„Berželių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 04 – 27 iki 2020 – 04 – 30
Veikos sritys: savivoka ir savigarba, rašytinė kalba, estetinis suvokimas, meninė raiška, skaičiavimas ir
matavimas, kūrybiškumas.
•
•
•
•

Priskirs save savo šeimai.
Rašinės raides, džiaugsis savo kūryba.
Gebės skaičiuoti daiktus, naudos skaitmenis.
Spontaniškai ir savitai reikš įspūdžius įvairioje veikloje.

SAVIVOKA IR SAVIGARBA
Jausis šeimos nariu ir kalbės apie savo šeimą.

„Mano šeima“ Pokalbio metu rodysime nuotraukas ir pasakosime apie
savo šeimą
Jums reikės:
• šeimos nuotraukų.
Veikla vyks balandžio mėn. 27 d. 16 val. Microsoft Teams
platformoje

RAŠYTINĖ KALBA. ESTETINIS SUVOKIMAS
Kopijuos raides, paprastus žodžius. Džiaugsis savo menine veikla.

„Dovana mamytei“
Jums reikės:
• Balto lapo;
• Akvarelės arba guašo;
• Rudo popieriaus;
• Žirklių;
• Klijų.
Iš rudo popieriaus iškirpti vazoną ir užrašyti žodį „MAMYTEI“.
Rankytę nudažyti žalia spalva ir padaryti rankos atspaudą. Jį papuošti
gėlytėmis. Išdžiūvus piešiniui priklijuoti vazoną.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
Skaičiuos bent iki 5. Dėliojant kelis daiktus, sugebės atsakyti į klausimą: Kiek iš viso?

„Keksiukai“
Jums reikės:
• Keksiukų indelių arba mažų popieriaus lapelių;
• Plastilino gabaliukų;
• Pinceto arba mažų žnyplių.
Keksiukų formose arba ant lapelių užrašyti skaičius nuo 1 iki 5
(kam geriau sekasi iki 10). Su pincetu arba žnyplėmis dėti pagal
skaičiuką plastilino gabaliukus.

MENINĖ RAIŠKA
Šokis. Šoks improvizuotai, kurs natūralių judesių seką
„Ryklio šokis“.
Nuoroda: https://youtu.be/XqZsoesa55w

Muzika. Vaikas dainuos trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, laipsniškos melodinės slinkties
autorines dainas. Dainavimą palydės ritmiškais judesiais.
Dainelė – „Jau saulutė skleidžia žiedelius“
• Padainuokite dainelę kartu, atlikite judesius pagal dainelės tekstą arba dainuodami sukurkite savo judesius.
Nuoroda: https://youtu.be/Caa-TmPnxXI
Veikla vyks balandžio mėn. 28 d. 9.30 val. Microsoft Teams platformoje.

KŪRYBIŠKUMAS
Išradingai, neįprastai naudos įvairias medžiagas, priemones.

„Šeimos portretai“
Jums reikės:
• balto lapo;
• rašiklio;
• akvarelinių dažų;
• teptuko;
• šiaudelio.
Nupiešti šeimos nario veidą. Su teptuku
užlašinti spalvą. Šiaudeliu pūsti užlašintą spalvą, kad
gautųsi plaukai.

