
padlet.com/ritone2017/30tqpi102iov

Pavasaris kalba paukštelio balsu
Made with a curious mind
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2020 03 - 04 03 Pavasaris kalba paukštelio
balsu. Prašom tėvelių padėti savo
vaikučiams pasiruošti veiklai ir kviečiame
paskatinti vaikus sukurti ir pateikti kūrybinį
darbelį "Mano mylimiausias paukštelis"
mūsų grupės Facebook arba atsiųsti į
mesenger.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeimos nariais . 
Prisimenant mandagumo žodelius, vaikai pasikviečia savo
tėvelius į pagalbą. 
Mokytojų, tėvelių pokalbiai su vaiku apie neįprastą, draugišką
mokymosi būdą, kuris vadinasi - nuotolinis.

Labas rytas, suraitytas
Judėdamas vaikas patirs teigiamų emocijų, savitai atliks judesius,
stebės savo kūno padėtį ir laikysis saugaus elgesio taisyklių.

https://www.youtube.com/watch?

v=3YELMIId34s&fbclid=IwAR0kGrwu4MDGvLwyzvrMb8CCEfWEjL5BdlTT

RUS125OHNu9PpNHZqmXA5Sg&app  

https://www.youtube.com/watch?
v=cL9P07f7Eus&fbclid=IwAR238r6I_3qg34Mr3cOsDM1ppuEGT8
nNGhmxwgUA6AWMPqL57xLQhrmv8NE&app

Labas rytas, suraitytas
Vaikai sekdami pasakėlę paruoš savo pirštukus dienos
darbeliams.

https://www.youtube.com/watch?

v=3YELMIId34s&fbclid=IwAR0kGrwu4MDGvLwyzvrMb8CCEfWEjL5BdlTT

RUS125OHNu9PpNHZqmXA5Sg&app  

https://www.youtube.com/watch?
v=cL9P07f7Eus&fbclid=IwAR238r6I_3qg34Mr3cOsDM1ppuEGT8
nNGhmxwgUA6AWMPqL57xLQhrmv8NE&app

Kūrybinė veikla
"Mano mylimiausias paukštelis"  Pasirenkamas paukštis, tai gali
būti šios savaitės veiklose paminėtas, iš vaiko  asmeninės
patirties, iš interneto arba fantazijos kūrinys, prieinamomis
priemonėmis pagamintas darbelis. Gali vaikas papasakoti kodėl 
pasirinktas paukštis jam mieliausias (užrašykite prie darbelio
vaiko mintis), kai kurie vaikai jau moka užsirašyti savo vardą.
Judrus žaidimas: "Diena - naktis" (pertraukėlei atliekant darbelį).

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai
Vaikams primename, jog rankas plauti būtina, kad apsisaugotume
nuo bakterijų ir virusų. . Ši dainelė (vaizdo įrašas) - priminimas
vaikams, kaip dažnai ir kaip taisyklingai reikia jas plauti. 
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A

♫ Rankyčių dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Sakytinė kalba, estetinis suvokimas
Prisiminti, aptarti nuotraukose esamą šventę „Čiulbėkit
paukšteliai mylimoj šalelėj“. 
 P. Mašioto kūrinėlis „Lakštingala“. 
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Vaikų grupių nuotraukos facebook grupėje „Geriausi pasaulyje
vaikai - grupė „PASAKAITĖ “     

https://youtu.be/lyx3OP1yC9E  

Dedant dėliones lavinama smulkioji
motorika
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d539bffc344

Aplinkos pažinimas Vaikai klausosi
paukščių balsų įrašų, mėgina atpažinti ir
įvardyti 2-3 paukščius. Vaikai gali įvardyti
sau labiausiai patinkantį paukštį. Diskutuoja
apie garsus, ar garsai panašūs, kuo skiriasi,
bando atkartoti.
https://www.glosy-ptakow.pl/bocian-bialy/ /

Mūsų kaimynas - Varnėnas
by Rytis Karalius

YOUTUBE
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Gandras
Spalvinimui - https://animals.coloringcrew.com/birds/stork-
1.html    

https://youtu.be/-Z_alS0gP4c

https://www.youtube.com/watch?
v=UuzqOGsYcI4
Gandras su gandriukais

2013.06.22 Baltieji gandrai / White Storks, Lithuania
by Ausra153

YOUTUBE
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