6B KLASĖ
NAMŲ DARBAI:
Data: balandžio 8 dienos
Mokinio vardas ir pavardė:------------------------------------------------------------Tėvelių parašas----------------------------------------------------------------------------GEOGRAFIJA:
šiandien pradėjome geografijos pamokas,

balandžio 22d. reikia padaryti lankstinuką (flayer) „Neringa“ .
TAI JAU PASKUTINIS ŠIŲ METŲ PROJEKTAS
Tai turi būti informacinis lankstinukas žmonėms, kurie nieko nežino apie Kuršių Neriją (Neringą) ir
nėra joje buvę.
ĮSIVAIZDUOKITE, KAD JŪS ESATE TURISTINĖS AGENTŪROS SAVININKAI, KURIE ORGANIZUOJA IŠVYKAS
Į NERINGĄ. JUMS REIKIA „PRITRAUKTI„ KUO DAUGIAU TURISTŲ Į ŠĮ GRAŽŲ LIETUVOS KAMPELĮ.
Internete google įrašykite žodį "Neringa" ir pastudijuokite kas ten parašyta, pasižiūrėkite nuotraukas.
Lankstinuke turi būti trumpai apibūdinti:
v Neringai priklausantys miesteliai: Juodkrantė, Pervalka, Preila ir Nida
v Architektūros (vokiško stiliaus ir šiaudiniais stogais namai) ir gamtos ypatumai (didelės smėlio
kopos, labai gražūs miškai, pušynai)
v Kokia Neringos geografinė padėtis, ar galima į Neringą nuvažiuoti mašina? Ar reikia plaukti
keltu?
v Kokio didumo ji yra?
Galima priklijuoti arba nupiešti paveikslėlius, žemėlapius.

SKAITOME:
skaitinius “Velykos" psl. 113-116 ir "Gailestingas sūnus" psl. 121-126. Atlikite visas po tekstais
esančias užduotis.

PASTABOS:

kitą šeštadienį, t.y. balandžio 14 d. į mokyklą nereikia, susitiksime balandžio 21 d.

Jei iškils klausimų skambinkite 6B klasės mokytojai Giedrei Savukynienei: tel.: 630-885-1969, arba
rašykite email: gsavukyniene@maironis.org, mielai atsakysiu.

Nida
Nida yra didžiausia
Neringos miesto
gyvenvietė. Čia gyvena
apie 1550 nuolatinių
gyventojų. Nidoje
atostogauja apie 50
tūkstančių poilsiautojų.
Čia yra V.K.Mizgirių gintaro
galerija-muziejus.
Juodkrantė
Juodkrantė yra antroji
pagal dydį Neringos
miesto gyvenvietė.
Čia yra Raganų kalnas ir
kopos.
Preila
Tai trečioji pagal dydį
Neringos miesto
gyvenvietė. Jūs čia
galėsite pailsėti ir
pamatyti Karvaičių kopą.
Pervalka
Mažiausia Neringos
gyvenvietė. Čia nuolat
gyvena tik kelios šeimos.
Čia jūs galėsite atitrūkti
nuo miesto šurmulio ir pailsėti.

Su šv. Velykomis Jus sveikina mokytoja Giedrė Savukynienė ir
mokytojos padėjėja Nora Klein!

Sužaliuos kalvelės pilkosGreitai šventosios Velykos!
Kai pavasaris už lango,
Saulė šildo melsvą dangų,
Žemę, medį, namo stogą,
Gydo liūdesį ir slogą.
Jau laukus žolelė kloja,
Ir medelis žalias moja.
Laukėm jų visus metus:
Sniegą nunešė lietus,
Nusivilko rūbą kelias,
Netelpa kalnuos upelis.
(Stanislovas Abromavičius)
( Šio eilėraščio mokytis mintinai nereikia J )

