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Kamuolys bum bum
Veikla skirta 2-3 m. vaikams

G.J. M. APR 07, 2020 07:50PM

Kamuolys - dažniausiai tuščiavidurė, apvali (būna ir kitokių –
kiaušinio formos ar kieti kaip bilijardo) žaidimo priemonė.
Žaidimuose su kamuoliu dažniausiai reikia su juo kur nors
pataikyti, jį mėtant, spardant ir stumdant.

Pasiekimai (1-3 žingsnelis)
·- Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti naują veiksmą,
kartoja tai, kas pavyko, energingai žaidžia. Pats keičia veiklą. Trumpam atitraukus dėmesį vėl
sugrįžta prie ankstesnės veiklos. Laisvai juda erdvėje (saugumo ir pripažinimo poreikis).
- Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė
ir girdėjo. Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos pavadina
(bendravimo p.).
- Geriau derina akies - rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius, todėl tiksliau ridena, mėto,
gaudo, spiria kamuolį (savarankiškumo ir judėjimo p.)
- Stengiasi  išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką pavyko
padaryti, patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų (pažinimo p.)
-  Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje (saviraiškos p.).

Kaip suaugusieji padeda vaikams ugdytis numatytus gebėjimus
- Užmezga artimą emocinį ryšį su vaiku, prisitaiko prie jo bendravimo ritmo ir poreikių, sudaro
sąlygas ugdytis saugiam prieraišumui (saugumo ir pripažinimo poreikiai).
- Skatina vaikus įgyti kuo daugiau socialinės ir kultūrinės patirties (kuo ji turtingesnė, tuo
palankesnės sąlygos vaiko kalbos raidai).

- Pritaiko aplinką vaiko gyvenimo įgūdžiams įgyti ir tobulinti (savarankiškumo ir judėjimo p.)
- Sudaro kuo įdomesnę, patrauklesnę, funkcionalesnę daiktinę aplinką, kurioje vaikas ieško,
atranda, lygin, skiria, matuoja, suvokia skirtingas daiktų paviršiaus savybes ir pan. (pažinimo p.)
- Sudaro sąlygas mažyliui gyvai eksperimentuoti su dailės priemonėmis ir medžiagomis; kartu
su vaiku išbando įvairias meno rūšis (saviraiškos p.)

VEIKLŲ TIKSLAI
Siekti, kad vaikai : 
- įvairiapusiškai susipažintų su kamuoliu.
- kurtų įdomius žaidimus ir darbelius.
-  tiksliau ridentų, mėtytų, gaudytų, spirtų kamuolį.
- domėtųsi knygomis, paveikslėliais, tekstais.

Rekomenduoju paskaityti knygą.
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Judėk linksmai

Atminties žaidimas

Katapulka
Susimeistraukite su tėvelių pagalba. Ir turėsite rankų gamybos žaislą. Jos pagalba mėtykite
savo pagamitus didelius ir mažus smėlio, plastelino, molio kamuolius. Smulkioji motorika
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Ištrauk minkštus arba kietus kamuoliukus (galite panaudoti karoliukus). Pasakyk, kokį ištraukei
minkštą ar kietą?

Tyrinėjimas

Tiršti dažų kamuoliukai
Skirtingais pirštukais spaudžiame ir spalviname savo pasirinktą paveikslėlį.

Štampuok
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Junk taškus

Dėmesio koncentracija
Surask ir nuspalvink tik kamuolius.
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Kalba
Pasakyk, kas yra ant spintos, spintoje ir šalia spintos. Po to nuspalvink paveikslėlį.

Žaisk su žaislais.
Įvardink žaislus. Papasakok ir parodyk kaip su jais žaisti. Nuspalvink. 
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Erika Scheuering ir Uwe Muller "ISTORIJOS BEI PASAKAITĖS IŠ
KAIMO IR GIRAITĖS. KUR DU NENUOBODU, O KRŪVOJ
SMAGIAUSIA."
Paskaitykite vaikui. Užduokite vaikui klausimus į kuriuos būtų galima atsakyti vienu ar dviem
žodžiais.
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Pirštukų žaidimas
Varškėčių blynus kepdami ridename kamuoliuką, o po to suspaudžiame blyną.
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Blynų kepimas
by Kristina Savickytė

YOUTUBE

Pažiūrėk populiarų filmuką.
Paklauskite, kas patiko �lmuke? kodėl?; kas nepatiko �lmuke? kodėl?

Kakė Makė žaidžia su kamuoliais. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Geometrinės formos

Pažiūrėk, kas slepiasi lange, ką daro daiktai.
Plėsk kalbos žodyną.

Young Children Games
Online Games for 3 - 4 - 5 year olds. Click on the windows!

HAPPY CLICKS GAMES

Spardyk kamuolį kitaip.
Susipažink su krypties sąvokomis: aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn.

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&feature=share&fbclid=IwAR1UGZbCIvsw7idfUb_eDbsqWQDNI2U0P8EoY0bDf2RcDVU5t-qVYD3iJ4c
https://www.youtube.com/watch?v=gpfti0owkQk
https://www.happyclicks.net/click-tap-games/toddlers_games_windows.php
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Maze games free online: Fish Maze
Happy Clicks Website provides, among others, excellent games to learn
how to use the arrow keys. Encourage fun and learning at the same time
with HappyClicks.net online games. There are no time limits. No winners or
losers. Really good for my baby! Joel Brilliant for toddlers! Mara My small
sister loves this game.

HAPPY CLICKS GAMES

Matematikos vaizdiniai
Apskritimą nuspalvink mėlyna spalva, o kvadratą raudona. Kuris iš žemiau nupieštų daiktų
panašesnis į apskritimą, o kuris į kvadratą.

Rask, kuris netinka?
Kuris yra ne traukinys?
Kuris yra ne apskritas?
Kuris yra ne antis?

Free young children's games to play online using the mouse or the
touch screen version for Android or iPad
All the learning preschool games at this site are free. Encourage fun and
learning at the same time with HappyClicks.net online games. Our mouse
games are designed for young children who love playing computer games
and for parents with the purpose of combining fun with educational
activities. Do you like this game?

HAPPY CLICKS GAMES

KĄ STEBĖTI IR VERTINTI? (pagal pasirinktus ugdyti gebėjimus)
- Ar pats pasirenka daiktus ir žaidžia su jais?
- Ar geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos pavadinti?
- Ar tiksliau ridena, mėto, gaudo, spardo kamuolį?
- Ar išbando žaislus ir daiktus?
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