„Ąžuoliukų“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 04 – 20 iki 2020 – 04 – 24
Veiklos sritys: sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška, aplinkos pažinimas, fizinis aktyvumas.
•
•
•
•

Atlikdami įvairias užduotis plėtos žodyną, įtvirtins įvairių profesijų pavadinimus;
Tikslingai pasirinks menines raiškos technikas ir priemones savo darbeliams;
Gebės mąstyti ir samprotauti apie vaikams žinomą ir sužinotą informaciją, apie juos supančią aplinką
kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis;
Rankos ir pirštų judesius atliks vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau.

SAKYTINĖ KALBA. APLINKOS PAŽINIMAS
Ugdysis rišliosios kalbos, komunikacinius gebėjimus. Pasakys tėvelių profesijas. Skirs ir pavadins suaugusiųjų
profesijas, darbus.

Pokalbis „Profesijos“ Kartu su vaikais pakalbėkite apie profesijas, darbus ir buitį palengvinančią techniką
(prietaisus, transportą, įrenginius). Padiskutuokite apie tai, kokios yra profesijos ir kokius įrankius žmonės
naudoja darbe.
Veikla „Microsoft Teams“ platformoje – „Profesijos“ balandžio 24 d. 15.30 val.:
• Bandysime atspėti įvairių profesijų atstovus pagal
paveikslėlius.
• Aiškinsimės kokie įrankiai jiems reikalingi darbe.

Eilėraštis „Juokiasi duonelė“ Išmokite aiškiai ir raiškiai deklamuoti eilėraštuką.
Ant mano delno guli duonelė,
Ant mano delno juoda riekelė.
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu,
Jei aš tingėsiu – jos nemylėsiu.
Tinginio valgoma, verkia duonelė,
Ant mano delno ji verkt negali.
Aš viską dirbsiu, ką tik mokėsiu
Per visą savo dienelę šviesią.
Tegul tik juokias mano duonelė,
Tegul tik juokias juoda riekelė.
(Aut. J. Degutytė)

„Kakė Makė ir jos profesijos“ Pažiūrėkite ir aptarkite, kuo norėjo būti Kakė Makė?
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs

MENINĖ RAIŠKA
Šokis. Improvizuos, judesiais pritars klausomam instrumentinės – vokalinės muzikos įrašui.
„Zumba ant kėdutės“.
• Pamėginkite „pašokti“ sėdėdami ant kėdės, atlikite ritmiškus judesius pagal vaizdo įrašą.
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=1lp073w6EUc

Vizualinė raiška. Kurs pagal išankstinį sumanymą, eksperimentuos vaizdavimo priemonėmis, medžiagomis
atrasdami įvairių dailės raiškos būdų.

„Gydytojo lagaminėlis“ Skirtingiems sumanymams įgyvendinti tikslingai pasirinksime dailės priemones ir
technikas.
Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną.
Ruošiantis šiai dienai galima pasigaminti gydytojo lagaminėlį su įvairias gydytojui reikalingais įrankiais.
Jums reikės:
• Spalvoto popieriaus;
• Žirklių;
• Klijų;
• „Įrankių“ (ausų krapštukai, vata, pagaliukai ir kt.)
Iš popieriaus išsikirpkite lagamino formą.
Išsikirpkite ir užklijuokite raudoną kryžiuką. Į
lagaminėlio vidų suklijuokite įvairius gydytojo
„įrankius“.

APLINKOS PAŽINIMAS. FIZINIS AKTYVUMAS
Samprotaus apie profesijas. Lavins akies ir rankos judesių koordinaciją.

„Kas kam tinka?“ Iškirpkite, suraskite kuris įrankis kam tinka ir įklijuokite į kvadratuką, nuspalvinkite.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVAVIMAS. APLINKOS PAŽINIMAS
Gebės vartoti skaičius ir matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti. Įvardins įvairių profesijų atstovus.
„Kokia tai profesija?“. Parašykite teisingą skaičių prie atitinkamos profesijos

SIUVĖJAS

MOKYTOJAS

PAŠTININKAS

ODONTOLOGAS

ŽVEJYS

VIRĖJAS

TAKSI VAIRUOTOJAS

TEISĖJAS

Socialinės aplinkos pažinimas. Atpažins profesijas ir darbe naudojamus daiktus, techniką (prietaisus,
transportą, įrenginius).
1. „Kas kam priklauso?“. Sujunkite daiktus su žmonėmis, kuriems jie priklauso.

2. „Kas kam priklauso?“ Sujunkite daiktus su žmonėmis, kuriems jie priklauso.

RAŠYTINĖ KALBA
Atpažins raides ir sies su garsais. Domėsis skaitymu, rašymu.
„Ką žmonės dirba pavasarį?“ Pažiūrėkite į piešinėlius, pabandykite kartu perskaityti pavasario darbų
pavadinimus. Raskite žodžius lentelėje ir nuspalvinkite skirtingomis spalvomis.

