KŪRYBINĖS SAVIRAIŠKOS STUDIJOS
„GERA DIENA“
SIŪLOMŲ EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ
ANOTACIJOS
KŪRYBOS DIRBTUVĖLĖS
Lankstydami, modeliuodami, konstruodami,
kurdami iš įvairių konstrukcinių medžiagų,
vaikai mokysis išreikšti save, bus skatinami
originaliai mąstyti, improvizuoti, pasitikėti
savimi, įdomiai, šiltai bendrauti, patirti
kūrybos džiaugsmą. Ateik, pabandyk ir
pamatysi, kokius stebuklus gali sukurti tavo
darbščiosios rankutės.
Užsiėmimų vedėja − Asta Širiakovienė

GERO ELGESIO ABC
Veiklose kalbama apie kasdienines elgesio
taisykles, motyvus, bendravimo ir draugystės
kultūrą. Siekiama, kad vaikai suvoktų, jog
blogas elgesys ar jo normų nesilaikymas tampa
nekultūringos
ir
grėsmingos
visuomenės
atsiradimo priežastimi.
Temos pasirinktinai:
Stebuklingi žodeliai (mandagumo ugdymas);
Aš ir draugas (bendravimo ir draugystės kultūra);
Mano diena (asmeninė elgesio kultūra);
Elgesio kultūra mokykloje (svarbiausių elgesio
taisyklių pristatymas ir aptarimas).

Užsiėmimų vedėja − Jurgita Smilgienė
KAS GYVENA PIEVOJE?
Turbūt kiekvienas vaikas yra buvęs
pievoje, tačiau ar stebėjo pievos gyventojus?
Edukacinių užsiėmimų metu su vaikais bus
keliaujama po šį paslaptingą ir pilną nuotykių
pasaulį: susipažinsime su žiogo šeima, jo
namais ir kaimynais, aplankysime kurmį ir jo
draugę pelę. Pagydysime kiškį ir išgelbėsime
griežlę.
Užsiėmimų vedėja – Asta Klimienė

KĄ AŠ JAUČIU?
„Jausmai, galima sakyti, ir padaro žmogų
žmogumi. Be jausmų žmogus būtų panašus į
kietą šaltą akmenėlį” (Šatrijos Ragana).
Ką rodo mūsų balsas, o ką – veido išraiška?
Jei mums nesiseka išsakyti savo jausmų žodžiu,
gal galime tai suvaidinti arba nupiešti?
Užsiėmimų metu su vaikais mokysimės
atpažinti emocijas, įvardyti ir išreikšti
jausmus. Užsiėmimai skirti 5–7 metų vaikams.
Užsiėmimų vedėja – Skaistė Kovienė
MOKOMĖS SU TECHNOLOGIJOMIS
Pastaruoju metu labai dažnai girdime,
kad šiuolaikiniai vaikai labai daug laiko
praleidžia
naudodamiesi
šiuolaikinėmis
technologijomis. O kodėl gi taip yra?
Technologijos leidžia jiems patirti įvairių
jausmų, įdomiai leisti laiką ir patirti
bendravimo džiaugsmą. Todėl užsiėmimų
metu sieksime vaikams parodyti, kad
technologijų pagalba taip pat galima įdomiai
ir prasmingai mokytis. Vaikai susipažins su
įvairiomis interaktyviomis mokymo terpėmis,
interneto resursais, bus skatinami kūrybiškai
juos panaudoti savo mokymuisi.
Užsiėmimų vedėja − Tatjana Bakanovienė
LINKSMOJI MATEMATIKA

TEATRO MAGIŠKASIS „JEIGU...“

Dažnam mūsų matematika – ne pats
linksmiausias
mokslas.
Dirbdami
kartu
susidraugausime su skaičiais, įdomiomis
užduotimis, išmoksime įvairių skaičiavimo
būdų, žaisime, kursime, džiaugsimės savo
atradimais.
Užsiėmimų vedėja – Orinta Šalkuvienė

Veiklos metu žaisdami teatrą mokysimės
ne tik žiūrėti, bet ir pamatyti, ne tik
klausytis, bet ir išgirsti, ne tik jausti, bet ir
suprasti. Ateikite ir sužinosite, kas rankinėje
gyvena ir kas būtų, jeigu...
Užsiėmimų vedėja – Dalė Dargienė

Vieno užsiėmimo kaina vaikui – 1 Eur

