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GĖLIŲ PIEVELĖ
Tikslas - susipažinti su gėlėmis, jų augimo sąlygomis. Siektini rezultatai- vaikai domėsi augalais, gėlėmis, jas
pažins, susipažins su augalo sandara bei augimo sąlygomis, žinos, ko reikia augalui, kad jis augtų, gamtoje
pastebės gėles, jų spalvas, grožį, pats augins ir rūpinsis augalais, fstebės ir �ksuos augalų augimą, įvairiomis
meninėmis priemonėmis kurs kūrybinius darbelius, susipažins su matavimo prietaisu- liniuote, matuos
įvairius daiktus, skaitys žodelius (knygutes), mankštinsis.
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2020-05-04 PIRMADIENIS

GĖLĖS DŽIUGINA

Flinto mankšta
 Prisimink seną, bet gerą mankštelę
https://www.youtube.com/watch?v=Veb2aqddbbk

Pupos augimas
Pažiūrėjęs šį video, tu suprasi, kad kiekvienas augalas išauga iš
sėklytės, pirmiausia užauga šaknis, po to stiebelis
(kotelis,kamienas), tada lapiukai, ir vėliausiai žiedelis, kuriame
užauga sėklytės.
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

Kur augalo sėklytės?
Pažiūrėk šio video 5 minutes ir pamatysi, kur slepiasi sėklytės, o
jei turi noro ir kantrybės, pabandyk ką nors pasodinti ir tu.
https://www.youtube.com/watch?v=hiSRDBY_0i0

Gėlės dalys
Dar sykį apžiūrėk, perskaityk augalo dalis.
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Augalo dalys
Tu jau turbūt žinai, kokios dalys sudaro augalą, tad dabar belieka
atlikti užduotėlę.

AUGALUI REIKIA
Pasižiūrėk į paveikslėlį ir pasakyk, ko reikia, kad augalas augtų.

Ko reikia augalui?
Augalas negali augti jei jam trūksta.... Ko trūksta, sužinosi atlikęs
užduotį. ir nepamiršk, jei augini savo augalėlį, jam būtinai reikia 4
svarbių dalykų, be kurių jis negali augti.

SURASK IR IŠBRAUK ŽODELIUS
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Mano darbelių gėlytė
Nusipiešk penkialapę gėlytę ir kasdien nuspalvink vieną lapelį
atitinkamomis spalvomis:
geltona- sekėsi puikiai
oranžinė- sekėsi gerai,
raudona- man šiek tiek reikėjo pagalbos, 
mėlyna- buvo sunku, reikėjo daug pagalbos.

2020-05-05 ANTRADIENIS

GĖLĖS STEBINA

Pavasario gėlės
Su Zuikučiu apžiūrėk pavasarines gėles, prisimink jų
pavadinimus.
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc
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Skaitymui

Paskaityk knygutę apie pavasarį.
https://read.bookcreator.com/9zDlbUPP0TZhGEpCYD8AgNF9n
D82/qIoji8ntSJOkvT_jlhV3EQ?
fbclid=IwAR3KtwmGUnVBEiacmDt__50F8gBlVhr6pn3mU1V0I9f
5b4mpz8Co28755EI

Spalvos
Pasiimk �omasterius ar spalvotus pieštukus, baltą popieriaus
lapą ir išėjęs į lauką, ieškok įvairių spalvų gėlių. Radęs paimk
tokios pat spalvos �omasterį ir lape pažymėk rutuliuką,
kvadratuką ar dar kitokį simbolį. Pamatysi, kiek  įvairių spalvų
aplink.

Liniuotė
Liniuotė tai matavimo prietaisas, skirtas išmatuoti visokių daiktų
ilgiui. Norint ką nors matuoti, pirma reikia ant liniuotės susirasti
0, prie jo priglausti daikto kraštą (pradžią) ir žiūrėti ties kokiu
skaičiuku baigiasi daiktas (pabaiga). Ties kokiu skaičiumi baigiasi,
tiek centimetrų daikto ilgis ir yra. lengviausia išmatuoti tiesius
daiktus, nuo jų ir pradėk

Matavimas
Pasiimk liniuotę, prisirink įvairių daiktų ir bandyk išmatuoti, o
išmatavęs viską už�ksuok, tai yra užrašyk ant lapo. Gali
pasinaudoti mano pavyzdėliu.

Dainelė "Kiemo maža gėlytė"
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Šios dainelės ne tik klausykis ir dainuok, bet ir pagalvojęs
pasakyk
kam skirtos gėlės? (suteikia grožio, jomis dekoruojami puošiami
namai, sodinamos darželiuose, puošia namų aplinką.) O kaip
reikia su jomis elgtis? Kaip reikia rūpintis gėlėm?Kaip negalima
su jomis elgtis? Pasikalbėk apie tai su tėveliais, o jei turi mažesnę
sesę ar brolį, juos pamokyk.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=36&v=zvdNhs49gt0&feature=emb_logo

2020-05-06 TREČIADEINIS

GĖLĖS RAMINA

Mankštelė
Pasimankštinkime su gerai žinoma dainele.

