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Gerbiami Tėvai/Globėjai, 

 

Jūs turbūt jau žinote, kad buvo priimtas sprendimas uždaryti mokyklas. Kol mokykla bus uždaryta mes tikimės jus pilnai informuoti 

apie tolesnę plėtrą Jūsų vaiko lavinimui.  

Bendradarbiavimas 

Kasdien bus atnaujinta informacija apie Koronovirusą mūsų mokyklos tinklalapyje.    

Dėl bendrų klausimų prašom kreiptis į ofisą admin:@oakleyvaleprimary.org 

Palaikymas ir pagalba jūsų vaikui per mokyklos uždarymo laikotarpį  

Kol mokykla bus uždaryta, norime įsitikinti kad būtų minimali įtaka jūsų vaiko ilgesniam mokymuisi. Tam, kad padėtume šiuo 

laikotarpiu išlaikyti akademines žinias, mes siūlome praleisti laiko kievieną dieną duotoms pagal programą užduotims .  

Purple Mash Purple Mash Mokymosi platforma naudojama Peckover. Kiekvieną dieną Jūsų Mokytoja/s užduos naujas užduotis. 

Jūsų vaiko prisijungimo detalės pridėtos prie šio laiško.    

Skaitymas:  

Prašom skaityti duotas knygas kasdien.  

Skaitymo užduotys bus paskirtos klasės mokytojo/s per Purple Mash – prašom pasitikrinti reguliariai.  

Matematika:  

Užduotys bus užduodamos per  Purple Mash - prašom pasitikrinti reguliariai. 

Prašom paraginkite vaikus naudotis  PiXL Daugybos lentele kasdien (Prisijungimo detalės duotos) 

Projektai: 

Mokytojai jums skirs užduotis per Purple Mash kasdien. Taip pat galite išbandyti žemiau duotus projektus pagal amžiaus grupes 

bet galite pasirinkti pagal vaiko poreikius ar daryti bendrą projektą su broliais ar seserimis.  

  

Darželis  Išmokti dainelių-nursery rhymes.  

Vaidinti pagal mėgstamas pasakas ir  kalbėti kaip veikėjai jaučiasi  

Išmokti naują šokį.  

Surinkti ir padaryti paveikslą iš natūralių išteklių.  

Paruošiamoji klasė  Nupieškite po paveiksliuką kasdien ir parašykite po sakinį.   
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Pagaminkite ką nors iš atliekų/nereikalingų medžiagų. 

Paieškokite geometrinių figūrų savo namuose ar sode.  

Pirmokai Parašykite instrukcijas/receptą kažko, ką gaminsite namuose.  

 Atpasakokite pasaką 

Paieškokite vabaliukų savo sode ir aprašykite/nupieškite ką radote.  

Antrokai Atpasakokite tradicinę pasaką su skirtinga pabaiga.  

 Sukurkite viktoriną pagal einamą klasės temą 

 Sukurkite naują žaislą ir paaiškinkite kaip jis veikia.  

Trečiokai   Surašykite faktus pagal klasėje einamą temą. 

Sužinokite iš kur kilus jūsų šeima ir sudarykite giminės medį. 

Parašykite akrostinį eilėraštį pagal einamą temą 

Nupieškite savo kambarį ir parašykite iš ko padarytos jame esančios medžagos.   

 Suplanuokite savo idealų kambarį  

Ketvirtokai   Parašykite kelionės gidą į Europos šalį  

 Atlikite apklausą ir surašykite duomenis į stulpelinę lentelę. 

 Suprojektuokite ir pagaminkite paukščių lesyklėlę.  

Sukurkite stalo žaidimą pagal einamą temą.  

Sukurkite knygutę su paveiksliukais jaunesniam vaikui  

Penktokai  Parašykite reportažą laikraščiui apie esamą padėtį 

 Parašykite komentarus apie peržiūrėtą filmą ar televizijos programą.  

Pagaminkite muzikinį instrumentą iš atliekų/išmetamųjų medžiagų  

 Sukurkite šokį, kurio galėtumėte išmokyti draugus.  

Šeštokai  Pasikartokite ir padarykite  mokytojų duotas SAT’s užduotis  

Parašykite argumentuotą išvadą apie dabartinę padėtį  

 Pagaminkite varomą mašiną/transporto priemonę.  

Padarykite knygute su iššokančiais paveiksliukais jaunesniems vaikams   

 Išmokite eilėraštį atmintinai.  

  KItiems: 

Pažaiskite stalo žaidimą 

Pastatykite sau vietą/guolį/urvą/palapinę viduje ar lauke  

 Pagaminkite valgyti 
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 Sužinokite kokius darbus dirbo jūsų protėviai 

 Sukurkite ir dalyaukite šeimos pratimuose. 

 Nupieškite žemėlapį tikrą ar įsivaizduojamą.  

 Sukurkite vaidinimą ir suvaidinkite  

 

Kompiuteriai  

Prašom paraginti vaikus naudotis Purple Mash reguliariai kasdien kad atliktų mokytojų užduotas užduotis.  

Twinkl yra internetinė mokomoji platforma, kuri siūlo vieno mėnesio nemokamą naudojimą šiuo metu.  www.twinkl.co.uk/offer 

naudokite kodą  UKTWINKLHELPS 

Naudingi mokymosi tinklalapiai  

Pagrindiniai  

www.bbc.co.uk/bitesize   

www.primarygamesarena.com – daug mokslinių žaidimų, taip pat kaip ir pagal mokymosi programą 

www.activityvillage.co.uk  

www.primaryresources.co.uk  

 Matematika  

www.topmarks.co.uk – paspauskite ant mokomųjų žaidimų.  

www.mathszone.co.uk  

www.nrich.maths.org – problemų sprendimo užduotys.  

www.mathsplayground.co.uk 

Anglų 

www.worldstories.org.uk – audio knygos.  

www.phonicsplay.co.uk  

 Science/Mokslas  

www.nasa.gov/kidsclub   

www.brainpop.com/science  

www.sciencekids.co.nz   

 Istorija 

www.historyforkids.net  

Geografija  

www.natgeokids.com  

  

Fizinis lavinimas  

www.nhs.uk/change4life/activit 
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 Mes jus informuosime apie gautus atnaujinimus ir lauksime grįžtančių į  mokyklą. 

Emma Goodwin 

 

 

 

 


