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LENTVARIS  



 

Įvadinė dalis. 

Vaikai žaidė smulkiąją motoriką lavinančius žaidimus, mokėsi segti sagas, užtrauktukus, susiverti diržus.  

Žaidė dėmesį lavinančius žaidimus: ,,Atrask porą“ - ieškojo paslėptą vieną iš poros pirštinę, aiškinosi kuo 

skiriasi pirštuotos nuo kumštinių, lygino pagal dydį, vardino spalvas.  ,,Surūšiuok drabužėlius“ – skyrė 

drabužius pagal sezoniškumą, taisyklingai juos vardino; ,,Lėlė eina pasivaikščioti“ – tinkamai rengė lėles 

pasivaikščiojimui lauke žiema ar vasara, taisyklingai vardino rengimosi veiksmus. 

 

                        

        
 

      
                   

 

Grupė: 4-5m. ,,Drugelių“ gr. 

Tema. ,,Mano nauja suknelė, mano nauji batukai‘‘ 

Ugdymo(si) situacija: Šio amžiaus vaikų kasdieniai gyvenimo įgūdžiai formuojasi mokantis: 

savarankiškai apsirengti ir nusirengti, autis, nusiauti batus. Bandydamas  sagstyti sagas, varstyti 

raištelius, susitvarkyti drabužėlius. Pastebėjau, kad vaikams sunkiai sekasi savarankiškai atlikti 

rengimosi, nusirengimo veiksmus, sutvarkyti savo rūbelius, nelengva taisyklingai pavadinti drabužius ir 

su jais susijusius veiksmus. Dažnai vienu ir tuo pačiu žodžiu vadina kelis drabužius, vartoja svetimybes. 

Nutarėme kartu su vaikais įvaldyti kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

 Uždaviniai. Skatinti norą būti tvarkingiems; ugdyti vaikų savarankiškumą nusirengiant ir apsirengiant 

drabužius, tvarkingai sudėti drabužėlius į jiems skirtą vietą. Turtinti ir tikslinti vaikų žodyną. 

 Reikalingos priemonės. Metodinės lėlės, metodinės priemonės, padedančios išmokti segti sagas, 

užtrauktukus, sezoniniai drabužiai, avalynė, lagaminas, stovas su pakabomis, dubuo su vandeniu, 

drabužių džiovykla, lyginimo lentos, kepurės, kojinės, įvairių dydžių batai.  



Minčių lietus:     

Smiltė: „Aš jau moku pati užsegti visas sagas, namie segu sagas.‘‘                                                                                   

Lukas: „Man... sunku užtrauktuką segti, reikia mokytis.‘‘ 

Andrėja: „Kiek daug pirštinių! Auklėtojos man per didelės pirštinės, jos pirštuotos ir juodos spalvos.” 

Laurynas: ,,Aš žinau, kaip atrodo kumštinės pirštinės, o kaip pirštuotos.’’ 

Evelina: “Auklėtojos didelės pirštinės, baltos, o mano raudonos su katytės nosyte ir ausytėm.” 

Amina.: “Ant mano pirštinių nupieštas katytės veidukas, o kitos pirštinės su skaičiukais”. 

 

     
                      

      
                                     

Minčių lietus: 

Jonas: „Aš ieškojau korteles, kur nupiešti drabužiai žiemai.“ 

Evelina: „Aš aprengiau storą megztinį lėlytei ir batus reikia apauti, lauke dar šalta.“ 

Andrėja: „O aš savo lėlytę aprengsiu raudona suknelę ir apausiu basutes, nes noriu, kad būtų vasara.“ 

Tajus: „Lėlytę reikia rengti atsargiai, sunku pėdkelnes apmauti ,kažkokios jos mažos‘‘ 

Laurynas: ,,Aš mausiu kojines, kad nesušaltu lėlytės kojos ir tada kombinezoną uždėsiu ružavą‘‘. 

 

Pagrindinė dalis. 

Vaikams kalbant apie jų dėvimų drabužių švarą it tvarką į grupę užėjo, ką tik grįžusi iš kelionės ,,Katytė – 

Barbora“. Vaikai džiugiai sutiko keliauninkę, padėjo traukti lagaminą, pilna visokių drabužių . Barbora 

papasakojo iš kur ji grįžo, ką matė. Vaikų dėmesį patraukė sunkus lagaminas. Atidarius lagaminą, vaikai 

jame pamatė daug įvairių drabužių ir avalynes. 

 



                       
 

                                            
 

                                         
 

Lagamine vaikai atrado ir avalynę, aiškinosi kokių metų laikų ji tinkama avėti. Prisimine savoką pora. 

Vaikai Barborai padeklamavo eilėraštį ,,Mano batai buvo du“. Taip pat surado po porą pirštinių ir kojinių.  

 

                                                                     
 

Apžiūrint Barboros drabužius vaikai pastebėjo kad jie skirti skirtingiems metų laikams, vardino jų savybes, 

kalbėjo apie tai kuo jie skiriasi (šilti, ploni, stori, švelnus....). 

 



                 
                                             

Apžiūrint drabužius vaikai pradėjo juos matuotis, grožėjosi žiūrėdami į veidrodį. Surengė ,,Madų šou“. 

