
UGDOMOSIOS MEDŽIAGOS TEMINIS PLANAS 

1 dalis 

 

Santrumpos: 

S1, S2 – Saulutė. Integruoto mokymo vadovėlis I klasei, 1, 2 dalis 

PS1, PS2 – Saulutė. Pratybų sąsiuvinis I klasei, 1, 2 dalis 

M1, M2, M3 – Matematikos pratybų sąsiuvinis I klasei, 1, 2, 3 dalis 

DVD – kompaktinė plokštelė (vadovėlio priedas) 

Vadovas – Saulutė. Mokytojo vadovas I klasei 

Lietuvių liaudies rateliai – Kirvaitienė A. Lietuvių liaudies rateliai, ţaidimai ir šokiai. Šiauliai, 2004. 

Sekam pasakas – Tolvaišienė E. Sekam pasakas. Vilnius, 2006. 

Spalvotos dainelės – Tolvaišienė E. Spalvotos dainelės. Vilnius, 2006. 

 

 

Dienos 

tema 

Visuo-

meninis 

ugdymas 

Gamtinis 

ugdymas 
Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

Matematinis 

ugdymas 

Dailės 

gebėjimų 

ugdymas 

Techninių 

gebėjimų 

ugdymas 

Muzikinis 

ugdymas 

Kūno 

kultūra 

I. Pirmokų būryje 

1. Sveika, 

mokykla! 

  
Laisvi mokinių pasakojimai apie 

pirmųjų dienų mokykloje įspūdţius. 

Tiesioginių stebėjimų gretinimas su 

vadovėlyje pateiktomis nuotraukomis 

ir Janinos Degutytės eilėraščio 

„Mokykla“ turiniu. Kūrinio 

mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Parengiamieji rašymo 

pratimai. 

Daiktų padėtis 

vienas kito 

atţvilgiu.  

Sąvokų ant, 

virš, po, šalia, 

aukščiau, 

ţemiau 

vartojimas. 

   
Susipaţi- 

nimas su 

pirmoko 

kūno kul-

tūros reika-

lavimais. 

 

 

   
S1 3  

PS1 3 

M1 4–5  
    



2. Susipa- 

ţinkime 

  
Mokinių susipaţinimas. Vaikų vardų 

girdimoji analizė ir sintezė. 

Susipaţinimas su vadovėliais bei jų 

veikėjais. Tiesių ir lenktų linijų 

piešimas – punktyro paryškinimas. 

Orientavimasis

plokštumoje, 

erdvėje: kairė, 

dešinė. 

Suolo draugo 

portreto 

piešimas. 

Portreto 

elementai. 

Savo viziti-

nės kortelės 

atlikimas – 

popieriaus kir-

pimas ir for-

mavimas bei 

papuošimas 

laisvai pasi-

rinktu būdu. 

Savo vardo ir 

pavardės 

dainavimas. 

Susipaţini- 

mas su 

lietuvių 

rateliu 

„Šeimynėlė“. 

 

   S1 4 

PS1 4–5 

M1 6–7 PS1 5 PS1 5 S1 4 

Vadovas 

 

3. Aš – jau 

mokinys 

Pirmoko 

teisės ir 

pareigos. 

 Eduardo Mieţelaičio eiliuotos 

pasakėlės „Zuikis Puikis“ klausymas, 

kūrinio turinio gretinimas su paveiks-

lėlių serija. Sakinių paveikslėliams 

sudarymas pagal pateiktas schemas. 

Ţodţių sakiniuose išskyrimas. 

Kreivių braiţymas laisvai ir pagal 

pateiktus pavyzdţius. 

Erdviniai 

santykiai. 

Sąvokų kairė, 

dešinė, į kairę, į 

dešinę 

plėtojimas. 

   Rikiuotės 

pratimai. 

   
S1 5 

PS1 6–7 

DVD 9 filmas 

M1 8–9 
    

4. Ką 

nešuosi 

kuprinėje? 

 Mokymosi 

higiena – 

taisyklingas 

sėdėjimas 

suole, 

kuprinės 

nešiojimas. 

Pokalbis apie mokyklinius reikmenis 

ir jų tausojimą. Mįslės apie kuprinę 

įminimas, savų mįslių apie mokykli-

nius reikmenis kūrimas. Ţodţių 

skirstymas skiemenimis. Punktyru 

nupieštų daiktų paryškinimas ir 

spalvinimas. 

Erdviniai 

santykiai. 

Sąvokų viduje, 

išorėje, šiapus, 

anapus 

vartojimas. 

   Bendrieji 

pratimai: 

padėtys ir 

judesiai. 

  
PS1 7–8  S1 6 

PS1 8 

M1 10–11 
    

 

 



II. Mūsų klasėje 

1. Mūsų 

klasė 

Mokykli- 

nių baldų 

bei 

prietaisų 

paskirtis ir 

tausoji-

mas. 

Mokyklos 

patalpų 

lankymas. 

Tinkamo 

elgesio 

klasėje 

taisyklės. 

 Teksto apie klasę gretinimas su 

iliustracija, atsakymų į klausimus 

sudarymas. Mokyklinių prietaisų ir 

baldų pavadinimų skiemenavimas. 

Punktyrinio paveikslėlio 

paryškinimas ir spalvinimas. 

Susipaţini- 

mas su 

plokštuminėmis 

geometrinėmis 

figūromis: 

skrituliu, 

trikampiu, 

stačiakampiu, 

kvadratu.  

(Dvi temos) 

   Ėjimo 

pratimai. 

   
S1 7 

PS1 9 

M1 12–13,   

14–15 

    

2. Kas 

puošia 

mūsų 

klasę? 

 Dekoraty- 

viniai 

augalai 

klasėje. 

Kambarinių 

gėlių 

augimo 

sąlygos. 

Dekoratyvi- 

nių augalų 

išdėstymo 

estetika. 

Mokinių atsakymai į klausimą: Kas 

puošia mūsų klasę? Gėlių 

pavadinimų skiemenavimas. 

Pasakojimas apie labiausiai 

patinkančią gėlę. Apvalių ir lenktų 

elementų piešimas juostinėje 

sistemoje. 

Daiktų 

poţymių 

lyginimas. 

Vaizdelio 

kūrimas iš 

spalvoto 

popieriaus 

skiaučių – 

„Labiausiai 

man 

patinkanti 

gėlė“. 

 Augalo 

vystymosi 

etapų 

vaizdavimas 

judesiais – 

lietuvių 

ratelio 

„Aguonėlė“ 

mokymasis. 

Ţingsniavi-

mas laikantis 

dainelės 

ritmo. 

 

  
S1 8 

PS1 10 

S1 8 

PS1 10 

M1 16–17  
  

Vadovas 
 



3. Budėtojų 

pareigos 

  Sakinių apie budėtojų pareigas 

sudarymas pagal paveikslėlius ir 

asmeninę patirtį. Garsų išskyrimas 

klasėje esančių daiktų 

pavadinimuose. Ovalų ir lauţtinių 

piešimas. 

Daiktų 

skirstymas 

pagal dydį.  

 Raištelio 

budėtojui 

darymas. 

Skylmušio 

naudojimas. 

 Ėjimas 

pakaitomis 

su bėgimu. 

   
S1 9 

PS1 11 

M1 18–19  S1 9 
  

4. Klasėje 

mes 

mokomės ir 

ţaidţiame 

  Susipaţinimas su klasėje esančiais 

dalykiniais kampeliais, naujų 

kampelių įrengimas. Daiktų 

kampeliuose įvardijimas, lapelių su 

pavadinimais pritvirtinimas. 

Globalusis ţodţių skaitymas. 

Parengiamieji rašymo pratimai. 

Daiktų 

skirstymas 

aibėmis.  

   Vikrumą ir 

jėgą 

lavinantys 

pratimai. 

    M1 20–21     

III. Mokykloje ir kelyje į mokyklą 

1. Mano 

mokykla 

  Mokyklos 

aplinkoje 

esančių au-

galų atpaţi-

nimas ir įvar-

dijimas. Au-

galų skirs-

tymas į me-

dţius, krū-

mus ir ţoli-

nius augalus. 

Mokyklos 

aplinkos 

estetika. 

Laisvi mokinių pasakojimai apie 

mokyklos pastatą ir aikštelę. 

Tiesioginių stebėjimų palyginimas su 

iliustracija. Mokyklos patalpų 

pavadinimų skiemeninė ir garsinė 

analizė. Ţodţių, prasidedančių tuo 

pačiu garsu, porų sudarymas. Į raides 

panašių ornamentų piešimas 

juostinėje sistemoje. 

Daiktų 

skirstymas 

aibėmis ir 

poaibiais. 

  Susipaţini-

mas su 

dainele 

„Plaukė 

ţąselė“. 

Dainelės 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

 



   
S1 10 

PS1 12 

M1 22–23 
  

Vadovas 
 

2. Kelias į 

mokyklą 

Saugumas 

kelyje į 

mokyklą. 

Transporto 

priemonių 

pavadini-

mai. 

 Kaimo kelio ir miesto gatvės 

išvaizdos palyginimas. Ţodţių, 

susijusių su kelių eismu, garsinė 

analizė ir sintezė. Ţodţių, kurie 

baigiasi tuo pačiu garsu, porų 

sudarymas. Kreivių, kilpų ir lauţtinių 

piešimas. 

Aibių bendroji 

dalis. 

   Mokymasis 

taisyklingai 

pereiti per 

kelią ir gatvę.  

 
S1 11 

PS1 13  

 
S1 11 

PS1 13 

M1 24–25  
    

3. Ţenklai 

aplink mus 

  Aplinkoje ir vadovėlio iliustracijoje 

pavaizduotų ţenklų išvaizdos ir 

reikšmės aptarimas. Bandymas 

atsakyti į klausimą: Kam ţmonėms 

reikia ţenklų? Rankos lavinimo 

pratimai. 

Dviejų aibių 

lyginimas. 

Sąvokų 

daugiau, 

maţiau, tiek pat 

vartojimas. 

 Ţenklų savo 

klasei ir mo-

kyklai kūri-

mas ir atliki-

mas. Spalvų 

ir formų 

reikšmė kelio 

ţenkluose. 

 Pusiausvy-

ros ir judesių 

koordinacijos 

pratimai. 

   
S1 12 

PS1 14 

M1 26–27  S1 12 
  

4. Raidės – 

kalbos 

ţenklai 

  Vaikų pasakojimai apie jau 

paţįstamas raides. Vardų, 

prasidedančių nurodyta raide, 

rinkimas. Savo vardo skiemeninė ir 

garsinė analizė. Ţodţių grupavimas 

pagal skiemenų skaičių. 

Parengiamieji raidţių rašymo 

pratimai. 

Aibių 

lyginimas pagal 

kiekį. 

Piešinio savo 

mėgstamiau-

siai raidei 

atlikimas. 

  Greitumą, 

vikrumą ir 

ištvermę 

lavinantys 

pratimai. 

   
S1 13 

PS1 15 

M1 28–29  PS1 15 
   



IV. Aš ir pasaulis 

1. Aš 

didelis ar 

maţas? 

  Nuotaikingų mokinių ankstyvosios 

vaikystės įvykių pasakojimas. 

Eilėraščio „Aš buvau pipiras“ 

mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Dideli ir maţi daiktai, 

didţiosios ir maţosios raidės. 

Parengiamieji raidţių A a rašymo 

pratimai. 

Dydţio 

lyginimas.  

   Šuoliukai per 

šokyklę. 

   
S1 14 

PS1 16 

M1 30–31  
    

2. Aš 

matau, 

stebiu, 

galvoju 

 Kas mums 

padeda 

paţinti 

pasaulį. 

Mūsų 

pojūčiai. 

Sakinių sudarymas apie aplinkoje 

matomus vaizdus. Ţodţių su garsu a 

girdimoji ir regimoji analizė ir 

sintezė. Susipaţinimas su raidėmis  

A a, remiantis ţodţiu akis. 

Mokymasis rašyti raides A a. 

Kiekio ir 

dydţio 

lyginimas. 

Raidės A 

arba a „suas-

meninimas“ 

naudojant 

įvairias 

dailės 

priemones. 

   

  
S1 15 S1 15 

PS1 17 

M1 32–33  
    

3. Ką aš 

girdţiu? 

  Aplinkoje išgirstų garsų 

mėgdţiojimas. Garso a išskyrimas 

ţodţių sraute, eilėraštyje ir 

pamėgdţiojimuose. Raidţių A a 

rašymas. 

Kiekio 

nepriklausomu-

mas nuo 

skaičiavimo 

būdo. Kairė, 

dešinė. 

  Aplinkoje iš-

girstų garsų 

mėgdţiojimas. 

Susipaţini-

mas su muzi-

kinėmis kala-

dėlėmis. Skai-

čiuotės „Ada-

ta“ sakymas 

muzikinių ka-

ladėlių nuro-

dytu ritmu. 

Ţaidimas 

„Neţiūrėk, 

ką darau, 

klausyk, ką 

sakau“. 



   
S1 16 

PS1 18 

M1 34–35  
  

S1 16 

PS1 18 

Vadovas 

4. Klausau-

si pasakos 

„Dangus 

griūva“ 

  Pasakos „Dangus griūva“ įrašo 

klausymas. Pasakos turinio 

gretinimas su paveikslėlių serija. 

Garso a išskyrimas pasakos veikėjų 

pavadinimuose. Ţodţių schemų 

papildymas raidėmis A a. 

Pakartojimas. 

Jau moku! 

    

   
DVD 11 filmas 

S1 17 

PS1 19 

M1 36–37 
    

5. Vaidi-

name 

pasaką 

„Dangus 

griūva“ 

Vaikas – 

veikėjas ir 

ţiūrovas. 

Tinkamas 

elgesys 

spektaklio 

ir kitų 

renginių 

metu. 

 Atsakymų į klausimus, susijusius su 

pasakos „Dangus griūva“ turiniu, 

sudarymas – pasirengimas vaidinti 

kūrinį. Pasakos inscenizavimas. 

Įvairios pratybos raidėms A a 

įsiminti. 

  Pasakos 

„Dangus 

griūva“ 

veikėjų 

atvaizdų, 

rekvizitų ir 

dekoracijų 

projektavi-

mas ir 

atlikimas. 

 Pasakos 

„Dangus 

griūva“ 

veikėjų 

judesių 

mėgdţioji-

mas. 

  
 S1 17 

PS1 19 

  
S1 17  

  

V. Ruduo darže 

1. Kas 

uţaugo 

darţe? 

 Pas mus augi-

namos dar-

ţovės, jų 

reikšmė mity-

boje. Valgo-

mosios darţo-

vių dalys. 

Darţovių parodėlės lankymas, 

paskirų darţovių išvaizdos 

aprašymas ţodţiu. Darţovių 

pavadinimų išskyrimas Martyno 

Vainilaičio eilėraštyje „Mūsų 

darţas“. Darţovių pavadinimų 

skiemeninė ir garsinė analizė.  

Skaičius ir 

skaitmuo 1. 

    Ţaidimas 

„Linksmasis 

darţininkas“. 



   Parengiamieji raidţių O o rašymo 

pratimai. 

     

  
S1 18 

PS1 20–22 

S1 18 

PS1 20 

M1 38–39  
   

Vadovas 

2. Kas 

nutiko 

darţe? 

  Pasakojimo apie išdykėlį oţelį 

kūrimas pagal iliustraciją ir 

eilėraštuką. Ţodţių su garsu o 

išskyrimas iš eilėraščio teksto, jų 

garsinė analizė ir sintezė. 

Susipaţinimas su raidėmis O o, 

remiantis ţodţiu oţys. Mokymasis 

rašyti naujai paţintas raides. 

Skaičius 1. 

Daiktų 

skaičiavimas. 

   Susipaţini-

mas su 

lietuvių 

rateliu „Vai, 

išeiki, oţeli“. 

   
S1 19 

PS1 21 

M1 40–41     PS1 22 

Vadovas 

3. Valgo-

mosios 

darţovių 

dalys 

  Paveikslėlių serijoje pavaizduoto 

vaikų nuotykio darţe pasakojimas. 

Bandymas skaityti veikėjų vardus ir 

jų pasakytus ţodţius. Vaikų vardų su 

garsu o tarimas, garsinė analizė ir 

sintezė. Ţodţių schemų papildymas 

raidėmis O o ir a. 

Skaičius ir 

skaitmuo 2. 

  Lietuvių 

ratelio „Vai, 

išeiki, oţeli“ 

ir dainelės 

„Opa opa opa 

pa“ tekstų 

sakymas 

muzikinių 

kaladėlių nu-

rodytu ritmu. 

Susipaţi-

nimas su 

dainele 

„Moliūgo 

gimtadienis“.

Dainelės 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

 



   
S1 20 

PS1 22 

M1 42–43   PS1 22, 24  

Sekam 

pasakas 

Vadovas 

 

4. Į svečius 

pas pasaką 

„Ropė“ 

Bendra-

darbiavi-

mo ţaidi-

mų, moky-

mosi ir 

darbo me-

tu reikš-

mė. Ţmo-

nių ben-

dradarbia-

vimas 

atliekant 

įvairias 

uţduotis. 

Vaikų 

pagalba 

darbuose. 

 Pasakos „Ropė“ įrašo klausymas, jos 

pamokomojo pobūdţio nusakymas. 

Kūrinėlio vaidinimas, sugalvojant vis 

naują senelio talkininką. Sakinių 

ilgio lyginimas. Raidės o išskyrimas 

pasakos sakiniuose ir skaičiavimas. 

Raidţių O o rašymas. 

 Ropės 

atvaizdo 

lipdymas iš 

spalvoto 

popieriaus 

skiaučių – 

popieriaus 

mozaika. 

Atliktų 

darbelių 

parodėlės 

surengimas. 

   

 
S1 21 

 

 
S1 21 

PS1 23 

DVD 5 filmas 

 
S1 21 

   

5. Darţo 

mįslės 

  Mįslių apie darţoves klausymas, 

įminimas ir kūrimas. Mįslių įminimų 

dalijimas skiemenimis ir garsais. 

Raidţių o ir a ieškojimas mįslių 

tekstuose ir skaičiavimas. Ţodţių 

schemų papildymas paţintomis 

raidėmis. 

Skaičiavimas 

iki 2. Paţintų 

skaičių 

rašymas. 

 Vaikų ir jų 

tėvelių 

uţaugintų 

darţovių 

parodėlė. 

Ţmogiukų 

arba gyvū-

nėlių figūrų 

darymas iš 

darţovių.  

 Bėgimas iš 

įvairių 

pradinių 

padėčių. 



