NERTINGOS GIMNAZIJA
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Data
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Tema, užduotys, priemonės,
platforma: Tamo, messenger, zoom
Savaitės tema: „Sukam kelionių ratuką“.
Gegužės 4-ugniagesių globėjo šv. Florijono diena.
www.ismaniejirobotai.lt Kaip elgtis kilus gaisrui.
1.Minčių lietus-„Kuo keliauja žmonės“ (dalintis
kelionių įspūdžiais iš užsienio, po Lietuvą; pakalbėti
apie keliavimo būdus, įvardinti transporto priemones,
kuriomis keliavo);“Mano šeimos mašina“.
2.Išvykų į lauką metu: važinėti triratukais, dviratukais,
paspirtukais.
3.Kūrybinis darbelis „Traukinukas“.
4.Didaktinis žaidimas „Traukinukas“(skaičiuoti
vagonėlius, keleivius).
5.Vaizduotės žaidimas „Mašinistas“(vairuotojas,
lakūnas) vairuotojo kabina iš kėdutės ar kt.
6.Mažos mašinėlės. Vaikų Dainų kokteilis. Lietuviška
Dainelė.
https://www.youtube.com/watch?v=2OjvxTqvmUk
7.Judrus žaidimas “Žvirbliukai ir automobilis“.
8.Padalijamosi medžiaga „Sujunk automobilius su
tinkamu garažu“(iš kn. “Pirmosios pamokėlės 3-4
metų vaikams“).

2020/05/05

Savaitės tema: “Sukam kelionių ratuką“.
1.Minčių lietus-„Kokių transporto priemonių yra ir ką
su jomis galima vežti?“.
2.Vartyti knygas, žiūrėti plakatus, aptarti matomas

Rezultatas (ką sužinos, išmoks, atliks)

Mokytojo v. pavardė

Susipažins su įvairiomis transporto
priemonėmis, bei jų judėjimo būdais.

D. Stirbienė

Lavės skaičiavimo įgūdžiai.

Skirtingi judėjimo būdai lavina koordinacijos
ir pusiausvyros įgūdžius.

Pažinti, skirti ir pavadinti „Didelis-mažasmažesnis“ elementarių matematinių vaizdinių
formavimui.
Pasakodami tobulina rišliosios kalbos
D. Stirbienė
įgūdžius, pabaigia sakinius.
Ugdysis
gebėjimą teisingai pavadinti transporto
priemones, trumpai jas apibūdinti.

2020/05/06

2020/05/07

transporto priemones.
3.Pasakojimo kūrimas apie pasirinktą transporto
priemonę.
4.Kūrybinis darbelis „Lėktuvas“ (lankstymas,
puošimas, skraidinimas).
5.Mėlynas autobusiukas-Vaikiškos dainelės
https://www.youtube.com/watch?v=sgRmqoFUY5A
6.Mokytis mintinai skaičiuotę “ Skrido oro
lėktuvėlis…”
7. Smalsiuko užduočių knygelėje 67 psl. „Oro balionu
galima skraidyti nuo ryto iki vakaro“ .
8.Smalsutė Dora 8 sezonas 3 serija – Formų
traukinukų gaudynės
https://www.vaikams.lt/filmukai/smalsutė-dora
/smalsutė-dora-8-sezonas/.
Savaitės tema: „Sukam kelionių ratuką“. Švyturys –
bokštas, skleidžiantis šviesą,
padedančią laivams naviguoti jūroje. Švyturys- padeda
visiems keliautojams sugrįžti namo.
Užduotis: aplankyti Juodkrantės, Pervalkos, Nidos
švyturius.Patirti bendrų įspūdžių smagių akimirkų
kartu.
Rekomenduoju pasivaikščioti ir aplankyti Juodkrantės
dendrologinį taką.
Savaitės tema: „Sukam kelionių ratuką“.
1.Minčių lietus-„Ar reikia autobuse užleisti vietą
vyresniam žmogui?“.
2.Aptarti saugaus elgesio taisykles važiuojant mašina;
aiškintis, kam reikalingi saugos diržai.
3.Eilėraštis „Vieno rato mašina“.
4.Baigti sakinį (laivas...(plaukia),mašina...(važiuoja)ir
t.t.

Įvardina nupieštus daiktus. Išmėgina įvairius
spaudavimo būdus.

Šviesa šviečianti tamsoje?

N. Teišerskienė

Prisimins saugaus elgesio taisykles.
D. Stirbienė
Gilins supratimą apie žmonių keliavimo
būdus.
Turtins
žodyną naujais žodžiais.

