PASAULIO PAŽINIMAS

Gegužė

2. PASLAUGŲ TEIKĖJAI IR
GAMINTOJAI
1

Kokios šių žmonių profesijos? Jei tai paslaugų teikėjas,
į tuščią langelį įrašyk raidę P, o jei daiktų gamintojas – G.

1 savaitė
2

Profesijos

Parašyk, kuo dirba tavo tėveliai.
Kas jie – paslaugų teikėjai ar daiktų gamintojai?

Mano mama dirba ........................................................................................ .
Ji ............................................................................................................................ .
Mano tėtis dirba ............................................................................................ .
Jis .......................................................................................................................... .
3

Atlik tyrimą ir išsiaiškink, kuo dirba tavo klasės draugų
tėveliai. Ko iš jų daugiau: paslaugų teikėjų ar gamintojų?
MAMOS
Paslaugų teikėjos

Daiktų gamintojos
TĖČIAI

Paslaugų teikėjai

Daiktų gamintojai

• Ką sužinojai atlikęs tyrimą? Užbaik žemiau parašytus sakinius.
• Mano klasės draugų mamos daugiausia yra .....................................
.............................................................................................................................. .
• Mano klasės draugų tėčiai daugiausia yra .........................................
.............................................................................................................................. .
4

4

Pažymėk, kuriuos iš šių daiktų tu gali pagaminti pats.

5

GIMTOJI KALBA

Gegužė

4. KAIP ATSIRADO PROFESIJOS?

1 savaitė
3

Profesijos
Parašyk profesiją.

Įrašyk praleistas raides.

1

t

d

Alma Karosaitė

DRĄSŪS, STIPRŪS,
VIKRŪS
Miške nori kur is
Krepšinio koman a,
Tik renerio niekaip
Žai ėjai neran a,
Nes reneris uri
Kiekvieną supras i
Ir kamuolį
Taikliai išmoky i mes

i.

Dėl blogo charak erio
Vilkas ne inka,
Meška inginė,
O lapu ė klas inga.
Ir bebrui
Žai imai ikriausiai nerūpi,
Tik žiūri,
Kaip me į įvers i į upę.

• Parašyk, kokia profesija yra
paminėta šiame eilėraštyje.
• Koks turi būti žmogus,
pasirinkęs šią profesiją?
K N A T U R S
Nuspalvink žodžius nurodytomis spalvomis.

2

Koks? – mėlyna
stiprus

atkaklus

mandagus
20

maloni
stipri

Kokia? – geltona
vikri

mandagi

malonus

vikrus

atkakli
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MATEMATIKA

Gegužė

3. MASĖ
1

2

Profesijos

4. DIAGRAMOS, LENTELĖS

Apskaičiuok antrojo maišo masę.

13 kg
47 kg
mažiau
Sprendimas

1 savaitė

1

22 kg

36 kg
daugiau

Sprendimas

Įrašyk žodžius sunkesnis arba lengvesnis.

Sprendimai

Namų statybos įmonei reikėjo:
• 16 mūrininkų,
• tinkuotojų – 4 daugiau negu mūrininkų,
• dažytojų – 10 daugiau negu mūrininkų,
• stalių – 5 mažiau negu mūrininkų.
Diagramoje pažymėk kiekvienos specialybės darbininkų skaičių.
Staliai

Obuolys yra

už kriaušę.

Kriaušė yra

už citriną.

Citrina yra

už obuolį.

Dažytojai
Tinkuotojai
Mūrininkai

Kas yra sunkiausias?

0

Kas yra lengviausias?
3

Baik piešti ornamentą.

2

5

10
15
20
Darbininkų skaičius

25

30

Nupiešk lentelėje figūras
taip, kad nė
vienoje eilutėje ir stulpelyje
nebūtų vienodų.
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