   
S1 22 

PS1 24 

M1 44–45  S1 22 
  

VI. Aš ir mamytė 

1. Mano 

mamytė 

Šeimos 

nariai ir 

giminystės 

ryšiai. 

Pagarbos 

ir meilės 

tėvams 

išreiški-

mas. 

 Mokinių pasakojimai apie mamas, 

remiantis eilėraščiu „Mieliausias 

ţodis“. Ţodţių su garsu m girdimoji 

ir regimoji analizė bei sintezė. 

Susipaţinimas su raidėmis M m. 

Naujai paţintų raidţių rašymas. 

Skaičius ir 

skaitmuo 3. 

   Ištvermės 

ugdymas. 

Kliūčių 

takas. 

 
S1 23 

 
S1 23 

PS1 25 

M1 46–47  
    

2. Mamytės 

lopšinės 

  Pokalbis apie lopšines, mamyčių 

dainuotų lopšinių prisiminimas. Iš 

paveikslėlių ir ţodţių sudaryto teksto 

skaitymas. Raidţių M m bei jų 

junginių rašymas. Ţodţių schemų 

papildymas paţintomis raidėmis. 

Skaičiavimas 

iki 3. 

  Kam ir kodėl 

dainuojamos 

lopšinės? Lop-

šinių įrašų 

klausymas, vai-

kams ţinomų 

lopšinių daina-

vimas. Lopši-

nės „A a a a 

liūli“ mokyma-

sis. Ritmiškas 

lopšinės „A a 

a maţutį“ sa-

kymas. Ploji-

mas ir beldimas 

muzikinių ka-

ladėlių nurody-

tu ritmu. 

 



   
S1 24 

PS1 26–27 

M1 48–49  
  

S1 24 

PS1 26 

Vadovas 

 

3. Aš 

pavaduoju 

mamytę 

  Vaikų pasakojimai apie pagalbą 

mamoms, savo poelgių palyginimas 

su paveikslėlyje pavaizduota situacija 

bei eilėraščio apie ėriukus turiniu. 

Susipaţinimas su raidėmis Ė ė, 

remiantis ţodţio ėdţios garsine 

analize ir sinteze. Mokymasis rašyti 

raides Ė ė. 

Sąvokų tiek 

pat, daugiau, 

maţiau 

vartojimas. 

   Pratimai su 

gimnastikos 

lankais. 

   
S1 25 

PS1 28 

M1 50–51 
    

4. Kuo 

pradţiugin-

siu 

mamytę? 

  Atsakymų į klausimą „Kuo galima 

pradţiuginti mamytę?“ sudarymas 

pagal asmeninę patirtį ir 

paveikslėlius. Iš paveikslėlių ir 

ţodţių sudaryto teksto skaitymas. 

Raidţių Ė ė bei jų junginių rašymas.  

Po lygiai, 

daugiau, 

maţiau. 

Ţenklai >, <, 

=. 

Spalvų 

skyrimas, jų 

pavadinimai. 

Mamos por-

treto pieši-

mas. Ţinių 

apie portretą 

prisiminimas. 

  Kamuolio 

taikymas į 

gimnastikos 

lanką stovint 

ir judant. 

   
S1 26 

PS1 29 

M1 52–53 PS1 29 
   

5. Visos 

gėlės, visos 

eilės 

mamytei! 

 Pasivaikš-

čiojimas po 

mišką, par-

ką arba mo-

kyklos ap-

linką.  

Medţių ir 

krūmų 

atpaţinimas  

Ramutės Skučaitės eilėraščio 

„Mieliausias ţodis“ mokymasis 

atmintinai ir deklamavimas. 

Bandymas kurti eilėraštį mamytei. 

Įvairios pratybos paţintoms raidėms 

pakartoti ir įtvirtinti. 

  Rudeninės 

puokštės arba 

karolių 

mamai 

darymas iš 

įvairių 

medţių ir 

krūmų vaisių. 

Roţės ţiedo  

  



  pagal lapus 

ir vaisius. 

   formavimas 

iš raudonų 

klevo lapų. 

  

   S1 23       

VII. Gera būti su tėveliu 

1. Mano 

tėvelis 

  Mokinių pasakojimai apie tėvelius. 

Ţodţių su garsu t išskyrimas 

eilėraštyje apie tėvelį. Susipaţinimas 

su raidėmis T t, remiantis ţodţiu tėtė. 

Mokymasis rašyti raides T t. Ţodţių 

schemų papildymas naujai 

paţintomis raidėmis. 

Skaičius ir 

skaitmuo 4. 

 

   Įvairūs 

ţaidimai su 

kamuoliu. 

   
S1 27 

PS1 30  

M1 54–55 
    

2. Tėtė ir aš  Ţaidimų 

gryname 

ore reikšmė. 

Aktyvusis 

poilsis su 

tėveliais. 

Pasakojimas apie paveikslėlyje 

pavaizduotus Tomo ir Mato ţaidimus 

su tėveliais. Iš ţodţių ir paveikslėlių 

sudaryto teksto skaitymas. Raidţių  

T t, skiemenų ir ţodţių su šiomis 

raidėmis rašymas. Didţiųjų ir maţųjų 

raidţių porų sudarymas. 

Skaičiavimas 

iki 4. 

   Mėginimas 

pataikyti 

kamuoliu į 

vartus, vartų 

gynimas. 

   
S1 28   

PS1 31 

M1 56–57  
    

3. 

Mokomės 

dainelę apie 

tėvelį 

  Pokalbis apie vaikų tėvelių 

mėgstamiausius uţsiėmimus. Drama 

„Kalbu su tėveliu“. Susipaţinimas su 

dainele „Mano tėvelis buvo kalvelis“, 

atsakymas į klausimus, susijusius su 

kūrinėlio turiniu. Ţodţių iš paţintų 

raidţių dėstymas, naudojant 

Skaičiavimas 

iki 4. 

 

 

 

 

„Mano 

tėvelis“ – 

tėvelio 

portreto 

lipdymas iš 

plastilino. 

Stovinčių 

Lietuvių 

dainelės 

„Mano 

tėvelis buvo 

kalvelis“ 

ţodţių ir 

melodijos  

 



   raidynėlį. Dailyraščio pratimai.   rėmelių 

darbeliui 

atlikimas iš 

vienkartinių 

lėkštučių. 

mokymasis. 

Plojimas 

muzikinių 

kaladėlių 

nurodytu 

ritmu. 

Dainelės 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

 

   
Vadovas M1 58–59 

  
PS1 33 

Vadovas 

 

4. Ką dirba 

mano 

tėveliai? 

Tėvelių 

profesijos. 

Pagarba 

kiekvieno 

ţmogaus 

darbui. 

Įrankiai, 

reikalingi 

kiekvienos 

profesijos 

ţmonėms. 

 Pokalbis apie tėvelių profesijas ir 

atliekamus darbus. Teksto apie Tomo 

tėvelius skaitymas, atsakymų į 

klausimus sudarymas. Ţodţių iš 

pabirusių skiemenų sudarymas ir 

rašymas. Sakinių nurašymas prie 

tinkamų paveikslėlių. 

Skaičiavimas 

iki 4. Ţenklų >, 

< , = 

vartojimas. 

Judančių 

personaţų 

vaizdavimas 

– „Mano 

mamytė ir 

tėvelis 

dirba“. 

   Ţaidimai su 

įvairiais 

gimnastikos 

įrankiais. 

 
S1 29 

PS1 32 

 
S1 29 

PS1 32–33 

M1 60–61 S1 29  

PS1 32 

   

VIII. Rudens spalvos sode 

1. Mūsų 

sodas 

 Pas mus 

auginami 

vaisiai. Jų 

reikšmė 

mityboje, 

valgymo 

Pokalbis apie sodo išvaizdą rudenį 

pagal asmeninius stebėjimus, 

paveikslėlį bei eilėraštį. Ţodţių su 

garsu s išskyrimas eilėraščio tekste, 

jų girdimoji ir regimoji analizė bei 

sintezė. Susipaţinimas su raidėmis  

Sudėties 

įvedimas. 

Sudėties 

veiksmo 

ţymėjimas 

ţenklu +. 

   Kliūčių 

ruoţas, 

įveikiant 

įvairias 

kliūtis, kai 

bėgama 



  higiena. 

Vaismedţiai 

ir vaiskrū-

miai, jų 

dalys. Sodo 

medţių ir 

krūmų 

prieţiūra. 

Vaisių 

gaminiai ir 

jų reikšmė. 

S s, remiantis ţodţiu sodas. Naujai 

paţintų raidţių rašymas. 

    vienas paskui 

kitą vorele. 

  
S1 31–32 

PS1 34–38  

S1 30 

PS1 34  

M1 62–63 
    

2. Vaisių 

įvairovė 

Vaikų 

pagalba 

namų 

ruošoje ir 

kituose 

darbuose. 

Darbo 

saugumas. 

 Laisvi vaikų pasakojimai apie 

mėgstamiausius vaisius ir jų 

gaminius. Iš paveikslėlių ir ţodţių 

sudaryto teksto skaitymas, jo 

gretinimas su pateiktomis 

iliustracijomis. Raidţių S s ir jų 

junginių rašymas. Didţioji raidė 

sakinio pradţioje, taškas – sakinio 

gale. 

Skaičiavimas 

iki 4. Sudėtis 

iki 4. 

   Greitumą 

lavinantys 

pratimai. 

