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„Pagalvok ir padaryk“
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ grupė. Plėtojamos
kompetencijos: pažinimo, sveikatos. Siektinas rezultatas: atpažins pagrindines geometrines �gūras, lavins
smulkiąją motoriką.
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1. Dieną pradėk su Ąžuolo mankšta

Olimpinis mėnuo. Ąžuolo mankšta
by LTOK

YOUTUBE

2. Geometrinės figūros.
Tavo užduotis iš geometrinių �gūrų: skritulių, pusapskritimių,
ovalų, stačiakampių, kvadratų, trikampių, trapecijų, rombų,
šešiakampių, penkiakampių... sudėlioti Velykų akcentą (vištą ar
viščiuką, Velykų kiaušinį ar pintinėlę margučiui...).
Figūras gali išsikarpyti iš įvairaus popieriaus likučių, nusilipdyti
ar tiesiog �gūrų paieškoti savo aplinkoje. Gal tai bus kamšteliai,
dėžutės, akmenėliai ar panašiai.
Sukūręs kompoziciją, suskaičiuoti, kiek ir kokių �gūrų
panaudojai, kokių �gūrų daugiausia, mažiausia ar po
lygiai.Prisimink ženklus > < =.
Lauksiu Tavo darbų nuotraukų, komentarų.  
Prieš pradėdamas veiklą, pažiūrėk iš kokių geometrinių �gūrų
sudarytas ekskavatorius. 

geometrines figuros LIETUVISKAI ekskovatorius
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

3. Figūros
Prisimink �gūrų pavadinimus. O, kad greičiau prisimintum,
ieškok jų savo aplinkoje, gal tai durys, langas ar kilimas...?
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https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30


4. Margutis
Lavink ranką ir pastabumą. Nusipiešk margutį ant balto
popieriaus lapo ir bandyk atkartoti paveikslėlyje pavaizduoto
kiaušinio ornamentus. Lauksiu margučio nuotraukėlių.

Coord. Motora DIY crafts with children in spring / easter. Great
idea to tinker as a decoration. Crafting ideas with children for
decorating also for elementary… | Pasqua
7-mag-2019 - Coord. Motora DIY crafts with children in spring / easter.
Great idea to tinker as a decoration. Crafting ideas with children for
decorating also for elementary school, school, kindergarten, preschool

PINTEREST

5. Dalinuosi Jūsų pasiūlytomis idėjomis.
Ačiū
Ievos eilėraštis
Pempė atnešė naujieną,
Kad gražiausią metų dieną
Vos nubus iš miego rytas
Atskubės pas mus Velykos.
 
Reikia margučius dažyti:
Vieną saulės raudonumo,
Kitą pienės geltonumo
Dar rugiagėlių spalvos
Ir gražiai gražiai žalios.
 
Ak, kaip greit išauš tas rytas
Belsis į duris Velykos
Namučius džiaugsmu pripildys
Meile širdeles sušildys.

Gintarės mankšta
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Gintarės mankšta
1:10 video
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