
padlet.com/kuziuboruziukai/4u5zg6x74h0g

Profesija
viskas apie profesijas

KUZIUBORUZIUKAI MAR 26, 2020 03:22PM

2020-03-30 PIRMADIENIS-

PROFESIJOS

Peržiūrėk skaidres, susipažink su profesijomis ir atlik skaidrėse
užduotėles.
https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos 

Iš pateiktų pavyzdžių nukopijuokite kelis
profesijų pavadinimus.

PROFESSION
Word document

PADLET DRIVE

ĄŽUOLO MANKŠTELĖ KIEKVIENAI DIENAI
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE

RAIDĖS Z- Ž
parodyti raideles Z ir Ž, parašyti ranka ore, tarti , pastebėti kuo
skiriasi. Sugalvoti žodžius su pirmais Z ir Ž garsais. Tėvams sakyti
žodžius turinčius Z arba Ž garsus, kai vaikas girdi Ž -
suploja1kartą, kai girdi Z - 2 kartus. parašyti sąsiuvinuke Z ir Ž
raideles.

Lėjos Z Ž raidelės.

Laba diena,
Labai patiko naujoji nuotolinė pamoka, visas užduotėles atlikome
smagiai pažaisdėme ir pasimokėme. Prisegu Domo profesijų failą,
rašėme kol pavargome :-), išmokome rašyti kompiuteriu tardami
raides, ieškojome klavetūroje, pastebėjau kai kurias užmiršta.
Pasimokysim.
Pratybose padarėme raides Z, Ž.

Geros dienos.
Domas Rafanavičius
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PROFESSION
ODT document

PADLET DRIVE

Žaidėm žaidimą suploti 1 arba 2 kartus
išgirdus z arba ž raidę žodyje.

Atlikome užduotėles skaidrėse, kalbėjome apie profesijas

Ąžuolas

Ąžuolas

Ąžuolad rytą pradėjo su spalvotu popieriu, žirklėmis irklijais.
Gamino tris gėlytes žmonėms, kurie šiuo metu dirba
pavojingomis sąlygomis (gydytojai, pardavėjai, tėtis), jas užklojavo
ant savo kambario lango. Ąžuolui patiko užduotėlės apie
profesijas. Painioja kai kurių profesijų pavadinimus su objektais
(gaisrinė/gaisrininkas). Žino, teisingai parodo profesijoms
reikalingus darbo įrankius, tačiau ne visus geba įvardinti. Ąžuolo
mankštelę atliko tris kartus ❤(Turbūt pavadinimas turėjo įtakos
😁). Žino ir geba išgirsti žodyje pirmą raidę Z, Ž. Moka
nukopijuoti žodžius, tačiau daugelį raidelių pradeda rašyti nuo
neteisingos krypties, trūksta kruopštumo, reikia viską atlikti
greitai 🙈. Ačiū už puikias užduotis ir galimybę pastebėti savo
vaiko gabumus pro padidinimo stiklą 🙃

Ąžuolas
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Ąžuolas sportuoja

20200330_105032
0:12 video

PADLET DRIVE

Labas vakaras,
Aptarėme profesijas, pažiūrėjome skaidres, mokėmes klaviatūra
surašyti profesijas ( garsiai skiemenimis tardamos žodžius,
klausėmės kokias raideles girdime) , labai neblogai sekėsi.
Galvojome žodžius iš Z ir Ž raidelių. Raideles parašysime rytoj.
Vietoj rytinės mankštos ,padarėme vakarinę mankštą pagal
"Ąžuolą". 
Beatričė perduoda linkėjimus :)

Lėja L.

Girmantė
Pažiūrėjome Power point pateiktį, džiugu, kad Girmantei visos
profesijos ir įvairių profesijų žmonių naudojami įrankiai žinomi,
tik kai kurias profesijas įvardina neteisingai (pvz. laiškanešys -
laiškininkas, gydytojas - daktaras), neįvardino, kai kurių profesijų
žmonių naudojamų įrankių pavadinimų, tačiau žino, ką su jais
daryti (pvz.: suktukas - sukti). Virėjo įrankius susirinko iš savo
virtuvėlės ir atsinešusi išvardijo. Tikėtina, kad po šios savaitės,
Girmantės žodynas pasipildys naujais žodžiais.

