
Grupė: Zylutės
Laikotarpis: 2020-04-14–2020-04-17
Tema/idėja:
Žaidžiu ir mokausi...
Tikslas::
Skatinti vaikus žaidžiant mokytis
Siektini rezultatai::
*Pats ar padedamas suaugusiųjų įtvirtins žinias apie šeimą, draugus, pastebės mergaičių, berniukų 
skirtumus;
*Įtvirtinti grupavimo, rūšiavimo įgūdžius
*Tobulinti vaikų gebėjimą pasikliauti kalbine nuojauta, kurti naujus žodžius, lavinti atmintį.
NUMATOMOS VEIKLOS:
Skaičiuotės mokymasis - atminties lavinimui
Žaidimai - Kalbos lavinimui, grupavimui, skaičiavimui
Prevencinės programos ( elekt. pašte)
Socialinė kompetencija:
*Pažaiskite ,,Vardų žaidimą" - tegul vaikai išvardina šeimos narių vardus. paieškokite panašumų ir 
skirtumų ( gal yra vienodų vardų, ar prsideda tuo pačiu garsu ) Surašykite vardus į du stulpelius : 
mergaičių berniukų. Kuo jie skirias. tegul vaikai suskaičiuoja kiek kurių yra, kurių daugiau, 
mažiau.. Pasiūlykie į stulpelius užrašyti grupės berniukų, mergačių vardus. - pagilinss žinias apie 
savo šeimą, draugus.
* Tegul vaikai apsivedžioja savo ranką: kiekvienas pirštas - tai šeimos narys ar draugas. - tegul 
kiekvienam piršui nupiešia veidą, aprengia, papuošia. Paklauskite, paprašykite paaiškinti kas kur, ką 
veikia,? - skatinkite vaikus kalbėti, pasakoti, išsipasakoti.
*Pažiūrėkite: https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A
Pažinimo kompetencija:
*Žaidimas ,,Rūšiuoju sagas'' - tobulins rūšiavimo, grupavimo įgūdžius
Duokite dėžutę sagų. Tegul dėlioja: pagal skylučių skaičių; pagal dydį; spalvą; formą. Suskaičiuoja 
kiek eilučių, kiek sagų kiekvienoje eilutėje, kur daugiau, mažiau.. Pasiūlykite eilutes užrašyti 
skaičiais ( dvi skylutės 12345678; keturios skylutės 123456..) kiek reikėtų pridėtiė ar atimti, kad 
būtų tiek pat. Bandykite kartu su vaiku parašyti veiksmus.
*Pasiūlykite namuose apžiūrėti, suskaičiuoti prietaisus kuriems reika elektros. Paklauskite, ką 
prietaisas daro (skalbyklė - skalbia drabužius) - jeigu jos nėra kaip skalbti drabužius?
Aptarkite saugų ir atsargų elgesį su eletriniais prietaisais.
*Eksperimentuokite
https://www.pinterest.com/pin/660692207818931842/
Komunikavimo kompetencija:
*Padėkite išnarplioti galvosūkį: Kas galėjo taip padaryti? nupiešti.
Č. Navakauskas ,,KAS IŠBARSTĖ ABĖCĖLĘ?" 
MICĖ ACĖ KUMPACĖLĖ, kas IŠBARSTĖ abėcėlę?
MICĖ a, micė B, gal IŠDYKUSI pelė?
Micė acė KUMPACĖLĖ, SUTVARKYKIM ABĖCĖLĘ,
SUDĖLIOKIM iš ei eilės, PAKLAUSYKIM, KAIP SKAMBĖS,
*Pasirinkus 5 žodžius mažosiomis raidėmis ( iš skaičiuotė) - juos parašykite didžiosiomis.
*Išmokyte skaičiuotę mintinai, 
*Pažaiskite žaidimą ,,Pasakyk kitaip" pasirinkus žodį reikia sugalvoti kuo daugiau žodžių (žuvis - 
žuvytė, žuviukas, žuveliukas..)
* Skaitykite turimas knygeles, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus,



https://www.youtube.com/watch?v=1o4Bg4rfMtk 
Paklauskite vaikų ką suprato, tegul papasakoja
Sveikatos kompetencija:
*Pokalbis ,,Iš kur ant mūsų stalo atkeliauja? - skatinsite pasitikėti savo jėgomis, mokytis ieškoti 
atsakymo pats. 
Ant stalo padėkite 4- 5 turimus skirtingus poduktus ( pienas, apelsinas, mėsa, druska, bulvė). Tegul 
vaikai įvardina produktą, paaiškina iš kur jis ( iš kur atsiranda parduotuvėje?) Jeigu nežino, 
pasiūlykite jam pačiam susirasti atsakymą (enciklopedijos, knygos, o gal internetas - padės brolis, 
sesė) .
* Plakatai - pagilins žinias apie sveikatai naudingus bei žalingus prodduktus. 
Panaudojant įvairius bukletus, žurnalus, lankstinukus, ar piešiant pačiam sukurti plakatą pasirinkta 
tema; ,,Duonos ir pyrago gaminiai" ,,Mėsos gaminiai" ,,Pieno produktai"
,,Vaisiai ir daržovės" Paklauskite vaikų kurie rasti produktai sveikatai naudingi, kurie žalingi. 
Žalingus sveikatai produktus tegul perbraukia raudona spalva. Tegul skaičiuoja ir užrašo kiek rado, 
kiek sveikatai naudingų, kiek žalingų.
Meninė kompetencija:
*Įdomios figūros - ant popieriaus lapo užlašinti kelis rašalo ar akvarelės lašiukus,sulenkti popierių 
pusiau. Dėmės liejasi, virsta įvairiomis formomiis. Pasinaudojan kitomis piešimo priemonėmis 
sukurti meno kūrinius.
http://amatukai.lt/vaiku-darbelis-is-popieriaus-sraiges/
amatukai.lt/zyma/vaiku-darbeliai-pauksciai/
http://amatukai.lt/idomi-piesimo-technika-piesimas-pienu-ir-zvakes-liepsna/
Individuali veikla:
Vaikai nukopijuoja pasirinktą tekstą, knygoje, Įliustruoja piešiniu
Darbas su šeima:
Pabendraukite, pakalbėkite su vaiku, reikalui esant padėkite atlikti užduotis. Veiklos rezultatais 
pasidalykite su mumis,
Refleksija:


