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Sužinos, kodėl reikia plautis rankas, čiaudint ar kosint prisidengti burną ir nosį.
Domėsis socialine, gamtine aplinka.
Klausysis skaitomų kūrinių, kalbės kelių žodžių sakiniais.
Atlikdami kūrybines užduotis plėtos vaizduotę, lavins smulkiosios motorikos įgūdžius.

FIZINIS AKTYVUMAS.
Ryto dainelė-mankštelė
Stiprins sveikatą, lavins judesius.

Labas rytas, suraitytas
Labas rytas, išmaišytas
Labas rytas, nulipdytas
Labas rytas ir skaniai prarytas

Galva, pečiai
Keliai, pirštai
Galva, pečiai
Keliai, pirštai...

SAKYTINĖ KALBA
APLINKOS PAŽINIMAS
KASDIENIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
Domėsis gamtine ir socialine aplinka.
Pasakys, kodėl ir kaip reikia laikytis asmens higienos.
Klausysis skaitomų kūrinėlių, naujų žodžių. Atkartos trumpas pasakas, pridedant savo žodžių.

Pirmadienį uždegsiu pirmąją Advento žvakutę.
Turbūt tu ir tavo šeima taip pat ruošiasi tai
padaryti. Būtinai pasidalink su draugais nuotrauka.
Adventas – tai ramybės ir laukimo metas. O šio
laukimo pabaigoje mėgstamiausia šventė –
Kalėdos. Labai jų laukiu. Tikiu, lauki ir tu. Gera
Tave sveikinti su pirmąja šio Advento dienele ir
malonu su Tavimi susipažinti. Esu senelio Kalėdos
pagalbininkas – Nykštukas. Kuo tu vardu? Kuo
vardu tavo mama ir tėtis, broliukas ar sesutė?
Kad laukimas neprailgtų kartais sulauksi
pasakėlių ir užduotėlių.
Linkiu Tau malonaus laukimo ir stebuklingos
artėjančios šventės.
Nykštukas

PRISIMINK PASAKĄ ATSAKYDAMAS Į
KLAUSIMUS:






ką patinka veikti katinui?
kokį keistą žodį išgirdo Micius?
kur gyvena virusai?
ko virusai labiausiai bijo?
kaip turime elgtis, kad nesirgtume?

KAIP, TAVO MANYMU, ATRODO VIRUSAI?
NUPIEŠK JUOS, PIEŠINĮ PARODYK
TĖVELIAMS, MOKYTOJAI IR DRAUGAMS.

Miau, esu katinas Micius. Kaip ir visi katinai, mėgstu
būti prie lango. Skaičiuoju praeinančius žmones.
Dar mirkteliu kaimynui. Labiausiai patinka darželio
vaikai. Miau, jie atrodo tokie maži! Gulėdamas ant
palangės vis girdžiu keistą žodį Korona!
O kas ta Korona? Mrrr... Klausiau paukštelių ir štai
ką sužinojau.
Korona – tai naujas virusas. Miau, kas tas virusas?
Kur jis gyvena? Ką tie virusai veikia, koks
mylimiausias jų žaidimas?
Paklausiau draugės varnos, ji labai protinga.
Taigi paklausyk. Akimis virusų nepamatysi, nosimi
neužuosi ir gyvena jie visur. Juos
mato tik
mokslininkai MIKROSKOPU. Žmogui kosint ir
čiaudint virusai keliauja toliau. Jei nutupia ant
žmonių ar gyvūnų, šie gali susirgti. Virusas Korona
turi mažus spygliukus, kurie atrodo kaip karūna.
Pasakysiu tau paslaptį. Korona labai bijo muilo ir
švaros. Todėl turime dažnai plauti rankas,
čiaudėdami ir kosėdami prisidengti nosytę ir burnytę.
Kartais, kad nesusirgtume, reikia likti namuose.

APLINKOS PAŽINIMAS
SAKYTINĖ KALBA
Pasakys metų laiko pavadinimą ir būdingus požymius.
Kalbės, pasakos apie tai, ką mato ir matė, girdėjo, sužinojo, suprato. Kalbės kelių žodžių sakiniais.
PASAKOJIMAS ŽIŪRINT PAVEIKSLĖLIUS
 kokį metų laiką matai paveikslėliuose?
 ko daug prisnigo?
 kaip vaikšto žmonės apsirengę?
 ką vaikai veikia lauke žiemą?
 kokia šventė būna žiemą?
Nupiešk, nulipdyk, sukonstruok kalėdinę eglutę ir jos nuotraukomis pasidalink su draugais ir
mokytojomis.

MENINĖ RAIŠKA
Muzika
Vaikas dainuos 2 – 4 garsų daineles, palydėdamas jas judesiais.
Dainelė – „Meškinas be batų“
• Paklausykite dainelės, aptarkite su vaikučiu dainelės žodžius, pamėginkite kartu padainuoti, atlikdami
judesius pagal dainelės tekstą.
https://www.youtube.com/watch?v=6B9WpUrYPZs
Veikla vyks gruodžio 4 d. 10.00 val. Zoom platformoje.

VIZUALINĖ RAIŠKA
Eksperimentuos dailės medžiagomis ir priemonėmis.

PIEŠIMAS SKUTIMOSI PUTŲ
DAŽAIS.
Mums reikės:
skutimosi putų
guašo
teptuko
indo maišyti putas
popieriaus

Veikla vyks gruodžio 1 d. 10.00 val.
Zoom platformoje.

ŽAISLAI IŠ SŪRIOS TEŠLOS
Mums reikės:
miltų
smulkios druskos
vandens
indo, tešlai maišyti ir minkyti
kantrybės ir suaugusiųjų pagalbos
Veikla vyks gruodžio 3 d. 10.00 val. Zoom
platformoje.

BŪKITE SVEIKI!
SAUGOKIME SAVE IR KITUS!

IKI SUSITIKIMO!

