SAVAITĖS TEMA: „Duonelės kelias“
UŽDAVINIAI: Supažindinti su garsu ir raide D, išmokti žaisti liaudies žaidimų, ratelių-dainų atlikimą. Plėsti supratimą apie
lietuvių liaudies tradicijas ir papročius. Ugdyti pagarbą žmogui, auginančiam duoną, ir meilę kasdienei duonai.
Komunikacinė veikla ryto
rate
Eilėraštis-mankštelė:
Labas rytas, tau, galvyte,
Ausys, nosie ir burnyte,
Labas rytas, jums, pečiai,
Būkit tiesūs kaip kariai.
Rankos, būkit visad stiprios,
Pirštai, būkit visad miklūs.
Į svečius keliaukit,
Kojų pirštus pagaukit.

Pažintinė ir darbinė
veikla
Užduotys raidės D
įsiminimui, rankyčių
lavinimui:
Atlikti D raidelės užduotis
knygelėje „Labas, raide“.
Pokalbiai ir vaikų
pasisakymai tema:

Kaip duona atsiranda
ant mūsų stalo? Iš ko ji
https://youtu.be/O8uy4JscBWc kepama? Kokius
išbandymus patiria rugio
grūdas, kol išdygsta ir
Susipažinimas su nauja
subręsta? Kas grūdus
raide ir garsu D:
sumala? Kaip atsiduria
kepykloje? Kur mes jos
• Naujos raidės pristatymas.
galime įsigyti?
• Prisimename, kurie žodžiai
prasideda raide D.
Darbinė veikla:
• Rašome raidės D formą
„Duonos kelio“ kortelių
vienas kitam ant nugaros.
demonstravimas,
aiškinimas nuo grūdo iki
duonos (Priedas nr.1).
Užduotis su grūdais ir
žirniais „Kas greičiau
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Meninė veikla
Rankų darbai:
„Malūnas“
Mokytoja aiškina, kas
yra malūnas ir kaip
atlikti darbelį,
demonstruoja pavyzdį.
Kol vaikai atlieka
darbelį, deklamuoja
eilėraštį:
Ant kalnelių, ant kalnų
Sukasi šimtai sparnų.
Tai malūnai tarsi
paukščiai
Dairos per dienas į
aukštį.
Klausosi animuotos
dainelės „Du gaideliai“:
https://youtu.be/L5oEnl
ktFDE

Muzikinė ir judrioji
veikla
Ratelis:
Lietuvių liaudies žaidimas
„Maišas pakulinis“
Visi žaidėjai sustoja į
ratą ir susikimba
rankomis. Rato vidury
stovi du vaikai susikibę
rankomis. Eidami ratu
dainuoja šiuos žodžius:
Mano maišas pakulinis,
trinytai išaustas,
Mano maišas pakulinis,
trinytai išaustas.
Ratas pertrūksta per
pusę, vaikai turėję maišą
rankose pakelia aukštai
(padaro vartelius) ir visi
žaidėjai lenda pro juos
dainuodami:
Maišas yra, grūdai byra,
nėra kam užsiūti,
Maišas yra, grūdai byra,
nėra kam užsiūti.
(Žaidimas žaidžiamas
keletą kartų).

Namų darbai
Atsisveikinimas/
vertinimas
Dainelė
„Jei patinka ši dainelė,
daryk taip“.
Mokytoja dainuoja ir
šoka su vaikučiais
atsisveikinimo dainelę.
Vaikučiai apklausiami,
kas jiems labiausiai
patiko, kas nepatiko.
Namų darbai:
Atlikti D raidelės
užduotis knygelėje
„Mano raidės“.
Diferencijuoti užduotis
pagal mokinių lygį arba
informuoti tėvelius, kad
atliktų tik tas užduotis,
kurias mokiniai noriai
atlieka.

Dainelė
„Graži mūsų šeimynėlė“
https://youtu.be/WF9BrCzBtyk
Dienos eilėraštis
Ant mano delno guli duonelė,
Ant mano delno juoda riekelė.
Tai verks duonelė, jei aš
tingėsiu,
Jei aš tingėsiu - jos nemylėsiu.
Dienos eilėraštį mokytoja
paprašo kartoti paskui ją po
eilutę, vėliau po dvi, tris…
Mokytoja klausia, apie ką
eilėraštis? Kas yra riekelė?
Kodėl verks duonelė?
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atskirs“: dubenėlyje
sumaišomi rugiai ir
žirniai, pasiūloma
užduotis - kas greičiau
atskirs rugius nuo žirnių
(į vieną dubenėlį dėti
žirnius, į kitą – grūdus).
Pokalbis, kodėl reikia
gerbti ir branginti duoną.
Mokytoja vaikučius
vaišina duona.

Dienos pasaka:

Paklausyti dainelės, o
vėliau dainuoti kartu:

„Duonos pasakojimas“

„Vilkas grikius sėjo“

Vadina duoną
maloniais, mažybiniais
žodeliais: duonelytė,
duonukė, duonužėlė,
duoneliukė, duonelaitė,
duonaitė, duonutėlė,
duonikė, duonutė.

https://youtu.be/K7B0XTkhhc

Pirščiukų žaidimas:

https://youtu.be/jh4Sk6cX
uQk

arba
„Duonos kelias - du
kombainai“

Žaidimas:
Žaidžia „Javų“ žaidimą pratimai pagal siužetą
„Auginame javus“: eiti
pritūpus (arti), mojuoti
rankomis (sėti), eiti
kryžiuojant kojas (pjauti),
pabrėžiant, kad duonai
išauginti reikia daug
pastangų.
Susikibus poromis „sverti
maišus“, nešti maišus,
minkyti tešlą (paeiliui
tupiant ir stojant), „sukti
girnas“ (susikibus
sukryžiuotomis rankomis,
suktis ratu).

Štai penki pirštai, penki
darbininkai.
Nykštys žemę suarė,
išpureno.
Smilius grūdus pasėjo į
žemę.
Sudygo, užaugo,
siūbuoja javai.
Tai bus geri grūdeliai grūdai.
Didysis pirštas ėjo
derliaus nuimti.
Paėmė pjautuvą,
nupjovė kvietelius ir
surišo juos į pėdelius.
Pirštas Bevardis kūlė
kvietelius ir į malūną
vežė grūdelius.

Malė, malė juos
girnelėm, ir miltais
pavirto grūdeliai.
O Mažylis tešlą minkė,
bandeles kepė, kvietė
kaimynus ir šitaip sakė:
„Valgykit į sveikatą!“
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