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Veiklos ,,Dviratukas irgi piešia!“ aprašymas 

 
 
Įvadinė dalis 
 

Grupės vaikai susirinko darželio kieme. Jų dėmesį patraukė:  triratukas, paspirtukas, 
karutis, vežimas,  didelis popieriaus lapas, guašas, teptukai. Vaikai spėliojo, mąstė, kam reikalingas 
lapas ir guašas. Susidomėję klausėsi  pasakojimo apie tai, kad tai nepaprastas triratukas, kuris 
šiandien su jų pagalba pieš ant lapo. 
 
 

 
 
 
Vaikų mintys 
Skaistė – „Dviratukas, dviratukas!!!“; 
Dominykas – „Kelias, kelias. Važiuojam“; 
Mėja  – „Ten lapas!!!“; 
Adomas – „Oooo.....“; 
Maja – „Teptukas“; 
Estėja – „Karutis, karutis“ 
 
 

Grupė: Lopšelio „Pelėdžiukų“ gr. 

Tema:. ,,Dviratukas irgi piešia!“ 

Ugdymo (si) situacija: Pastebėjome, kad vaikai maišo ir neatpažįsta spalvų, kai kurie 
nesidomi piešimu ir bijo paimti teptuką į  rankas. Vaikai tik pradėjo lankyti darželį, nelabai 
bendrauja vieni su kitais.  Kartu su vaikais nutarėme piešti su dviratukais ir vardinti spalvas.  
 
Uždaviniai: Įvardinti spalvas. Nuspalvinti skirtingomis spalvomis triratuko ratus. Važiuojant 
su triratuku, paspirtuku, vežimu, karučiu ant popieriaus lapo nupiešti bendrą piešinį. Pūsti ir 
gaudyti muilo burbulus. Patirti teigiamų emocijų.  
 
 Reikalingos priemonės: Teptukas, guašas, didelis lapas, triratukas, vežimas, karutis, muilo 
burbulai. 
 



Pagrindinė dalis 
 Vaikai spalvino triratuko, vežimo, paspituko, karučio ratus vardino atliekamus  veiksmus, 
spalvas.  
 

     
 
Vaikų mintys 
Mėja  - „ Geltona, geltona saulutė“ 
Estėja – „Aš tai žalia, lapai žali matai Ernesta (auklėtoja)?“ 
Dominykas – „O čia kokia? Kokia? (rodo raudona spalvą )“ 
Dorotėja – „Debesėlis mėlynas“ 
 
Nuspalvinę važiavo ant popieriaus lapo, padėjo vieni kitiems 
 

     
 

         
 
 



   
 
Piešiant Dorotėjai, Mėjai ir Dominykui kilo spontaniška idėja  - piešti pirštais ir su teptuku. 
 

    
 

   
 
 
Vaikų mintys 
Dominykas – „Aš tai karutį piešiu“ 
Dorotėja -  „Čia gėlytė“ 
Skaistė – „Ne, ne traukinukas tū, tū čia važiavo“ 
 
 
 
 
 
 



Džiaugėsi ir gėrėjosi sukurtu paveikslu. 
 

 
 
Vaikų mintys 
Estėja – „Jėga! Kaip gražu“ 
Skaistė – „Valio!“ 
Dominykas – „Patiko dviračiu ir karučiu“ 
Goda – „Man vežimu“ 
 
Baigiamoji dalis 

Vaikai atsisveikino su triratuku. Džiaugėsi jos paliktomis dovanomis – muilo burbulais. 
Pūtė juos ir gaudė.  
 

   
 
 
Vaikų mintys 
Estėja  - „Aš vaikams pūsiu burbuliukus, jie labai mieli, aš juos myliu“ 
Dominykas – „Aš , aš pūsiu“ 
Skaitė  - „Pagavau, pagavau burbuliukų daug“ 

 
 
 
 



 
 

Priedai 
 
Sukurta aplinka ir vaizdinės priemonės 
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Veiklos komentaras 
 

Šioje veikloje vaikai lavino kalbinius įgūdžius – vardino spalvas ir atliekamus  
veiksmus. Lavėjo meniniai ir smulkiosios motorikos įgūdžiai. Suprato, kad piešti yra 
malonu ir labai smagu. Kartojo veksmą, kol pasiekė norimą rezultatą, drąsiai veikė.. 
Suvokė klausimus ir teisingai vardino spalvas. Lavino kasdienio gyvenimo, 
savarankiškumo įgūdžius. Emocingai reagavo ir džiaugėsi piešdami su triratuko ratais, 
d lij i į dži i  i šd i d  b d  j  i l   id j  

 