 S1 31 

PS1 37  

 S1 31 

PS1 35 

M1 64–65     

3. Vaisme-

dţiai ir 

vaiskrūmiai 

  Mįslių apie vaisius, vaismedţius ir 

vaiskrūmius minimas. Atsakymas į 

klausimus, susijusius su tekstu 

„Senelės Stasės sodas“. Ţodţių iš 

pabirusių raidţių sudarymas ir 

nurašymas prie atitinkamų 

paveikslėlių. Garso s vietos 

ţodţiuose nurodymas. 

Sudėtis iki 4. 

Geometrinės 

figūros. Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

Mėgstamiau-

sio vaisiaus 

lipdymas iš 

spalvoto 

popieriaus 

skiaučių. 

Mūsų sodų ir 

egzotinių 

vaisių 

  Kūlvirstis  

pirmyn. 



     spalvos bei jų 

atspalviai. 

   

   
S1 32 

PS1 36–37 

M1 66–67  PS1 36 
   

4. Sodas 

rudenį 

  Paveikslėlyje pavaizduoto Astos 

nuotykio sode pasakojimas, 

mergaitės elgesio įvertinimas. 

Globalusis vaikų vardų bei jų 

pasakytų ţodţių skaitymas. 

Bandymas nurašyti sakinius, 

pradedant juos didţiosiomis raidėmis 

ir uţbaigiant taškais. 

Pakartojimas. 

Jau moku! 

 Obuoliukų 

arba kamuo-

liukų iš me-

dţiagos, siū-

lų, popieriaus 

atliekų bei 

kitų medţia-

gų atlikimas 

pagal 

paveikslėlių 

serijoje 

pateiktus 

nurodymus. 

Susipaţini-

mas su daine-

le „Viens, du, 

trys“. Ploji-

mas, trepsė-

jimas ir de-

klamavimas 

muzikinių 

kaladėlių nu-

rodytu ritmu. 

Dainelės tu-

rinio imitavi-

mas judesiais. 

 

   
S1 33 

PS1 38 

M1 68–69   S1 33 S1 83 

PS1 38 

Spalvotos 

dainelės 

 

IX. Mokausi švęsti 

1. Mokyto-

jų šventė 

Mokytojų 

darbo spe-

cifika. Ko-

kiais būdais 

galima iš-

reikšti pa-

garbą ir dė-

kingumą 

mo-

kytojams. 

Rudenį 

ţydinčios 

gėlės. 

Pokalbis apie ruošimąsi švęsti 

Mokytojų dieną. Savo elgesio 

įvertinimas pagal tekste „Gėlytė ir 

debesėlis“ pateiktus nurodymus. 

Paţintų raidţių kartojimas, 

dailyraščio pratimai. 

 Savo 

mokytojos 

portreto 

piešimas ir 

jai skirtos 

gėlių 

puokštės 

spalvinimas. 

  Vikrumą 

lavinantys 

pratimai. 



 
S1 34 

PS1 39  

PS1 39 S1 34 

PS1 39 

 
PS1 39 

   

2. Svečiuo-

se pas 

meškiuką 

Rudnosiuką 

  Vytės Nemunėlio eiliuotos pasakėlės 

„Meškiukas Rudnosiukas“ 

klausymas, kūrinėlio turinio 

gretinimas su paveikslėlių serija, 

meškiuko poelgių įvertinimas. 

Skaičiuotės „Šliumpu pumpu“ 

mokymasis atmintinai. Pratybos 

paţintoms raidėms įtvirtinti. 

   Skaičiuotės 

„Šliumpu 

pumpu“ 

sakymas 

muzikinių 

kaladėlių 

nurodytu 

ritmu. 

Melodijos 

skaičiuotei 

kūrimas. 

Įvairūs 

ţaidimai 

išsiskaičiuo-

jant. 

   
S1 35 

PS1 40 

DVD 6 filmas 

   
S1 35  

 

X. Miškas rudenį 

1. Miško 

mįslės 

Kaip 

reikia 

elgtis 

miške? 

Pobūvio 

miške ir 

ţaidimų 

taisyklės. 

 Mokinių pasakojimai apie mišką 

pagal asmeninę patirtį ir paveikslėlį. 

Mįslės apie eţį klausymas ir 

mokymasis atmintinai. Ţodţių su 

garsu e girdimoji ir regimoji analizė 

ir sintezė. Susipaţinimas su raidėmis 

E e, remiantis ţodţiu eţys. 

Mokymasis rašyti naujai paţintas 

raides. Ţodţių modelių papildymas 

raidėmis e ir ė. 

Skaičius ir 

skaitmuo 5.  

   Gaudynės ir 

įvairūs 

ţaidimai 

lauke. 

   
S1 36 

PS1 41 

M1 70–71  
    

2. Einame į 

mišką 

  Pobūvio miške įspūdţių palyginimas 

su teksto „Astos eţys“ bei  

Skaičiavimas iki 

5. Sudėtis iki 5. 

 Eţiuko iš 

pasirinktų  

 Ţaidimas 

„Medţiai  



   paveikslėlio turiniu. Iš paveikslėlių ir 

ţodţių sudaryto teksto skaitymas, 

kreipiant dėmesį į tinkamą sakinių 

intonaciją. Raidţių E e rašymas 

pavieniui ir junginiuose. Taškas, 

klaustukas ir šauktukas sakinio gale. 

  
medţiagų 

atlikimas pa-

gal pateiktus 

pavyzdţius. 

Įvairūs to 

paties atvaiz-

do atlikimo 

būdai. 

 dega“ – 

reagavimas į 

garsinius 

signalus. 

   
S1 37 

PS1 42–43 

M1 72–73  PS1 43 
 

Vadovas 

3. Miško 

medţiai ir 

krūmai 

 Išvyka į 

girią. Miško 

medţiai, 

krūmai ir 

ţoliniai au-

galai. Me-

dţių ir krū-

mų pava-

dinimai. 

Medţių ir 

krūmų 

atpaţinimas 

pagal lapus 

ir vaisius. 

Nuodingi 

miško 

vaisiai ir 

grybai. 

Medţių pavadinimų ieškojimas M. 

Vainilaičio eilėraštyje „Medţių 

lenktynės“. Lenktynėse dalyvavusių 

medţių skirstymas į lapuočius ir 

spygliuočius, pavadinimų su garsu e 

išskyrimas. Sakinių nurašymas prie 

tinkamų paveikslėlių. Taisyklingas 

balsių e ir ė tarimas, jų skyrimas 

klausa. 

Kelių dėmenų 

sudėtis. 

Pasirinkto 

medţio 

atvaizdo 

lipdymas iš 

pilko, balto ir 

spalvoto 

popieriaus. 

Įvairių 

popieriaus 

rūšių 

plastinių 

savybių 

panaudoji-

mas. 

   

  
S1 38 

PS1 42–45 

S1 38 

PS1 44–45 

M1 74–75 S1 38 
   

4. Grybų 

karalystėje 

  Justino Marcinkevičiaus eiliuotos 

poemėlės „Grybų karas“ klausymas. 

Pasakojimo pagal paveikslėlių seriją  

Sudėtis ir 

atimtis iki 5. 

Skaičių  

  Mušamieji 

instrumentai 

ir jų  

Bėgimai 

lenktyniau-

jant,  



   ir poemėlę kūrimas. Kūrinio 

ištraukos inscenizavimas. Ţodţių iš 

pabirusių raidţių sudarymas ir 

rašymas. Pratybos taisyklingam 

balsių u – ū ir e – ė tarimui ir 

skyrimui klausa. 

lyginimas. 

Ţenklai >, <, 

=. 

  pavadinimai. 

Ritmiškas 

grybų 

pavadinimų 

sakymas. 

Susipaţini-

mas su lietu-

vių rateliu 

„Grybų 

rauti“. 

peršokant, 

pralenkiant, 

apibėgant 

įvairias 

kliūtis. 

   
S1 39 

PS1 46–47 

DVD 10 filmas 

M1 76–77    PS1 47 

Lietuvių 

liaudies 

rateliai 

 

XI. Mokausi švęsti 

1. Mirusių-

jų 

pagerbimo 

šventė 

 Vėlinės – 

mirusiųjų 

pagerbimo 

diena. 

Laisvi mokinių pasakojimai apie 

Visų šventųjų ir Vėlinių šventes, 

kapų lankymą ir tvarkymą. Mokytojo 

skaitomo dalykinio teksto apie 

Vėlines klausymas ir aptarimas. 

Paţintų raidţių kartojimas, 

dailyraščio pratimai. Balsės ir 

priebalsės. 

    Kaimo 

kapinėse ir 

laukuose 

esančių kapų 

tvarkymas. 

  
S1 40 

PS1 48 

S1 40 

PS1 48  

    
S1 40 

PS1 48 

2. Liūdesio 

ir 

apmąstymų 

diena 

  Pasakos „Voverė ir vilkas“ įrašo 

klausymas, kūrinio pamokomojo 

pobūdţio nusakymas. Pratybos 

paţintoms raidėms įtvirtinti. Paţintų 

raidţių skirstymas į balses ir 

priebalses. Rankos lavinimo 

pratimai. 

  Ţvakutės iš 

kartono ir 

spalvoto 

popieriaus 

darymas. 

Kartono ir 

popieriaus 

Gedulingos 

muzikos klau-

symas. Muzi-

kinio kūrinio 

nuotaika. 

 



kirpimas,  

      lankstymas ir 

klijavimas. 