Girmantė
Kopijuoja profesijų pavadinimus
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Girmantė
Galutinis rezultatas, pavyko tik vieną lapą nukopijuoti,
daugiau...pavargo rankos :)

Girmantė
Įsivertina savo dienos veiklą

2020-03-31 ANTRADIENIS

KAKĖS MAKĖS FILMUKAS
https://www.youtube.com/watch?v=93WrwVQOgrs
Pažiūrėję atsakykite į klausimus: 
1. Kokių profesijų atstovais norėjo būti Kakė Makė?
2. Ar vienas žmogus gali dirbti kelių profesijų darbus? Ir kodėl? 
3. Kokią profesiją norėtų pasirinkti Kakė Makė?
4.Pagalvok, pasakyk o vėliau ir parašyk, kuo tu norėtum būti
užaugęs.

PASIDARBUOK....
UŽDUOTIS: kai sugalvosi kokią profesiją pasirinksi užaugęs būti,
pasiimk popieriaus lapą, nupiešk ar iš žurnalų iškirpęs priklijuok,
įrankius ir visokias kt. priemones, kurių gali reikėti tau dirbant.
Su tėvelių pagalba pabandyk parašyti, ar kopijuoti žodelius. 
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Ąžuolas užaugęs nori būti krano mašinos vairuotojas 🙂

Ąžuolas

Lėja L. rytinė mankšta

Lėja L.
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Kopijavimo pagalba pavyko nupiešti profesijai reikalingas darbo
priemones :)

Laba diena,
Domas nori būti autobuso vairuotoju😆!
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Beatričė

Beatričė nori būti gyvunėlių draugė -
Veterinarė :)

Girmantė
Girmantė nori būti gydytoja, tačiau vietoj piešimo, pasirinko
žaidimą, pati tapo gydytoja
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Girmantė
Gydytojo įrankiai sudėti, laikas apsilankyti. Gydė ir tėtį, ir mamą.

2020-04-01 TREČIADIENIS

PADĖKOKIME
Turbūt jau žinai, kas yra karantinas ir kad dauguma žmonių neina
į darbus. Tačiau yra profesijų, kurių atstovai šiuo metu ypač
reikalingi, jie turi šiuo metu rūpintis bei padėti žmonėms.
Pakalbėk  apie juos su tėveliais, įvardink jų profesiją, pasakyk,
kodėl jie dabar yra reikalingi, su tėvelių pagalba parašyk jų
profesijas, parašyk AČIŪ ir ką nors gražaus nupiešk. Taip tu
padėkosi jiems už sunkų ir labai prasmingą darbą.

PALAIKYMO AKCIJA - PROJEKTAS
"VIENYBĖ TEŽYDI"
Gargždų lopšelis-darželis "Gintarėlis" organizuoja gražią
palaikymo akciją - puošiame savo namų langą gėle.
Kviečiame jungtis prie šio labai gražaus projekto "VIENYBĖ
TEŽYDI"
ir pagerbti visus, kurie dirba dėl mūsų gerovės 🙂 
PRISIJUNKIME IR MES!!!

GĖLĖS
Gėles pieškime ar gaminkime kokias norime, kaip mokame , bet
vieną pavyzdėlį pasiūlysim.
Prisikarpykit vienodų spalvotų apskritimų, juos perlenkit pusiau
ir suklijuokit gėlės žiedelį Kotelį nupieškit arba taip pat padarykit
iš sulenkto apskritimo.
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Domas taria AČIŪ gydytojams!!!

Girmantė

Girmantė
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2020-04-02 KETVIRTADIENIS

SKAIČIAI
Žaismingai prisiminkime visus skaičiukus iki 10, galim visus
parašyti, po to skaičiuokim atbulai, nuo 10 iki1.
https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A 

PASKAIČIUOKIM iki 10
Kam sunku skaičiuoti mintinai, pasidarykite tokias rankytes,
lenkdami abiejų rankyčių pirštukus galėsite atlikti sudėties ar
atimties veiksmus iki 10 . Taip pat naudokite savo pirštukus.

SKAIČIAVIMUI
Suskaičiuokit paveikslėlyje nurodytus daiktus, reikėtų po jais
parašyti skaičiukus, bet jūs pasiimkite popieriaus lapą ir
parašykite. Paprašykite tėvelių, kad jums sukurtų tokių
užduotėlių, naudokite akmenukus, sagas, pieštukus, lego
kaladėles ar kt, smulkias detales. Vaikams, kurie geba sudėti
perlipant per 10, sukurkite sunkesnes užduotėles, galime naudoti
tris dėmenis.

skaičiavimui
PDF document

PADLET DRIVE

VĖL APIE PROFESIJAS
Vartydami skaidres pasišnekėkite apie profesijas , atsakykite į
klausimus, o vėliau pažaiskite  žodžių žaidimą:
siuva- siuvėjas,
kepa -kepėjas,
moko - mokytojas,
kerpa-...,
stato- ...,
valo- ..., gydo, vairuoja, rašo ir pan.
https://www.slideserve.com/annis/profesijos

