„Berželių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020-04-20 iki 2020-04-24
Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai
„Sveikas - nesveikas maistas“ Įvardinsime vieną kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, vieną kitą –
kurio vartojimą reikėtų riboti ir lavinsime kirpimo įgūdžius.
Veikla vyks Balandžio 24d. 17val. Microsoft Teams platformoje
Jums reikės:
• Dviejų balto popieriaus lapų;
• Rašiklio;
• Reklaminių laikraščių (kur yra maisto);
• Žirklių;
• Klijų.
Ant vieno balto popieriaus lapo nupiešiame linksmą veiduką, o ant kito liūdną. Kur linksmas veidukas,
klijuojame sveikus produktus. O kur liūdnas, klijuojame neveikus produktus.

Fizinis aktyvumas
„Sporto dainelė“ Stipriname sveikatą ir laviname judesius.
Nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?list=PLfM5LtYBnjrV5NCBLSnO8XxzshlS4QPN1&time_continue=31&v
=Z_WKv9k0umM&feature=emb_logo

Sakytinė kalba
„Kokius darbus dirba mama, tėtis, seneliai“ Natūraliai kitiems kalbame apie tai, ką žinome,
veikiame.
Pažiūrėti ir aptarti pasakojimą Kakė Makė ir jos profesijos. Ką pasakė Kakė Makė?
Nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=93WrwVQOgrs&feature=emb_title

Meninė raiška
Vizualinė raiška
„Užaugęs būsiu...“ Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreikšime kitiems atpažįstamais vaizdais.
Išryškinsime vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales.
Jums reikės:
• Balto popieriaus;
• Įvairių piešimo priemonių.
Pasiūlyti vaikui nupiešti savo svajonių kuo
norėtų būti užaugęs (savo svajonių profesiją).

„Dovana medicinos darbuotojams – baltos gėlės lange“ ugdysime meninius gebėjimus, reikšime
pagarbą ir palaikymą medicinos darbuotojams ir „Karštosios linijos“ informaciją teikiantiems savanoriams.
„Balandžio 27-oji – Lietuvos medicinos darbuotojų diena. Tad kiekviena iškarpyta, išlankstyta,
nupiešta balta gėlė lange, jiems suteiktų džiugesio ir palaikymo.“ (prisijunkime prie akcijos, kas dar
neprisijungėte)
Jums reikės:
• balto popieriaus lapo (A4);
• žirklių;
• klijų (sausų).
Sukarpyti lapą į 8 dalis. Kiekvieną dalį
suklijuoti į „žiūroną“. Paskui du „žiūronus“
suklijuoti į vieną. Suklijuotus „žiūronus“,
sujungti į vieną „pliusiuką“. Ir du „pliusiukus“
sujungti į gėlytę. Gėlytėmis papuošti langus.

„Gydytojai“ ugdysime kūrybinius gebėjimus ir smulkiąją motoriką.
Jums reikės:
• Balto popieriaus;
• Spalvoto popieriaus;
• Žirklių;
• Raudono rašiklio;
• Klijų.
Iš balto popieriaus iškirpti stačiakampį –
berniukui, trikampį – mergaitei. Iškirpti dvi rankas,
kojas, galvytę ir plaukus. Viską priklijavus, ant rūbų
nupiešti pliusiuką.

Muzika
Dainelė – „Bėga kiškis“.
https://youtu.be/ccFWNUwX_PM
• Padainuokite dainelę kartu, atlikite judesius pagal dainelės tekstą arba dainuodami sukurkite savo judesius.
• Vaikas dainuos trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, laipsniškos melodinės slinkties dainas.

Kūrybiškumas
„Stebuklingas piešinys“ Išradingai, neįprastai naudosime įvairias medžiagas, priemones veikloje.
Jums reikės:
• 3 šaukštų miltų;
• 3 šaukštų druskos;
• 1 šaukštelio kepimo miltelių;
• 9 šaukštai vandens;
• Balto popieriaus lapo;
• Guašo arba kitų dažų.
Miltus, druską, kepimo miltelius ir vandenį
sumaišome į tešlą. Tuomet tešlą padaliname į
indelius ir sumaišome skirtingų spalvų dažais. Ir
piešiame pagal savo sumanymus. Nupiešus, įdėti į
mikrobangų krosnelę ir „kepti“ 30 sekundžių.

Aplinkos pažinimas
„Kokia tai profesija?“ Skirsime ir pavadinsime suaugusiųjų profesijas.
Žiūrint į paveikslėlį pasakyti kokių profesijų žmonės pavaizduoti ir kokius darbo įrankius naudoja.
Veikla vyks Balandžio 20d. 17val. Microsoft Teams platformoje

