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vaikų
Ši "Darbo pradžios" veiklos kortelė padės jums pristatyti ikimokyklinio amžiaus vaikams rinkinį "Mano didysis pasaulis".
Veikla skirta vaikų socialiniams įgūdžiams skatinti, taip pat padėti jiems tyrinėti aplinkinį pasaulį ir sužinoti, ką reiškia
būti visuomenės dalimi. Atlikę šias užduotis ir veiklas, galite susipažinti su kitomis temomis ir pamokų planais
LEGOeducation.com/start.

1. Kur ši vieta yra?

4. Mano mėgstama vieta

Pakvieskite vaikus pasirinkti
vieną iš įkvėpimo kortelių ir
sukonstruoti vietą pavaizduotą
kortelėje.
Pakvieskite vaikus papasakoti, ką jie
pastatė ir kodėl sukurta vieta yra
svarbi bendruomenei ..

Paprašykite vaikus įsivaizduoti,
kokia yra jų mėgstamiausia vieta m
pasiūlykite ją pastatyti.t
dot
dažādusransporta veidus
un
Pasiūlykite pridėti kuo daugiau
ieta.
detalių ir papasakoti kodėl ši vieta
jiems yra mėgstamiausia..

2. Vaidmenų žaidimas

Pasiūlykite vaikams panaudoti
savo sukurtas vietas ir figūras, kad
jie sukurtų žaidimo scenarijų
anksčiau pastatytose svetainėse.
Nepamirškite paaiškinti, kas ir
kaip dirba ar būna šiose vietose
(pvz., stomatologai dirba
odontologijos klinikose ir taiso
dantis; ir jei žmogui skauda dantį,
jis eina į odontologijos klinika kad
jį išgydyti).

Mokymosi tikslai
Vaikai:
• Tyrinės per žaidimus visuomenę,
kurioje jie gyvena
• Išmoks kurti ir pasakoti istorijas
• Susipažins su socialiniais vaidmenimis
šeimoje ir darbo vietose
• Ugdys kūrybiškumą konstruodami
realaus pasaulio objektus
• Susipažins su įvariomis transporto
priemonėmis

5. Puiki transporto priemonė
Pasiūlykite vaikams įsivaizduoti,
kaip jie keliaus mieste, šalyje ar
visame pasaulyje!
Pakvieskite juos sukurti geriausią
transporto priemonę , kad saugiai
keliautų. Nepamirškite paklausti, ar
ši transporto priemonė plaukioja,
važiuoja ant žemės ar plūduriuoja
vandenyje . O gal tai daro visos!

3. Mano fantastiniai vaizdai
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Pakvieskite vaikus prisiminti
įdomius personažus, apie kuriuos
jie perskaitė pasakų knygose..
S i ū l y k i t e t e g u vaikai
pasirenka mėgstamą vaizdą, jį stato
ir naudoja pastatytą modelį, kad
papasakotų draugams apie
pasirinktą personažą ar vietą.
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