„Šermukšnėlių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 04 – 27 iki 2020 – 04 – 30
MENINĖ KOMPETENCIJA
Muzika. Vaikas dainuos paprastomis intonacijomis įvairiomis dermėmis (mažoru, minoru ir kt.).
Dainelė – „Tau, mano mamyte“
• Paklausykite dainelės. Pamėginkite paniūniuoti dainelės melodiją, padainuoti dainelę kartu,
sugalvokite savo judesius pagal tekstą.
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
Veikla vyks balandžio mėn. 29 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys Paaiškins savo sumanymą ir jo sprendimą, domėsis
kitų idėjomis, išsakys ir gerbs kitų nuomonę.

PAVASARINIS PAVEIKSLAS
JUMS REIKĖS:
•
•
•
•
•

KARTONO
SIŪLŲ
KLIJŲ
ŽIRKLIŲ
ĮVAIRIŲ ŽOLYNŲ

Nuoroda:
https://www.pinterest.com/pin/433471532878191371/

Veikla vyks microsoft TEAMS platformoje gyvai
( 04 mėn. 27d. 14:00 val.)

DOVANA MAMAI
Nuoroda: : https://www.facebook.com/1580309842068704/videos/2757196864378756/
Veikla vyks microsoft TEAMS platformoje gyvai ( 04 mėn. 30 d.14:00 val.)

SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Fizinis aktyvumas. Mėgdžios, kurs, improvizuos gyvūnų judesius.

AT-LI-KI-TE
paveikslėliuose pavaizduotus pratimus,
kiekvienam pratimui skirkite nuo 5 iki
10 sekundžių

•
•

•
•

SU-GAL-VO-KI-TE
ir imituokite mylimų gyvūnų judesius
pratimus nufotografuokite ir
pasidalinkite su draugais.

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: socialinė sveikata
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA: kalbos suvokimas ir kalbėjimas
Saugiai naudosis aplinkoje esančiais daiktais, buitiniais prietaisais, cheminėmis medžiagomis.
Nuosekliai apibūdins, svarstys ir spręs kasdieninėse situacijose kylančias problemas.
PA-SA-KO-JI-MAS ŽIŪ-RINT PA-VEIKS-LĖ-LIUS
•
•
•

kas nutiko vaikams?
kokie dar pavojai tyko aplinkoje?
ką daryti atsitikus nelaimei?

Kaip išvengt pavojų.
Daug išminčių jau galvojo.
Mus lydės jų patarimai
Ir įvykę nutikimai.
Patarimas – tarsi draugas
Jei atsargūs – tai ir saugūs.

SU-GAL-VO-KI-ME
•

IŠ-MIN-TIN-GŲ PA-TA-RI-MŲ
KAIP IŠ-VENG-TI PA-VO-JŲ

Vaikams apie saugų elgesį:
Nuoroda:http://ejournal.emokykla.lt/Avizieniai/media/MOKINIAMS%20MEDZIAGA/2%20klasei/PASAULIO
%20PA%C5%BDINIMUI/Buk_atidus.pdf

Nuoroda: file:///C:/Users/20171209s/Downloads/Saugus_elgesys_namuose.pdf

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Skaitymo ir rašymo pradmenys Atpažins raides, sies raides su garsais, perskaitys žodį.
BANDOME SURINKTI ŽODĮ IŠ PABIRUSIŲ RAIDŽIŲ
•
•
•

išvardinkite raides.
kiek žodyje skiemenų?
perskaitykite surinktą žodį.
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KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Kalbos suvokimas ir kalbėjimas. Stengsis deklamuoti įtaigiai, išraiškingai, pabrėžti svarbiausius
žodžius.
IŠMOK EILĖRAŠTĮ, PASVEIKINK MAMĄ

MA-MY-TEI
TAU, MAMYTE, ŠITOS GĖLĖS,
TAU SAULUTĖS SPINDULIAI
TAU DANGAUS BERIBIS MĖLIS,
PIEVOJ SKRAIDANTYS DRUGIAI
TAU ANT SAVO MAŽO DELNO
KARŠTĄ BUČINĮ NĖŠU,
APKABINSIU, NEPALEISIU,
NES LABAI TAVE MYLIU.

GRAŽIOS JUMS MAMYČIŲ ŠVENTĖS !

