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Įvadinė dalis. Lietuvos sostinė - Vilnius. 

Prieš susėdant į ,,Opa pa“ ratelį vaikai susibūrė prie interaktyvios lentos. Vakar dienos namų 

užduotis - sužinoti kokios yra lankytinos vietos Vilniuje. Remdamiesi savo žiniomis vaikai toliau 

kūrė ,,Mąstymo žemėlapį“ tema ,,Mano Vilnius“. 

 

      
Vaikų mintys. 

,,Rašėm  kokių yra dar įdomybių: yra trijų kryžių kalnas, televizijos bokštas, Nėris upė, Gedimino 

pilis“.                                                                                                                                     (Patricija)                               

,,Sakėm mes tas įžymybes kokių nėra kitose šalyse: Katedra, Onos bažnyčia, senamiestis. Vilnius 

mūsų valstybės Lietuvos sostinė. Vilnius prasideda tuo pačiu garseliu kaip vytis ,,v“.             (Meda)               

 

Pagrindinė dalis. Per Lietuvą. 

,,Štai skambutis suskambėjo, 

Opa pa jau prasidėjo“. 

Kiekvienas išsitraukę po lėktuvėlį ir apžiūrėję paveikslėlius vaikai pasisveikino vienas su kitu iš 

kairės ir dešinės, pasakė kuo ypatingas šis paveikslėlis mūsų gimtinei.  

Grupė: priešmokyklinė ,,Boružėlių“ ( 6-7  m).  

Tema. ,,Per Lietuvą“. 

Ugdymo (si) situacija.   Kiekvienas kraštas, miestas, kaimas turi savo praeitį, savo istoriją.  

Savo istoriją- ilgą, permainingą, didingą ir garbingą - turi ir mūsų tėvynė Lietuva. Juk artėja  

Lietuvos nepriklausomybės 100-metis.  

Pastebėjau, kad vaikai domisi Lietuvos praeitimi ir istorija. Nutariau atsakyti į vaikams rūpimus 

klausimus ir suteikti žinių apie mūsų tėvynės praeitį.  

Uždaviniai.  

 Sukurs ,,Mąstymo žemėlapį“ apie Vilniaus miesto lankomas vietas; 

 Klausys ir analizuos J. Migeldos eil. ,,Darius ir Girėnas“; 

 Gebės pasakyti, kuo Lietuvai nusipelnė lakūnai Darius ir Girėnas; 

 Pakartos sąvokas ,,kairė-dešinė“; 

 Atlikdami užduotis gebės laikytis priimtų taisyklių, susitarti su kitais; 

Reikalingos priemonės: interaktyvi lenta, kompiuteris, vaizdinės priemonės, priešmokyklinuko 

užduočių bloknotas ,,Opa pa“,  piešimo priemonės. 

 



      

Vaikų mintys. 

,,Labas rytas. Čia nupiešta Gedimino pilis, nes yra Vilniuje.“                                           (Aleksandr) 

,,Labas rytas. Čia mūsų herbas-Vytis“.                                                                            (Gintarė Gž.) 

 

Vaikai klausėsi J. Migeldos eil. ,,Darius ir Girėnas“, aiškinosi   žodžių  ,,legenda, ryžos, paukštis 

plieninis, mėlyni toliai“ reikšmę, diskutavo, dalinosi savo žiniomis apie drąsiuosius lakūnus. 

Versdami ,,Opa pa“ knygos puslapius priešmokyklinukai ieškojo ir įvardino skirtumus savo 

knygelėse ir paveiksle.   

   

Vaikų mintys. 

,,Darius ir Girėnas perskrido vandenyną. Kad būtų pirmi,  kurie perskrido. Norėjo, kad  džiaugtųsi 

žmonės, nes tai yra neįmanoma.  Vienas lakūnas paprašė nusileisti žemiau, o kai nusileido –trenkėsi 

į medį. Lėktuvas vadinosi ,,Lituanika“. Jie garsūs vyrai“.                                                      (Arnas) 

 

Na, o po rimtų pokalbių ir diskusijų buvo surengtos lėktuvų varžybos. Įdomu kieno lėktuvas nuskris 

aukščiau ir toliau. Smagu pasijusti tikru lakūnu ir valdyti savo lėktuvą.  

 

    

 

 

 



Baigiamoji dalis. ,,Skrisk, Lituanika“.  

Simboliška, kad vaikų pagaminti mažieji ,,Lituanikos“ lėktuvai per Lietuvą skrido iš sniego 

pastatytos Kernavės pilies. 

 

    
 

Vaikų mintys. 

,,Mano lėktuvas nuskrido toliau už Pauliaus. Aš jį geriau padariau“.                                   (Gustas) 

,,Lėktuvas truputį sušlapo ir nukrito. Sniegas tai šlapias“.                                                (Liutauras) 
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PRIEDAS: 

Vaizdinės priemonės 

Veiklos komentaras.  

Šios veiklos metu vaikai ant interaktyvios kūrė ,,Mąstymo žemėlapį“ apie Vilniaus miesto 

įžymybes, patys rašė žodžius; analizavo J. Migeldos eil. ,,Darius ir Girėnas“, aiškinosi jo 

prasmę, sužinojo, kuo Lietuvai nusipelnė lakūnai Darius ir Girėnas; pasikartojo sąvokas ,,kairė-

dešinė“; stengėsi laikytis priimtų taisyklių, išklausyti iki pabaigos savo draugų pasakojimų.  

Veiklos metu vaikai buvo susikaupę, dėmesingi, praturtino savo žinių kraitelę, išmoko lankstyti 

lėktuvus  

Vaikai tobulino šias sritis: santykis su savimi; santykiai su bendraamžiais; santykis su aplinka;   

fizinis aktyvumas; domėjimasis, smalsumas; tyrinėjimas, informacijos rinkimas; informacijos 

apdorojimas; refleksija, interpretacija, kūrybiško taikymas; kalbos suvokimas, kalbėjimas; 

skaitymo ir rašymo pradmenys. 

http://alkas.lt/tag/darius-ir-girenas/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lituanica


  


