MAŽŲJŲ ŠEŠTADIENIŲ
TVARKARAŠTIS 2019/2020 m.
Šešiamečių grupė (15-021)
Susitinkame rugsėjo 7, 21 d. | spalio 5, 19 d. | lapkričio 2, 16, 30 d. | gruodžio 14 ir 28 d.

LIETUVIŲ KALBA

KERAMIKA

ANGLŲ KALBA

10:00–10:30 val.
312 kab.

10:40–11:10 val.
102 kab.

11:20–11:50 val.
215 kab.

Susitinkame rugsėjo 14, 28 d. | spalio 12, 26 d. | lapkričio 9, 23 d. | gruodžio 7 ir 21 d.

PLAUKIMAS

ANGLŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

9:45–10:15 val.
Mažasis baseinas

10:40–11:10 val.
215 kab.

11:15–11:45 val.
312 kab.

MAŽŲJŲ ŠEŠTADIENIŲ
TVARKARAŠTIS 2019/2020 m.
Šešiamečių grupė (15-021)
Susitinkame rugsėjo 7, 21 d. | spalio 5, 19 d. | lapkričio 2, 16, 30 d. | gruodžio 14 ir 28 d.

LIETUVIŲ KALBA

KERAMIKA

ANGLŲ KALBA

10:00–10:30 val.
312 kab.

10:40–11:10 val.
102 kab.

11:20–11:50 val.
215 kab.

Susitinkame rugsėjo 14, 28 d. | spalio 12, 26 d. | lapkričio 9, 23 d. | gruodžio 7 ir 21 d.

PLAUKIMAS

ANGLŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA

9:45–10:15 val.
Mažasis baseinas

10:40–11:10 val.
215 kab.

11:15–11:45 val.
312 kab.

LIETUVIŲ KALBĄ – žaidžiame! Žingsnis po žingsnio pamokėlėse mokomės lietuviškų raidžių, žodžių, sakinių. Patys rašome raides,
bandome skiemenimis skaityti. Pasinerdami į pasakų pasaulį, atsakinėjame į klausimus, atpasakojame, o pasitelkiant iliustracijas –
kuriame dar negirdėtas istorijas.
Mes susipažįstame su ANGLŲ KALBA! Čia mokomės nesudėtingų angliškų raidžių, žodžių, sakinių. Įsimename nesudėtingas sąvokas, kad
tobulėjimas dar greičiau vyktų. Nei viena pamokėlė neapsieina be klausymo-kartojimo, spalvinimo, deklamavimo ir žaidimų.
Baseine mokomės PLAUKIMO pradmenų, saugiai elgtis bei įvertinti fizines galimybes konkrečiose situacijose. Vanduo – gera terpė mums
sveikai augti, nes čia grūdinamės, formuojame higienos įpročius, laviname kūną ir protą.

DAILĖS

pamokėlėse išbandome įvairias technikas. Mokomės nevaržydami savęs – tyrinėjimo būdu! Tapome paveikslus prie molbertų,
lipdome, konstruojame ir eksperimentuojame. Ypač smagiai leidžiame laiką grupelėse, bendradarbiaudami. Pamokėlės aktyvios ir šiuolaikiškos,
nes naudojame modernias priemones, tokias kaip šviesos ir smėlio stalus.

MUZIKA

– tai judantis, į savo žaismes įsupantis pasaulis. Jame skriejame per muzikinius debesis, ragaujame fantastinius sumuštinius per
ritmo ir perkusijos prizmę, pažįstame įstabų pasakų pasaulį, dainuojant ir krykštaujant tarsi laumės, bebenčiukai, elfai, boružės ar paukšteliai!
Ugdome savo klausą, balsą, ritmo pojūtį, judesio išraišką bei atvirumą, smalsumą, drąsą!
Niekur taip nemikliname pirštelių, kaip KERAMIKOJE! Delnuose molis virsta tikra menine išraiška, kuri lavina vaizduotę ir padeda geriau
suvokti trimatę erdvę. Lipdymas visada veikia terapiškai – nuramina šėlstančias emocijas, didina koncentraciją, gerina medžiagų apykaitą.
Kodėl žolė – žalia? Koks didžiausias gyvūnas? Kaip keičiasi metų laikai? Iš kur atsiranda lietus? Į šiuos ir dar daugiau klausimų atsako

GAMTOS PAŽINIMAS!

Pamokėlėse tyrinėjame gamtos reiškinius, mokomės užduoti klausimus, ieškoti atsakymų, kritiškai vertinti,

saugoti ir mylėti Žemę.
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