„Berželių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020-04-06 iki 2020-04-17
Velykos - tai pavasario, pabudimo ir prisikėlimo šventė.
Atgyja visa gamta. Velykos Lietuvoje švenčiamos pavasarį.
Pagal lietuvių tradicijas ridenami margučiai.
Fizinis aktyvumas
„Galva, pečiai, keliai, pirštai“ Stipriname sveikatą ir laviname judesius.
Nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4

Meninė raiška
Šokis
„Viščiuko šokis“ Šokame, kuriant natūralių judesių seką.
Nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=ip013AKz1Ko

Vizualinė raiška
„Papuošk margutį“ Eksperimentuojame mišriomis dailės priemonėmis, medžiagomis ir laviname
smulkiąją motoriką.
Jums reikės:
• Balto popieriaus
• Rašiklio
• Kempinėlių gabaliukų
• Segtukų
• Guašo
Nupiešti margučio formą. Į kempinėlių
gabaliukus susegti segtukus, pamirkyti į dažus ir
kurti savo margutį (1pav.). Kamštelius mirkyti į
dažus ir marginti savo margutį (2pav.). Jei yra
galimybė abi veiklas galima sujungti .
Nupiešus, vaikas savo margutį išsikerpa.
1 pav.

2 pav.

„Margutis iš druskos“ Išbandome naują dailės techniką, atrandame linijų ir formų įvairovę.
Jums reikės:
• Balto popieriaus
• Rašiklio
• Lipalo
• Druskos
• Teptuko
• Akvarelės
• Vandens
Ant balto lapo nupiešti margučio formą. Tada su lipalu
išpilstyti norimus raštus, užberti druską. Kai prilips druską, nupilti
jos perteklių. Šiek tiek palaukti, kad išdžiūtų. Paskui imti akvarelę
ir nudažyti

„Viščiukai“ Spauduojame dailės priemonėmis.
Jums reikės:
• Balto popieriaus
• Guašo/akvarelės
• Teptuko
• Pieštukai
Rankytę nudažyti geltona spalva ir padaryti rankos atspaudą. Išdžiūvus
piešiniui, nupiešti kojytes, skiauterę, snapą ir akis.

Muzika
Dainelė - „Velykų rytas“ (padainuokite dainelę kartu, atlikite judesius pagal dainelės tekstą; tai apie ką
dainavote – nupieškite, paprašykite vaikučio, kad Jums papasakotų, ką nupiešė).
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg&t=27s
„Kiškių šokis“ (trumpam „pasiverskite“ kiškiais ir stebėdami vaizdo įrašą pašokite kartu; kai muzika
skamba - linksmai šokinėkite, o kai sustoja- mojuokite).
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=LlEx62-FOzk

Sakytinė kalba
Kalbėjimas „Velykų kiškis“ Mokomės atmintinai eilėraštį, lavinant atmintį.
Eina kiškis takeliu
Su pintu krepšeliu.
O krepšelyje margučiai,
Duos kiškelis jų vaikučiams.
Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną
Būtų linksma ir smagu
Su kiškučio margučiu.

Klausymas „Kiaušinių pasakos“ Klausomės įvairaus turinio tekstų.
Nuoroda:
https://www.pakartot.lt/album/trys-eiluotos-pasakos-zuveliukas-undinas-kiausiniu/kiausiniu-pasakos-12

Skaičiavimas ir matavimas
„Sekos atkartojimas“ Pastebime, kaip sudaryta daiktų seka ir bandome ją pratęsti.
Jums reikės:
• Spalvoto popieriaus nedidelių lapelių (6 lapelių po 2 vienetus)
Išdėlioti seką pagal spalvas. Vaikas atkartoja visą seką, žiūrėdamas į pateiktą pavyzdį. Vaikui atlikus
teisingai, pakeisti sekos narius vietomis, pakreipti ir pan.
Nuoroda:
https://www.facebook.com/pekesdesarrolloinfantil/videos/2565190247075081/UzpfSTEwMDAxNTk0MD
Y5NTExOTo5Mzc0NzQzNDAwMzE5ODg/

Tyrinėjimas
„Guminiai kiaušiniai“ Domimės medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
Jums reikės
• Nevirto kiaušinio(ių)
• Acto
• Maistinių arba kiaušinių dažų (nebūtinai)
• Laiko (paros 24val.).
Kiaušinį(ius) merkti į actą, pilti į jį dažų. Laikyti mažiausiai 24 valandas, kol actas visiškai ištirpins
kiaušinio lukštą ir liks tik vidinė kiaušinio plėvelė. Tuomet kiaušinį nuplauti po vandeniu ir galima tyrinėti –
spausti, mesti, o galiausiai, kad vaikai įsitikintų, jog jis tikrai nevirtas, pradurkite. Atlikus eksperimentą labai
gerai su muilu nusiplaukite rankas, visgi, kiaušinis žalias.

Problemų sprendimas
Dėlionė „Margučiai“ (6 dalių) Aktyviai bandysime įveikti sutiktus sunkumus dėliojant dėlionę.
Nuoroda:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b9f61725b8a&fbclid=IwAR2RfAuR0agMkLbW5bpWTT4
GGHRbu5SzmnV4OTltGc15FdxtJvYYu6wCgfc

