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Produkto	  kodas:	  SC00748	  (rinkinys	  6,	  2	  iš	  3	  skirtingų	  spalvų	  -‐	  raudona,	  žalia	  geltona)	  

Veiklos	  idėjos	  
Kompaso	  kryptys	  -‐	  pasirinkite	  dominančią	  kryptį	  ir	  su	  kompasu	  pažymėkite	  
šiaurę,	  pietus,	  rytus	  ir	  vakarus.	  Vaikai	  stovi	  atsisukę	  į	  jiems	  paskirtą	  kryptį	  ir	  
įrašo	  vieną	  dalyką,	  kurį	  gali	  matyti	  pro	  žiūronus,	  grįžta	  į	  bazę	  ir	  klausosi	  įrašo,	  
tuomet	  prideda	  tą	  dalyką	  į	  tos	  krypties	  sąrašą.	  Pasižiūrėkite	  į	  sąrašą:	  kiek	  
vaikų	  pasirinko	  tą	  patį?	  Kurioje	  kryptyje	  yra	  daugiausia	  įvairių	  dalykų?	  	  

Lengva	  matyti	  -‐	  suraskite	  ilgą	  koridorių	  ar	  panašią	  erdvią	  vietą.	  Pakabinkite	  
pasaulio	  paveiksliuką	  jo	  pabaigoje.	  Naudodami	  kreidą,	  paprašykite	  vaikų	  
pažymėti	  toliausią	  atstumą,	  iš	  kurio	  jie	  gali	  aiškiai	  matyti	  akimis.	  Dabar	  
pasitelkite	  žiūronus	  ir	  pasižiūrėkite,	  kaip	  toli	  jie	  gali	  nubrėžti	  liniją.	  Pakeiskite	  
kintamuosius	  pasižiūrėti,	  kaip	  tai	  pakeis	  paveiksliuko	  ryškumą.	  Norėdami	  
patikrinti	  jų	  darbą,	  pakeiskite	  paveiksliuką,	  o	  vaikai	  turėtų	  įrašyti,	  ką	  dabar	  
mato	  per	  žiūronus,	  grįžkite	  ir	  patikrinkite,	  ar	  jie	  teisūs.	  

Pasižiūrėk	  aukštyn!	  -‐	  naudokite	  žiūronus	  iš	  arčiau	  apžiūrėti	  medžio	  šakas	  
(galite	  apžiūrėti	  aukštą	  pastatą	  ar	  skulptūrą,	  t.t).	  Vaikai	  turėtų	  skirti	  laiko	  
detalėms,	  spalvoms,	  formoms,	  netikėtiems	  objektams.	  Jie	  turėtų	  įrašyti	  sakinį	  
su	  kuo	  daugiau	  būdvardžių.	  Sakiniai	  gali	  būti	  užrašyti	  ir	  iš	  jų	  galima	  sukurti	  
eilėraštį.	  

Padėka	  Carol	  Allen	  (mokyklų	  gerinimo	  patarėja	  ICT	  ir	  SEN,	  Šiaurės	  Tainsaidas,	  JK)	  ir	  
Claire	  Graham	  (mokyklų	  gerinimo	  patarėja,	  Šiaurės	  Tainsaido	  mokymų	  centras,	  JK)	  už	  
šias	  puikias	  idėjas.	  

  

  

Visos  teisės  saugomos.    

Veiklų  idėjų  vertimą,  lietuvių  k.,  draudžiama  naudoti  be  UAB  “Biznio  mašinų  kompanija”  sutikimo.    
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