„Ąžuoliukų“ grupės nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
2020 – 05 – 04 iki 2020 – 05 – 08
Veiklos sritys: Tyrinėjimas, fizinis aktyvumas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška.
•
•
•
•

Gebės numatyti kaip tyrinės ir pasirinkti priemones;
Noriai, džiaugsmingai judės, dalyvaus judrioje veikloje ir žaidimuose;
Tapatins, grupuos, klasifikuos daiktus pagal formą, spalvą.
Improvizuotai kurs trumpas judesių, nesusijusių su šokio žanru sekas.

FIZINIS AKTYVUMAS
Lavinsis fizinės vaiko savybės: lankstumas, ištvermė, judesių koordinacija, pusiausvyra.
1. „Rytinė mankštelė“
• Visi kartu darysime rytinę mankštą.
• Atliksime nesudėtingus pratimus skirtus stambiosios
motorikos įgūdžiams ir fizinėms vaiko savybėms
lavinti.
Virtualus užsiėmimas „Microsoft Teams“ platformoje
gegužės mėn. 4 d. 11:30 val.

2. Šokis - „Zumba vaikams“
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o

TYRINĖJIMAS
Tyrinės pasinaudojant įvairiais pojūčiais.
1. Eksperimentas „Medūza butelyje“
Reikės:
• Paprasto plastikinio maišelio,
• Balto siūlo,
• Žirklių,
• Maistinių dažų (puikiai tiks tamsiai mėlyna ar žalia spalva),
• Plastikinio butelio,
• Vandens.
Plastikinį butelį iki pusės pripildykite vandens, tuomet įlašinkite keletą lašų maistinių dažų. Į maišelį
įpilkite šiek tiek vandens ir apriškite siūlu, likusią dalį sukarpykite, kad gautųsi medūzos čiuptuvėliai. Kai
jau viskas bus paruošta, savo pagamintą medūzą įkiškite į butelį. Stebėkite kaip medūza plaukioja
vandenyje.

2. Eksperimentas „Lietus stiklainyje“
Reikės:
• Stiklainio,
• Lėkštės,
• Karšto vandens,
• Ledukų.
Supilkite šiltą virintą vandenį į stiklainį maždaug iki pusės. Tuomet ant stiklainio uždėkite lėkštę ir
ant jos paberkite ledukus. Stebėkite kaip stiklainyje pradės formuotis lietaus lašeliai.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
Naudos skaitmenis apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Skirs plokštumos ir erdvės figūras.
1. „Mašinėlės“. Nuspalvinkite mašinėles nurodytomis spalvomis: 1 – mėlyna, 2 – raudona, 3 – geltona,
4 – oranžine, 5 – žalia.

2. „Geometrinės figūros“. Apatiniuose langeliuose nupieškite geometrinę figūrą, panašią į viršutiniame
langelyje pavaizduotą daiktą. Pavadinkite nupieštą figūrą.

3. „Piešiame formas“. Langelyje į kairę nuo vėliavėlės nupieškite apskritimą, į dešinę nuo lėktuvėlio –
kvadratą, langelyje po kvadratu nupieškite ovalą, o į kairę nuo ovalo – trikampį.

MENINĖ RAIŠKA
Šoks, paprastų žingsnių (paprastasis, aukštas paprastasis, pritupiamasis) autorinius ir penkių – šešių
natūralių judesių (kai bėgama, sukamasi, pašokama ir kt.) šokius.
„Ryklio šokis – mankštelė“
• Pamėginkite pašokti kartu, ritmiškai atkartokite judesius pagal vaizdo įrašą.
Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=xqzsoesa55w
Veikla vyks gegužės mėn. 5 d. 10.00 val. Microsoft Teams platformoje.

