKAITYKITE DRAUGE:
Nuoroda:
https://www.storyjumper.com/boo
k/read/24825188/KAS-TAI-YRA-
%C5%BDEM%C4%96-#page/6

Žaliuoja Žemė –

Visiems gražu.

Kai žydi gėlės,

Lakstyt smagu.

Ruduo ateis vėl,

Lapai šėlios.

Žiemai paspaudus

Snaigutės šoks.

Nebus to grožio,

Vai negerai,

Jei Žemę skriausim

Blogais darbais.

Pravirks nuo šiukšlių

Gėlių laukai,

Ir džiaugsmo mūsų

Neliks tikrai!

Mylėkim Žemę, –

Juk mes iš jos.

Te saulė šviečia

Širdelės mus.

Tada drugeliais

Vaikučiai šoks.

Pasaulis didis

Žydės, žaliuos!

https://www.storyjumper.com/book/read/24825188/KAS-TAI-YRA-%C5%BDEM%C4%96-#page/6


„Mano žemė“



„Mano žemė“

Žiūrėkite pasaką „Saulė ir mėnulis“

Nuoroda: https://youtu.be/TtIJrccmXNM

PASODINKITE AUGALĖLĮ Į ŽEMĘ (GĖLĖS AR KITOS SĖKLYTĖS) IR 

RŪPINKITĖS, STEBĖKITE KAIP JIS DYGSTA. 

Įminkite mįslę. 
Gale lauko du tilvikai plauko. 

KAS? 
Saulė ir mėnulis

https://youtu.be/TtIJrccmXNM


„Mano žemė“

Padainuokime kartu su Džimba! 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=K190o8TSJVU

ŽAIDIMAS VISAI ŠEIMAI „ATSPĖK, KĄ SUGALVOJAU?“

Žaidėjas mintyse sugalvoja kokį nors daikto, gyvūno ar augalo pavadinimą. Sugalvojęs – žaidėjas garsiai 

pasako temą, pvz. Gyvūnai. Kiti žaidėjai turi užduoti paeiliui po klausimą, o sugalvojęs žaidėjas turi atsakyti 

tik taip arba ne. Toliau žaidimą tęsia atspėjęs žaidėjas, jis sugalvoja žodį ir garsiai pasako temą. 

Galima šį žaidimą žaisti ir nupiešiant sugalvotą augalą, gyvūną ar kt. Atspėjus – piešėjas turi parodyti, kad 

tikrai tai buvo nupiešta. 

https://www.youtube.com/watch?v=K190o8TSJVU


SĖKMĖS IR GERŲ ĮSPŪDŽIŲ! 