5.Kūrybinis darbelis
Kaip nupiešti oro balioną
https://www.youtube.com/watch?v=qYgMtk-3Yg
6. Tėvams kartu su savo vaikais „Susipažink su
transporto istorija“
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=156
7.Transporto pavadinimai vaikams/6vietimo
animacija/
Kūrinėlis skatina pažinti ir pavadinti
https://www.youtube.com/watch?v=21WwqdOJkoE
8.Skaitymėlis „Varžybos“( pagal Dž.A.Braunos
emocijas, turtina žodyną.
„Transporto priemonių varžybos) iš užduočių knygutės
„Pirmosios pamokėlės 3-4 metų vaikams“.
2020/05/08

Savaitės tema: „Sukam kelionių ratuką“.
1.Minčių lietus-„Kokios transporto priemonės
mažiausiai teršia aplinką?.
2.Mokytis mintinai skaičiuotę „Melagis melavo...“.
3.Tyrinėjimai
4.Stebėti ir fiksuoti kiek mašinų įvažiavo į kiemą,
kokie jų modeliai.
5.Kūrybinis darbelis
Gaisrinės, policijos, greitosios automobilio aplikacija
(pasirinktinai).
6.Dėlioti iš geometrinių formų (skritulio, kvadrato)
įvairias transporto priemones.
7.Ratai autobuso-Dainų Karuselė.TV-YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=HMm11zGZVsw
8.Senoji animacija „Garvežiukas iš Ramunių stotelės“.

Sužinos apie keliavimo galimybes.

Sužinos kas skrenda, plaukia, važiuoja.
Susipažins su kvadrato ir skritulio
pavadinimais.

D. Stirbienė

2020/05/11

Savaitės tema: „Mano šeima“(aš ir mano artimieji).
Atsakykite į klausimus: Ką mėgstate kartu daryti su
savo šeimos nariais?
Kaip bendraujate savo šeimoje?
Kaip elgiatės su tėveliais, broliais, seserimis?
Išvardinkite tai, kas jums svarbu šeimoje (pvz.:
gerumas, meilė...).
Apibendriname: Mano šeima, tai... buvimas kartu,
meilė, džiaugsmas, pagarba, pagalba vienas kitam.
Užduotys:
1.Pavartykite savo šeimos albumą ir prisiminkite
mieliausias, linksmiausias akimirkas.
2. Sukurti šeimos medį.

2020/05/12

Savaitės tema: „Mano šeima“(aš ir mano artimieji)
 Tarptautinė slaugytojų diena.
Minčių lietus-„Kas yra šeima“, “Kuo galima
pradžiuginti savo šeimos narius?“, „Kieno tėvelis yra
senelis? “Kieno mamytė yra močiutė?“, “Kur gyvena
seneliai ir močiutės?“.
Didaktinis žaidimas „Aukštesnis-žemesnis“ (lyginti
nevienodo aukščio daiktus, nustatant, kuris aukštesnis,
kuris žemesnis).
Žaidimai su veidrodžiu „Švarus-murzinas“, „Linksmas
– liūdnas“, „Geras – piktas“.
Vaizduotės žaidimas „Į svečius pas močiutę“.
Kūrybinis darbelis „Gerumo gėlės“ – užrašant
komplimentus, padėkas šeimos nariams ant žiedlapių.
Mamos žaidimas (Kokius žaidimus vaikystėje žaidė
mama).
Savaitės tema: „Mano šeima“ (aš ir mano artimieji)
 Meilės diena, deivės Mildos šventė
Minčių lietus- dalintis patirtimi, kaip vaikai vadina
savo mamas, tėčius, brolius, seses, senelius, kokios
tėvų profesijos; sugalvoti gražių vardų, mažybinių

2020/05/13

Svarbiausia pagarba savo tėvui ir mamai.

N. Teišerskienė

D.Stirbienė
Sakytinės kalbos ugdymui-„Pasakoriaus
kėdė“-pasiimti šeimos nuotraukas, mokytis
pasakoti. Pratinsis teisingai įvardinti šeimos
narius. Vaikas supras, kad šeimoje yra saugus
ir mylimas, kad juo rūpinamasi, jis gerbiamas.
Aiškinsis giminystės ryšius.

D.Stirbienė
Sakytinės kalbos ugdymui-„Pasakoriaus
kėdė“- pasiimti šeimos nuotraukas, pasakoti;
pokalbyje dalyvauja visi tuo metu esantys

2020/05/14

formų savo šeimos nariams pavadinti.
Didaktinis žaidimas „Didesnis-mažesnis ,mažiausias“
(skirtingo dydžio daiktų apibūdinimui).
Kūrybinis darbelis „Nupiešk piršteliams veidelius“
(veideliai su emocijomis).
Atrenka šeimoje naudojamus buitinius daiktus,
pavojingus sveikatai .
Tėčio žaidimas (Kokius žaidimus vaikystėje žaidė
tėtis)
Savaitės tema: „Mano šeima“ (aš ir mano artimieji)
Kviečiu visiems šeimos nariams kartu pažaisti.
https://www.tavovaikas.lt/lt/pradinukas/g-14552-11ramiu-zaidimu-vaikams-kurie-patiktu-ir-suaugusiems
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2020/05/18

