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Vertinimas

Spalio – lapkričio mėn.
Lapkričio  23

d.

2d ,4a kl.
Karantino

atveju
e-paštu

LAIŠKAS. Sukurk ir parašyk laišką Kalėdų seneliui. Sužinok: paklausk mokytojos, tėvelių arba surask
internete, kaip rašomas laiškas. Laišką rašyk A4 formato lape, ( gulsčiai, kad  patogu būtų nufotografuoti)
papuošk piešiniais. Būtinai užrašyki vardą  ir  pavardę.
Gruodžio – sausio mėn.

Sausio 18 d.

2d ,4a kl.
Karantino

atveju
e-paštu

PASAKA. Sukurk  pasaką  apie  MOKYKLOS  KALNIUKAS. Kaip  jie  atsirado  mokyklos  kieme?
Rašyk A4 formato lape (gulsčiai).Tekstas  ir  iliustracija turi  būti  vienoje lapo  pusėje. Iliustruok.
Prisimink:  pasaka turi pavadinimą , pradžią, įvykius ir pabaigą.
Lapo apačioje, kairėje pusėje,užrašyk autorių (save).
Vasario – kovo mėn.

Kovo  22 d.
2d ,4a kl.
Karantino

atveju
e-paštu

KOMIKSAI. Kiekvienas komiksas yra sudarytas iš daugybės iliustracijų, kurios gali būti įvairiai
išdėstytos, bet kiekviena jų vaizduoja atskirą sceną. Iliustracijoje dažnai yra dialogai, kurie
vaizduojami žodžių balionais.
Gali  kurti  pasakojimą  apie ,, Ateivį  iš  kitos planetos“ ar ,,Susitikimą  su Vaiduokliu“,
Ar..... apie  ką  nori...
Istoriją  rašyk  ir  iliustruoki A 4 formato  lape, (gulsčiai). Viršuje lapo PAVADINIMAS.
Lapo apačioje, kairėje pusėje,užrašyk autorių (save).
Balandžio – gegužės mėn.

Gegužės  3 d.
2d ,4a kl.
Karantino

atveju
e-paštu

EILĖRAŠTIS  – sveikinimas. Kaip  pasveikinsi Mamytę, Močiutę?  Tu  - kūrybingas  ir  gabus
žmogus. Pagalvok… lauksime Tavo  kūrybiškų  darbų.

Gegužės mėn. Ekskursija
Dėl darbo atlikimo ateik pasitarti, pasikonsultuoti:
ANTROKAI   su mokytoja Ramune Žadvydiene 2 d kl. (24 kab.) antradieniais 6 pamoką;
Svarbu: siųsdamas darbą e-paštu laiško „Temos“ skiltyje būtinai įrašyk klasę : (pvz. 2a klasė), nurodyki vardą, pavardę.
Siųsk:  ramunepriesmokykline@gmail.com

TREČIOKAI , KETVIRTOKAI su  mokytoja Vida  Virbickaite 4  a  (25  kab.) antradieniais 6 pamoką;
Svarbu: siųsdamas darbą e-paštu laiško „Temos“ skiltyje būtinai įrašyk klasę : (pvz. 2a klasė), nurodyki vardą, pavardę.
Siųsk:  mokyt.vida.@gmail.com
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/.

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialogas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDod%C5%BEi%C5%B3_balionas