O DABAR PASIKARTOKIME...
https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ

2020-04-03 PENKTADIENIS

BANDYSIU PATS(PATI)
Ar ką nors sužinojai naujo apie profesijas? Manome, kad taip. Tad
šiandien pamėgink pats tapti kokios nors profesijos atstovu, o
mes tau pateiksime keleta pasiūlymų.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/493917767/8b612d850ee1f5f6b6d1b3999429d81f/20200401_135858.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/5f779c1926fc742d4bd4ceb66e3a11c4/rankyt_s_skai_iavimui.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/30a37e6797783e9d179faf7a4432d653/skai_iavimui.pdf
https://www.slideserve.com/annis/profesijos
https://www.youtube.com/watch?v=TnZdl-a-7VQ


VIRĖJAS-KEPĖJAS
Pasitark su mama ir ką nors pagaminkite kartu šeimai. Kad
būtumėte sveiki galite pagaminti vaisių ar daržovių salotas, kad
smagu būtų sėdėti šeimai prie arbatos, iškepkite pyragą, o gal
tiesiog skanų sumuštinį padarykite. O kur dar stalo dekoracijos,
valgio pateikimas, galite ir padavėjo darbą išbandyti. Laukiame
receptų.

KIRPĖJAS
Kirpti plaukų mamai ar tėčiui nerekomenduojam, tačiau
sušukuoti, supinti kasą galite pabandyti. Jeigu mergaitės turi
ilgakases lėles, gali joms kasas pinti, šukuosenas daryti. Gal
pabandykit nusipiešti veidukus ir padarykit popierinius plaukus,
kerpant tiesiai, garbanotai, patrumpinant.

MANIKIŪRININKĖ -VISAŽISTĖ
Gal mamos turi nebenaudojamų nagų lakų, kosmetikos
priemonių??? Iš kartono ar popieriau pasidarykit rankutes ar
veidukus ir puoškit, dažykit akis, lūpas, antakius, blakstienas,
lakuokit nagučius.

STATYBININKAS
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Statyti galima iš daug ko. Jei turi kaladėlių.dėžučių, plastilino ar
pagaliukų (dantų krapštukų), tikrai gali bandyti statyti namą. O
gal tėtis tau leis ir padės vinuką į medinę kaladėlę įkalt???

MOKSLININKAS
Atlikit kokį nors  bandymą, padaryk išvadas ir tu pats tikriausias
mokslininkas.

MENININKAI
 O jei įrašysi dainą būsi muzikantas, jei nupieši piešinį-
dailininkas, jei eilėraštį sukursi-poetas, pasaką sukursi-
rašytojas...

DAR APIE KIRPĖJUS
Viskas, ko Jums reikės, tai:
•iškirptų veidelių iš žurnalų
•A4 formato lapų

•įvairių ilgių, formų, spalvų popieriaus atraižų
•mezgimo siūlų
•klijų
•žirklių
✂  Užklijuokite pasirinktą veidelį ant A4 formato lapo, kurkite
šukuosenas pasirinktomis priemonėmis - siūlais, spalvoto
popieriaus atraižomis. Kai sukursite šukuosenas, galite pabūti
dizaineriais, stilistais ir nupiešti drabužius.

LOGOPEDĖS UŽDUOTIS

Logopedės užduotis „Boružiukų“ grupės
vaikams
 
Dėkodami šių profesijų žmonėms:  MEDIKAMS, VAIRUOTOJAMS,
PARDAVĖJAMS, VAISTININKAMS, 
  KURJERIAMS, POLICININKAMS, KAREIVIAMS, 
tegu  priešmokyklinukai sukuria darbelį, žodžių garsinei analizei
įtvirtinti.
·         Pavyzdys (paveikslėlis iš žodžio pirmos raidės)
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VAIKŲ IR TĖVELIŲ PASIŪLYTOS
IDĖJOS IR VEIKLOS

Girmantė
Paėmus guašą, galima ne tik gėles piešti, bet ir pasigaminti lavos
lempą.

Girmantė
Lavos lempa. Girmantė moko: lavos lempai pasigaminti reikė:
vandens ir guašo, šnypščiančių tablečių ( jos nebūtinos), galima
dar blizgučių, pastatyti ant žibintuvėlio. Aš pastačiau ant
telefono pasijungusi žibintuvėlį. Sėkmės visiems...
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