Savaitės tema: „Mano šeima“ (aš ir mano artimieji)
Minčių lietus- ‚Kada mano šeimos nariai būna
laimingi? „Kiek narių yra šeimoje?(suskaičiuoti kiek
yra suaugusiųjų ir kiek vaikų). „Kaip aš galiu
pagelbėti savo šeimos nariams kasdien?“ „Kokius
darbus namuose dirba mama, tėtis, vaikai?“.
Didaktinis žaidimas „Kieno tai vardas?“.
Vaizduotės žaidimas „Šeima“(žaidžia šeimą,
pasiskirstant pareigomis).
Kūrybinis darbelis „Mano šeima“ (išreikšti šeimos
narių bruožus, jų funkcijas meninėmis priemonėmis)
Senelių žaidimas (Kokius žaidimus vaikystėje žaidė
seneliai).
Savaitės tema: „Sodai žydi“

namuose šeimos nariai. Pratinsis rūpintis
šeimos nariais, reikšti jausmus.

Ugdosi gebėjimą įvardinti keletą pavojingų
daiktų.




Tarptautinė šeimos diena
Per žaidimą vaiaki lavinami
visapusiškai.

N.Teišerskienė

Pratinsis rūpintis šeimos nariais, reikšti
D.Stirbienė
jausmus. Ugdysis atsakomybę apie pavestus
darbus. Ugdysis gebėjimą pasakoti apie tai, ką
mato nuotraukose, paveikslėliuose, iš
patirties.

Ugdosi gebėjimą vaizduoti žmogų meninės
raiškos priemonėmis.

Siekti, kad vaikas pajustų pavasarinį sodų,
gėlynų, pievų, miškų sužydėjimą, jų gaivumą,
spalvingumą, gyvybingumą; įsiklausytų ir
išgirstų paukščių giesmes sode; bitelių,
muselių, vabalėlių dūzgimą, zyzimą; vėjo
judinamų augalų šlamėjimą.

D.Stirbienė
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Savaitės tema: „Sodai žydi“

2020/05/20

Savaitės tema: „Sodai žydi“

2020/05/21

Savaitės tema: „Sodai žydi“

2020/05/22

Savaitės tema: „Sodai žydi“

2020/05/25

Savaitės tema: “Pastatysim smėlio pilį“-žaidimų
dienelės .
Savaitės tema: “Pastatysim smėlio pilį“-žaidimų
dienelės

2020/05/26

2020/05/27

Savaitės tema: “Pastatysim smėlio pilį“-žaidimų
dienelės

Valgyti reikia, kad gyventum, o ne gyventi,
kad valgytum.
Ar yra valgomų gėlių ?
Siekti, kad vaikas tyrinėtų, aiškintųsi, kas
sode žydi, traukia akį savo spalvomis, kvepia,
šlama, dūzgia, čiulba; pasimokytų vaizdingų
žodžių, garsų pamėgdžiojimų spalvinio
žaismo įspūdžiams išreikšti.

N.Teišerskienė

Siekti, kad vaikas apžiūrėtų įvairius žiedelius,
suskaičiuotų žiedlapius, jų eiles, įsižiūrėtų į
viduriukus, stebėdamas jų įvairovę; sėti,
sodinti šiltamėges daržoves, gėles.
Vaikystė yra svarbiausias laikotarpis,
nulemiantis kiekvieno žmogaus likimą. Tai
laikotarpis, kuris įtvirtina mumyse
pasitikėjimą žmonija, gamta. Žmogus yra
gamtos dalis.
Išgyventi malonumą žaidžiant, vaidinant,
svajojant, kuriant.
Išbandyti įvairių rūšių žaidimus – pačių
sugalvotus ar suaugusiųjų sumanytus vaikams
pradžiuginti.
Artėjant vasarai, visi norėsime pasidžiaugti
taip ilgai laukta saulute. Vaikai žino, kad
saulutė geltona, kad saulutė šildo, padeda
augti. Norėtųsi, kad jie sužinotų šiek tiek
daugiau apie jos poveikį mūsų sveikatai.
Tėveliai vis stengiasi paslėpti vaikų galvytes
po kepurėmis, skarelėmis. O ar vaikai žino
kodėl? Ar tas besišypsantis geltonas
kamuolėlis visada yra mums draugiškas ir
naudingas?
1. Išsiaiškinti saulės spindulių poveikį mūsų

D.Stirbienė

D.Stirbienė

N.Teišerskienė

D.Stirbienė
D.Stirbienė

N.Teišerskienė

sveikatai.
2. Įtvirtinti laiko sąvokas: rytas, vidurdienis,
vakara
2020/05/28

Savaitės tema: “Pastatysim smėlio pilį“-žaidimų
dienelės
2020/05/29
Savaitės tema: “Pastatysim smėlio pilį“-žaidimų
dienelės
 Birželio 1-oji – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA.

Džiaugtis mechaniniais žaislais, juos tyrinėti,
išbandyti.
Pratintis saugiai, atsargia, tausojančiai elgtis
su žaislais.

D.Stirbienė
D.Stirbienė

