Grupė: Vyturiukai
Laikotarpis: 2020-04-27–2020-05-01
Tema/Idėja:
Mano emocijos.
Vaikų
gebėjimų,
pasiekimų
sritys:
Savigarba ir savivertė. Emocijų suvokimas ir raiška. Savireguliacija ir savikontrolė. Santykiai su suaugusiais
ir bendraamžiais. Meninė raiška. Kūrybiškumas. Kalba.
Amžius:
4-5 m.
Ugdymo(si)
uždavinys(iai):
Atskirti įvairias emocijas, bandyti jas išreikšti. Suprasti, kaip jaučiuosi aš, kaip jaučiasi kitas žmogus. Susieti
emociją su jausmu, elgesiu. Atrasti atsipalaidavimo, nusiraminimo būdų. Raiškiai deklamuoti eilėraštį, aiškiai
tarti garsus. Emocijas, meilę ir pagarbą mamai išreikšti menine raiška.
Galutinis
vaiko
pasiekimų
rezultatas
pasiekus
uždavinį:
Išsiaiškins kas yra emocija, save vertins teigiamai, domėsis kitų emocijomis ir jausmais, perteiks menine
raiška.
„Plaukimo takelio“ lentelė
Vaiko pasiekimai,
Eil.
Veiklos
kurie vestų į
Priemonės
nr.
pavadinimas
galutinį rezultatą
Gebės iš emocijos
atpažinti nuotaiką.
Pokalbis, filmas.
Atkartoti, papasakoti https://www.youtube.com/watch?v=RFAZ6cd2SRY
1
Kas - tos emocijos? kuri emocija
https://www.youtube.com/watch?v=RCnyHaQgBFY
maloniausia, kurioje
būti nepatinka.
Gebės nusiraminti,
atsikratyti blogų
https://www.youtube.com/watch?v=zgyX9ojollY
emocijų, nuraminti Reiks tėvelių pagalbos.
mintis. Lavės
https://www.youtube.com/watch?v=87Yg6DDNzgg
smulkioji motorika.

2

Atsipalaidavimo
pratimas.

3

Lavės kūrybiškumas.
Piešinys padės labiau
Meninė raiška.
išreikšti emociją. Ką https://www.youtube.com/watch?v=4XR23XKpppE
Nupiešk savo laimę.
piešiu kaip liūdnas,
kaip linksmas.

4

Išmokti eilėraštį
mintinai.

Lavės atmintis,
kalba.

Nupiešti savo
mamytės portretą.

Gebės atkartoti
piešinį. Lavės
https://www.youtube.com/watch?v=StpPxo8mbzQ
smulkioji motorika.
https://www.youtube.com/watch?v=O3UMF20_76I
Kūrybiškai, savaip
papuoš piešinį.

Žaidimai atpažinti
emocijoms.

Gebės išreikšti
emocijas, atskirti:
linksmas, liūdnas.
Bendradarbiauti su
suaugusiais ir
bendraamžiais.
Jausis teigiamai,
padidės savivertė.

5

6

Šią užduotį atlikti su tėčiu.
https://www.youtube.com/watch?v=OoOAGoRDjSM
https://www.youtube.com/watch?v=1jKb0jUruIE

https://mamyciuklubas.lt/moteru-klubas/padedame-vaikuiisreiksti-emocijas-kurybinis-zaidimas-su-skaiste-47767/
Žaidimas veidukai: nusipiešti veidukus - korteles. "piktas",
"linksmas", "verkiantis", "besijuokiantis". Žaisti estafetes
atbėgi pasiimi veiduką ir tokia nuotaika grįžti pas draugus,
kokia emocija pavaizduota ant kortelės, įvardini.
https://www.youtube.com/watch?v=wHdbWv3kDXc
https://www.youtube.com/watch?v=MtP1GEQ9nW8

7

Patarimai tėveliams. Pasiskaitymui .

https://www.youtube.com/watch?v=zMJqf9pab1w
https://www.youtube.com/watch?v=fJO6XlmbAzw
https://www.youtube.com/watch?v=ihnTLUuZF6s
https://www.youtube.com/watch?v=7YjeuS1EKHA

8

Dainuoti dainelę,
pašokti.

Atkartos ritmą.
Lavės atmintis,
klausa, balsas.

https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8
https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4

9

Kūrybinių darbų ir
eksperimentų
nuotraukų
panaudojimas
virtualioje parodoje
"STEAM gyvena
darželyje".

Lavės smulkioji
motorika. Ugdytiniai
Turimos auklėtojų nuotraukos iš vykusių veiklų.
bus kūrybiški,
tyrinėjantys.

Sudalyvauti
Jaus pagarbą, meilę
Prašome įvairiomis technikos priemonėmis sukurti savo
respublikinėje
savo šeimai. Ugdysis
šeimos piešinį. Piešinys - estetiškas, išbaigtas. Jį
10 kūrybinių darbų - vizualinė raiška,
nufotografuojate ir atsiunčiate auklėtojoms. Būsim labai
nuotraukų parodoje išradingumas,
dėkingos už bendradarbiavimą.
"Mano šeima".
originalumas.
Tėvų,
kitų
darželio
pedagogų,
specialistų
pasiūlymai,
pagalba
vaikų
veiklai:
Kalbėkitės su vaiku, leiskite jam reikšti įvairias emocijas, atraskite kartu nusiraminimo, atsipalaidavimo
būdus.
Vaikų
idėjos,
jų
sumanyta
veikla:
Skatinkite vaikus kurti. Pasirūpinkite priemonėmis. Gerų emocijų visiems.
Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai:

