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Šiltėjantis pavasario oras kviečia pradėti pavasario žemės darbus. Vienas iš 

svarbiausių darbų-pasodinti/pasėti sėklas, kad iš jų užaugtų augalai: gėlės, daržovės. 

Nors sėklytė maža, iš jų gali užaugti ir kai kas labai didelio.  Pavyzdžiui: moliūgas 

arba pušis. 
 

Tėveliai parodys vaikui sėklas turimas namuose. 

Vaikai susipažins su sėklų įvairove paveikslėliuose.  

Tėveliai paaiškins vaikams ko reikia, kad augalas užaugtų.  

Aiškinimas galėtų būti toks: 

Pirmiausiai reikia sėklas pasėti-sėklos sėjamos į žemę, pavasarį. 

Sėklas reikia palaistyti. 

Nuo drėgmės išbrinkusios sėklos sudygsta. 

Sėklai sudygti reikia saulės ir šviesos bei oro. 

Kuomet augalas pradeda augti, jo šaknelės skverbiasi gilyn į žemę, o daigelis 

stiebiasi aukštyn į saulę.  

Tėveliai paaiškins vaikui su augimu susijusius procesus: pasėtas augalas auga, 

kuomet kvėpuoja, geria vandenį, šildosi. 

Paprašys savo vaiko , kad žiūrėdamas į paveikslėlius pakartotų , ko reikia, kad 

augalas augtų? Vaikas žiūrėdamas į paveikslėlius pasakos savarankiškai, 

tėveliai padės tęsti vaiko mintis tik tuomet jei reikės. 
 

Žinių (ko reikia, kad augalas užaugtų nuo sėklytės) įtvirtinimui vaikai padarys 

darbelį. 
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