2020 m. balandžio 06 - balandžio 17 d. nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
Ryto mankšta:
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k

Muzikos mokytojos siūloma veikla:
1. Dainelė - „Kiškelis bebėgdamas“
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44 (Atėjo laikas truputį pajudėti. Pasikvieskime į pagalbą
kiškučius.):
• padainuokite kiškučio dainelę kartu;
• dainuodami pagrokite vaikiškais muzikos instrumentais (pasirinktinai gali tikti: būgnelis,
barškutis, du šaukštai ir pan.);
• paprašykite, kad vaikutis papasakotų apie ką dainuojama dainelėje; koks dainelės tempas: greitalėta; kokia dainos nuotaika: linksma, liūdna, lyriška;
pamėginkite nupiešti kiškį ir jo draugus.
Pasakojimas pagal paveikslėlį:

PAPASAKOK, KĄ ŽINAI APIE
VELYKŲ ŠVENTĘ.
➢ Kuo ypatinga Velykų šventė?
➢ Ką per Velykas veikia ši šeima?

➢ Kas pavaizduota paveikslėlyje?
➢ Ką gali papasakoti apie Velykų bobutę?
➢ Kaip dar vadinama Velykų bobutė?
➢ Kaip laukiama Velykės?
➢ Ar visus margučius per Velykas atneša

Velykė?

➢

Ką per Velykas veikia Tavo šeima?

➢

Ką žinai apie Vaikų Velykėles?

„Papasakok ką matai“

Padiskutuokite ☺
KAS BUVO PIRMIAU,
VIŠTA AR KIAUŠINIS?

Pažaiskime:

➢ dėlionė
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b9f61725b8a&fbclid=IwAR3PLvXcA5GogGDJusOnfyItVoztgg
BH62SQInxd5kEW-zwTQgsQ0NgWFFQ
➢ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24b9f14a4eb8&fbclid=IwAR3PLvXcA5GogGDJusOnfyItVoztgg
BH62SQInxd5kEW-zwTQgsQ0NgWFFQ&pieces=12
➢ kortelės skaitmenų įsiminimui
https://learningapps.org/view10219827?fbclid=IwAR1sjF0mMWdrFPkVXLOJ5gZ70jYBld0fKAuP9JBhwam3nQhAl7TweVGIfU

Eksperimentas su kiaušiniu
Neskęstantis kiaušinis
Reikės:
➢ dviejų nevirtų kiaušinių;
➢ dviejų stiklinių su vandeniu;
➢ druskos.
Vienodose stiklinėse (kuriose tilptų
po kiaušinį) įpilkite vandens. Į vieną iš
stiklinių
įdėkite
keletą
šaukštų
valgomosios
druskos
ir
gerai
išmaišykite, kad didžioji dalis druskos
ištirptų, o vanduo praskaidrėtų. Į
nuotraukoje matomą vandens kiekį dėti
maždaug tris valgomuosius šaukštus
druskos.
Į stiklinę įdėkite po vieną kiaušinį.
Kiaušinis vandenyje be druskos nuskęs,
o vandenyje su druska neskęs, nes
vanduo
supylus
druską
pasidaro
tankesnis ir sunkesnis.

VELYKĖS UŽDUOTĖLĖS:

Kokia U raidės išvaizda?
Suskaičiuok paveikslėlyje esančias U raides.
Sugalvok žodžių prasidedančių garsu U.
Pabandyk perskaityti tekstą.
Nupiešk daiktą, žmogeliuką ar kt. panaudodamas U raidę.

IŠMOK MINTINAI
Kiaušinių

prašymo

kalba:
AŠ VAIKELIS, KAIP
PUPŲ

PĖDELIS,

KEPURĘ

LAIKAU,

KIAUŠINIO PRAŠAU.

PADĖK BIČIULIAMS
SUSITIKTI, SURASK
TAKELĮ

PABANDYK PASIDARYTI PAGAL PAVYZDĮ, SUKURK SAVO VELYKINĮ
SIMBOLĮ

