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Velykos
Tikslas - padėti pažinti ir švęsti Šv. Velykų šventę, gerbti ir saugoti savo tautos papročius, kultūrą, suteikti
vaikams džiaugsmo.
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2020.04.06 Pirmadienis

Siekiami rezultatai
Lavins �zinio aktyvumo gebėjimus. Atidžiai stebės video
medžiagą, atsakys į klausimus, diskutuos. Išklausys, supras ir
reaguos į tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis. Atliks skaičiavimo
ir kūrybines užduotis. 

Mankšta
Pradėk rytą nuo mankštos! https://www.youtube.com/watch?
v=AEAM-Dx7TKI 

Eilėraštis apie Velykas
Saulė šypsosi pro langą
Spinduliais parėmus dangų.
Klega paukščiai, gėlės kvepia,
Puošdamos Velykų taką.
Vėl pavasaris pas mus,
Laikas puošti margučius.

Kakė Makė
Pasižiūrėk Kakės Makės �lmuką ir atlik užduotis: 

Pasigamink Velykinį zuikį.
Jei turi priemonių, nusidažyk kiaušinius Kakės Makės
pasiūlytu “vulkaniniu“ būdu. 

Ir atsakyk į klausimus iš Velykų pasirodymo: 
Kodėl Velykų kiškutis buvo nelaimingas?  
Ką išvydo pievoje kiškis? 
Ką nusprendė kiškutis, radęs kiaušinį? 
Kam norėjo padovanoti kiaušinį? 
Ką sutiko kiškis eidamas pas vaikus? 
Ką višta pasiūlė kiškiui, kad jis laimėtų kiaušinį? 

https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA 

Skaičiavimo užduotis.
Atlik skaičiavimo užduotis.

skaičiavimo užduotis
PDF document
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Kūrybinė užduotis.
O dabar, vaikučiai, laisvė Jūsų kūrybai! Išmarginkite margutį
pačiomis įvairiausiomis priemonėmis (kruopomis, gėlių žiedais,
plunksnomis ir pan.). Kas nori arba mažesni vaikai gali spalvinti
pagal duotą pavyzdį. 

margučio trafaretas
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Viščiuko gyvenimo ciklas
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Aptarkite viščiuko gyvenimo ciklą. Ir padiskutuokite kas pirmiau
atsirado - višta ar kiaušinis?

2020.04.07 Antradienis

Siekiami rezultatai
Lavins �zinio aktyvumo gebėjimus. Tyrinės nupieštą kiaušinį,
ieškodamas raidės K. Lavins pastabumą, ieškant dviejų vienodų
kiaušinių. Atliks kūrybinę užduotį. Atidžiai klausysis skaitančiojo,
diskutuos, pasakos, kels klausimus. 

Mankšta
Pradėk nuo mankštos! https://www.youtube.com/watch?
v=AEAM-Dx7TKI

Kūrybinė užduotis
Kiek daugiausiai viščiukų gali tilpti lape? Nupiešk ir padedant
tėveliams suskaičiuok! 

Kas yra Velykos?
Paskaitykite ir aptarkite su vaiku.
https://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/patarimai/kaip-
paaiskinti-vaikui-kas-yra-velykos-1177908/

Žaidimas "Surask mane"
Surask vienodą margučio porą. 

žaidimas surask mane
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Tyrinėjimo užduotis
Rask ir nuspalvink raidę K.
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tyrinėjimo užduotis
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Mokausi skaičiuoti
https://wordwall.net/play/1283/842/244?
fbclid=IwAR1DgjQZwOP0ldPZQ4STgnYvdbCyvIubo3Mcq0iwi1A7n
fcdcujnKhazoo4

2020.04.08 Trečiadienis

Siekiami rezultatai
Tenkins poreikį aktyviai ir džiaugsmingai judėti. Bandys
taisyklingai laikyti žirkles, lavins kirpimo įgūdžius. Lavins rankos 
koordinaciją. Atliks kūrybines užduotis, lavins vaizduotę,
išraiškos ir kūrybos gebėjimus.

