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Įvadinė dalis  

Užduotis tėveliams dirbant su vaiku nuotoliniu būdu. 

Pasiūliau tėveliams perskaityti vaikui Hanso Kristiano Anderseno pasaką „Karalaitė  ant žirnio“ 

,,Buvo kartą karalaitis, jis ieškojo sau pačios, bet norėjo sutikti tikrąją karalaitę. Beieškodamas 

išvažinėjo visą pasaulį, o visiškai tinkamos niekur negalėjo rasti. Karalaičių buvo daug, tik 

kiekvienai vis šio ar to trūko. Pagaliau, nieko nepešęs, sugrįžo jis namo nuliūdęs ir susisielojęs, nes 

labai troško turėti tikrą karalaitę.“ 

Pasiūliau tėvams perskaičius ištrauką pateikti vaikui klausimą -  Ko ieškojo karalaitis? 

 

,,Vieną vakarą buvo baisiai bjaurus oras: žaibavo, griaudė, lijo — net nosį baisu buvo iškišti! Tuo 

tarpu pabeldė kažkas į miesto vartus, atidaryti nuėjo pats karalius. 

Prie vartų stovėjo karalaitė. Viešpatie! Į ką ji buvo panaši? Nuo galvos ir drabužių varvėjo vanduo 

tiesiai į kurpių užkulnius, o iš užkulnių vėl sunkėsi laukan. Tačiau ji sakėsi esanti tikra karalaitė.“ 

Pasiūliau tėvams perskaičius ištrauką pateikti vaikui klausimą -  Kas stovėjo prie vartų? 

 

„Tai mes tuojau pamatysim — tarė sau karalienė, bet sakyti nieko nesakė, nuėjo į miegamąjį, 

nutraukė nuo lovos visus čiužinius ir pagalves ir padėjo ant lentų žirnį: ant žirnio užklojo dvidešimt 

čiužinių, o ant jų dar dvidešimt patalų. 

Į tą lovą naktį paguldė karalaitę.“ 

Pasiūliau tėvams perskaičius ištrauką pateikti vaikui klausimus: Ką karalienė padėjo ant lentos? 

Kiek čiūžinių užklojo ant žirnio? 

 

,,Rytą jos paklausė, kaip miegojusi. 

— O, labai prastai! — atsakė karalaitė.— Beveik visą naktį nebuvau akių sudėjusi! Šunys žino, kas 

ten lovoj buvo! Kažkoks daiktas toks kietas gulėjo man pašonėj, dabar visas mano kūnas mėlynas! 

Tiesiog bjauru! 

Iš to ir suprato, kad ji tikra karalaitė, ji pajuto žirnį per dvidešimt čiužinių ir dvidešimt patalų, ant 

vienas kito sukrautų. Tokio jautrumo tegalėjo būti viena karalaitė! 

Ir karalaitis Ją vedė. Dabar jis gerai žinojo, kad ima tikriausią karalaitę. O tą žirnį nusiuntė į 

muziejų, ten jis ir šiandien tebeguli, jei kartais kas nepavogė. 

Tik prašom nepamiršti, kad čia visai tikra istorija!“ 

 

Grupė:  4-5  metų vaikai. 

Tema. ,,Mano daržas“ 

Ugdymo(si) situacija. Gamta – natūrali aplinka, skatinanti vaiko smalsumą, vaikai čia gali 

kurti, fantazuoti bei atskleisti save. Gamtos aplinka itin svarbi vaikų ugdyme, lavinant jų 

pojūčius ir sudarant natūraliai raminančią aplinką. Būdami tarp augalų mes galime užuosti ir 

jų skleidžiamą kvapą ar įsiklausyti į tylą, nurimti. Santykis su augalais leidžia žmogui 

pasijausti lygiaverčiu gamtoje. Žmogus ne vien naudoja, bet ir pats kuria: sodina, prižiūri, 

rūpinasi. Vaikai auga kartu su augalais, ryšys su jais išlieka visą gyvenimą. Todėl jeigu 

norime, kad augtų sveika ir kūrybinga karta,  reikia leisti jiems pažinti gamtą. Turime mokyti 

stebėti gamtą, suprasti, kaip elgtis joje. Esant paskelbtu karantinu Lietuvoje, turime dirbti 

nuotoliniu būdu, tai noriu vaikams kartu su tėveliais pasiūlyti užduočių apie augalus. 

Uždaviniai:  Sudaryti sąlygas pažinti augalą ir jį prižiūrėti; aptarti, ko reikia augalams, kad jie 

augtų;  skatinti stebėti, kaip dygsta pasėta gėrybė, aptarti jo dydį;  skatinti rūpintis pasėtu 

augalu,  ir jį laistyti;  domėtis savo pasėtą daržovę, augalu įvardinti ją;  skatinti džiaugtis savo 

darbo rezultatais. 

