Grupė: Žvirbliukai
Laikotarpis: 2020-04-27–2020-05-01
Tema/idėja:
Dovanų dirbtuvėje
Tikslas::
Ugdyti gebėjimą tinkamai parodyti dėmesį ir meilę artimiems žmonėms.
Siektini rezultatai::
Gebės paaiškinti šeimos sąvoką. Įvardys 2-3 šeimos taisykles, įpročius, supras
koks jo vaidmuo šeimoje. Pasiruoš pasveikinti mamas Motinos dienos proga,
Sužinos kas yra sakinys, žodis, tekstas. Gebės nurodyti teksto pradžią ir pabaigą.
Atskleis kūrybinius gebėjimus meninėse užduotyse. Gebės laikytis instrukcijų,
taupiai naudos medžiagas, užbaigs darbus iki galo. Gebės savarankiškai
susitvarkyti darbo vietą. Gebės paaiškinti kas yra para, įvardins jos dalis (rytas,
diena, vakaras, naktis). Sąvokų įtvirtinimas aukštas, žemas (daiktas, garsas).
NUMATOMOS VEIKLOS:
Dalyvauti tarptautiniame vaikų meno projekte "Karūna mamai".
Socialinė kompetencija:
Vaikai skatinami kalbėti apie jų statusą, vaidmenį šeimoje. Mamos papasakokite
vaikams apie tai, kaip jie gimė ir kaip tuomet jūs jautėtės, kaip juos globojote ir
kt.. Paaiškinkite vaikams žodį šeimyna (tai žmonės gyvenantys kartu). Pavartykite
šeimos albumą. Pasikalbėkite apie tai kodėl jums patinka būti mama.

Pažinimo kompetencija:
Kas yra Mamos diena?
Sąvokos para (rytas, diena, vakaras, naktis)

Fotografavimas. Vaikams įsiminti laiko sąvokas geriausiai, kuomet jų pačių veikla siejama su
dienos režimu. Labai priimtina forma įtvirtinti, ką vaikai veikė rytą, dieną, vakare- patiems
leisti fotografuoti savo dienos veiklą. Tad visą savaitę patartina rasti būdų įamžinti savo
paros darbus/veiklą ne tik nuotraukose, bet ir piešiniuose. Pasirinkite jums labiausiai
priimtiniausią būdą - Fotografija ar piešinys.
Lankstymas "Diena, naktis"

Komunikavimo kompetencija:
Pakalbame su vaikais: kas yra dovana? kokios dovanos gali būti? Ar tik daiktas

gali būti dovana? Išsiaiškinama, kad dovana gali būti ir gražus žodis, sveikinimas,
eilėraštis, dainelė, vaidinimas ir kt.
Pasirinkite labiausiai patikusią šeimos albumo nuotrauką. Pakalbėkite apie ją, kas
joje? kiek šeimos narių? kada nuotrauka padaryta? kokioje vietoje? kaip
apsirengę žmonės nuotraukose (spalvos drabužių pavadinimai...) ir t.t.
Sąvokos: didelis, mažas.
Balso tembrai aukšti, žemi. Kurių gyvūnų balsai žemi, kurių aukšti?

Užduotis teksto suvokimui. Išklauso pasakojimo ir atsako į klausimus: kas...? kur...? kada...?
ką veikė...?

Prisiminkime raides darydami mankštą:
facebook.com
Eilėraščiai mintinai, pasirinkite kuris labiau patiks:
Vytė Nemunėlis "Mamytė"
Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!
Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!
Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs?- Ji - mamytė!

"Mamytei" K. Ivinskis
Mamytei, Tau mamyte, šitos gėlės,

Tau saulutės spindulėliai.
Tau dangaus beribis mėlis,
Pievoj skraidantys drugiai.
Tau ant savo mažo delno
Karštą bučinį nešu,
Apkabinsiu, nepaleisiu,
Nes labai tave myliu.
Sugalvokite gražių žodžių mamai. Surašykite tegu vaikas nukopijuoja ant atskirų popieriaus
lapelių, paskui lapelius suklijuokite ant spalvoto popieriaus, papuoškite įvairiausiais
ornamentais. Jei geba tegu perskaito kitiems šeimos nariams.
Lopšinė mamai

Papildomos užduotys įgarsintu PDF formatu rasite: sarkele.lt

Sveikatos kompetencija:
Žaidimas "Pamėgdžiok".
facebook.com
Prisiminkime kaip reikia sveikai maitintis.
Meninė kompetencija:
Gaminame "Karūnas mamai". Iš įvairiausių medžiagų, nufotografuojame, dedame
nuotraukas "Žvirbliukų" gr. FB platformoje.
Kūrybinis darbas. " Para"
Priemonės: apvali popierinė lėkštė, guašas, teptukai, klijai, saulės, mėnulio ir
žvaigždžių iškarpos. Eiga: popierinę lėkštę perlenkiam per pusę. Vieną lėkštės
pusę nuspalvinti juodai, o kitą- geltonai. Juoda spalva simbolizuoja naktį. Toje
pusėje vaikai priklijuoja kas būdinga nakčiai- mėnulį ir žvaigždes. Geltonoje
pusėje vaikai piešia saulę su juodu pieštuku arba flomasteriu.
Pagamink apkabinimą:
theleangreenbean.com
Lankstymo užduotis:
krokotak.com
Karpymas:
krokotak.com

Dainelės apie šeimą ir mamas.
Išklausius dainelės apie meškas. Nupiešti jų šeimyną.
Individuali veikla:
Suskaičiuoti, kiek didelių ir kiek mažų šaukštų ir šakučių turi virtuvės stalčiuje.
Sudėlioti didėjimo tvarka ,nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai, atliktą darbą
nufotografuokite, nuotraukomis pasidalinkite "Žvirbliukų" gr. FB platformoje.
Darbas su šeima:
Pabendraukite, pakalbėkite su vaiku, reikalui esant padėkite atlikti užduotis.
Veiklos rezultatais pasidalykite "Žvirbliukų" gr. FB platformoje.