Mankšta
Jei nenori šiandien mankštintis, pašok pagal šią dainelę apie
margučius. https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo

Kūrybinė užduotis
Išpjaustyk su tėveliais iš bulvės antspaudą. Patepk dažais ir kurk! 

atspaudaii
PDF document

PADLET DRIVE

Kūrybinė užduotis
Pasiimk savo žaislus ir iš jų sukurk margutį! Gal pavyks padaryti
didesnį už save? Padaręs atsigulk šalia ir nusifotografuok. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498621068/c09adcc81f60132e3922910f36183daf/tyrin_jimo_u_duotis.pdf
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Karpymo užduotis

Rankos lavinimo užduotis

rankos lavinimui
PDF document
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Paskaičiuok!
Atsidarius nuorodą, pirma reikia pasirinkti atsakymą, po to
sąlygą. 
https://learningapps.org/watch?
app=10509115&fbclid=IwAR0T_rbZVsyByrkbvvyYJkDg5cqw1_1sp
MxzHgd4rJyH5dQbjBlfoC5IQcI

2020.04.09 Ketvirtadienis
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Siekiami rezultatai
Tenkins poreikį aktyviai ir džiaugsmingai judėti. Atliks
skaičiavimo užduotis nuo 1 iki 7. Atliks kūrybinę užduotį,
eksperimentuos su druska ir dažais. Tyrinės, ieškodamas
tinkamo šešėlio. Mokysis ir prisimins spalvas, lavins pastabumą. 

Mankšta
Jei nenori šiandien mankštintis, pašok pagal šią dainelę apie
margučius.
https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo

Spalvų žaidimas
Pažaisk su tėveliais spalvų žaidimą.
https://www.facebook.com/pekesdesarrolloinfantil/videos/256
5190247075081/UzpfSTEwMDAxNTk0MDY5NTExOTo5Mzc0NzQ
zNDAwMzE5ODg/ 

Kūrybinė užduotis
Ant lapo su klijais nupiešk viščiuką, apiberk druska, nupilk
druskos perteklių ir su akvarele ar guašu nudažyk. Nudažęs
pridėk akytes, rankytes..

Skaičiavimo užduotis
Atlik skaičiavimo užduotį.

skaičiavimo užduotis kiek
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Tyrinėjimo užduotis
Surask paveiksliuko šešėlį. 

2020.04.10 Penktadienis

Siekiami rezultatai
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Šoks, prijungiant ritmiškus judesius. Tyrinės spalvas, kels
klausimus, bandys savarankiškai paaiškinti eksperimento darymo
seką. Atliks rašymo užduotis, parinks tinkamas spalvas. Išbandys
įvairias kiaušinių  marginimo,  dažymo,  ornamentų  piešimo 
technikas. Gėrėsis savo ir kitų menine veikla. 

Ančiukų šokis
O šiandien pašokim ančiukų
šokį! https://www.youtube.com/watch?v=Nt81gzIAt18

Eksperimentas "Spalvoti lašeliai"
Atlik paprastą bet labai spalvotą eksperimentą. Prieš atliekant
pabandyk atspėti koks čia eksperimentas!

Eksperimentas spalvoti lašeliai
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Rašymo užduotis

Surask šokoladinį kiaušinį
Atsakyk į visus klausimus teisingai ir galbūt tėveliai tave
pradžiugins sveiku skanėstu! :) 

Velykų paieškos
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Margučių dažymas!
O dabar metas padėti tėveliams dažyti kiaušinius. O kad žinotum
kaip gražiai gali nudažyti, įkeliu tau čia kelias nuorodas, kur
atsidaręs pamatysi įvairiausių dažymo metodų:

https://www.pinterest.com/pin/510103095291540155/  
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https://www.pinterest.com/pin/290693350946988017/  
https://www.pinterest.com/pin/640777853210701470/
https://www.pinterest.com/pin/308989224433936728/

Vaikų, tėvelių pasiūlytos
idėjos/veiklos

Smagaus laiko!!!

lavinuvaika.lt on Facebook Watch
by lavinuvaika.lt

FACEBOOK
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