
Vyturiukų užsiėmimai 
3-4 metų vaikų grupė 
Mokytoja Jurgita Orlovaitė 
 
Ankstyvame amžiuje patraukliausia ir efektyviausia mokymosi priemonė yra žaidimai. 
Žaisdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, lavina kalbinius, bendravimo įgūdžius, 
mokosi susikaupti ir sėkmingai atlikti pradėtą darbą. 
Todėl 3-4 metų amžiaus vaikučių grupėje lietuvių kalbos mokysimės žaisdami pirštelių 
žaidimus, dainuodami daineles, lipdydami, klijuodami, dėliodami ir rašydami raides 
(lavinama smulkioji motorika), mokydamiesi eilėraštukus, patarles, mįsles, greitakalbes, 
žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, klausydamiesi pasakų ir tiesiog bendraudami tarpusavyje. 
Užsiėmimo eiga: 

• Pasisveikinimo dainelės, pirštelių žaidimai, pajudėjimas; 
• Temos pristatymas ir pokalbis, teminiai žaidimai; 

Numatomos temos : Aš ir mano šeima; Lietuvos simboliai ir amatai; Gyvūnai ir paukščiai; 
Augalai ir vabalai; 

• Susipažinimas su raidėmis jas dėliojant, lipdant, klijuojant, karpant ir piešiant; 
• Užkandėlė ir bendravimas tarpusavyje; 
• Pasakos sekimas ir knygelių pristatymas; 
• Lietuvių liaudies žaidimai; 
• Atsisveikinimo dainelė. 

Trukmė 1 val. 45 min. 
 
 
Muzikos užsiėmimai 
4-6 metų vaikų grupė 
Mokytoja Jurgita Orlovaitė 
 
Muzika yra kalba. Kalba leidžia mums bendrauti. Mes ją girdime, galime užrašyti, galime 
suprasti ir suvokti, jei mokame skaityti jos ženklus. Bet tam, kad suprastume muziką, turime 
mokytis garsų kalbos, kaip ir gimtosios ar bet kokios kitos kalbos. 
Muzikos pamokėlėse susipažinsime su svarbiausiomis muzikos išraiškos priemonėmis – 
dinamika (garsiai - tyliai), tempu (greitai - lėtai), registru (aukštai - žemai), tembru (švelniai - 
grėsmingai) ir derme (linksmai - liūdnai). Klausydami klasikinės muzikos kūrinių juos 
vizualizuosime šokdami ir šokdindami „parašiutą“, skareles, kamuolius. 
Grodami įvairiais instrumentais (lazdelėmis, barškučiais, ksilofonais, varpeliais, būgneliu, 
dūdelėmis) lavinsime muzikinio ritmo pojūtį. Dainuosime lietuviškas daineles, žaisime, 
improvizuosime. Susipažinsime su įvairiais muzikos instrumentais (gitara, kanklėmis, 
būgnais, smuiku, saksofonu ir kt.). Klausysime jais atliekamos muzikos, mėginsime groti. 
Patys gaminsime nesudėtingus muzikos instrumentus. Užsiėmimus baigsime trumpa 
meditacija, kuri padės nusiraminti ir atsipalaiduoti. 
Numatomos temos: Žiemos linksmybės; Lietuvos gyvūnai; Paukščiai pavasarį; Vabaliukai 
vabalai;  
Vienai temai bus skiriama nuo 2 iki 4 užsiėmimų. 
Trukmė: 1 val. 
 
 
Pelėdžiukų užsiėmimai 
5-6 metų vaikų grupė 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Gabija Karvelienė 



 
 
Vaikučiams bus organizuojamos dvi pamokėlės. 
1. Lietuvių kalbos ugdymas. 
2. Aplinkos pažinimas. 
 
Lietuvių kalbos pamokėlių metu vaikai mokysis pažinti raides, rašyti, skaityti; taip pat 
susipažins su lietuvių liaudies tautosaka, pasakomis, eilėraščiais. Vaikai lavins atminties, 
mąstymo, dėmesio įgūdžius pasakodami, mindami mįsles, bendraudami. 
 
Aplinkos pažinimo pamokėlių metu vaikams padėsime geriau pažinti juos supančią aplinką. 
Pažinsime gamtą ir jos pokyčius įvairiais metų laikais, laukinių ir naminių gyvūnų gyvenimu. 
Susipažinsime su žmogum, žmogaus veikla, skirtumais ir panašumais. Mano šeima, aš ir 
mano pomėgiai.  
 
Šeštadieninių pamokėlių metu bus plečiamos lietuvių kalbos žinios, ugdomas vaikų 
kūrybiškumas. Vaikai pasakodami, žaisdami, lygindami įvairias formas, skaičiuodami geriau 
išmoks kalbėti ir bendrauti lietuviškai. Temos bus parenkamos atsižvelgiant į metų laikus, 
lietuvių liaudies šventes.  
 
Trukmė 1 val. 45 min. 
 
 
 