  

   
S1 86 

PS1 49     

DVD 7 filmas 

  
S1 40 

  

XII. Smagu žaisti drauge 

1. Mano 

ţaislai 

Ţaislų 

pasirinki- 

mas ir tau-

sojimas. 

Ţaislų 

pirkimas, 

jų kainos. 

Ţaidimų 

taisyklės. 

 Pokalbis apie mėgstamiausius 

ţaisliukus, jų ţodinis aprašymas. 

Ramutės Skučaitės eilėraščio „Lėlės“ 

pamokomojo pobūdţio nusakymas. 

Ţaislų pavadinimų girdimoji ir 

regimoji analizė bei sintezė. 

Susipaţinimas su raidėmis L l, 

remiantis ţodţiu lėlė. Naujai paţintų 

raidţių rašymas. Drama: „Ţaisliukų 

padėka vaikams, jų skundai ir 

prašymai“. 

Atimties 

įvedimas. 

Ţenklas –.  

 Lėlės darymas 

iš siūlų ir me-

dţiagos atlie-

kų pagal pa-

teiktus nuro-

dymus. Atlie-

kų sąvokos 

aiškinimas. 

Antrinis atlie-

kų panaudoji-

mas. Ekolo-

giški ţaislai. 

  

 
S1 41 

PS1 50–52 

 
S1 41 

PS1 50–51 

M1 78–79  PS1 51 
  

2. Mes 

ţaidţiame 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

mėgstamiausius ţaidimus su 

draugais. Teksto apie ţaislus 

skaitymas, jam pavadinimo kūrimas. 

Priebalsės l skaitymas prieš a bei 

prieš ė. Raidţių L l bei jų junginių ir 

ţodţių su naujai paţintomis raidėmis 

rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 5. 

Erdviniai 

santykiai. 

„Mano links-

mas (liūdnas) 

ţaisliukas“ – 

piešinys spal-

votais pieštu-

kais. Nuotaikos 

pavaizdavimas, 

naudojant dai-

lės priemones. 

  Įvairūs ţai-

dimai ţaislų 

kampelyje. 

Mėgstamiau-

sio ţaisliuko 

arba ţaidimo 

pavaizdavi-

mas 

judesiais. 

   
S1 42 M1 80–81 

    



PS1 52–53 

3. Kamuo-

liai ir 

kamuoliu-

kai 

  Mįslės apie kamuolį klausymas ir 

įminimas. Įvairių rūšių kamuolių 

atpaţinimas paveikslėlyje ir sporto 

salėje. Garso k išskyrimas kamuolių 

pavadinimuose bei mįslės tekste. 

Susipaţinimas su raidėmis K k, 

remiantis ţodţiu kamuolys. 

Mokymasis rašyti naujai paţintas 

raides.  

Sudėtis ir 

atimtis iki 5. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

   Ţaidimai 

įvairiais 

kamuoliais. 

Kamuolio 

metimas, 

gaudymas, 

smūgiavimas 

ir pan. 

   
S1 43 

PS1 54 

M1 82–83 
    

4. Ţaidimų 

taisyklės 

  Pokalbis apie ţaidimų saugumą. 

Ţaidimų taisyklių nusakymas 

liepiamaisiais sakiniais. Teksto apie 

vaikų ţaidimus skaitymas, jame 

paminėtų berniukų parodymas 

paveikslėlyje, gretinant sakinius su 

juose nurodytais ţaislais. Priebalsės k 

skaitymas prieš a bei prieš ė. Ţodţių 

ir sakinių su raidėmis K k rašymas. 

 

Skaičius ir 

skaitmuo 6. 

  Ritmiškas 

ţaislų pava-

dinimų saky-

mas. Lietuvių 

ratelio „Barė 

Jonas katinė-

lį“ ţodţių, 

melodijos ir 

eigos 

mokymasis.  

 

   
S1 44 

PS1 55–56 

M1 84–85 
  

PS1 56 

Lietuvių 

liaudies 

rateliai 

 

5. Mes 

poil-

siaujame 

 Laisvalaikio 

leidimo 

būdai. 

Aktyvusis ir 

pasyvusis 

poilsis, jų  

Mokinių pasakojimai apie savo 

šeimos laisvalaikį. Teksto „Kas?“ 

skaitymas vaidmenimis. Tiesioginių 

ir klausiamųjų sakinių taisyklingas 

intonavimas. Atsakymų į pateiktus 

klausimus sudarymas iš pabirusių  

Skaičiaus 6 

skaidymas 

dviem ir trimis 

dėmenimis. 

   Ritmingas 

ėjimas skai-

čiuojant, plo-

jant, išlaikant 

taisyklingą 

kūno padėtį. 



  svarba 

mūsų 

sveikatai. 

Poilsio 

būdo 

priklausy-

mas nuo 

atliekamo 

darbo 

rūšies. 

ţodţių ir rašymas. Paţintų raidţių 

skirstymas į balses ir priebalses. 

     

  
S1 45  

PS1 57 

S1 45  

PS1 57–58 

M1 86–87 
    

XIII. Tolsta tolsta rudenėlis 

1. Rudens 

šokis 

 Pasivaikš-

čiojimas po 

mokyklos 

aplinką – 

orų ir 

gamtos 

pakitimų 

vėlų rudenį 

stebėjimas. 

Metų laikų 

seka. Kaip 

gamta 

ruošiasi 

ţiemai? 

Pasiruoši-

mas paukš-

telių ir ţvė-

relių globai, 

artėjant bal-

tajam badui. 

Pasivaikščiojimo metu stebėtų vaizdų 

palyginimas su vadovėlyje pateikta 

iliustracija ir eilėraštuku. Ţodţių su 

garsu š išskyrimas eilėraščio tekste: 

jų girdimoji ir regimoji analizė bei 

sintezė. Susipaţinimas su raidėmis  

Š š, remiantis ţodţiu šaka. 

Mokymasis rašyti naujai paţintas 

raides. 

 Šiltos ir 

šaltos 

spalvos. 

Nuotaikos 

vaizdavimas 

spalvomis 

darbeliuose 

„Auksinis 

ruduo“ ir 

„Rudens 

darganos“. 

   



  
S1 46–49  

PS1 59–60, 

62, 65 

S1 46 

PS1 59–60 

     

2. Artėja 

ţiema 

Gyvūnų 

poreikių 

stebėji-

mas. 

Pagalbos 

silpnes-

niems 

teikimas. 

Dorovinių 

nuostatų 

ugdymas.  

 Pokalbis apie artėjančią ţiemą. 

Teksto apie Tomo ir tėtės darbus 

skaitymas, atsakymas į skaitinėlyje 

pateiktus klausimus. Ţodţių ir 

sakinių su raidėmis Š š rašymas. 

Pratybos raidţių S s ir Š š skyrimui 

bei šiomis raidėmis ţymimų balsių 

taisyklingam tarimui. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

   Ţaidimas 

„Keturi 

gaivalai“. 

Pastabumo ir 

greito 

reagavimo į 

signalus 

ugdymas. 

   
S1 47 

PS1 61 

M1 88 
   

Vadovas 

3. Gamta 

laukia 

ţiemos 

  Mokinių pasakojimai apie gamtos 

pasiruošimą ţiemai, remiantis tekstu 

„Kas moka, tas šoka“. Ţodyno 

turtinimo pratimai – bendro 

pavadinimo keliems dalykams 

parinkimas (ţvėrys, paukščiai, vaikai 

ir pan.). Ţodţių iš pabirusių raidţių 

sudarymas bei atsakymo į klausimą 

rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

  Susipaţini-

mas su 

lietuvių 

rateliu 

„Šarkelė 

šoka“. 

Ritmiški 

tūpsniai ir 

mojavimai. 

Ėjimas 

vorele 

imituojant 

įvairių 

gyvūnų ėjimą 

(gandro, 

varlės, katės, 

meškos ir 

pan.). 

   
S1 48  

PS1 62–63 

M1 89 
  

Vadovas 
 

4. Globoju 

paukštelius 

  Paukštelių globos ţiemą planavimas, 

savo planų siejimas su teksto „Astos  

paukščiai“ turiniu. Ţodţių skaitymas 

skiemenimis. Greitakalbės su garsu š 

mokymasis atmintinai. Ţodţių  

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

Ţenklų >, <, = 

įtvirtinimas. 

 Lesyklėlės 

mokyklos 

kieme 

įrengimas. 

 Šuoliukai 

viena ir 

abiem kojom. 



   modelių papildymas paţintomis 

raidėmis. 

     

   
S1 49 

PS1 64–65 

M1 90–91 
    

XIV. Pasakų karalystėje 

1. Pasakų 

rūmai 

Pasakų 

klausymo, 

sekimo ir 

skaitymo 

reikšmė. 

Vaizduotę 

ugdantys 

ir ţalojan-

tys veiks-

niai. Blo-

gis ir gėris 

pasakose. 

Pamoko-

masis pasa-

kų pobūdis. 

 Vaikų pasakojimai apie paveikslėlyje 

bei eilėraštuke pavaizduotus pasakų 

rūmus. Bandymas atsakyti į 

klausimą: „Kas tie pasakų rūmų 

raktai?“. Ţodţių su garsu r 

išskyrimas iš eilėraščio teksto, jų 

girdimoji ir regimoji analizė bei 

sintezė. Susipaţinimas su raidėmis  

R r, remiantis ţodţiu raktas. Naujai 

paţintų raidţių bei jų junginių 

rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

   Metimo 

pratimai. 

