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Įvadinė dalis 

Vaikai įeina į grupę ir atsisėda į ,,Ryto ratą“. Žaidžia žaidimą ,,Šiandien tau linkiu...“ 

  

Vaikams pasiūloma pamėginti perskaityti ant lentos esantį užrašą. Viena grupės mergaitė 

pasisiūlė garsiai paskaityti, kas ten užrašyta.  

 

Jogailė: ,,Lagaminas – ne vežimas, taip parašyta“. 

 

Vaikai kartu aiškinasi, ką reiškia vežimas, kodėl taip užrašyta. Domisi lagamino ir vežimo 

paskirtį, bei kada jie naudojami.  

 

 

Grupė: vyresnioji ikimokyklinė ,,Genelių“ gr. 

Tema: „Lagaminas – ne vežimas“ 

Ugdymosi situacija: Vaikai pradėjo atkreipti dėmesį į savo aprangą ir apavą, vienas kitam daro 

pastabas, jei netinkamai apsirengęs. Dažnas dar netaisyklingai pavadina apsirengimo veiksmus (paltą – 

dedamės, batus - kemšame), nežino, kaip tinkamai rengtis, autis (kelnės, batai, striukė, užtrauktukas, 

kepurė, šalikas, pirštinės). Atkreipė dėmesį, kad vienu sezonu yra nešiojami vienokie drabužiai, kitu 

sezonu kitokie. Veiklos tikslas vaikus supažindinti su taisyklingais drabužių rengimosi veiksmais ir juos 

tinkamai įvardinti, skirstyti drabužius į grupes – darbo, lauko, šventiniai, sportiniai.  

Uždaviniai: Turtinti ir tikslinti žodyną. Skatinti naudoti taisyklingus apsirengimo žodžius (vilktis, 

mūvėti, autis, dėtis). Gebėti tinkamai pasirinkti drabužius pagal situaciją (lauko, šventiniai, darbo, 

sportiniai).  

Reikalingos priemonės:. Paveikslėliai su įvairiais drabužiai, metodinės priemonės, interaktyvi lenta, 

žiemos ir vasaros sezonų drabužiai ir lagaminai.  



Lauris: ,,Lagaminas skirtas susidėti daiktus, kai kažkur norim skristi.“ 

Augustas: ,,Kai važiuojame į parduotuvę tai į vežimą dedame prekes.“ 

Goda: ,,Dar yra toks arklių vežimas, kur kaime žmonės važinėja.“ 

  

Pagrindinė dalis 

Vaikai apžiūri lagaminus, įvardina jų spalvas, mėgina pakelti – lygina, kuris sunkesnis, kuris 

lengvesnis.  

  

Norint atidaryti lagaminą, vaikams reikėjo įminti tris mįsles:  

Maža mergelė visą pasaulį aprengia. (Adata) 

Dieną vaikšto, naktį žiopso. (Batai) 

Penki tvartai, vienos durys. (Pirštuota pirštinė) 

   

 

Žaidimas ,,Vasariniai ir žieminiai drabužiai“ – vaikai lagamine rado netvarkingai sudėtus 

drabužius, juos apžiūrėjo ir nusprendė, kad kai kurie drabužiai skirti nešioti vasarą, kiti žiemą. 

Vaikams reikėjo suskirstyti drabužius į du lagaminus – į tamsiai rožinį lagaminą sudėti drabužius 

skirtus nešioti vasarą, į kitą šviesiai rožinį – žiemą. Vaikai lankstė drabužius, tvarkingai sudėliojo 

į lagaminus. Sudėjus lagaminus, vaikai paaiškino į kokias šalis galima keliauti su tamsiai rožiniu 

lagaminu ir su šviesiai rožiniu.  

 

Titas R.: ,,Aš skridau į Turkiją, tai lagamine buvo vasariniai drabužiai.“ 

Jogailė: ,,Su šituo lagaminu (rodo į tamsiai rožinį) galima keliauti į šiaurę, kur šalta.“ 



   

 

Vaikai išsirinko keliauti į šiaurę, kur žaidė žaidimus prie interaktyvios lentos. Viename iš 

lagaminų vaikai rado ,,Šnekutės“ laišką, kuriame ji prašė padėti apsirengti į lauką. Žaidimas 

,,Kalbėk taisyklingai“ – vaikai klausosi teksto (PRIEDAS 1), kuriame Šnekutė nevartojo ir 

praleido rengimosi žodžius. Išklausę sakinį ir įvardinę veiksmą interaktyvioje lentoje parodė, 

kaip reikia rengtis einant į lauką.  

 

   

 

Žaidimas ,,Kam skirtas drabužis“ – vaikai drabužius skirstė į darbo, šventinius, lauko, 

sportinius ir skirtingomis spalvomis žymėjo drabužį, kurį išsuko rate.  

 

   

 

Baigiamoji dalis 

Po žaidimų vaikai skirstėsi į erdves.  Apskritimuose atpažino savo vardo pirmąjį skiemenį, o 

antrąjį ieškojo prie užduočių.  
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6. ŠNEKUTĖS PAMOKĖLĖ 

 

PRIEDAS 1 

 

KALBĖKIME TAISYKLINGAI! 

Šnekutė ruošėsi į kiemą. Ji UŽSIMOVĖ šiltas kelnes, APSIAVĖ batus, APSIVILKO striukę, 

UŽSISEGĖ užtrauktuką, SUSISAGSTĖ sagas, UŽSIDĖJO kepurę, UŽSIRIŠO šaliką, 

UŽSIMOVĖ pirštines ir išsiruošė ant kalnelio. Staiga atūžusi baisi pūga gnaibė mergaitės 

skruostus ir nešė namolio. Parbėgusi Šnekutė nusirengė, ĮSISPYRĖ į savo šliures, APSIGAUBĖ 

šilta močiutės skara. Ant sofos prie dukrytės prisėdo mama, APSISIAUTUSI margaspalviu 

chalatu. Kaip gera namuose! :) 

Kelnes – užsimovė, batai – apsiavė, striukė – apsivilko, užtrauktukas – užsisegė, sagutės – 

susisagstė, kepurė – užsidėjo, šalikas – užsirišo, pirštinės – užsimovė, šliurės – įsispyrė, 

skara – apsigaubė, chalatas – apsisiautė. 

Ugdomosios veiklos komentarai. Vaikai ugdomosios veiklos metu aptarė, kaip skirstomi yra 

drabužiai darbo, sportiniai, lauko, šventiniai, išrūšiavo drabužius pagal sezonus – žieminiai ir 

vasariniai. Atliekant užduotis mynė mįsles, tobulino skaitymo ir rašymo įgūdžius. Vaikai 

susidomėję ir aktyviai veikė skirtingose erdvėse.  

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasakos-reiksme-vaikysteje/2820
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