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•
•
•
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•

Paaiškins šeimos, giminės sąvoką, gyvenimo šeimoje ypatumus.
Domėsis savo aplinkos žmonėmis, jų darbais, pasiekimais.
Laikysis taisyklių ir susitarimų.
Supras kas yra sakinys; nurodys sakinio pradžią ir pabaigą.
Patirs judėjimo džiaugsmą.
Džiaugsis procesu, jaus pasitenkinimą kuriant.

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: fizinė sveikata
Judės ir patirs judėjimo džiaugsmą.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA: santykis su savimi
Laikysis taisyklių, susitarimų, kontroliuos savo elgesį.
ŽAI-DI-MAS ŠEI-MAI
JUMS REIKĖS:
•
•

Žaidimo kauliuko
Geros nuotaikos

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA: santykis su suaugusiaisiais
Pasakos apie šeimą: įpročius, taisykles, rutiną.

SVEI -KI VAI - KAI,
tai aš, varna MOLĖ. Aš ką tik grįžau namo iš viešnagės
ir dabar esu labai laiminga, o ar žinote kodėl?
•

•
•

Pagalvokite ir atsakykite MOLEI.

PAPASAKOKITE MOLEI APIE SAVO ŠEIMĄ.
KUO YPATINGAS GYVENIMAS JŪSŲ ŠEIMOJE?

Veikla vyks gegužės mėn. 11 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA: santykis su suaugusiaisiais
Domėsis savo šeimos istorija, giminės narių tarpusavio ryšiu.

•
•

KĄ JŪS ŽINOTE APIE SAVO GIMINES ?
PAPASAKOKITE.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA: santykis su suaugusiaisiais
Domėsis giminės istorija, darbais, pasiekimais.

PAŽINIMO KOMPETENCIJA: domėjimasis, smalsumas
Pasakos apie svarbius giminės žmones, jų darbus, kūrybą.

• KAIP SAVO GIMINĖS MEDĮ ĮSIVAIZDUOJI TU ?
• PASITARĘ SU TĖVELIAIS, SUKURKITE JŪSŲ GIMINĖS MEDĮ IR PARODYKITE
DRAUGAMS.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA: skaitymo ir rašymo pradmenys
Bandys perskaityti tekstą. Supras kas yra žodis, sakinys; nurodys sakinio pradžią ir pabaigą.

PERS-KAI-TYK TEKS-TĄ

TO-MO MA- MA RI-MA. TO-MO TĖ-TIS MIN-DAU-GAS.
TO-MAS TU-RI SE-SĘ. SE-SĖS VAR-DAS RŪ-TA.
RŪ-TA MO-KO-SI.
KA-TY-TĖ MUR-KA TIN-GI-NIAU-JA.

PA-GAL-VOK IR AT-SA-KYK
1.
2.
3.
3.
4.

Ko nėra nuotraukoje?
Kiek narių yra Tomo šeimoje?
Kaip visus tuos žmones galima pavadinti vienu žodžiu?
Kiek tekste eilučių?
Kiek žodžių kiekvienoje eilutėje?

Žodžiai yra sugrupuoti į sakinius. Vienas sakinys nuo kito atskirtas tašku.
5. Suskaičiuokite sakinius. Kuris sakinys trumpiausias, kuris ilgiausias?
6. Kuris žodis trumpiausias, kuris ilgiausias?

MENINĖ KOMPETENCIJA
Muzika. Eksperimentuos garsais, jų tembrais, kurs savo muzikinį kūrinėlį, parinks priemones jam atlikti.
Muzikinis kūrybinis žaidimas – „Sukurk muziką pats“:
• išbandykite įvairiausių tembrų garsų skambesį;
• kurkite melodinius junginius pasinaudodamas spalvotais kvadratėliais-garsais;
• paklausykite, kaip skamba garsų deriniai (arpedžio), išmėginkite įvairius jų derinius;
• išmėginkite muzikos skambėjimo tempus: labai lėtai, lėtai, greitai, labai greitai ir t.t.
• patikusią muzikėlę galite įrašyti ir pasiklausyti kaip ji skamba: liūdnai ar linksmai, greitai ar lėtai;
koks jos charakteris; galite nupiešti tai, ką įsivaizdavote klausydami savo sukurtos muzikos.
Nuoroda: https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
Veikla vyks gegužės mėn. 13 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys. Džiaugsis procesu, jaus pasitenkinimą kuriant.
KŪRYBINĖ VEIKLA
• Nulipdykite, nupieškite ar kitaip pavaizduokite savo šeimą.

Veikla vyks gegužės mėn. 14 d. 14.00 val. Microsoft Teams platformoje

GEGUŽĖS 15 – OJI
TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA

SVEIKINAME JUS !!!
ŠIANDIEN BUS PUIKI DIENA
SUSIRINKS VISA ŠEIMA
BUS MOČIUTĖ IR SENELIS
IR JŲ MYLIMAS ŠUNELIS
DŽIAUGSIS TĖTIS IR MAMA,
KAD KARTU VISA ŠEIMA.
JUOS VISUS APKABINU,
NES LABAI LABAI MYLIU

