
Pavasariniai žiedai šią savaitę pražydo „Spalviukų“ grupėje 

 
Pavasario saulė prašvito meiliai 

Ir juokiasi, širdį vilioja; 

Iškilo į dangų aukštai vieversiai, 

Čirena, sparneliais plasnoja. 

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 

Bučiuoja, gaivina krūtinę; 

Pabiro pasklido žiedai ant lankų... 

Šią, trečiąją nuotolinio ugdymo savaitę,  priešmokyklinio ugdymo grupėje „Spalviukai“ pakvipo 

pavasario žiedais, medžių žydėjimu ir bičių dūzgimu. Smagu stebėti pavasario žingsnius gamtoje. Kalvų  

šlaituose žydras akeles jau pilnai atmerkusios žibuoklės,  pievose sugeltonavę šalpusniai ir pienės, darželiuose 

žiedus krauna narcizai ir tulpės.  

Pavasaris, ypatingai šiuo karantino laikotarpiu – tikra atgaiva žmogaus sielai. Būtent  dabar norisi 

bent kas kelintą dieną pabėgti į gamtą, gamtoje galima labai daug ką nuveikti, svarbu būti pavieniui ar su savo 

šeimos nariais. 

Šią savaitę didelį dėmesį skyrėme meninei raiškai, kūrybiškumui, santykiui su aplinka, tyrinėjimui, 

smalsumui, rašymo ir skaitymo pradmenų ugdymui. Ugdytinius skatinome pažinti, saugoti ir gerbti augalus, 

suvokti jų auginimo sąlygas, suprasti bičių teigiamą poveikį tiek gamtai, tiek žmogui. Atlikdami užduotis, taip 

pat pakartojo žinomas geometrines figūras, susipažino su šešiakampiu, ugdėsi gebėjimą rašyti ir išgirsti garsą 

Ū tariamuose žodžiuose. 

Džiaugiamės, jog ugdytiniai kūrybiškai išnaudojo savo laiką, taikė įvairias meno raiškos technikas, 

stebėjo aplinką ir įžvelgė gamtoje vykstančius šiam metų laikui būdingus pokyčius. Taip pat prisiminėme 

pavasario požymius, susipažinome su pavasarį pražįstančiomis gėlėmis tiek laukuose, miškuose, tiek gėlių 

darželyje. Didžiąją daugumą veiklų atlikome kartu, prisijungę prie Zoom platformos. 

Kad vaikai, atlikę įprastas kasdienines užduotis, padarę darbelius nenuobodžiautų pasiūlėme 

pasiklausyti dainelių, gamtos garsų, pasakų, atlikti eksperimentų, pasportuoti, pažaisti mokomuosius - 

lavinamuosius žaidimus, sudėlioti interaktyvią dėlionę, pažiūrėti edukacinių filmukų, atlikti interaktyvių testų. 

Didelį įspūdį vaikams padarė interaktyvi veikla, kurioje, neatitraukus rankos reikėjo nupiešti drugelį, kuris, 

baigus piešti, pradėjo skraidyti monitoriaus, telefono, planšetės ar kito turimo įrenginio ekrane. 

Nors oras už lango šiuo metu ir nedžiugina, tačiau, tikimės, kad pavasaris atneš šiltų ir jaukių emocijų 

į kiekvieno iš mūsų širdis, o ugdytiniai šią savaitę užbaigs praturtinę savo žinių kraitelę nauja informacija, 

patyrimu ir gebėjimais! 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos 