Metimas į 

lanką ir šalia 

jo, šiapus ir 

anapus 

linijos. 

   
S1 50 

PS1 66 

M2 4–5 
    

2. Ţaidţia-

me pasaką 

  Pasakų veikėjų atpaţinimas 

paveikslėlyje ir tekste „Kas ras?“. 

Tiesioginių ir klausiamųjų sakinių 

išskyrimas tekste, jų skaitymas 

natūralia intonacija. Raidţių R r ir 

ţodţių su šiomis raidėmis rašymas. 

Ţodţių loto ţaidimas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

Iliustracijos 

labiausiai 

patinkančiai 

pasakai 

piešimas.  

Kortelių pa-

sakų loto ţai-

dimui atliki-

mas – kolek-

tyvinis darbas. 

Vaikų mėgsta-

miausių pasa-

kų knygų 

parodėlės 

surengimas. 

  



   
S1 51 

PS1 67–68 

M2 6–7 PS1 68 S1 51 
  

3. Sekame 

pasakas 

  Pasakų parodėlės lankymas, laisvi 

mokinių pasakojimai apie girdėtas 

pasakas. Pasakos „Vištytė ir 

gaidţiukas“ klausymas, jos turinio 

siejimas su vadovėlyje pateiktomis 

iliustracijomis ir tekstu. Bandymas 

sekti pasaką – pasakorių konkurso 

surengimas. Ţodţių iš pabirusių 

raidţių sudarymas ir rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 6. 

  Pasakų 

veikėjų balsų 

pamėgdţioji-

mas. Ţemieji 

ir aukštieji 

garsai. 

Pasakų 

veikėjų 

vaizdavimas 

judesiais. 

   
S1 52  

PS1 69  

DVD 4 filmas 

M2 8–9  
    

4. Ko mus 

moko 

pasakos? 

 Laisvalaikio 

organizavi-

mo būdai. 

Knygų 

skaitymo ir 

televizijos 

ţiūrėjimo 

higiena. 

Pasakos „Varna ir lapė“ klausymas, 

jos turinio palyginimas su 

paveikslėlių serijoje pavaizduota 

situacija. Veikėjų elgesio įvertinimas, 

abiejų pasakų pamokomojo pobūdţio 

nusakymas. Kūrinio vaidinimas. 

Ţodţių su raidėmis R r jungimas į 

sakinį, sudaryto sakinio nurašymas. 

Pakartojimas. 

Jau moku! 

   Tolygus 

bėgimas 

įvairiu 

greičiu. 

   
S1 53  

PS1 70 

DVD 8 filmas 

M2 10–11   
    

XV. Skanu, sveika ir naudinga 

1. Ant 

mūsų stalo 

  Mįslės apie duoną klausymas ir 

įminimas. Maisto produktų 

pavadinimų garsinė analizė ir sintezė, 

ţodţių su garsu d rinkimas. 

Susipaţinimas su raidėmis D d,  

Skaičius ir 

skaitmuo 7. 

Skaičiaus 7 

skaidymas 

dėmenimis. 

  Ritmiškas 

valgių 

pavadinimų 

sakymas. 

Susipaţini- 

 



   remiantis ţodţiu duona. Mokymasis 

rašyti raides D d pavieniui ir 

junginiuose. 

 
  mas su lie-

tuvių rateliu 

„Bulvienė“. 

Garsų dina-

mika. Muzi-

kos tempas. 

Ratelio 

dainavimas ir 

ėjimas įvairiu 

tempu. 

 

   
S1 54 

PS1 71 

M2 12–13 
  

Lietuvių 

liaudies 

rateliai 

 

2. Ruošia-

me valgyti 

 Maisto 

įvairovė ir 

jos reikšmė. 

Tinkamo 

maitinimosi 

taisyklės. 

Maisto 

ruošimo 

higiena ir 

estetika. 

Pokalbis apie maisto produktų 

įvairovę bei valgių ruošimą. Teksto 

„Dėdės salotos“ skaitymas, sakinių, 

kuriuose pateiktas salotų receptas, 

išskyrimas. Ţodţių su raidėmis D d 

rašymas. Dailyraščio pratimai. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Kelių dėmenų 

sudėtis. 

 Darţovių 

salotėlių arba 

sumuštinių 

darymas. 

Nesudėtingų 

patiekalų 

ruošimas, 

mokymasis 

saugiai 

naudoti peilį, 

tarką ir kitus 

virtuvės 

reikmenis. 

  

  
S1 55  

PS1 72–73  

S1 55 

PS1 72–73 

M2 14–15  S1 55  
  

3. Kaip 

duonutę 

kepa? 

Duonos ir 

viso mais-

to tausoji-

mas. 

Vaikų  

 Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

duonos kepimą pagal asmeninę 

patirtį, apţiūrėtus didaktinius 

filmukus ir eilėraštį „Duonutę kepa“. 

Eilėraščio turinio gretinimas su  

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas.  

   Metimas 

įvairiais 

daiktais į 

lanką ir šalia 

jo. 



 pagalba 

namų 

ruošoje, 

pareigų 

namuose 

paskirsty-

mas. Na-

mų ruošos 

darbai 

seniau ir 

dabar. 

 paveikslėlių serija. Kūrinio 

mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Ţodţių iš pabirusių 

skiemenų sudarymas ir rašymas. 

Diagrama.     

 
S1 56 

PS1 75 

DVD 1 ir 

2 filmai 

 
S1 56  

PS1 74  

DVD 1 ir 2 filmai 

M2 16–17 
    

4. Tinkamai 

elgsiuosi 

prie stalo 

  Pokalbis apie tinkamą elgesį prie 

stalo, remiantis tekstu „Kodėl ant 

stalo dėmė?“. Pamokymų Tomui 

išsakymas liepiamaisiais sakiniais. 

Sakinių iš pabirusių ţodţių 

sudarymas ir rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Skaičių 

lyginimas. 

Mokymasis 

sulankstyti 

servetėlę. 

Stalo ir 

valgių 

ruošimo bei 

pateikimo 

estetika. 

  Bendrieji 

pratimai 

poromis. 

   
S1 57 

PS1 75 

M2 18–19 S1 57 
   

5. Kokius 

mėgstu 

valgius? 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

mėgstamiausius valgius, patiekalų iš 

bulvių ir burokų įvardijimas. Ţodţių 

su garsu b išskyrimas, klausant 

Violetos Palčinskaitės eilėraščio 

„Bulvė kalbina buroką“. 

Susipaţinimas su raidėmis B b, 

remiantis ţodţiu bulvė. Mokymasis 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

 Lėlių iš bul-

vių ir burokų 

(eilėraščio 

„Bulvė kal-

bina buroką“ 

veikėjų) 

atlikimas 

pagal savo  

 „Šuoliukų 

mokyklėlė“ – 

įvairūs 

šuoliukai 

viena ir 

abiem kojom. 



   rašyti naujai paţintas raides. 

Eilėraščio „Bulvė kalbina buroką“ 

inscenizavimas, panaudojant iš 

darţovių padarytas lėles. 

  sumanymus 

arba 

vadovėlyje 

pateiktus 

pavyzdţius. 

  

   
S1 58  

PS1 76  

M2 20–21  S1 58 
  

6. Vaišina-

me svečius 

  Pokalbis apie pobūvį svečiuose ir 

svečių vaišinimą. Tekste „Braškės“ 

pateikto pokalbio skaitymas 

vaidmenimis ir pratęsimas. Raidţių  

B b bei ţodţių su šiomis raidėmis 

rašymas. Garsų b ir d skyrimas 

klausa ir taisyklingas tarimas. 

Kelių dėmenų 

atimtis. Skaičių 

lyginimas. 

  Muzikiniai 

instrumentai: 

būgnas ir dū-

da. Muzikinių 

instrumentų 

rūšys, jais 

išgaunamų 

garsų įvai-

rovė. Įvairiais 

instrumentais 

grojančių 

ţmonių 

vaizdavimas 

judesiais. 

 

   
S1 59 

PS1 77 

M2 22–23 
    

7. Kam 

darbas, o 

kam badas? 

  Teksto „Kam badas?“ pamokomojo 

pobūdţio nusakymas. Ţodţių su 

raidėmis b ir d ieškojimas 

perskaitytame tekste. Sakinio iš 

pabirusių ţodţių sudarymas ir 

rašymas. Pratybos raidţių B b ir D d 

skyrimui įtvirtinti. 

Daiktų 

svėrimas. 

Kilogramai. 

Spaudelių iš 

bulvių ir buro-

kėlių darymas. 

Kompozicijos 

kūrimas pa-

naudojant iš 

bulvių ir buro-

kėlių pasiga-

mintas 

spaudeles. 

  Ţaidimas 

„Kas 

skraido?“. 

Reagavimas 

judesiais į 

garsinius 

signalus. 



   
S1 60    

PS1 78 

M2 24–25 
   

Vadovas 

XVI. Žiemužė atkeliavo 

1. Ţiemos 

linksmybės 

 Pasivaikš-

čiojimas po 

mokyklos 

aplinką –

gamtos ir 

orų 

pakitimų 

ţiemą 

stebėjimas. 

Gyvūnų 

ţiemojimo 

vietos.  

