INSTRUKCIJOS SUAUGUSIESIEMS

Šiame puslapyje rasite:
●

●
●

du vaizdo įrašus, parengtus vadovaujantis praktinio mokymo principais: teorija,
demonstracija, paaiškinimu ir pakartojimu. Šias vaizdo pamokas kurti padėjo
profesionalūs plaukimo treneriai. Vaizdo įrašuose aptariami svarbiausi plaukimo ir
saugaus elgesio vandenyje aspektai;
edukacinius komiksus, parengtus saugaus elgesio vandenyje tema;
papildomą medžiagą, kuri leis vaikams pasikartoti įgytas žinias ir kartu linksmai
praleisti laiką mokykloje arba namuose.

Skiltis „Apie projektą“
Kviečiame susipažinti su projekto aktualumu, tikslais ir projektą koordinavusiais specialistais.

Skiltis „Pamokos“
Čia rasite 3 dalių komiksus:
1. Leonardas prie ežero.
2. Leonardas prie jūros.
3. Leonardas žiemą.
Istorijos vystomos remiantis realių atvejų analize. Komiksas rašomas ir vaizduojamas taip,
kad esminėse vietose edukatoriai galėtų paklausti vaikų: „Kaip elgtumėtės jūs?“, „Ar šis
veikėjas teisingai pasielgė?“ ir pan.
Skaitydami komiksą vis susidursite su iliustruota viktorina. Tai interaktyvi žinių patikrinimo
priemonė, kuri skatina vaikus atidžiau skaityti turinį, padeda sparčiau įsisavinti gautą
informaciją. Kiekvienoje temoje yra bent po 7 iliustruotas situacijas-klausimus, kurie atspindi
pagrindinius įvykius komikse. Šalia klausimo pateikiami keli atsakymų variantai. Atsakius į
klausimą teisingai, skaitoma toliau, o atsakius neteisingai – skaitytojas bando dar kartą, kol
pažymi teisingą atsakymą.
Komiksą galima skaityti interneto svetainėje www.saugumasvandenyje.lt prisijungus per
kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną. Neturintiems galimybės to padaryti siūlome per
išmanųjį įrenginį komiksus atsisiųsti PDF formatu iš skilties „Papildoma medžiaga“ ir
atsispausdinti. Deja, šiuo atveju prarasite galimybę spręsti viktorinos užduotis, kurias kitu
atveju vaikai sutiktų virtualiai skaitydami komiksą.

Skiltis „Papildoma medžiaga“
Tai įvairios, smagios papildomos užduotys vaikams, skirtos pasikartoti bei įtvirtinti įgytas
žinias. Tiesiog atsisiųskite jas į kompiuterį, atsispausdinkite ir pirmyn!
1. „Knygiukai“
Siluetinės iliustracijos su komikso herojais pasakoja apie įvairius nuotykius prie
vandens. Du iliustraciniai pasakojimai pateikiami netradiciniu knygelės formatu.
Vaikams tereiks pagal instrukciją jas sulankstyti. Spalvindami siluetus vaikai prisimins
galimus pavojus prie vandens bei gebės juos atpažinti. Mažųjų lauks ir kūrybinė
užduotis – sukurti savo „knygiuko“ viršelį ir istorijos pabaigą.
2. „Sukurk savo komiksą!“
Leonardo komiksų įkvėptiems vaikams – dar viena kūrybinė užduotis. Jos tikslas –
sukurti savo komiksą. Kad būtų linksmiau, pateikiami komiksų šablonai, herojų,
įvairių saugos priemonių iliustracijos.
3. „Surask skirtumus“
Tai žinių patikrinimo užduotis. Paveikslėliuose vaikai turės surasti skirtumus – kur
vaizduojamas saugus ir nesaugus veikėjų elgesys. Suradus tereiks juos pažymėti.
Paveikslėlį, kuriame vaizduojami visi saugiai besielgiantys veikėjai, reikės nuspalvinti.
Čia rasite keturias paveikslėlių grupes: elgesys prie ežero, baseino, jūros ir upės, kad
mažieji tikrai žinotų, kaip saugiai elgtis prie kiekvieno vandens telkinio.

