„Berželių“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 05 – 04 iki 2020 – 05 – 08
Veikos sritys: tyrinėjimas, meninė raiška, problemų sprendimas, kūrybiškumas.
•
•
•

Mąstys ir samprotaus apie tai, ką pastebėjo ir atrado.
Ieškos tinkamų sprendimų ką nors tyrinėdami.
Savitai reikš savo įspūdžius įvairioje veikloje.

TYRINĖJIMAS
Domėsis medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.

Eksperimentas „Vaikštantis vanduo“
Jums reikės:
• vandens,
• stiklainių arba vienkartinių stiklinių,
• dažų,
• popierinio rankšluosčio.
Į stiklainius (stiklines) pripilkite vandens ir
įlašinkite dažų spalvų. Įdėkite popierinį rankšluostį
taip, kad siektų nudažytą vandenį. Stebėkite kaip
vanduo keliauja iš vieno stiklainio į kitą.

„Stebuklingas maišelis“
Jums reikės:
• plastikinio maišelio,
• vandens,
• gerai padrožtų pieštukų.
Pripilkite į maišelį vandens ir tvirtai jį
užriškite. Verkite pieštukus per maišelį su vandeniu.
Stebėkite, kol pieštukas yra pervėręs maišelį vanduo
nebėga. Vos tik ištrauksite pieštukus, visas vanduo iš
maišelio išbėgs.

MENINĖ RAIŠKA
Muzika. Klausysis ir tyrinės garsus, trumpus vokalinius – instrumentinius kūrinius, judesiais emocingai
atlieps jų nuotaiką.
Muzikinis žaidimas „Garsiai – tyliai“
• Pažiūrėkite filmuką ir pabandykite: kai muzika skamba garsiai – plokite, o kai tyliai skamba – atsitūpkite.
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo
Veikla vyks gegužės mėn. 5 d. 9.30 val. Microsoft Teams platformoje.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Ieškos tinkamų sprendimų, nepasisekus samprotaus, ką galima daryti toliau.

„Bokštai“
Jums reikės:
• vienkartinių stiklinių,
• vienkartinių lėkščių,
• obuolio.
Iš vienkartinių stiklinių ir lėkščių statykite
kuo aukštesnį ir tvirtesnį bokštą. Pastačius bokštą,
uždėkite obuolį.
Veikla vyks gegužės mėn. 4 d. 16 val.
Microsoft Teams platformoje.

KŪRYBIŠKUMAS
Džiaugsis savitu veikimo procesu ir rezultatu.

„Bitutės“
Jums reikės:
• geltono šokoladinio kiaušinio indelio,
• plastilino,
• rašiklio.
Iš juodo plastilino suformuoti juosteles ir jas
priklijuoti prie indelio (lyg bitutės kūnas). Ragučius
suformuoti taip pat iš plastilino. Nupiešti akis ir
burną.
Veikla vyks gegužės mėn. 7 d. 10 val.
Microsoft Teams platformoje.

„Pavasarinis medelis“
Jums reikės:
• balto lapo,
• dažų,
• teptuko,
• lėkštutės dažams,
• plastmasinio butelio.
Ant lapo nupiešti medį.
pamirkyti į dažus ir štampuoti.

Butelio

galą

