Pildyta pagal formą: „Plaukimo takelis“
Grupė: Geniukai
Laikotarpis: 2020-04-20–2020-04-24
Tema/Idėja:
Pavasarinės gėlės
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su bendraamžiais ir
suaugusiaisiais, emocijų suvokimas ir raiška, kūrybiškumas, meninė raiška,
skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas, kasdienio gyvenimo įgūdžiai.
Amžius:
4-5
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Supažindinti su pavasarinėmis gėlėmis, skirti jas pagal dydį, spalvą, žiedų formą;
gėlių pavadinimai; gėlių sandara (šaknys, stiebelis, lapai, pumpurai, žiedai); lyginti
gėlių lapus, žiedus, stiebus; aiškintis ko reikia, kad gėlės mus pavasarį džiugintų;
meninėmis priemonėmis išreikšti gėlių grožį.
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Pažins pavasarinių gėlių įvairovę. Skirs gėles pagal dydį ,spalvą, žiedą. Žinos gėlių
sandarą. Išsiaiškins ko reikia, kad gėlės augtų. Žinos kaip gėlių žydėjimą veikia
saulė, vėjas, vanduo, oro temperatūra.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil.
nr.

Veiklos
pavadinimas

Vaiko pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį rezultatą

Priemonės

1

Pokalbis
"Pavasariniai
žiedai"

Gebės išklausyti
Enciklopedijos, video
pasakojimo,
medžiaga. Knygos.
papasakoti apie tai https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
ką mato,
matė, žino, ką
sužinojo suprato.

2

"Kaip atrodo
gėlės?"

Susipažins su gėlių https://www.youtube.com/watch?v=HY5Wchcmiu0
išvaizda,
pavadinimais.

3

"Mąstau,
pastebiu"

Gebės palyginti
pagal spalvas ir
dydžius. Lavės
pastabumas,
pažins skaičius.

mudubudu.lt

4

Meninė veikla.

Pieš, tapys,
aplikuos, spalvins
gėlytes.

Dailės priemonės
Idėjos:
krokotak.com
fantasticfunandlearning.com
krokotak.com

5

Žaidimas
"Pavadink
mus"

Įsimins gėlių
pavadinimus

wordwall.net

6

Eilėraštis

Lavės atmintis,
dėmesys, kalba.

Z. Sadauskaitė
"Mamytės gėlės"
Pavasaris atbėgoŽiedais nusėtos pievos,
Neliko šalto sniego
Žydės tuoj baltos Ievos.
Žibučių puokštę saujoj
Aukštai, aukštai iškėliau...
Nudžiuginu sesutę:
"Čia mūs mamytės gėlės"

7

Dainelė
"Pavasario
šypsenėles"

Gebės duonuoti
pakartot.lt
kartu, improvizuoti,
išreikšti muziką
judesiais.

8

Judrus
žaidimas
"Numauk
kojinę"

Supras žaidimo
taisykles, gebės jų
laikytis

9

Eksperimentas
"Skleidžiasi
žiedai"

Gebės pasiruošti
https://www.youtube.com/watch?v=q4CM0rofYMg
darbui. Lavins
kirpimo žirklėmis
įgūdžius. Svarstys
eksperimento
eigoje, reikš mintis.
Gebės susitvarkyti
darbo vietą.

10

Matematinis
žaidimas

Išmoks skaičių
sekas, pažins
spalvas

https://www.youtube.com/watch?v=DdQgB0yNaZ0

Gebės atlikti
taisyklingus
makštos judesius

https://www.youtube.com/watch?v=i_HqmyZbwBE

11

"Robotuko
mankšta"

facebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=-H76OTYiWBs

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Bendrauti su tėveliais, su vaikais, aptarti iškylančius sunkumus.
Dalintis vaikų veiklos rezultatais.
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai:
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