Pasaulio pažinimasLapkritis

6. Nervų sistema
1

3 savaitė
4

Pažymėk grupę, kurioje nupiešti pagrindiniai žmogaus pojūčiai.

Kaip juntame aplinką

Ar žinai, kad atmintį galime lavinti? Vienas iš būdų – vakare atsiminti ir
pabandyti išvardyti praėjusios dienos įvykius iš eilės. Pamėgink atlikti
tokį tyrimą. Susitark su mama ar tėčiu ir visą savaitę kiekvieną vakarą ku
riam nors iš jų vardyk iš eilės, ką veikei. Po savaitės parašyk, ką pastebėjai.

Ryte atsikėliau,
nusiprausiau duše, išsivaliau
dantis, apsirengiau, tada
pasiklojau lovą, papusryčiavau,
apsiaviau batus, užsidėjau
kuprinę...

2

Kad nervų sistema būtų sveika, būtina ja rūpintis. Reikia vengti žalingų įpročių,
reguliariai sportuoti, visavertiškai ilsėtis ir sveikai maitintis. Paaiškink konkre
čiau, kaip galėtume rūpintis nervų sistema.
• Vengti žalingų įpročių – tai ..............................................................................................
• Reguliariai sportuoti – tai ...................................................................................................
• Visavertiškai ilsėtis – tai .......................................................................................................
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• Sveikai maitintis ir gerti pakankamai vandens – .......................................................

• Mano pastebėjimai apie atminties lavinimą po savaitės:

........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Pažvelk į iliustracijas ir pažymėk, kuriais pojūčiais gali įsitikinti, ar tikrai abiejuo
se puodeliuose arbata yra karšta.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5

lytėjimu

12

uosle

rega

skoniu

klausa

Regėjimo netekę žmonės geriausiai pasaulį pažįsta lytėjimu ir klausa,
mat šitie du pojūčiai tada ypač užaštrėja, tampa labai jautrūs. Pabandyk
ir tu patreniruoti savo lytėjimo pojūtį ir pramankštinti smegenis. Iš pinigi
nės išsitrauk visas monetas, užsimerk, imk jas po vieną ir, liesdamas vien
pirštų galiukais, atspėk, kokią monetą laikai delne. Paprašyk draugo, kad
stebėtų tavo spėjimus ir lapelyje sužymėtų teisingus.
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GIMTOJI KALBA

Lapkritis

16. Aiškinuosi vaizdingus žodžių junginius

3 savaitė

Kaip juntame aplinką

2. Paanalizuok šią iliustraciją. Sugalvok šiam šuneliui vardą ir parašyk pasakojimą.
Rašydamas vartok 1 užduoties vaizdingus perkeltinės reikšmės žodžių junginius.

Savais žodžiais paaiškink, kaip supranti šiuos vaizdingus perkeltinės
reikšmės žodžių junginius.
Iš kailio nertis – .......................................................................................................

Sveiką kailį išnešti – ..............................................................................................

Iš galvos išgaruoti – ..............................................................................................

Uodegą vizginti – ..................................................................................................

Nosį riesti – ..............................................................................................................

Kinkas drebinti – ....................................................................................................
Iš knygos „Linksmų plaučių, vieno kaulo“

1. Nurašyk pabrauktus veiksmažodžius. Sutartiniais ženklais pažymėk reikšmines
žodžių dalis.

Sugalvok ir užrašyk kuo daugiau giminiškų žodžių šiems veiksmažo
džiams. Sutartiniais ženklais pažymėk žodžių šaknis.
Rado – ........................................................................................................................................................
Kasė – .........................................................................................................................................................
Puolė – ......................................................................................................................................................
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muzika

Lapkritis

5. Muzikiniai receptai

Kaip juntame aplinką

6. Muzikos poveikis žmogui

Plodamas skanduok daržovių pavadinimus. Vietoj taškelių parašyk
natas.

1

3 savaitė

1

Nuspalvink tinkamus atsakymus.
Muzikos terapijos metu žmogus:

burokas

aktyviai sp

ridikėlis

. . .

ortuoja

. . . .

energingai šoka

agurotis

agurkas

uzikos

žiūri televizorių

tais

pats groja muzikos instrumen

. . . .

. . .

klausosi ramios m

2

Klausydamasis ramios muzikos (vadovėlio p. 123), kūno judesiais išreikšk
pavaizduotus gamtos reiškinius.

baklažanas

svogūnas

. . . .

. . .

česnakas

ropė

. . .

. .

1

V tema

Padainuokite dainelę dviem balsais arba pagrokite: žemesnį
balsą – ksilofonu, o aukštesnį – fleita.
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