Pasivaikščiojimo metu stebėtų vaizdų 

palyginimas su vadovėlyje pateiktu 

paveikslėliu. Ţodţių su garsu u 

išskyrimas kalbos sraute ir 

eilėraštuke apie upę. Susipaţinimas 

su raidėmis U u, remiantis ţodţiu 

upė. Raidţių U u bei jų junginių 

rašymas. 

Daiktų 

svėrimas. 

Praktiniai 

pratimai.  

    

  
S1 61  

PS1 79, 83 

S1 61  

PS1 79 

     

2. Mūsų 

apranga 

ţiemą 

  Bandymas atsakyti į klausimą: 

„Kodėl Astutė sušalo?“, perskaičius 

tekstą „Kas bus?“. Mokinių ţodyno 

turtinimas ţieminių drabuţių ir 

avalynės pavadinimais. Ţodţių ir 

sakinių su raidėmis U u rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Ţieminės 

aprangos 

projektavi-

mas ir 

piešimas ant 

labai didelių 

popieriaus 

lapų. 

  Įvairūs ţaidi-

mai lauke. 

Susipaţini-

mas su pra-

tybų gryna-

me ore ţie-

mos metu 

reikalavimais. 

   
S1 62   

PS1 80 

M2 26–27 S1 62 
   

3. Mums 

šaltis 

nebaisus 

  Eilėraščio „Ūsai“ turinio gretinimas 

su iliustracija. Ţodţių su garsu ū 

išskyrimas eilėraštuko tekste, jų 

girdimoji ir regimoji analizė bei 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

   Estafetė – 

šuoliukai su 

kamuolio 

varymu ir 



   sintezė. Susipaţinimas su raidėmis  

Ū ū. Naujai paţintų raidţių bei jų 

junginių rašymas. 

    perdavimu. 

   
S1 63 

PS1 81 

M2 28–29 
    

4. Ţaidţia-

me saugiai 

Ţmonių 

darbai 

ţiemą. 

Ţiemos 

ţaidimų 

saugumo 

taisyklės. 

 Pokalbis apie mėgstamiausius ţiemos 

ţaidimus. Ţiemos ţaidimų taisyklių 

nusakymas liepiamaisiais sakiniais. 

Pavadinimo tekstui apie ţiemos 

ţaidimus kūrimas. Mokinių ţodyno 

turtinimas daiktų, susijusių su ţiemos 

ţaidimais, pavadinimais. Ţodţių ir 

sakinių su raidėmis Ū ū rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

Kelintiniai 

skaičiai. 

   Ţaidimai ant 

sniego ir 

ledo. Sniego 

figūrų 

lipdymas. 

   
S1 64  

PS1 82 

M2 30–31 
    

5. Ţiemos 

garsai 

  Ţiemą girdimų garsų įvardijimas. 

Ţodţių, mėgdţiojančių ţiemos 

garsus, ieškojimas Martyno 

Vainilaičio eilėraštyje „Ū ta, tū ta“. 

Kūrinio mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Pratybos raidţių Ū ū 

ir U u bei šiomis raidėmis ţymimų 

balsių skyrimui. 

Uţdaviniai 

4 + ... = 7 

(neţinomas 

antrasis 

dėmuo). 

  Ţiemos garsų 

mėgdţioji-

mas. Skai-

čiuotės 

„Skurlum 

burlum“ sa-

kymas muzi-

kinių kaladė-

lių nurodytu 

ritmu. Ilgieji 

ir trumpieji 

garsai. 

 

   
S1 65 M2 32–33 

  
S1 65 

PS1 79 

 

6. Kas kaip 

praleidţia  

  Mokinių pasakojimai apie įvairių 

gyvūnų ţiemojimą pagal asmeninius 

Uţdaviniai 

... + 3 = 7 

    Ţaidimas 

„Varpas“.   



ţiemą?   stebėjimus bei vadovėlyje pateiktą 

eilėraštį ir iliustraciją. Gyvūnų 

pavadinimų girdimoji bei regimoji 

analizė ir sintezė, ţodţių su garsu v 

išskyrimas. Susipaţinimas su 

raidėmis V v, remiantis ţodţiu varlė. 

Raidţių V v bei jų junginių rašymas. 

(neţinomas 

pirmasis 

dėmuo). 

   Jėgą ir 

ištvermę 

lavinantys 

pratimai. 

   
S1 66  

PS1 83 

M2 34–35 
    

7. Miškas 

ţiemą 

  Ţiemos miške ţodinio paveikslo 

piešimas, remiantis tekstu „Kur buvo 

vaikai?“. Atsakymas į skaitinėlyje 

pateiktus klausimus. Ţodţių su 

raidėmis V v sudarymas iš pateiktų 

skiemenų ir rašymas. 

Uţdaviniai  

7 – ... = 4 

(neţinomas 

atėminys). 

   Ţaidimas 

„Vilkas“. 

Vikrumą ir 

greitį 

lavinantys 

pratimai. 

   
S1 67  

PS1 84 

M2 36–37 
    

8. Seka 

pasaką 

ţiema 

  Mokytojo skaitomos pasakos „Vilkas 

ir oţiukai“ klausymas, turinio 

atpasakojimas pagal paveikslėlių 

seriją. Kūrinio inscenizavimas. 

Ţodţių su raidėmis U u, Ū ū bei V v 

rašymas iš atminties. 

Uţdaviniai  

... – 3 = 4 

(neţinomas 

turinys). 

 Pasakos 

inscenizavi-

mui reikalin-

gų elementų 

atlikimas 

pagal savo 

sumanymus. 

  

   
S1 68  

PS1 85 

Vadovas 

 

 

 

M2 38–39  S1 68  
  



XVII. Mokausi švęsti 

1. Artėja 

Kalėdos 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

Kalėdų šventes, suţadinti Zitos 

Gaiţauskaitės eilėraščio „Kalėdų 

ţvaigţdė“. Su Kalėdomis susijusių 

galvosūkių sprendimas – pratybos 

paţintoms raidėms įtvirtinti. 

Dailyraščio pratimai – kalėdinio 

juokavimo nurašymas. Švenčių 

pavadinimų rašyba. 

Pakartojimas. 

Jau moku! 

 Šiaudinių 

papuošalų 

eglutei 

darymas 

pagal 

pateiktus 

pavyzdţius 

arba savus 

projektus. 

Kalėdinio 

juokavimo 

sakymas mu-

zikinių kala-

dėlių nurody-

tu ritmu. Su 

Kalėdomis 

susijusių kū-

rinių klausy-

mas. Pasi-

rinktos Kalė-

dų giesmės 

arba dainos 

mokymasis. 

Melodijos 

eilėraščiui 

„Kalėdų 

ţvaigţdė“ 

kūrimas. 

 

   
S1 69  

PS1 86 

M2 40–41  S1 69  S1 69  

PS1 86 

 

2. Prie 

Kūčių stalo 

Kūčių ir 

Kalėdų pa-

pročiai.Vai-

kų pagal-

ba ruo-

šiantis 

šventėms. 

Pasidaliji-

mas parei-

gomis 

šeimoje. 

 Savo šeimos ruošimosi Kūčioms 

palyginimas su dalykinio teksto 

„Kūčios“ turiniu. Bandymas įvardinti 

dvylika Kūčių valgių. Kūčių burtų 

surengimas pagal vadovėlyje 

pateiktus nurodymus. Pratybos 

mokinių ţodyno turtinimui su 

Kalėdomis susijusiais ţodţiais. 

Tinkamų pradţių sakiniams 

parinkimas ir rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 7. 

Kelių dėmenų 

sudėtis.  

Prakartėlės 

spalvinimas. 

„Mūsų eglu-

tė“ – darbelio 

atlikimas lais-

vai pasirinkta 

dailės techni-

ka. Paţintų 

dailės techni-

kų prisi-

minimas. 

  Ratelio 

„Kiškeli 

nabagėli“ 

ţodţių, melo-

dijos ir eigos 

mokymasis. 

Su adventu ir 

Kalėdomis 

susijusi lietu-

vių liaudies 

muzika. 



 
S1 70 

 
S1 70  

PS1 87 

M2 42–43 PS1 87   Lietuvių 

liaudies 

rateliai 

3. Su 

Naujaisiais 

metais! 

  Kalėdų atostogų įspūdţių 

pasakojimas. Naujųjų metų sutikimo 

prisiminimas. Pasakojimas apie 

naujametines svajones ir lūkesčius, 

remiantis Janinos Degutytės 

eilėraščiu „Naujieji metai“. Ţodţių iš 

pabirusių skiemenų sudarymas ir 

rašymas. Pratybos mokinių ţodynui 

turtinti, įvardijant įvairias laikrodţių 

rūšis. 

Skaičiavimas 

iki 7. Skaičių 

lyginimas. 

Piešinys 

„Naujieji 

metai“. 

Šventinės 

nuotaikos 

perteikimas 

spalvomis. 

  Susipaţini-

mas su 

lietuvių 

liaudies 

šokiu 

„Čeverykai“. 

Šokio 

ţingsnių 

mokymasis. 

   
S1 71  

PS1 88 

M2 44–45    Vadovas 

4. Metų 

mįslės 

 Metų laikai. 

Atskirų me-

tų laikų bū-

dingi bruo-

ţai. Orai ir 

gamta įvai-

riais metų 

laikais. 

Mįslių apie metų laikus ir savaitės 

dienas įminimas. Savų mįslių 

kūrimas. Atsakymų į klausimus, 

susijusius su savaitės dienomis ir 

metų laikais, sudarymas. Savo 

veiklos plano visai savaitei 

sudarymas. Sakinio iš pabirusių 

ţodţių sudarymas ir rašymas. 