Siūlome dar vieną turiningą veiklą, kuri įtrauks visus šeimos narius ar klasės draugus. Tai
stalo žaidimas „Leonardo nuotykiai“.
Tai žaidimas, leidžiantis smagiai praleisti pertraukas mokykloje arba jaukiai ir prasmingai
laisvalaikį su šeima. Žaidime vaizduojama Alisos ir Leonardo kelionė po Lietuvos vandens
telkinius. Kaip žaisti? Startuojama taške A. Dalyviai meta kauliuką ir juda per Lietuvos
vandens kurortus pagal iškritusį taškų kiekį. Kiekvienas langelis, išskyrus saugias zonas,
žymi pavojingą situaciją prie vandens. Patekęs ant tokio langelio žaidėjas turi atsakyti į
kortelių klausimą. Jei atsakoma teisingai, pasiliekama esamame taške, jei atsakoma
neteisingai – grįžtama atgal. Laimi tas žaidėjas, kuris pirmasis apkeliauja Lietuvą ir baigia
kelionę Z taške.
Žaidimo lentą, figūrėles ir klausimus reikia atsispausdinti bei paruošti žaidimui. Taip pat
reikalinga turėti savo žaidimo kauliuką ar bet kokią jo alternatyvą.

Kaip organizuoti užsiėmimus su „Leonardo nuotykiais“?

Pasiruošimas:
1. Susipažinkite su interneto svetainės turiniu, mokomąja medžiaga, pateiktomis
mokymo galimybėmis.
2. Pasirinkite pamokos veiklų vykdymo formatą ir pasiruoškite vieną ar kelis variantus:
a. Kompiuterius.
b. Projektorių.
c. Planšetes.
d. Atspausdintas užduotis (efektyviai, interaktyviai pamokai siūlome rinktis a, b
arba c variantus, nes vaikai galės pasitikrinti įgytas žinias viktorinoje, d
variantas tokios galimybės neturi).
Įvadas:
1.
2.
3.
4.
5.

Papasakokite vaikams, apie ką mokysitės.
Pristatykite temą.
Paklauskite, ką vaikai jau žino.
Padiskutuokite, kodėl svarbu žinoti apie saugų elgesį prie vandens.
Supažindinkite su pamokos eiga, komikso principais.

Eiga:
1. Supažindinkite vaikus su interneto svetaine, paaiškinkite kam ji skirta. Jeigu dirbate
su atspausdinta medžiaga, papasakokite apie šią svetainę, patarkite apsilankyti.
2. Parodykite vaikams vaizdo medžiagą (2 vaizdo įrašai), padiskutuokite, akcentuokite
svarbiausias vietas.
3. Pereikite prie komiksų. Skaitykite kartu, individualiai arba grupėmis. Esant poreikiui,
paskatinkite vaikų įsitraukimą, užduodami papildomus klausimus.
4. Pasiekus viktoriną ir vaikams atsakius neteisingai, galite kartu padiskutuoti, kodėl šis
atsakymas neteisingas.
Pabaiga:
1. Refleksija. Prisiminkite, ko išmokote per pamoką. Dar kartą su vaikais akcentuokite
svarbiausias taisykles, ką reikėtų prisiminti. Tai galite daryti žaidimo forma,
pavyzdžiui, metate kamuoliuką ir mokinys pasako, ką naujo sužinojo pamokoje.
2. Leiskite vaikams paspėlioti, apie kokį vandens telkinį galėtų būti kita tema, kokių
vandens telkinių dar yra, kurie liko neaptarti.
3. Nepamirškite papildomų užduočių. Kad naujos žinios būtų įsisavintos, užduokite,
pavyzdžiui, stalo žaidimą kaip namų darbus arba kaip rekomendacinę veiklą
namuose kartu su tėveliais.

