
METODAI:

1. DARBAS SU PAVEIKSLĖLIAIS,

LEKSIKOS ĮTVIRTINIMAS

2. DARBAS POROMIS

3. ŽAIDIMAS "SAULĖ, LIETUS IR

VĖJAS"

 

Metu ̨laikai.
Pavasaris

Uždaviniai: 
1. Mokydamiesi naujų žodžių, atlikdami pratimus mokės pasakyti du

pavasario požymius.
 2. Skaitydami tekstuką, įtvirtins gamtos reiškinių pavadinimus. 

Leksika:
Pavasaris

Saulė
Lietus
Vėjas 

Sniegas
Gėlė/ gėlės
Kačiukai

Žemė
Paukštis/ paukščiai
Žydėti, žydi, žydėjo

Lyti, lyja lijo
Grįžti, grįžta, grįžo

Šviesti, šviečia,
švietė

Šildyti, šildo, šildė
Tirpti, tirpsta, tirpo

 

1 užduotis. Perskaityk naujus žodžius ir sujunk juos su atitinkamais paveikslėliais. 
(Siūlau prieš tai 1-3 kartus su vaiku perskaityti šiuos žodžius, įtvirtinti jų tarimą, o

vėliau skirti laiko vaikui savarankiškai paieškoti atitikmenų. Esant būtinumui, padėti
sujungti likusius žodžius/ jei yra pažangesnių, pasiūlyti dirbti poromis).

 
.

Pamokos veikla



2 užduotis. Perskaityk tekstą, pabrauk nesuprantamus žodžius, atsakyk į klausimus.
(Siūlau prieš savarankišką skaitymą 1-2 kartus perskaityti tekstą garsiai)

Atėjo pavasaris. Saulė šviečia, šildo žemę ir  tirpdo sniegą. Iš
šiltųjų kraštų grįžta paukščiai. Žydi pirmosios gėlės, o ant medžių
atsirado kačiukų. Kartais lyja ir kyla stiprus vėjas. Žemei reikia

lietaus, o vėjas turi nupūsti senus medžių lapus
 Visi džiaugiasi pavasariu!

Atsakykite į klausimus:
1. Ką veikia saulė?

2. Kas grįžta iš šiltųjų kraštų?
3. Kas žydi?

4. Kur atsirado kačiukų?
5. Kas kyla kartais?
6. Ko reikia žemei?

7. Ką turi nupūsti vėjas?
8. Kuo visi džiaugiasi?

3 užduotis. Tinkamai įrašykite praleistus žodžius: 
 

Žydi    medžių  pavasariu    vėjas     lyja          pavasaris       sniegą      vėjas 
 

Atėjo pavasaris. Saulė šviečia ir  tirpdo ............ Grįžta paukščiai. Ant
.........................  atsirado kačiukų.     ............. pirmosios gėlės.  Kartais

..........    ir kyla stiprus ........... Žemei reikia lietaus, o ...........  turi nupūsti
senus medžių lapus. Visi džiaugiasi .................!

 
4 užduotis. Darbas poromis. Perskaitykite dialogą

(siūlomi du variantai)

- Sveikas!
- Labas!
- Pagaliau atėjo pavasaris!
- Taip, saulė jau šildo žemę.
- Ir sniegas tirpsta.
- Ar matei kačiukų ant medžių?
- Ne, nemačiau. Bet gėlių jau tikrai yra.
- Labai reikia lietaus, nes sausa.
- O pas mus lyja ir pučia stiprus vėjas.
- Lyja? Pučia vėjas? O pas mus - saulė.
- Labai gerai. Reikia džiaugtis pavasariu.
- Tikrai reikia. Viso gero.
- Iki.

- Sveikas!
- ..............
- Pagaliau atėjo pavasaris!
- Taip, .......... jau šildo žemę.
- Ir ........... tirpsta.
- Ar matei ............ ant medžių?
- Ne, nemačiau. Bet gėlių jau tikrai yra.
- Labai reikia ..........., nes sausa.
- O pas mus lyja ir pučia stiprus ..........
- Lyja? Pučia ..........? O pas mus - saulė.
- Labai gerai. Reikia džiaugtis ..............
- Tikrai reikia. Viso gero.
- Iki.

5 užduotis. Pažaiskite „Saulė, vėjas ir lietus“ (Žaidimas labiau tinka jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikams, bet kaip pedagoginė pertraukėlė tiktų ir vyresniems.

Žaidžiant judesiu reikia parodyti gamtos reiškinį. Šviečiant saulei, pakeliamos rankos
ir sukiojamos plaštakos. Pučiant vėjui, vaikai laksto po patalpą ir šniokščia lyg vėjas.
Lyjant į grindis barbenama pirštais ir pan. (pvz., griaudžiant trypia kojomis ir kartais

suploja).