 Reikalingos priemonės: balti ir spalvoti lapai, guašas, teptukai, vanduo, klijai, žirklės, 

vienkartinės šakutės, kartoninės dėžės, augalų sėklos, žemės, vazonėlių, Pekino kopūsto, 

maistinių dažų, stiklainių, neskaldytų žirnių, geležinio padėklo, nedidelio indelio.  

 



Pasiūliau tėvams perskaičius ištrauką pateikti vaikui klausimus: Kaip miegojo karalaitė? Kaip 

sužinojo, kad karalaitė tikra? 

 

Galima pasiūlyti vaikui atpasakoti, pagal iliustraciją, kaip baigėsi pasaką. 

Pasakos iliustracijos: 

 
 

Bendroji dalis 

Galima pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku atlikti užduotį „Pasodink žirnį“. 

Užduotis. Kartu su vaiku reikėtų pasodinti žirnį ir jį prižiūrėti (laistyti ir stebėti). Pabandykite 

stebėti ir pildyti stebėjimo lapą: užrašykite datą, kada pasodinote žirnį, kada išlindo stiebelis, 

matuokite liniuote, kiek paaugo ir t.t. 

Jums reikės: 

 Žemės 

 Vazonėlio 

 Žirnio sėklos 

 Vandens 

 Balto popieriaus lapo 

 Pieštuko ar kitos rašymo priemonės 

 Liniuotės 

 

 
 



Galima pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku atlikti eksperimentą  „Žirnių lietus“ 

Jums reikės: 

 Neskaldytų žirnių; 

 Vandens; 

 Geležinio padėklo; 

 Nedidelio indelio. 

Eksperimento eiga: 

1. Indelį pastatyti ant geležinio padėklo; 

2. Į indelį supilti žirnius;  

3. Užpilti vandeniu ir palikti stovėti. 

Kai žirniai išbrinks pradės kristi iš indelio ant geležinio padėklo. Garsas toks, kad atrodo lietaus 

lašeliai barbena į langą. 

 

 
 

Galima pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku  atlikti eksperimentą „Nuspalvink lapus“ 

Jums reikės: 

 Stiklainių; 

 Dažų kiaušiniams; 

 Pekino kopūsto; 

 Vandens. 

Eksperimento eiga: 

1. Į stiklainius įpilti vandens; 

2. Supilti dažus; 

3. Į stiklainius su dažais įdėti po vieną pekino kopūsto lapą.  

Stebėkite, kaip nusidažys lapai. 

Eksperimento paaiškinimas: kopūsto lape esanti ląstelių sistema vadinasi ksilema. Ji pernešą 

vandenį iš indo į lapą. Taip galima pamatyti, kaip augalas „geria“. 

 

 
 



Galima pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku atlikti užduotį   „Pasisodink augalą“. 

Papasakokite vaikui ko reikia, kad augtų augalas, įvardinkite jų dalys. Siūlau pasisėti ar  pasodinti 

namie daržovę, prieskoninį augalą ar gėlę. Pasiūlykite vaikui juo rūpintis ir stebėti, kaip augalas 

auga. 

 
 

Galima pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku  pažaisti žaidimą „Dėžės“. 

Žaidimui reikės 2 dėžių. Kaip žaisti žaidimą rasite atsidarę nuorodą. Galite žaidimą sugalvoti 

pažaisti ir savaip. 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JdGlSUuXhZ8&app=desktop 
 

Pagal galimybę pasiūlyti tėveliams kartu su vaiku  atlikti meninę veiklą. 

Pasiūlykite vaikui nupiešti bei štampuoti „pavasarį“. 

Jums reikės: balto popieriaus lapo, guašo, teptuko, indo vandeniui, šakutės (gali būti plastikinės), 

šiaudelio, ausų krapštukų, tualetinio popieriaus ritinėlio. 

Eiga: žolę  pasiūlykite vaikui išpūsti šiaudelių – su teptukų padėkite šlapią dažų tašką ir pūskite. 

Gėles  pasiūlykite nupiešti su šakute – šakutė nudažyta dažais. Saulę pasiūlykite nupiešti su 

tualetinio popieriaus ritinėliu. Drugelius, įvairius vabaliukus pasiūlykite nupiešti su ausų 

krapštukais pamerkus juos į dažus (pavyzdys prisegtas).   

 

          
 

Galima pasiūlyti pasigaminti spalvotą gėlę. Jums reikės tik spalvoto popieriaus, žirklių ir klijų. 

Kaip daryti šį darbelį rasite atsidarę nuorodą. 
 https://www.youtube.com/watch?v=JNLtOy883Oo 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JdGlSUuXhZ8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=JNLtOy883Oo


Grįžtamasis ryšys. 

