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Savaitės tema: Prie stalo
Pirmadienis.

Savaitės plakatas

Pažaiskite su vaikais žaidimą "Ant - po" ,
vardina daiktus, kuriuos dedame ant stalo, o
kuriuos po stalu. Užminkite mįslę "Keturi
broliai po viena kepure" (stalas).

Aptarkite ar visi stalai turi keturias kojas.

Viena koja. Kam skirtas šis stalas?
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Ar jūsų namuose yra panašus stalas, kokia
jo paskirtis?

Iš ko pagamintas stalas? Iš kokių dar
medžiagų gaminami stalai?

Aptarkite šią plakato dalį, tegul vaikas randa
skirtumus, įvardija (Bitutės žino kaip tai
daroma). Leiskite susikaupti. Paklauskite ko
yra po 8?

Atlikite užduotėlę paveikslėlyje.
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Susipažinkime su skaitmeniu 8.
Skaičiuokime daiktus, garsus, judesius iki 8.
Išmokyme taisyklingai rašyti. Nulipdykime
iš plastilino skaičių 8, papuoškime.
Lauksime darbelių.

Atlikime UB 1 ir 2 lapų užduotis. Sėkmės.
Paskaitykite vaikams K. Kasparavičiaus
istoriją "Stalas". Aptarkite su vaikais kas dar
kaip ir stalas turi keturias kojas.

Pasidalinkite nuotraukomis su savo stalais.
Lauksime. Gero darbo.

Antradienis

Savaitės plakatas

Perskaitykite eilėraštį apie raidę.
Paklauskite vaikų apie kokią raidę
eilėraštis.
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Kokia čia raidė? Sugalvokite žodžių
prasidedančiu garsu h. Vaikas parašo po
kelius žodelius, kurių pirmas garsas h.
Nulipdykite iš plastilino raidę H. Kurioms
dar raidėms reikia trijų pagaliukų. Atlikite
UB 3 lapo užduotis. Lauksime nuotraukų.

Išmokime eilėraštį. Tarkime taisyklingai
garsus.

Aptarkite situaciją kas pas ką atėjo. Kaip
dera elgtis prie stalo. Palyginkite įrėmintą
plakato dalį su paveiksliuku, raskite
skirtumus. Komentuokite.

Paaiškinkite vaikams stalo serviravimo
taisykles. Kalboje vartokite sąvokas - ant,
virš, kairėje, dešinėje. Leiskite vaikui
paserviruoti stalą, papuošti.
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Atlikite UB 4 lapo užduotis. Meninė
užduotis. Jei turite popierinę lėkštę,
papuoškite jos kraštelius dryžuodami dviejų
spalvų flomasteriais. Galima iškirpti iš
popieriaus lėkštę, ją papuošti. Būkite
kūrybiški, pasitelkite vaizduotę. Lauksime
darbelių.

Pasimokinkime eilėraštuką "Šimtakojis" -
lavinkime atmintį. Paaiškinkite vaikams
nežinomus žodžius - kengė, priemenėj.
Norintys eilėraščio turinį gali pavaizduoti
dailės raiškos priemonėmis.

Trečiadienis

Savaitės plakatas

Pažaiskite su vaikais žaidimą "Duonos
gaminių parduotuvėje". Tegul vaikai vardina
duonos gaminius. Gal turite reklaminių
lankstinukų iš parduotuvių, ieškokite ten
duonos gaminių. Galima juos iškirpti ir
priklijuoti ant balto popieriaus, kopijuoti
gaminių pavadinimus. Lavinsime dėmesį,
pastabumą, tobulinsime rašymo įgūdžius.
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Priminkite vaikams, kad duona riekiama,
todėl atriektas gabalėlis vadinamas reikė.
Yra duonos minkštimas ir pluta. Aptarkite,
kad juoda ir balta duona kepama iš skirtingų
grūdų rūšių.

Kokios formos?

Įveskime sąvoką "pusė'. Atsakykime į
klausimą, kuris yra paveikslėlio apačioje.

Atlikite UB 5 lapo užduotis. Laikykime
taisyklingai rašymo priemonę. Meninė
užduotis - nupieškite keksiuką, papuoškite.
Galima piešti ir kitus duonos gaminius.
Techniką ir priemones pasirenka patys
vaikai. Pavyzdys keksiuko.

Perskaitykite vaikams A. Matučio eilėraštį
"Kas duoda duoną" ir padarykite susijusias
UB 6 užduotis.
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Palyginkime įrėmintą plakato dalį su
paveikslėliu, raskime skirtumus.

Ketvirtadienis

Savaitės plakatas

Perskaitykite vaikams pasaką "Kaip vilkas
užsimanė duonos išsikepti". Paprašykite
vaikų išvardinti darbus, kuriuos prisimena.
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Prisiminkime darbų seką.

Palyginkime įrėmintą plakato dalį su
paveikslėliu, raskime skirtumus. Aptarkite
kas čia negerai, kaip reikia elgtis su duona.

Perskaitykite eilėraštį "Juokias duonelė".
Norintys išmokite deklamuoti . Sėkmės.
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Atlikite UB 7 lapo skaičiavimo užduotis.
Pakartokite žodžius - maišas, pelė, kepalas,
riekė, varpa, grūdas. Meninė užduotis - iš
plastilino pamėginkite suformuoti duonos
kepalą, nulipdyti bandelę - sraigę. Gero
darbo. Lauksime nuotraukų su darbeliais.

Penktadienis

Prisiminkite duonos kepinius. Gaminkite su
vaikais - galima išsikepti keksiukų. Leiskite
vaikams paserviruoti stalą.

Skanu...

O koks didelis keksas...

Gero savaitgalio!
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