Grupė: Dagiliukai
Laikotarpis: 2020-04-14–2020-04-17
Tema/Idėja:
Žalioji palangė.
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, tyrinėjimas, kūrybiškumas.
Amžius:
3-4 m.
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Ugdyti vaikų atsakomybę, pareigos jausmą, meilę gamtai.
Stebėti ir tyrinėti augalų augimo tarpsnius.
Ugdyti vaikų norą auginti, prižiūrėti augalus.
Patirti tyrinėjimo džiaugsmą.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Gerės vaikų pažintiniai gebėjimai, tobulės smulkioji motorika, lavės sakytinė kalba.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil.
Veiklos
nr. pavadinimas
1

Vaiko pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį rezultatą

Priemonės

Pokalbis :
"Kaip užauga
augalai ?"
"Kam ir kodėl
žmogui
reikalingas
vanduo ?"

Suvoks
gamtos procesus,
suvoks ar bandys
suvokti žmogaus
svarbą ekologijoje.
Lavins kūrybiškumą
ir vaizduotę, loginį
mąstymą ir įgis
žinių.

2

Gamtos
atradimai
"Auginu ir
augu pats".

Stebės, fotografuos, Žemės, įvairios sėklos, daigai, indai sodinimui.
aktyviai veiks. Žinos
IKT medžiaga
kaip sodinami, sėjami lmnsc.lt
augalai.

3

Eilėraštis "Kai
Žemelė
atsibudo".

Suvoks eilėraščio
prasmę, bandys
mokytis mintinai.

4

Pasakojimas
Išklausys pasakojimą,
"Du grūdeliai". aptars, atsakys į
klausimus, bandys
atpasakoti savais

Knygos, IKT medžiaga
kenditoys.com
https://www.youtube.com/watch?v=32pMWV_wS2I

KAI ŽEMELĖ ATSIBUDO
Kai žemelė atsibudo,
Želmenėlis strykt iš grūdo.
Ir nusijuokė žvaliai:
- Kur jūs, saulės spinduliai?
- Sveikas gyvas, rugio vaike!
Ko tau reikia, ko tau reikia?
- Ko man reikia po žiemos?
Tik lietaus ir šilumos.
Greta vienas kito ant derlingos pavasario žemės gulėjo du
grūdeliai. Pirmasis grūdelis tarė: „Aš noriu užaugti! Aš noriu
įleisti šaknis į dirvą, esančią po manim, ir išleisti daigus virš
žemės… Aš svajoju išsiskleisti švelniais žiedais ir visiems

žodžiais. Formuluos
aiškius sakinius.
Tobulės sakytinė
kalba, atmintis.

pranešti apie pavasario atėjimą… Aš noriu pajusti šiltus
saulės spindulius ir rasos lašelius savo trapiais lapais!“
Grūdelis išaugo ir virto gėle. Antras grūdelis tarė: „Aš bijau.
Jei įleisiu šaknis į žemę, tai dar neaišku su kuo jos ten
tamsoje susidurs. Jei išleisiu gležnus daigus, tai juos gali
kažkas pažeisti… Užsimezgusius pumpurus gali apkramtyti
kokie nors vabzdžiai, o išsiskleidusius žiedus gali tiesiog
kažkas nuskinti ar sutrypti kojomis… Na jau ne, geriau aš
palauksiu kol ateis saugesnis laikas“. Antrasis grūdelis liko
laukti. Višta vaikštinėjusi šalimais ir ieškojusi maisto
pastebėjo grūdelį ir jį sulesė.
Spalvotas popierius, klijai, žirklės, ausų krapštukai,
plastilinas, dažai, kiaušinių dėklai, šiaudeliai, kreidelės.
IKT medžiaga
vaikam.eu amatukai.lt pinterest.com pinterest.com pinteres
t.com

5

Meninė kūrybinė
veikla.

Aktyviai reikš savo
idėjas, norus. Gebės
savarankiškai
pasirinkti menines
priemones. Lavės
smulkioji motorika,
kūrybinis mąstymas,
estetinis suvokimas.

6

Filmukas
"Linksmasis
daržas".

Stebint video
IKT medžiaga
medžiagą lavės vaiko
https://www.youtube.com/watch?v=_63-QcfPGyA
pažintiniai, kalbiniai
gebėjimai.

7

Eksperimentas Įgis žinių apie
su pupelėmis. gamtinių medžiagų
savybes, atras,
džiaugsis, išbandys,
tyrinės. Lavės
pastabumas, pojūčiai,
dėmesio sukaupimas.

Jums reikės:
dviejų saujų pupelių;
dviejų stiklinių;
vandens.
Eiga:
Į dvi stiklines suberiame po lygiai pupelių. Į vieną stiklinę
įpilame vandens, kad vos apsemtų pupeles. Kitą paliekame
tik su sausomis pupelėmis. Pastatome stiklines kambaryje
ant palangės kelioms dienoms. Stebime, kas vyksta.
Kas vyksta?
Stiklinėje su vandeniu pupelės išbrinksta, pradeda atsirasti
daigeliai. Vandens sumažėja arba jo visai nebelieka.
Sausojoje stiklinėje pupelės nepasikeičia. Taip vyksta dėl to,
kad vanduo „pažadina“ pupelių galią augti. Visiems
augalams augimui reikalingas vanduo. Tos pupelės, kurios
buvo užpiltos vandeniu, jį sugėrė ir pradėjo augti.
Sausosios pupelės augti nepradėjo, nes nebuvo vandens,
pažadinančio jų gyvybines galias.

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Pabendraukite, padėkite vaikui, pažaiskite kartu. Jo veiklos rezultatus užfiksuokite,
pasidalinkite, rinkite darbelius į segtuvą.

