„Šermukšnėlių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 05 – 04 iki 2020 – 05 – 08
•
•
•
•
•

Kūrybiškai eksperimentuos, tyrinės aplinką.
Atradimais dalinsis su kitais.
Spręs praktinius sudėties ir atimties veiksmus, matuos, lygins.
Lavins smulkiosios motorikos judesius.
Džiaugsis procesu, jaus pasitenkinimą kuriant.

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: santykis su savimi
PAŽINIMO KOMPETENCIJA: tyrinėjimas, informacijos rinkimas
Susitelks veiklai, išlaikys dėmesį.
Tyrinės, rinks informaciją eksperimentuodami, bandydami.

KIEK SVE-RIA ORAS?
•
•
•

Kaip pasverti orą?
Kokios priemonės tiktų orui sverti?
Pagalvok ir savo idėjomis pasidalink su kitais.

Veikla vyks gegužės mėn. 04 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje
•
•

KAIP JU-DA SKYS-TIS?
AR SKY-STIS GA-LI TE-KĖ-TI
Į VIR-ŠŲ?
ATLIKIME BANDYMĄ KARTU.
JUMS REIKĖS:

•
•
•
•

•
•
•

Kas yra Vaivorykštė?
Kokios Vaivorykštės spalvos?
Kaip atsiranda Vaivorykštė?
PABANDYKIME PADARYTI
VAIVORYKŠTĘ KARTU

Popierinių servetėlių
Vandens
Guašo
Stiklinių ir kantrybės

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: santykis su savimi
PAŽINIMO KOMPETENCIJA: informacijos apdorojimas
PAŽINIMO KOMPETENCIJA: tyrinėjimas, informacijos rinkimas
Susitelks veiklai, išlaikys dėmesį.
Tyrinės, rinks informaciją eksperimentuojant, bandant.
Skaičiuos, matuos, lygins, atliks sudėties ir atimties veiksmus.

ATLIKIME UŽDUOTIS IR
PASIDALINKIME KAIP PAVYKO

AČIŪ KAROLIO MAMAI UŽ VEIKLOS
IDĖJĄ

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: Fizinė sveikata
MENINĖ KOMPETENCIJA: Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys
Atliks smulkiosios motorikos judesius.
Kurs įsivaizduodamas, fantazuodamas, ieškos naujų raiškos būdų.

PA-VA-SA-RI-NĖ PAS-LAP-TIS
JUMS REIKĖS:
•
•
•
•

Permatomo plastiko
Įvairių žolynų,
Smulkių daiktų
Patogios vietos

ŠŠŠŠŠ...AŠ ESU MAR-GA GY-VA-TĖ
PA-ŽIŪ-RĖ-KIT KAS NE-MA-TĖ ŠŠŠ...
O mes gyvatės nebijome, imkime ir
pasigaminkime, kad galėtume šnypšti ir Š
raidę išvingiuoti.
MUMS REIKĖS:
•
•
•

Popieriaus juostelėmis
klijų
žirklių

Veikla vyks gegužės mėn. 08 d. 14.00 val.
Microsoft Teams platformoje

MENINĖ KOMPETENCIJA: muzika, šokis
Tyrinės judėjimą, judesį, šokį; stengsis koordinuoti judesius, jungti vieną judesį su kitu.
„Meksikietiškas šokis su ilga ir trumpa lazdele“
• Pasinaudodami ilga ir trumpe lazdele pamėginkite pašokti, klausykite ir pasistenkite tiksliai atkartoti,
„pagroti“ ritminius derinius.
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=09KMC985zCo
Veikla vyks gegužės mėn. 6 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje

