Pildyta pagal formą: „Plaukimo takelis“
Grupė: Pingvinukai
Laikotarpis: 2020-04-13–2020-04-17
Tema/Idėja:
Žalia palangė. Grupės sveikatingumo projektas.
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys:
Aplinkos pažinimas. Tyrinėjimas. Higienos įgūdžiai. Sakytinė kalba.
Amžius:
3m.
Ugdymo(si) uždavinys(iai):
Stebėti, prižiūrėti augalo dygimo, augimo procesus. Eksperimentuoti su
vandeniu. Stebėti bundančią gamtą. Prisiminti pagrindines asmens higienos
taisykles (kaip plauti rankas).
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį:
Žinos kad vanduo būtinas ne tik augalui, žmogui palaikyti jo gyvybę, bet svarbus
žmogaus asmens higienai.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Eil.
nr.

Veiklos
pavadinimas

Vaiko pasiekimai,
kurie vestų į
galutinį rezultatą

Priemonės

1

Pokalbis, diskusija
"Kaip užauga
augalai" ? " Kam ir
kodėl žmogui reikia
vandens ?

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

IKT medžiaga. Plakatai,
Knygos.google.lt google.lt I
Užduotėlė- sukurk pasakai pabaiga: Kartą
aukštai danguje gyveno mažas vandens
lašiukas vardu Smalsutis. Jis buvo toks
nenuorama ir išdykėlis, kad vieną dieną jo
mama Saulutė ir tėtis Debesėlis, supykę už
eilinę išdaigą, išsiuntė Smalsutį į Žemę
suprasti, koks svabus yra vanduo, atlikti 10
gerų darbų ir susirasti naujų draugų. Ir štai krenta Smalsutis žemyn, žemyn, tik plump ir
pataikė į....(pasakos pabaigą galima parašyti ar
nupiešti).

2

Taisyklingas rankų
plovimas.

Asmens higienos
įgūdžiai. Atminties,
veiksmų sekos
lavinimas,
įsiminimas.

Pamokėlė kaip taisyklingai plauti
rankas.google.lt
Užduotėlė-išmokti rankų plovimo "dainelę(
melodiją gali sugalvoti pats vaikas ar su
tėvais)":
Plaunu plaunu rankutes, kad jos būtų švarios.
Plaunu plaunu delniukus, kad jie būtų švarūs.
Plaunu plaunu pirštukus, kad jie būtų švarūs.

Kai švarios bus rankutės bus sveikas ir vaikutis
( kartoti 2 kartus).
3

Padėkime vaikams
suprasti KODĖL jie
turi plautis rankas,
kosėti ar čiaudėti
užsidengiant burną
ir laikytis kitų
susitarimų.

Suvoks priežasties / apie higieną
pasekmės ryšį
vaikai geriau
įsimins naują
informaciją;
nelaikys rankų
plovimą žaidimu –
vaikai supras, jog
tai yra jų pareiga ir
turi į tai žiūrėti
atsakingai.

4

Lauko teritorijoje,
grupėje stebėti
bundančią gamtą.

Bus aktyvūs,
Šakelės su pumpurais, vanduo.
pastabūs, džiaugsis Užduotėlė - nupiešti saulutę, debesis, gėles,
atbundančia gamta. paukščius spalvotomis kreidelėmis, sugalvoti
piešinio pavadinimą.

5

Žalioji palangė.
Aktyviai veiks,
Stebėti, fotografuoti. stebės. Žinos kaip
sodinama, sėjama.

6

Meninė veikla pagal
jūsų sumanymus.

Lavins vaizduotę,
google.lt saulesmiestas.lt
kūrybiškumą,
smulkiąją motoriką.

7

Eksperimentai su
vandeniu.

Įgys žinių apie
Eksperimentas „Lietus maišelyje“
vandenį, atras,
džiaugsis, išbandys, Jums reikės:
tyrinės vandenį.
polietileninio užspaudžiamo maišelio;
vandeniui atsparių markerių;
puodelio vandens;
mėlynų maistinių dažų.

google.lt Užduotėlė- tėvelių pagalba
paveiksluoti, kirpti ir klijuoti ar piešti namuose
auginamus prieskonius , daržovių daigelius.

Eiga
Ant polietileninio maišelio vaikų paprašyti
nupiešti saulę ir debesis, jūros bangas
(užspaudimas viršuje – prie „debesų“).
Vandenį indelyje maistiniais dažais nudažome
mėlyna spalva. Mėlyną vandenį supilame į
maišelius (vanduo turi apsemti nupieštas
bangas) ir sandariai užspaudžiame. Maišelius
su „jūra“ pakabiname ant lango saulėtoje
vietoje. Stebime, kas vyksta (eksperimentas
trunka kelias dienas).

Kas atsitinka?
Kai saulė pašildo maišelyje vandenį, vanduo
garuoja ir kyla į viršų. Susidaro tarsi maži
debesys. Atšalus orui visi lašeliai vėl sugrįžta į
,,jūrą“. Taip sukuriamas vandens ciklas. Vaikai
sužino vandens garavimo ir garų virtimo
vandeniu paslaptis.
.
8

Mįslių įminimas.

Gebės išklausyti,
sukaupti dėmesį,
mąstyti. Lavins ir
turtins kalbą.

Neplovus jis švarus. Priešingai, būtent
plaunant jis susipurvina. Kas tai? (Vanduo)
Kas kirviu neperkertama, kas peiliu
neperpjaunama? (Vanduo)
Kas nukrenta tebekybodamas? (Temperatūra)
Kur be leidimo galima kišti nosį? (Į nosinę)
Panešti galima - suskaičiuoti - ne. (Plaukai)
Viską girdi, tik niekam nieko nesako. (Ausys)

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai:
Išmokyti vaikus taisyklingai plauti rankas.
Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla:
Sudaryti sąlygas eksperimentams. Džiaugtis, drąsinti, veikti kartu.
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai:
Įvairiais būdais fiksuokite veiklos rezultatus.
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