„Riešutėlių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020-04-06 iki 2020-04-17
Veikos sritys: fizinis aktyvumas, meninė raiška, sakytinė kalba, iniciatyvumas ir atkaklumas.
•

Geriau derins akies-rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius. Mokysis atsispirdamas abiem
kojomis pašokti nuo žemės.
Atlikdami meninės veiklos sumanymus tobulins pirštų, delno, riešo ir akių koordinaciją.
Dviejų trijų žodžių sakiniais kalbės apie tai, ką mato ir girdi.
Suaugusiojo padedamas pakartos trumpus kūrinėlius. Kartu su suaugusiuoju deklamuos eilėraštuką
ar užbaigs eilėraštį.

•
•
•

FIZINIS AKTYVUMAS
Stipriname sveikatą, laviname judesius.
Žaidimas „Žvirbliukas“: pasiūlykite mažyliui pavirsti žvirbliukais. Pasukiokite galvą, pamosuokite
sparneliais, paskraidykite po kambarį. Paskraidėm, paskraidėm, prisėdom ant "šakelės" pailsėti. O dabar
pažiūrėkime, ar kur nors nėra grūdelių, ir paleskime juos (suneriame pirštus "snapeliu" ir darome judesius
lyg lestume grūdelius). Žaidimo metu galima sakyti smagų eilėraštuką, pvz.:

Lakstom, striksim kaip žvirbliukai.
Mes drauge per dieną.
Mes vaikiukai, pipiriukai.
Po laukus, po kiemą.

MENINĖ RAIŠKA
Vizualinė raiška
eksperimentuojame mišriomis dailės priemonėmis, medžiagomis ir laviname smulkiąją motoriką.

„Papuošk margutį“
Jums reikės:
•
•
•
•
•

Balto popieriaus
Pieštuko
Kempinėlių gabaliukų
Segtukų
Guašo

Nupiešti margučio formą. Į kempinėlių gabaliukus
susegti segtukus, pamirkyti į dažus ir kurti savo margutį.
Nupiešus margutį padėkite vaikui margutį iškirpti.

„Viščiukai“ Spauduojame dailės priemonėmis.
Jums reikės:
•
•
•
•

Balto popieriaus
Guašo/akvarelės
Teptuko
Pieštukai

Rankytę nudažyti geltona ar kita spalva ir
padaryti rankos atspaudą.

Išdžiūvus piešiniui,

padėkite vaikui nupiešti kojytes, skiauterę, snapą
ir akis.

Žaidinimai ir vaidyba
Tobuliname pirštų, delno, riešo ir akių koordinaciją.

Žaidimas „Pirštų vaidinimas“ Pirštai gali kuo puikiausiai atstoti vaidinimų lėles. Tereikia juos
išpiešti. Žymekliu išpieškite visokių veidukų. Ant kiekvieno rankos piršto nupieškite po dvi akutes, nosytę,
burną. Krutindami pirštukus sakykite eilėraštuką:

Penki beždžioniukai ant lovos šokinėjo,
Vienas galvą susikūlė, jam labai skaudėjo.
Mamytė kvietė daktarą, jis greitai atskubėjo.
„Daugiau nesiautėkit ant lovos!”- išdykėlius
įspėjo.

Muzika
Dainelė – „Aš turėjau gaidį“ (pamėginkite klausant dainelės smagiai ritmiškai paploti bei kartu su
gyvūnėliais atkartoti, padainuoti žodelius, kuriuos jie taria, pvz.: višta – kvaku kvaku, gaidys - kakariekū ir
t.t.).
https://www.youtube.com/watch?v=LuEtrN6mXJ8
Rankelių žaidimas – „Lėtos antelės“ (pamėginkite „pašokti“ rankyčių šokį, tegu rankelės „pavirsta“ anties
kojelėmis ir atlieka ritmiškus judesius pagal video siužetą; galite kelis kartus pakartoti „šokį‘‘, kad antelė jo
„nepamirštų“)

SAKYTINĖ KALBA
Sakome ir kartojame kartu eilėraštį apie Velykų kiškį. Laviname atmintį.

Velykų kiškis
Eina kiškis takeliu
Su pintiniu krepšeliu.
O krepšelyje margučiai,
Duos kiškelis jų vaikučiams.
Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną
Būtų linksma ir smagu
Su kiškučio margučiu

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS
Išbando suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą. Laisvai juda erdvėje, pats
keičia veiklą.

Velykiniai žaidimai vaikams
Margučių slėpynės:
Kaip žaidžiama? margučiai paslepiami (gali būti šokoladiniai) – vaikai jų ieško, o žaidimo vedėjas
sako „šilta“ arba „šalta“. Radusiajam atitenka radinys.
Margučių sukimas:
Kaip žaidžiama? Visi žaidėjai pasiima po margutį, susėda ant žemės ar prie stalo ir vienu metu įsuka
margučius ir greitai patraukia rankas. Belieka stebėti – kieno margutis suksis ilgiausiai, tas ir laimės!
Velykinio kiškio gaudynės:
Kaip žaidžiama? Žaidimas panašus į paprastas gaudynes, tik pabandykite ne bėgioti, o šokinėti.
Kiekvienas žaidėjas turi po kiaušinį. Pagavusiam atitenka pagautojo kiaušinis.