                                  

        
 

Grožėdamiesi Barboros drabužiais vaikai pastebėjo, kad kai kurie drabužiai suglamžyti, ,,katytė“ pakvietė  

prie kabyklos,  juos tvarkingai sukabinti ant pakabų. Išsiaiškino, kodėl reikia  drabužius kabinti ant pakabų,   

bandė patys kabinti drabužius.  

 

        
 

             
 

 



,,Katytė“ Barbora papasakojo vaikams kaip ji prižiūri savo drabužius, kuo skalbia.  Vaikai pakvietė Barborą 

į skalbyklą, kur parodė, kaip jie moka skalbti lėlyčių drabužius ir juos sukabinti ant džiovyklos. 

 

      
 

                                               

Po ,,darbų“ Barbora pakvietė vaikus pažaisti žaidimą „Greičiau užsidėk kepurę‘‘. Lavino vikrumą, 

pastabumą. 

 

       
 

Po smagaus žaidimo ir įvairių įdomių veiklų (darbų), vaikai išlydėjo katytę Barborą į kitą kelionę.                                           

 

                                                               
 

Minčių lietus: 

Laurynas: „Katytė graži atvažiavo ir dideli lagaminą turėjo. Mes padėjom vežti.“ 

Amina: „Lagaminą atidarė katytė ir daug rūbų turėjo. Mes žiūrėjome, o man patiko ružava skrybelė.“ 

Smiltė: „Buvo viena skrybelė šilta, aš užsidėjau kita skrybelę, vasara mama nešioja.“ 

Andrėja.: „Barbora katytė turėjo lagamine gražia suknelę, man ji patiko ir aš apsirengiau.“ 

Jonas: „Drabužius reikia kabinti, kad nesusilamdytu. Pas mus irgi namuose kabo spintoje.“ 



Evelina: „Man patiko plauti lėlyčių purvinus drabužėlius ir kabinti. Mes turime skalbimo mašiną ir mama 

plauna mūsų drabužius.“ 

      

Baigiamoji dalis. 

Vaikai kasdiena atrasdavo įvairios, smagios veiklos, kuri turtino jų žinias, lavino gebėjimus ir įgūdžius, 

reikalingus kasdieniniame gyvenime. Pasivaikščiojimo metu žaidė žaidimą ,,Atspėk, pas ką kepurė‘‘. 

 

 

    
 

       
 

Lygino išskalbtus lėlių drabužėlius. Atkreipė dėmesį į tai, kad norint atrodyti tvarkingai, drabužius reikia 

lyginti. 

 

                       
 

 



Įgytas žinias, įgūdžius vaikai stengėsi atlikti savarankiškai ir tvarkingai rengiantis ir nusirengiant, 

taisyklingai lankstyti drabužius. 

     
 

Savo žinias, emocijas, įspūdžius reiškė meninėmis priemonėmis vizualinėje raiškoje.                          

             
                

                                   
 

Minčių lietus: 

Laurynas: „Man patinko žaidimas, buvo linksma. Aš pirmas užsidėjau kepurę.“      

Smiltė: „Aš irgi greitai uždėjau oranžinę kepurę, aš tokią vasarą nešioju.“ 

Evelina: „Drabužėlius visada reikia lyginti, aš mačiau, kaip mamytė lygina, kai išplauna.“ 

Amina: „Negalima imti lygintuvo vieniems, tada pirštus apsideginsi.“ 

Andrėja: „Aš pati moku apsirengti ir batus apsiauti, ir sulankstyti kelnes, ir pakabinti tvarkingai rūbus.“ 

Jonas: „Man patiko ieškoti batus, jų buvo daug ir sudėti ant jų antspaudų.“ 

Tajus: „ Reikia gražiai kabinti savo drabužėlius, o tai jie susilamdys.‘‘ 

Laurynas: ,, Aš niekada nepiešiau ant maikės, buvo įdomu.‘‘ 

Amina: ,, Aš su Mykolu ieškojau tokias pačias kojines ir greitai suradau, jos buvo didelės ir mažos‘‘. 

                 

 



Komentaras: 

Šios ugdomosios veikos dėka  vaikai pradėjo stengtis savarankiškai atlikti savitvarkos veiksmus: 

apsirengti, nusirengti pagal eiliškumą, autis, tvarkingai lankstyti, kabinti drabužius ant kėdučių, 

spinteles. Išsiaiškino, ką reikia daryti, kad visada atrodyti tvarkingai. Turtino savo žodyną naujais 

žodžiais, pratinosi taisyklingai vadinti drabužius, rengimosi veiksmus. Atliekant įvairius veiksmus 

lavino smulkiąją motoriką. Ugdė estetinį skonį  - grožėjosi, emocingai reagavo ir vertino  įvairius 

drabužių ,,modelius“ (madų šou). Veiklų, žaidimų metų atliko matytus (skalbimo, džiovinimo ir 

lyginimo) veiksmus, kalbėjo apie tai, ką daro, mėgdžiojo šeimos narių kalbą, veiksmus. Patyrė 

daugybę teigiamų emocijų susitikimu  su ,,katyte“ Barbora. 
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