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„Pavasario žiedai"
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas" „Žiogelių" grupės nuotolinio ugdymo veikla. Atlikdami
įvairias užduotis, vaikai ugdysis šias ugdymosi sritis: �zinio aktyvumo, aplinkos pažinimo, skaičiavimo,
rašymo, vizualinės raiškos. Sieksime, kad vaikai atliktų įvairius jogos judesius; žiūrėtų �lmuką apie
pavasarines gėles, jų žydėjimą, susipažintų su gėlės sandara; žaistų didaktinius žaidimus „Atspėk gėlės
pavadinimą!" ir „Surask pavasarines gėles"; papuoštų langą; lauke ieškotų žydinčių gėlių, jas įvardintų,
sukurtų puokštę ir nufotografuotų.
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Pajudėk!

Kaip drugelį tarp gėlių, Pajudėt tave kviečiu!

Kids Yoga with Bari Koral: "Fly Like a Butterfly" by Radiant
Child Yoga & Bari Koral
by Bari Koral: Kids Yoga, Music & Mindfulness

YOUTUBE

Susipažink!

Pažiūrėk filmuką ir susipažink su pavasarį
žydinčiomis gėlėmis. Pasigrožėk, kaip jos
pražysta.

Pavasario gėlės | SmartkinderTV
by SmartKinderTV

YOUTUBE

Zeitraffer Schneeglöckchen und Winterlinge (timelapse
snowbells and winter aconite)
by NatureCam Naturfilme

YOUTUBE

https://padlet.com/deividassmauglys2/i0vvdpaemcf4ug2k
https://padlet.com/deividassmauglys2
https://www.youtube.com/watch?v=oYI0TPJOuGk
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=q0IKydH66VY&fbclid=IwAR0RDYZcMgoWY6is4Tui8Z4LRZtjvwU5b_PoMw4UtlO6W8wShFChM6AGZZ4


Dandelion flower to clock blowing away time lapse
by Neil Bromhall

YOUTUBE

Sužinok!

Sužinok gėlytės sandarą.

Gėlės sandara
by Viktorija Rubliova

YOUTUBE

Atspėk gėlės pavadinimą!

Paliesk kiekvieną langelį iš eilės, kad juos
atidarytum ir atpažintum, kokia gėlė ten
sliapiasi? Pasakyk ir parašyk (kopijuok),
kokios gėlytės slėpėsi už 1,4,8 langelio?

Surask pavasarines gėles!

Nutempk kiekvieną paveikslėlį į jam skirtą
grupę. Ar tai pavasarinė gėlė, ar kitas
augalas?

„Surask pavasarines gėles"
Pavasarinės gėlės: ŽIBUOKLĖ, PIENĖ,
TULPĖ, NARCIZAS, SNIEGUOLĖ, Kiti
augalai: EGLĖ, AVIETĖS, SERBENTAI,
BRAŠKĖS, PAPARTIS.

WORDWALL - БЫСТРЕЕ СОЗДАВАЙТЕ
ЛУЧШИЕ УРОКИ

Papuošk savo langą!

Gegužės 27 d. gydytojai švęs savo
profesijos dieną. O tu gi žinai, kaip jie
sunkiai dirba ir gelbėja žmonių gyvybes.
Tad, kviečiu prisidėti prie akcijos, papuošk
savo langą gėlėmis ir taip jiems padėkok už
jų didvyrišką darbą!

Gėlės ant lango
Powerpoint presentation

PADLET DRIVE

Nufotografuok!

https://www.youtube.com/watch?v=kOABCH51KnQ&list=RDCMUCJc1rDjCQN_EKjQ-jtOwiaQ&index=3&fbclid=IwAR2Y9IL8zVcENEYmqXEIhO_sikSN9WazF7BilHT3NqwlI7yclhG125_nmxg
https://www.youtube.com/watch?v=sMBAwKA9NDM
https://wordwall.net/ru/resource/1482111/surask-pavasarines-g%C4%97les
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/514837096/f05343e62d2d0c4386324cbefc28e37c/G_l_s_ant_lango.pptx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/514837096/4e91fc5a5b5875a0d86ef7125eecb292/images1.jpg


※※※※※※

Už lango pavsaris ir pražydusios gėlytės
mus vilioja į lauką jomis pasigrožėti ir
patyrinėti. Jei turi galimybę, tai čiupk
fotografavimo priemonę (telefoną, planšetę,
fotoaparatą) ir nufotografuok gėlytes, kurios
žydi tavo kieme. Įvardink jas! Sukurk
puokštę!

Įsivertink!

Kaip sekėsi pažinti pavasarines gėlytes,
puošti langą, tyrinėti, kurti lauke ir
fotografuoti? Įsivertink save, nupiešk
gėlytę! Mėlyna - blogai Raudona - gerai
Oranžinė - puikiai
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