Grupė: Zylutės
Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10
Tema/idėja:
Velykos - Gyvybės atbūdimas
Tikslas::
Prisiminti ir įtvirtinti pokyčius vykstančius gamtoje, ieškoti įdomių kūrybinių sprendimų įvairios
veiklos metu, puoselėti tautos tradicijas ir papročius
Siektini rezultatai::
*tobulinti sudėties, atimties, skaičiavimo įgūdžius, pakartoti sąvokas ,,už, prieš, į kairę - į
dešinę"
*susipažinti, palyginti U,Ū garsais, raidėmis, ugdyti skaitymo rašymo įgūdžius
*džiaugtis kūrybos procesu, - marginant margučius( tikri, popieriniai, mediniai)
*puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, atsakingo elgesio gamtoje gebėjimus ir įgūdžius,
NUMATOMOS VEIKLOS:
Raidė u, skaitymas, rašymas
Pasaką be galo - mąstymui, atminčiai, spalvų įtvirtinimui
Skaičiavimas, atskaičiavimas, sąvokų įtvirtinimas
Prevencinės programos
Socialinė kompetencija:
*Pasiūlyti vaikams kartu su šeimos nariu (- iais) sudėlioti, sukurti mozaiką ( iš sagų, lego,
segtukų...) - siekiant būti savarankiškais, pabaigti pradėtą darbą
https://www.facebook.com/julita.jamzaszik
*Įtraukite vaikus į pasiruošimo šventei darbus, - jausis pilnaverčiais šeimos nariais, mokysis
pasidalinti darbus,
*Pasiūlykite Programos ,,Zipio draugai " ,,Dramblio " užduotėlę, ( žiūrėti elekt. paštus)
Pažinimo kompetencija:
*Leiskite vaikams eksperimentuoti su kiaušiniais ( tegul deda virtą - žalią į šiltą - šaltą vandenį,
pasuka...) tegul stebi, analizuoja, lygina, daro išvadas.
http://www.mokuzaisti.lt/2017/04/eksperimentai-vaikams-su-kiaušiniais.html
*Stebėkite pro langą bundančią gamtą, tegul vaikai pasako kokius pasikeitimus pastebi.
(gal išsiskleidė lapeliai ant medžio, pražydo gėlė,..) pažiūrėkite turimas knygas apie gamtą,
pakalbėkite apie elgesį gamtoje. deginamą žolę.
*Pakartokite sąvokas ,,už, prieš, į kairę, dešinę''' tegul vaikai skaičiuoja, atskaičiuoja. Tegul daro
savo turimas užduotis. Pasiūlykite vaikams patiems sukurti skaičiavimo užduotis, o vėliau atlikti.
*Kartu dengdami stalą paprašykite vaikų suskaičiuoti šeimos narius, kiek jiems reikės indų, įrankių.
Kartu gaminkite, leiskite sverti, matuoti, maišiyti...
OPA PA pratybos 3d. Kovas 17 - 22pusl.
Komunikavimo kompetencija:
*Pasiūlykite vaikams pabandyti paskaityti eilėraštį patiems. Kad būtų ne taip nuobodu,
nufotografuokite, tegul skaito, telefone. Vėliau nusikopijuoja , U paryškina kokia nors spalva,
palygina su Ū. parašo Ų i Ū, taria garsiai,kad išgirstu sirtumus ( trumpai, ilgai tariama)
*Eil. Velykė Zita gaižauskaitė
TEN KUR PER-NAI PEM-PĖS KLY-KĖ - ŠIE -MET VAIKŠ - ČIO-JA VE-LY-KĖ
- AR MA-TEI? TIK-RAI MA-ČIAU. PRIS-LIN-KAU PRIE JOS AR-ČIAU
- O JI -NAI TA-VE AR MA-TĖ? PA-LY-TĖ-JO DAR PE-TĮ.
IR MAR-GU-TĮ PA-ŽA-DĖ-JO, TIK Į DEL- NĄ NE-Į-DĖ-JO.
*Paklauskite vaikų ar suprato apie ką eilėraštis, ką jie žino apie Velykę, tegul pasidalina savo
žiniomis su jumis
*Pakalbėkite su vaikais apie Velykų šventę, tradicijas, papročius, pasiruošimą
https://www.zmones.lt/naujiena/velyku-paprociai-ir-magija

*Sekite su vaikais pasaką be galo : Kitąsyk buvo senas karalius, jis turėjo daugybę vištelių: baltų,
juodų, rudų, pilkų,,,, ir visokių. Katra tau gražiausia? vaikas: - pilkutė. Tik ne pilkutė, kitąsyk buvo
senas karalius,,,, , sugalvokite vis naujų spalvų, atspalvių
*Paaiškinkite sąvokas VELYKOS, VELYKĖ, MARGUTIS, ORACIJA, SMAILAS - BUKAS
KIAUŠINIO GALAS LOVELIS , RIDENIMAS
Sveikatos kompetencija:
*Palenktyniaukite su šeima: Kas greičiau nuneš kiaušinį (virtą) šaukšte, ant delno...
* Pagalvokite kartu su vaiku iš ko pasigaminti lovelį kiaušinių ridinėjimui, inkilėlį paukšteliui
pasigaminkite, sumeistraukite
*Pažaiskite ,,Ridinėjimo žaidimą" prieš žaisdami pakartokite taisykles; - palauk savo eilės; - jei
margutis atsitrenkė į jau nuriedėjusį - pasiimk;. Vėliau pagalvokite kitų taisyklių
Aptarkite Kaip stiprinti organizmą, ką valgyti, gerti - tegul vaikai nupiešia piešinį, paaiškina
Meninė kompetencija:
Kirpti, klijuoti, aplikuoti, lipdyti, lankstyti Velykų dekoracijas. Darbeliams naudokite kiaušinių
lukštus, vilną, siūlus ...
Su suaugųsiųjų pagalba lašinti vašką ant kiaušnio, vėliau dėti į natūralius dažus ( jau suaugusiųjų
paruoštus svogūnų lukštus, ciperžolės, špinatų)
http://krokotak.com/2020/03/paper-easter-eggs/
Individuali veikla:
Parašykite vaikai: pavasaris - margutis - gyvybė - didžiosiomis raidėmis
Iškirpkite didelį ovalą, jį padalinkite į 6 dalis. Kiekvieną dalį papuoškite skirtingais ornamentais,
Darbas su šeima:
Bendrauti su tėveliais, su vaikais, aptarti iškylančius sunkumus.
Dalintis vaikų veiklos rezultatais, atsiųsti į elektroninį paštą.
Refleksija:

