“Mus supantys gyvūnai“
04.20-04.24

Tikslas/Sritys: sakytinė kalba, meninė raiška, aplinkos pažinimas, skaičiavimas matavimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžiai.
Uždaviniai: Padėti tėvas siekti, kad vaikai domėtųsi viskuo, kas supa, tyrinėtų judesius; gerbtų
supančią aplinką ir gyvūnus; turtintų žodyną,atskirtų ir įvardintų gyvūnų pavadinimus; įgytų
įgūdžių savitvarkai.
Šią savaitę buvo siūloma pakalbėti apie artimus šeimos draugus - gyvūnus. Papasakoti jo
atsiradimo šeimoje istoriją. Papasikalbėti, kokie gyvūnai gali būti auginami. Pasikalbėti apie tai,
kad gyvūnėlio negalima skriausti, jį reikia mylėti ir globoti.
Prašėme nusifotogražuoti su savo augintiniais ir juos pristatyti.

Pasivaikščiojimo metu skaičiuoti sutiktus augintinius, aptarkite jų spalvą, dydį.
Taip pat siūlėme pasiklausyti „Išmaniųjų rodotų“ pasakojimo apie naminius gyvūnus:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=tk9aAN-I8DA&feature=emb_title
Pasiklausyti gyvūnų garsų :https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8&t=183s
Pasiklausyti pasakos kaip šuo draugo ieškojo:
https://www.youtube.com/watch?v=P6BdJeVqY_k&t=5s

Sakytinės kalbos tobulinimui siūlėme mėgdžioti gyvūnų garsus:
https://www.youtube.com/watch?v=a0JfJ0VSLhU
Atlikti liežuvio mankštą klausantis „Liežuvio pasakos“.
https://www.youtube.com/watch?v=HD74XUG6RIg
Išsiaiškinti kokius veiksmus atlieka gyvūnai: Šuo – loja; Katė – miauksi; Paukštis – čiulba;

Matematinių gebėjimų tobulinimui siūlėme piešimą pasirinktomis priemonėmis „Mano svajonių
augintinis“, konstravimo žadimus, augintinių žaislų rūšiavimą, skaičiavimą, siūlų vejimą.

Meninei veiklai siūlėme pasirinkto gyvūno aplikaciją. Siekėme skatinti vaikų kūrybiškumą,
smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją.

Šią savaitę siūlėme ir tiriamąją veiklą „Akvariumas“:

Fiziniam aktyvumui skatinti siūlėme žaidimus su balionais. Užduotėtė – stenkitės, kad balionai
nenukristų ant žemės.

Šios savaitės tikslus įgyvendinti pavyko. Tėvai aktyviai dalyvavo, pasakojo apie savo ar šeimos
narių augintinius : „Lota pas mus atsirado kai „P“ mano pilvelyje buvo 7mėnesyje. Lota pagal
dokumentis Lulu, bet mums kažkaip nepatiko ir pervadinome ją Lota. Ji yra parsono raselo terjerė.
Šiuo metu yra Lietuvos čempionė ir jinai 4men vyresnė už „P“,labai labai judri. Labai draugiska“.
„“U“ draugė ir namie ir lauke  „
Dalinosi ūkyje augintų gyvūnų nuotraukomis ir komentarais. Lipdė, piešė, pasakojo ir konstravo
gyvūnams namus. Labai nustebino „M“. Mamytė nufilmavo, kaip ji piršteliu rodė į žulytes ir
pasakė kokios jos rūšies.
Vaikai vis daugiau kalba, tėvelių pagalba atsiskleidžia kūrybinėse veiklose. Mokosi atjautos,
švenlumo gyvūnams. Tiesa, individualių veiklų grįžtamasis ryšys labai sumažėjęs. Šią savaitę
gavau tik vieno vaiko užduotėlę, tai siūlų kamuolio vijimą.

