Kovo 30- balandžio 3 d. nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas.
Balandžio 2-ąją minima tarptautinė vaikiškos knygos ir
danų vaikų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gimimo diena
skatina susimąstyti apie knygų naudą vaiko raidai. Įrodyta, kad
skaitomų pasakų klausytis labai naudinga. Vaikams knygos tarsi
atveria duris į dar nepažintą pasaulį, lavina vaizduotę, kalbą,
raštingumą. Knygų skaitymas vaikams turėtų tapti kasdieniu
įpročiu.
„Pasakiška savaitė“
Veiklos sritys: sakytinė ir rašytinė kalba.
Uždaviniai:
1. Klausysis sekamų, pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų kūrinių.
2. Atkartos trumpas pasakėles, pridėdamas savo žodžių, pasakojimą palydėdamas gestais ir mimika.
3. „Skaitys“ knygelių paveikslėlius, įvardins įvairių objektų ir veikėjų bruožus, emocines būsenas,
veiksmus.
4. Kurs savo knygelę su pasakų personažais.
5.
Komunikacinė veikla. Pasakojimas pagal paveikslėlius (Priedas)
Knygelė Katinėlis ir gaidelis su užduotėlėmis
https://issuu.com/flintaspublishing/docs/pasakeles_uzduoteles._katinelis_ir_
Pasakų klausymas.
➢ Pasaka apie sraigę Lėtūnę ir driežą. https://www.facebook.com/joniskiokc/videos/248909162807515/
➢ Pasaka apie pagranduką https://klausiavaikai.wordpress.com/2016/05/16/pasaka-pagrandukasdanijos-lietuviu-vaiku-balsais/
➢ Trys paršiukai. https://www.youtube.com/watch?v=2q_JhNJx0LY
➢ Pasaka apie ropę. https://www.youtube.com/watch?v=KWmWSHBMF10
➢ Auksaplaukė ir trys meškiukai https://www.youtube.com/watch?v=ck6qo_rlLmo
➢ Animacinis filmukas. Pasaka apie pagranduką. https://www.youtube.com/watch?v=WaYPFIdOGrE
Knygų bibliotekos tvarkymas. Kartu su vaikais susitvarkyti namų bibliotekėlę. Rūšiuojant knygeles: mažos
ir didelės, plonos ir storos, storais ir plonais viršeliais, eilėraščių ir pasakų. Pasiūlykite vaikams knygeles
apžiūrėti, pavartyti, pasidomėti jų turiniu, įvairove. Atkreipkite vaikų dėmesį, kad knygelės susidėvi,
pasitaiko, kad ir suplyšta. Jei tokių knygelių radote savo bibliotekėlėje, kartu su vaikais „pagydykite“
(suklijuokite) suplyšusias knygeles.
Pieškime pasaką. Knygelės kūrimas. Knygelę kurkite pagal vaiko sumanymą pvz. „Mano mašinos“,
„Princesės“, „Mano šeima“, „Spalvų knygelė“ ir pan. Knygelės dydis nėra svarbu, pasirinkite pagal
galimybes. Jei vaikas renkasi knygelę piešti pats pieštukais, flomasteriais patariu popieriaus lapą perkirpti per
pusę ir sulenkti. Viršelį iliustruokite, o viduje nupieškite įvairius sumanymus savo knygutei.
Prašymas tėveliams: padėkit vaikui užrašyti knygelės autorių, o vaiko pasakojimą užrašykite ar vaiko
nufilmuokite. Ačiū
Žaidimai, vaidyba. Žaisdami atkurs matytų/girdėtų situacijų fragmentus, panaudos tam tikrus daiktus,
reikmenis. Kurs dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuos. Kurs ar savaip perteiks kelis veikėją vaizduojančius
judesius, veiksmus, spontaniškai reikš emocijas. Žaisdami atsipalaiduos.

Kūrybinės dirbtuvės. Kurti teatrą. Pasigaminti pasakos personažų.
Lipdymas. Lipdyti vaiko pasirinktą personažą: pagranduką, paršiuką ir kt.
Patarimai tėveliams.
Skaitymas lavina vaizduotę, kūrybingumą, sugebėjimą įsijausti į kito asmens emocijas, suprasti jo
pasaulėjautą. Skaitymas ugdo gebėjimą, vartoti kalbą, formuluoti ir išsakyti savo mintis ir jausmus. Kaip
sudominti skaitymu vaikus?
Vaikams skaityti reikėtų labai raiškiai, išraiškingai, nepamirštant:−leisti į paveikslėlius žiūrėti tiek, kiek
vaikas nori; −klausti:
-kur yra kiškutis, meškutis, Raudonkepuraitė ir pan?
-Ką jis daro?
-Kas čia? −vedžioti pirštu tekstą –tai matydamas vaikas nesąmoningai fiksuos, kad tekstą skaitome iš kairės į
dešinę, kad skaitome rašytinius žodžius, o ne paveikslėlius ...

