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Užduotys Paskutinė darbo
pristatymo diena Darbo pristatymo vieta Vertinimas

Spalio mėn. – lapkričio mėn.
„Vaivorykštės spalvų gėlė“. Pasirink rožę arba gvazdiką ir atlik bandymą. Priemonės:
Balta rožė ar gvazdikas, geliniai maistiniai dažai, 4 indeliai dažams, žnybtukas ar segtukas rožei
prilaikyti.
Eiga:

1.Paimkite po 1 arbat. šaukštelį (5 ml.) gelinių maistinių dažų (raudonos, mėlynos, geltonos ir violetinės
arba žalios spalvos). Kiekvienos spalvos dažų įdėkite į atskirus indelius.
Įpilkite truputį vandens, kad pasidarytų tirštas skystis.
2.Atkirpkite rožės kotą 15 - 20 cm žemiau žiedo. Perskelkite jį į 4 lygias dalis. Pasistenkite padalinti
lygiai naudodamiesi peiliu arba žirklėmis (paprašyk tėvelių pagalbos).
3.Kiekvieną atskeltą koto dalį įmerkite į atskirus indelius su dažais.
4.Rožės kotą sugnybkite smeigtuku, kad tvirtai, stačiai laikytųsi indeliuose. Indelius galite apjuosti
gumele, kad jie neišsiskirtų Paremkite rožės kotą lazdele. Rožė po 4 dienų nusidažys vaivorykštės
spalvomis. Nufotografuok ir atsiųsk.

Lapkričio 23 d. 1a kl. (kab.11)
Karantino atveju e-paštu

Gruodžio – sausio mėn.
„Pilies maketas‘‘. Naudokite  įvairias antrines žaliavas (ritinėlius, dėžutes ir pan.). Darbą
atlikite ant A3 storesnio kartono lapo, galite nudažyti, dekoruoti. Atnešk atliktą ,,Pilies maketą“,
vyks darbų paroda mokyklos fojė.

Sausio 18 d. 1a kl. (kab.11)
Karantino atveju e-paštu

Vasario-kovo mėn.
„Saulės sistema“. Pavaizduok Saulės sistemą, aprašyk visas Saulės sistemos planetas. Sukurk
plakatą A3 formato lape, paveikslėlius gali piešti ranka arba pasirinkta kompiuterine piešimo
programa; gali naudoti nuotraukas ar spausdintus paveikslėlius. Plakatą atnešk, bus rengiama
paroda.

Kovo 22 d. 1a kl. (kab.11)
Karantino atveju e-paštu

Balandžio-gegužės mėn.
„Aitvaras“. Iš antrinių žaliavų pasigamink aitvarą. Mokyklos kieme organizuosime aitvarų
šventę. Aitvarą atnešk iki nurodytos datos. Gegužės 3d. 1a kl. (kab.11)

Karantino atveju e-paštu
Gegužės mėn. Ekskursija

Dėl darbo atlikimo ateik pasitarti, pasikonsultuoti su mokytoja Emilija Aksamitauskiene  1a kl. (kab.11), trečiadieniais 6 pamoką.
Svarbu: siųsdamas darbą e-paštu pasaulio.pazinimas@gmail.com laiško „Temos“ skiltyje būtinai įrašyk klasę (pvz. 4a klasė), laiške nurodyk vardą, pavardę.

Vertinimas:
Raudonas lipdukas – darbas atliktas puikiai, kūrybiškai, tvarkingai.
Geltonas lipdukas – darbas atliktas gerai, tačiau dar reikėtų jį tobulinti.
Žalias lipdukas – darbas atliktas, džiaugiamės kad dalyvauji programoje.

● Gražiausi, įdomiausi darbai bus eksponuojami mokykloje, skelbiami internetinėje svetainėje http://smalsutis.eu/.
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