Savaitės 

dienos. Sąvokų 

vakar, šiandien, 

rytoj, poryt 

vartojimas. 

  Ritmiškas 

mįslių, metų 

laikų ir 

savaitės 

dienų 

pavadinimų 

sakymas. 

Taisyklingos 

laikysenos 

ugdymas, 

atliekant 

pratimus su 

smėlio 

maišeliais. 

Tolesnis 

šokio 

„Čeverykai“ 

mokymasis. 

  
S1 72  

PS1 89 

S1 72  

PS1 89 

M2 46–47   S1 72  Vadovas 

XVIII. Mūsų namai 

1. Piešiame 

namus 

Mūsų na-

mas, jo  

 Pokalbis apie namų įvairovę pagal 

asmeninę patirtį, paveikslėlius,  

Skaičius ir 

skaitmuo 8.  

Savo namo 

pavaizda-  

  Ţaidimas „Iš 

miesto į  



 patalpos, 

patalpų 

paskirtis. 

Tvarkos 

palaiky-

mas bute – 

visos šei-

mos narių 

pareiga. 

Namai 

mieste ir 

kaime. 

 nuotraukas ir pan. Garso n 

išskyrimas iš kalbos srauto, klausant 

eilėraščio „Namas“. Susipaţinimas 

su raidėmis N n, remiantis ţodţiu 

namas. Mokinių ţodyno turtinimas, 

įvardijant namo arba buto dalis ir 

patalpas. Raidţių N n bei skiemenų ir 

ţodţių su naujai paţintomis raidėmis 

rašymas. 

Skaičiaus 8 

skaidymas 

dėmenimis. 

vimas laisvai 

pasirinkta 

dailės 

technika. 

  miestą“. 
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2. Koks 

mano 

namas? 

  Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

savo namus, jų išvaizdą ir jaukumą, 

remiantis tekstu „Tomo namas“. 

Svarbiausio skaitinėlio sakinio 

išskyrimas ir nurašymas. Pratybos 

raidţių N n ir M m skyrimui ir 

taisyklingai rašybai. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 8.  

  Trumpieji ir 

ilgieji garsai. 

Ritmiškas 

trumpųjų ir 

ilgųjų garsų 

sekų 

sakymas. 

Ėjimas pagal 

muzikos tak-

tą, kreipiant 

dėmesį į tai-

syklingą lai-

kyseną: pasi-

stiebus, susi-

kibus po du, 

laikant įvai-

riose padėty-

se rankas, 

įvairiai sta-

tant ant ţe-

mės koją. 

Šokio 

„Čeverykai“ 

kartojimas. 
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3. Visi turi 

namus 

 Gyvūnų na-

mai ir jų pa-

vadinimai. 

Gyvūnų pri-

sitaikymas 

prie aplin-

kos sąlygų. 

Pokalbis apie gyvūnų būstų įvairovę 

pagal vadovėlyje pateiktą eilėraštuką 

ir iliustraciją. Garso i išskyrimas 

gyvūnų būstų pavadinimuose. 

Susipaţinimas su raidėmis I i, 

remiantis ţodţiu inkilas. Raidţių I i 

ir jų junginių rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 8. 

Skaičių 

lyginimas. 
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4. Koks 

kieno 

namas? 

  Teksto „Koks namas?“ sakinių 

pritaikymas pateiktiems 

paveikslėliams. Mokinių ţodyno 

plėtimas ţodţio namas sinonimais. 

Pratybos garso i skyrimui ir 

taisyklingam tarimui. Ţodţių su 

raidėmis I i rašymas.  

Sudėtis ir 

atimtis iki 8. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

Atsakymo į 

tekste 

pateiktą 

sakinį 

pavaizdavi-

mas 

piešinyje. 

Namo iš kar-

tono dėţių 

darymas pa-

gal savus su-

manymus – 

darbas gru-

pėmis. Atlie-

kų naudoji-

mas rengiant 

ţaidimus. 

 Kūlvirstis 

pirmyn. 
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5. Šviesa ir 

tamsa 

  Mįslės apie ţvakę klausymas ir įmi-

nimas. Namų apšvietimo būdų paro-

dymas paveikslėlyje ir įvardijimas. 

Ţodţių su garsu ţ girdimoji ir regi-

moji analizė bei sintezė. Susipaţini-

mas su raidėmis Ţ ţ, remiantis ţodţiu 

ţvakė. Naujai paţintų raidţių bei 

skiemenų ir ţodţių su jomis rašymas. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

 Ţibinto iš 

aliuminio 

folijos 

darymas 

pagal 

pateiktus 

pavyzdţius. 

Mįslės apie 

ţvakę 

sakymas 

pasirinktu 

ritmu. 

Aukštieji ir 

ţemieji 

garsai. 
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S1 77  S1 77 

 



6. Apšvie-

timas 

seniau ir 

dabar 

Dabar nau-

dojami ap-

švietimo 

būdai. Se-

nieji apšvie-

timo būdai 

ir jų neto-

bulumas. 

 Pokalbis apie senuosius ir dabartinius 

apšvietimo būdus pagal filmuką ir 

tekstą „Kas ţiba?“. Pavadinimo filmui 

kūrimas. Bandymas skaityti tekstą 

„Kas ţiba?“ vaidmenimis. Ţodţių iš 

pabirusių raidţių bei skiemenų sudary-

mas ir rašymas. Kryţiaţodţio, sudary-

to iš ţodţių su raide ţ, sprendimas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 8.  

„Ţiemos nak-

tis“ – piešimas 

ţvake arba 

vaškinėmis 

kreidelėmis, 

padengiant 

foną vandeni-

niais daţais. 

  Ţaidimas 

„Oţiuk, nesi-

ţvalgyk!“ – 

ištvermės 

lavinimas. 
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DVD  

3 filmas 
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7. Techni-

niai 

įrenginiai 

namuose 

Techninių 

įrenginių 

pavadini-

mai ir reikš-

mė. Sau-

gus elektri-

nių ir duji-

nių įrengi-

nių naudo-

jimas. 

 Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

namuose ir mokykloje naudojamus 

techninius įrenginius. Mokinių 

ţodyno turtinimas buitinės įrangos 

pavadinimais. Naudojimosi šiais 

daiktais taisyklių nusakymas. Ţodţių 

ir sakinių su raidėmis Ţ ţ rašymas. 

Keliais 

daugiau, keliais 

maţiau.  

Skaičių 

lyginimas. 

 Mokymasis 

naudotis 

mokykloje 

reikalingais 

techniniais 

įrenginiais. 

 Kliūčių 

ruoţas su 

šuolių, 

lipimo ir 

perlipimo 

pratimais. 
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8. Būkime 

taupūs 

 Elektros, ši-

lumos, van-

dens taupy-

mas, šių įpro-

čių reikšmė 

gamtai ir 

ţmogaus 

ūkiui. 

Teksto „Kaip taupyti šilumą?“ 

pamokomojo pobūdţio nusakymas. 

Nurodymų pagrindiniam veikėjui, 

kaip taupyti vandenį, šilumą ir 

elektrą, išreiškimas liepiamaisiais 

sakiniais. Pratybos paţintoms 

raidėms įtvirtinti. 

Pakartojimas. 

Jau moku!  

   Susipaţinimas 

su ţaidimu 

„Vilkas ir ţą-

sys“. Ţaidimo 

eigos ir taisyk-

lių nusakymas 

pagal paveiks-

lėlyje pateiktą 

situaciją. 
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XIX. Mokausi švęsti 

1. Mano 

senelė 

Senelio ir 

senelės 

šventės. 

Pagarba ir 

meilė 

vyres-

niems 

šeimos 

nariams. 

 Laisvi mokinių pasakojimai apie 

seneles. Anzelmo Matučio eilėraščio 

„Apie močiutę“ turinio siejimas su 

lietuvių pasaka „Senelė ir pupelė“. 

Pasakos ţodţių iš pabirusių 

skiemenų ir sakinio iš pabirusių 

ţodţių sudarymas ir rašymas. 

Įvairios 

uţduotys. 

 Gėlytės sene-

lei iš kom-

paktinės 

plokštelės ir 

spalvoto 

popieriaus 

atlikimas 

pagal 

pateiktą 

pavyzdį. 

 Pasakos 

„Senelė ir 

pupelė“ 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 
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2. Mano 

senelis 

  Vaikų pasakojimai apie pagalbą 

seneliams. Savo poelgių palyginimas 

su teksto „Senelis ir Tomas“ turiniu. 

Tomo ir senelio pokalbio 

inscenizavimas. Didţiųjų ir maţųjų 

raidţių porų sudarymas. Pasakos be 

galo „Senis ir senutė“ ţodţių 

išskyrimas tarp kitų ţodţių ir 

nurašymas, kreipiant dėmesį į rašto 

dailumą. 

 Spalvoto 

sveikinimų 

atviruko 

seneliui 

darymas 

pagal 

pateiktus 

nurodymus. 

 Pasakos 

„Senis ir 

senutė“ 

sakymas 

muzikinių 

kaladėlių 

nurodytu 

ritmu. 

Įvairūs ţaidi-

mai ant snie-

go ir ledo. 

Organizmo 

grūdinimo ir 

saugaus ţai-

dimo ţiemą 

taisyklių 

pakartojimas. 
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