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TIKSLAS: supažindinti vaikus su namų įvairove, namo dalimis,
sukonstruoti ir įrengti pasirinktą namą.

HIPOTEZĖ: ar galiu būti statybininku ir interjero dizaineriu.
EIGA: Vaikai kalbėjo apie namus, pasakė, kokiuose namuose gyvena.

Pažiūrėjo keletą namų nuotraukų: tiek modernių statinių, tiek autentiškų senųjų
sodybų. Augustas pristatė savo atsiųstas nuotraukas, paminėjo kuriame aukšte
yra jo ir brolio kambarys. Visi nutarė, kad jis gyvena dviaukštyje nuosavame
name. Pažiūrėjo Emilijos namo nuotrauką. Tai jau daug aukštų turintis namas,
kuris vadinasi daugiabutis. Vaikai puikiai šiais dvi namų rūšis atskyrė, vardijo kas
gyvena nuosavuose, o kas daugiabučiuose namuose. Vaikai vardijo namų dalis:
langus, duris, stogą, sienas, pamatą. Samuelis pasakė, kad nesvarbu koks namas,
tačiau visas šias dalis jis turi turėti, nes kitaip nebus namas ir sugrius. Mykolas
prisiminė, kad už darželio tvoros yra statomas namas, kad dabar kaip tik liejami
pamatai.

Vaikų paklausiau, ar galėtų grupėje sukurti namą iš kartoninių dėžių,
kurios bus jų pagrindinė statybinė medžiaga.



Vaikai ėmė kilnoti, dėlioti dėžes viena ant kitos, Emilija su Meda
įlindo į dėžę ir apsidžiaugė, kad namą jau turi. Vaikai visaip bandė dėlioti
dėžes, kol galiausiai visi kartu nusprendė statyti daugiabutį namą, kuriame
visi tilptų. Mykolas pirmas sudėliojo visas keturias dėžes viena ant kitos ir
pasakė, kad čia jo daugiabutis. Pastatytas daugiabutis atrodė labai netvirtas.
Samuelis pasakė, kad jam reikia pamato. Pastatę namą, vaikai tapo
dizaineriais ir pasiskirstę grupelėmis pildė savo daugiabučio aukštus.
Pasitarę nusprendė, kad būtinai reikia lovos, stalo, spintos. Pirma grupė
nutarė sienas ir grindis dažyti, o antra grupė klijavo tapetus. Trečios grupės
grindys užklijavus spalvoto popieriaus tapo panašios į grupės grindis,
pasakė Viltė. Ugnė sukonstravo tualetą, nupiešė paveikslų, iškirpo veidrodį.

Antrą dieną vaikai pasakojo, kokius kambarius savo aukštuose
įrengė, kokie pagrindiniai baldai juose yra, ką juose veikia. Pastebėjo, kad
dar kažko trūksta, dar kažką galima patobulinti, pakeisti. Taip atsirado
veidrodis, kėdutė, šaldytuvas pilnas įvairiausių maisto produktų, spintelės,
vonios burbuliukai ir pan.



Daugiabutis pastatytas, kambariai įrengti. Ko dar trūksta? Meda
pasakė, kad reikia namo gyventojų. Vaikai nuspalvino iškirptus namo
gyventojus. Name gyvens daug skirtingų žmonių: azijietis, neįgalusis, apkūnus
žmogus, juodaodis, mergaitė ir kt. Su vaikais pakalbėjome, kad pasaulyje yra
labai daug skirtingų žmonių, kad jie skiriasi odos spalva, kalba skirtingomis
kalbomis, turi sveikatos sutrikimų, keistų pomėgių ir pan. Vaikai nutarė, kad jie
visi gali gyventi jų pastatytame name, draugauti ir padėti. Žmogų sėdintį
invalido vežimėlyje, močiutę vaikai apgyvendino pirmame aukšte, kad būtų
patogu išeiti į lauką. Jauną mergaitę- penktame aukšte.

IŠVADA: turint įvairiausių medžiagų grupėje galima tapti
statybininkais ir pastatyti- sukonstruoti namą. O kambario dizaineriais tapti yra
dar paprasčiau- tereikia kurti. Veiklos metu ugdytiniai naudojo įvairius
metodus ir priemones skatinančias vaikus kurti, statyti, spręsti inžinerinius
iššūkius ir tobulinti meninius gabumus.






