IDĖJOS VEIKLOMS
Pasakojimas pagal paveikslėlius. Žodyno plėtimas.
Vikšrelis.
Balionas.
Žiūrint į paveikslėlį sukurk pasakojimą.
Žiūrint į paveikslėlį sukurk pasakojimą.
Užduotėlė: paveikslėlius išdėstyti siužeto logine seka, atsakyti į Užduotėlė: paveikslėlius išdėstyti siužeto logine seka, atsakyti į
klausimus, pabandyti sukurti istoriją
klausimus, pabandyti sukurti istoriją
Sukurkite istoriją apie Vikšrelį. Pasakojimą padėkite vaikui kurti
Sukurkite istoriją apie Pelyte. Pasakojimą padėkite vaikui kurti
užduodami jam klausimus:
užduodami jam klausimus:
Apie ką mes kursime istoriją?
Kas ir kur pametė balioną?
Pasakyk man, kas buvo vikšras ir koks buvo jo vardas?
Kas rado balioną
Ką vikšras veikė ?
lauke?
Kur vikšras šliaužė?
Koks buvo peliuko
Ką jis ten pamatė?
vardas?
Ką vikšras padarė su obuoliu?
Ką peliukas padarė
Kodėl vikšras nusprendė likti obuolyje?
su balionu? Kaip
Kaip vikšras jautėsi savo naujuose namuose?
jautėsi peliukas?
Papasakok ką
vėliau veikė
peliukas?

Pasek man pasaką apie Ropę

Pasek man pasaką apie Pagranduką

Užduotėlė. Iškirpti ir suklijuoti įvykių seką.

Sujunk paršiuką su jo šešėliu

Padėk paršiukams

Pasigamink pirštukų teatrui personažus

Nuspalvink ☺

Katinėlis ir gaidelis
(Kostas Kubilinskas)
Katinėlis su gaidžiu
Statė namą po medžiu.
Pasistatė ir gyvena.
Dun dun dun! — kažkas
dundena.
Iš lovelės atsikėlęs,
Klausia rainas katinėlis:
— Kas ten beldžias į duris,
Gyvulėlis ar žvėris?
_________________________
— Aš, laputė, dun dun dun!
Įsileiskite vidun.
Aš prie ežero pakrančių
Visą dieną laukiau ančių,
Šniukštinėjau, lekavau,
Nė vienos nepagavau…
_________________________
Ir atsako katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs:
— Eik, lapute, eik, begėde,
Ko prie mūsų durų sėdi.
Tu Rainiuko neapgausi
Ir gaidžiuko nepagausi..
Spruk į šalį!
Spruk į šalį!
Neįleisiu į namelį.
_________________________
Lapė snape nesuglumo,
Tik atsigulė už krūmo
Ir, primerkus akį, laukia,
O Rainys gaidžiukui kniaukia:
_________________________
— Eisiu eisiu aš peliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.
_________________________
Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs.
O laputė apsilaižė,
Pasipustė, pasikaišė Ir
lekuodama prislinko
Prie gaidelio giesmininko:
— Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!

Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.
_________________________
– Kas ten beldžias, kas ten
dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni,
Aš esu raiba vištytė,
Moku slieką iškapstyti.
Po kiemelį aš lakstau
Ir darželį tau kapstau.
_________________________
O gaidelis šaukia jai:
— Kaip tu lapės nebijai?
Eik į vidų, eik greičiau,
Šiandien lapę aš mačiau.
_________________________
Vos gaidys duris atvėrė,
Lapė snape jį nutvėrė.
Dumia lapė per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:
— Katinėli rainakėli,
Gelbėk gaidį giedorėlį!
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles.
_________________________
Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Lapę snape pasigavo
Ir gaidžiuką išvadavo.
_________________________
Kitąryt Rainiukas kniaukia:
— Eisiu eisiu į palaukę,
Bėgsiu lėksiu papeliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.
_________________________
Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs,
O laputė, ta begėdė,
Vėl prie gaidžio durų sėdi.

— Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
_________________________
Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.
_________________________
– Kas ten beldžias, kas ten
dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni.
Aš skalikas, aš smarkus!
Ieškau lapės po miškus.
_________________________
– Oi, gerai, kad atėjai,
Kad nė lapės nebijai…
Eikš į vidų, eikš tuojau,
Nes laputės aš bijau.
_________________________
Vos gaidys duris atvėrė,
Vėl laputė jį nutvėrė,
Vėl jį neša per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:
_________________________
— Katinėli rainakėli,
Dreba mano skiauterėlė.
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles…
_________________________
Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Bet kojelę užsigavo
Ir laputės nepagavo.
________________________
Eina katinas, raišuoja,
Lazdele pasiramsčiuoja,
Ir užtinka jis pušyne
Lapės išraustą landynę.
Katinėlis žvilgt į vidų
Ir švelniu balsu pragydo:
_________________________
— Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
O gaidelis, o septintas,

Prie girnelių prirakintas…
Šešios gražios laputaitės,
Dar gražesnės uodegaitės,
O senoji lapė snape
Pyragėlį šiandien kepė.
Duok, lapute, duok, kūmute,
Pyragėlio nors riekutę.
_________________________
Senė lapė olą šluoja:
— Kas ten suopia, kas
dainuoja?
— Vos iškišo nosį savo,
Katinėlis ją pagavo.
_________________________
Lapė snape nepajuto,
Kaip į maišą ją įgrūdo.
O Rainys prie urvo laukia
Ir toliau dainelę traukia:
_________________________
— Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
O gaidelis, o septintas,
Prie girnelių prirakintas…
_________________________
Vos tik išlenda lapiukas,
Capt už nosies jį Rainiukas.
Kai visus maišan sukišo,
Maišą katinas užrišo,
Užsidėjo ant pečių
Ir parėjo su gaidžiu.
_________________________
___________
Tie lapiukai — jau garde,
Zoologijos sode!
Paprašykit savo tėtį,
Kad nuvestų pažiūrėti.

Šaltinis:
http://www.pasakorius.lt/kostokubilinsko-pasakos/katinelis-irgaidelis-kostas-kubilinskas/