Gėlių pieva
Išeik į lauką, apsidairyk ir pabandyk nupiešti gėles, kurias matai
aplinkui. Tai gali būti margaspalvės tulpės (naudok štampavimui
vienkartinę šakutę).

Labai graži ir įdomi gėlių pieva gausis, jei pieši ant laikraščio su
akvarele.

O čia kantriai štampuok su ausų krapštuku ir guašu.
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Pienes galima štampuoti teptuku, vienkartine šakute, sukarpytu
šiaudeliu.

Matuoju augalus
Gali pabandyti išmatuoti namuose augančius augalus, bet tavo
liniuotės ilgio gali neužtekti, tad kreipkis į tėtį ir paprašyk
matavimo prietaiso- metro, ten telpa skaičiai iki 100. Išmatavęs
nuspręsk, kuri gėlė tavo namuose aukščiausia.

Tavo sodinukas
O jei pasisėjai ar pasodinai savo augalėlį (pupą, svogūną) gali kas
savaitę, kas 3 dienas pamatuoti ir pamatysi, kiek jis sugebėjo
užaugti.

2020-05-07 KETVIRTADIENIS

SU GĖLĖMIS SVEIKINAME
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Pienės gyvenimo ciklas
 Pienė, kaip ir kiti augalai turi savo gyvenimo istoriją. Tad
pažiūrėk video ir susipažink su pienės gyvenimu.
https://www.youtube.com/watch?
v=OQsfedMrjs8&feature=share&fbclid=IwAR047ASF9imbX6ExTK
mu50rxJI_UsirdbcC9OsdLTDIaWQ--wkYJ2-UHr9U

Pienė ir saulė

Pabandyk pats skaityti knygelę "Pienė ir saulė", o jei nesiseks,
paprašyk suaugusiųjų pagalbos ir sužinosi pienės svajonę.
https://read.bookcreator.com/0nWefuHtWPgJOFQcaHGS6KOa
Vr73/EaMmq-V6TdiGKvptvPXsZQ?
fbclid=IwAR1ycj5Sksy2l0808eCQAJRMoDeoF6t7-
p14ZcHTZOnEiPtknI_DlWDDu9k

Pienė - aštuonkojis
Nuskynęs pienę, kotelį suplėšyk į ilgas juosteles, jos labai gražiai
susiraitys ir taps pienė panaši į aštuonkojį. Gali pamerkt į
vandenį., aštuonkojis ilgiau gyvens.
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Pienės pūkai
Pienė graži kai žydi, bet labai graži kai pasidabina pūkais.
Pabandyk padaryti pūkuotą pienę.

Skrisk pūkeli,
Nusiskink baltą pienės galvelę ir pūsk pūkus, kuo toliau
nuskraidink. O jei pūkų nerasi, pasiimk muilo burbulus,
įsivaizduok, kad pūti pūkelius.

Pavasario gėlės
Susimaišė gėlių pavadinimų raidelės, tavo užduotis, sudėlioti
raides į reikiamas vietas, kad perskaitytum gėlytės pavadinimą.
https://wordwall.net/resource/1241474/pavasar%c4%af-
%c5%beydin%c4%8dios-g%c4%97l%c4%97s

2020-05-08 PENKTADIENIS

SU GĖLĖMIS DĖKOJAME

Žydintis medis
Apsidairyk aplinkui ir tikrai pamatysi, kaip žydi obelys, vyšnios,
slyvos. Nors dauguma žiedų balti, tačiau galima išvysti ir švelniai
rausvų. Pasirink norimą piešimo techniką (ausų krapštukus,
butelį, pirštukus, servetėles) ir pabandyk pražydinti savo šakelę.

viktorina
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
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Dėlionė "Žydinti vyšnia"

https://www.jigsawplanet.com/?
rc=play&pid=31fe1bcb7dfb&fbclid=IwAR0AFXU1_aBEVhpOEw0d
0iXlTH4hQE3v44yU6NO7gvj8JmKOu0CqHDWGjic
Dėlionė "Snieguolė"
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cea45078d41

Apžiūrėk paveikslėlį, pastebėk gėles,
papasakok apie jas: pasakyk pavadinimą,
spalvas, suskaičiuok, gal dar ką nors
pamatysi paveikslėlyje, tad ir papasakok
apie viską.

Knygelė "Pienės suknelė"
Paskaityk arba paklausyk , kaip tau skaitys.
https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2F0nWefuHtWPgJO
FQcaHGS6KOaVr73%2FaBKcjN3aS5mwJgM1spDhmg%3Ffbclid%
3DIwAR3JEG52WSyTQ7rPVc8nYWYdRdRsTgwxdZoRaIHwk31BfN
zmu29GHmX9baI&h=AT2169JiyOIg8CU8RsCy0CRZ-
iyrASaTeGFv1D1fSY8lAzvtBu3JPRJbuQbPjOGLIRPoiz_A28iXlzgCX
cjCzKTPjhz1UW3fI7tJQ8zPwjj52iuKQ5PpMA8mBWmdQ5FSUImK
qw

VAIKŲ IR TĖVELIŲ IDĖJOS,
PASIŪLYMAI
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