Vaikų pasakos  „Karalaitė ant žirnio“ pratesimas. 

Gustas - „Karalaitė atėjo pas princą. Buvo labai bjaurus oras, lietus ir žaibai. Padėjo ant lentos 

žirnį ir 20 čiužinių. Karalaitė prastai miegojo, trukdė kietas žirnis ir įvyko vestuvės“. 

Benediktas -  „ Gyveno kartą karalaitis. Jis norėjo turėti žmoną. Ieškojo žmonos, bet nieko nerado. 

Vienas vakaras buvo baisus oras ir atėjo karalaitė, bet ji buvo negraži. Karalienė padėjo žirnį po 

čiužiniais. Buvo 20 čiūžinių. Ryte paklausė pas karalaitę  kaip miegojo. Karalaitė sakė ,kad prastai, 

nes kažkas po jos patalais buvo padeda. Karaliene išsiaiškino, kad ji tikra karalaitė. Karalaitis 

ištraukė žirnį ir išsiuntė į muziejų. Karalaitis šoko su karalaite, dainavo ir karalaitis vedė ją. Jie 

ilgai ir laimingai gyveno“. 

Užduotis  „Pasodink žirnį“. Vaikai kartu su tėveliais sodino žirnius, kopijavo pavadinimą.  

 

      
 

Eksperimentai  „Žirnių lietus“, „Nuspalvink lapus“. Vaikai namuose atliko eksperimentus. 

Daugumai patiko dažyti pekino kopūsto lapus. Džiaugėsi pasikeitusiais lapais. 

 

    
 

 

 

 

 

 



Užduotis „Pasisodink augalą“. Armandas pasodino svogūnus. Emilis pasodino apelsiną, Mija 

pasodino agurką. Visi vaikai laukė, kada gi užaugs mano augalas. 

 

 
 

Žaidimas „Dėžės“. Vaikai linksmai judėjo su dėžėmis. Vieni, tai bandė atlikti namuose, kiti judėjo 

lauke. 

 

 
 

 



Piešiniai: „Pavasaris“, kūrybinis darbelis „Spalvota gėlė“. Vaikams labai patiko štampuoti 

panaudojant vienkartine šakute. Pražydo nuostabios tulpės. Labai linksmai vaikai pasigamino ir 

„Spalvotas gėlytes“. 

 

  
 

 
 

Vaikų mintys: 
Emilija - „Žirnius sodinam, kad būtų maisto. Žirnį pasodinom ir reikia palaistyti. Žirnius sodinom: 

stiklainyje pridėjome vatos ir įbėrėm žirnių. Stebėsim, kaip auga“. 

Gustas –„Labai patiko žaidimas. Įdomu lipti į dėžes“. 

Armandas - „Noriu parašyti didelę A raidę“. 

Milėja - „Labai patiko dažyti kopūsto lapus. Ir labai patiko piešti piešinį – pūsti su šiaudelių žolę ir 

saulę piešti su ritinėliu, o kokios gražios tulpės. Jas piešiau su šakute". 

Tėvu mintys: 

"Labai patiko užduotėlės“. 

„Ačiū labai, kad siunčiate užduotėles, labai įdomios. Dukrytė jau negali sulaukti, kada pradėsim 

darbelius“. 

,,Emilis savo noru pasodino apelsiną, pats laisto." 

,,Maja klausydama ir šokdama dainą - „Tokios dainos pas mus darželyje nebuvo“. Labai patiko 



eksperimentas, nes įdomiai nusispalvino lapai". 

 

Veiklos komentaras. Tėveliai su vaikais šią savaitę skaitė pasaką, klausymų pagalba ją 

analizavo ir kūrė pasakos pabaigą. Sodino žirnius, svogūnus ir kitus augalus. Pasigamino 

stebėjimo lapus, kuriose žymėjo, kiek centimetrų paaugo jų pasodinti augalai. Atliko 

eksperimentus. Labiausiai nudžiugino vaikus nusidažę Pekino kopūstų lapai.  Šoko, žaidė judrius 

žaidimus. Žaisdami atrado naują judėjimo būdą – dėžes, su kuriomis buvo įdomu judėti ir 

pasiekti numatyto tikslo. Naudodami štampavimo techniką piešė pavasarį ir džiaugėsi savo 

sukurtomis „Spalvotomis gėlėmis“. 

Vaikai tobulino šias ugdymo pasiekimo žingsniu: kasdieninio gyvenimo įgūdžius; fizinį 

aktyvumą, santykius su suaugusiuoju; sakytinę kalbą; aplinkos pažinimą; skaičiavimą ir 

matavimą; meninę raišką; tyrinėjimą. 
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