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Tema/idėja:
"Draugų būryje"
Tikslas::
Ugdyti gebėjimą užmegzti ir palaikyti draugiškus santykius. Įtvirtinti geometrinių
formų sąvokas.
Siektini rezultatai::
Gebės 2-3 sakiniais papasakoti apie savo geriausią draugą, paaiškins, kaip galima
susidraugauti ir palaikyti draugystę. Gebės nurodyti duotų kelio ženklų
geometrinę formą. Remdamasis asmenine patirtimi, gebės suvaidinti 1-2
konfliktines situacijas ir pasiūlyti tinkamą jų sprendimo būdą. Tobulės gebėjimas
pritaikyti naujas žinias sprendžiant kasdienes gyvenimo problemas.
NUMATOMOS VEIKLOS:
Papildomos užduotis rasite: sarkele.lt
Socialinė kompetencija:
Pasikalbėkite su vaikais apie draugus, paklauskite ar turi jų ar žino jų vardus.
Paklauskite ką jie norės veikti su savo draugais kai susitiks po karantino, ką
veikdavo anksčiau? Pasakykite kad draugai žaidžia kartu su mumis, klausosi
mūsų, padeda pasijusti geriau kai dėl ko nors nusimename. Draugai tai žmonės
su kuriais mums patinka būti kartu.
Išklausę pasakojimą pabandykite kartu atsakyti į užduotą klausimą (klausimas
užduodamas pasakojimo gale). "Meškučio Kuprinuko pasaka"
https://www.youtube.com/watch?v=4uVSawBtV4k
Paslaptys:
https://www.youtube.com/watch?v=dRUduvGXIBM&t=195s
Ištikimas draugas:
https://www.youtube.com/watch?v=TGm7I923Fi8

Pažinimo kompetencija:
Tyrinėjimas "Raktų Vėjo varpeliai" (Reikės: senų raktų, valo, medžio šakos. Raktai
pririšami ant valo, valas pririšamas prie medžio, skirtingame aukštyje.
Eksperimentuojama judinant šaką ar sukeliant vėją. Liesdamiesi raktai skleis
malonius garsus.)
Geometrinės figūros prisiminkite, jei kurios nežinome išmokime:
https://www.youtube.com/watch?v=sKTadQ75scA

Iš spalvoto popieriaus išsikarpykite geometrinių figūrų ir sudėliokite iš jų
paveikslėlį.
https://www.youtube.com/watch?v=_8qWkCsyZmE
Peržiūrėję filmuką apie geometrines figūras atkreipkite dėmesį į kubą, Kas yra
kubas? nuo pačiu prisiminsime ir spalvų pavadinimus.
https://www.youtube.com/watch?v=H9hjCasdQeU
Žaidimai: "Suplok išgirdęs gyvūno pavadinimą, o jei išgirsti augalo pavadinimą atsistok."
Tėveliai seka pasirinktą pasaka, o vaikai atlieka judesius.

Komunikavimo kompetencija:
Kaip reikia draugauti ir bendradarbiauti?
https://www.youtube.com/watch?v=YsQHA6bSShc
Draugas. Kas jis?
https://www.youtube.com/watch?v=WHl73Bmozk8
Pasikalbėkite su vaikais ir pabandykite kartu atsakyti į klausimą ką galime
padaryti, kad išsaugotume draugus. Vaikų " minčių lietų" užrašykite ant debesėlių
suklijuokite ant lapo tegu vaikai pripiešia aplink, pripiešia ornamentų.
Skaitykite vaiko pamėgtą knygelę, jei vaikas skaito dar sunkiai galite skaityti
kartu, jis paskaito skiemenis kuriuos jau žino.
Nukopijuoti tekstą:
"AŠ TURIU DRAUGĄ. JIS TURI ŠUNĮ. ŠUNS VARDAS TOBIS." (Galite pasirinkti ir
kitą tekstą, iš knygelės ar vaikų žurnalo)
Išklausę pasakojimo atsakykime į teksto suvokimo klausimus: kas? kur? su kuo?
ką veikė? Ką pelytė padarė gerai? Ką padarė blogai? Kodėl?
https://www.youtube.com/watch?v=vGsKxjMnxGY
Sveikatos kompetencija:
Kelio ženklų pažinimas.:
Perėja https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ
vaikai, dviračių takas, pėsčiųjų takas.
https://www.youtube.com/watch?v=j8lJvDlp974
https://www.youtube.com/watch?v=blA-JmmiY-8
Kaip elgtis gatvėje?

https://www.youtube.com/watch?v=wSF8r9E8Azw
Saugokime vienas kito jausmus. Apie patyčias.
https://www.youtube.com/watch?v=E3PA2E88oA8
Dainelė "Dvi draugės": Apie ką dainelė? Ar draugai pykstasi
https://www.youtube.com/watch?v=Sdm_dVGxm-M
Meninė kompetencija:
Draugystės knygelė: https: //www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
Nupieš ką mėgsti veikti su draugu, ar draugo portretą.
Atvirukas draugui:
http://krokotak.com/2018/01/i-v-my-best-friend/
Pagamink draugui žaidimą:
http://krokotak.com/2013/03/challenge-your-friends/
Individuali veikla:
Vaikščiojant gamtoje iš gamtinės medžiagos padėliokite geometrines figūras (iš
šakeliu akmenukų, gėlyčių ar kt.), paieškokite jų gamtoje, įvardinkite.
Darbas su šeima:
Padėkoti kiekvienam asmeniškai už pagalbą padedant mums įgyvendinti darbo
planą.
Atsakyti į klausimus iškylančius įgyvendinant ugdomosios veiklos planą.
Veiklos rezultatais pasidalykite "Žvirbliukų" gr. FB platformoje.
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