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KOSMOSAS

Pažiūrėkite ką Kitsy nori jums papasakoti
apie kosmosą!

KITSY NUKELIAVO Į KOSMOSĄ?! 😲 Saulės sistema,
žvaigždės, paukščių takas ir DAUG EKSPERIMENTŲ! 🔥
by Kitsy

YOUTUBE

Norint stebėti dangaus kūnus, reikalingi
specialūs prietaisai. Galbūt žinai su kokiais
prietaisais galima tyrinėti ir pamatyti
dangaus kūnus? Koks prietaisas
pavaizduotas paveikslėlyje?

Paklausyk kokius garsus planetos skleidžia
kosmose! Kokį garsą skleidžia Venera,
Žemė, Saturnas?

All Planet Sounds From Space (In our Solar System)
by Aryan Nobakht

YOUTUBE

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasakyk kurios
planetos yra didelės, o kurios mažos.
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Pažaiskite žaidimą ir padėkite Nežiniukui
nuskristi į komosą!

ARTI - TOLI

Kaip manote, kada daiktus galime ištirti
geriau? Kai jie yra toli ar kai arti?

Koks daiktas pavaizduotas antrame
paveikslėlyje? Rask tą daiktą pirmame
paveikslėlyje.

Pažaiskite žaidimą "Arti - toli".

PASKRAIDYKIME (temai ANT
STOGO)
1) KOKIOJE PLANETOJE GYVENA
ŽMONĖS? a) ŽEMĖ b) JUPITERIS c)
VENERA d) SATURNAS 2) KURIS
PRIETAISAS PADEDA TYRINĖTI
ŽVAIGŽDES IR KITUS DANGAUS KŪNUS?
a) ŽIŪRONAI b) TELESKOPAS c) PADIDINIMO STIKLAS d)
PERISKOPAS 3) KOKIĄ PLANETĄ VADINA "RAUDONĄJA"? a) URANAS
b) ŽEMĖ c) MARSAS 4) KIEK PLANETŲ YRA SAULĖS SISTEMOJE?

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

MĖNULIS

Pažiūrėkite filmuką apie mėnulį.

Mėnulis, mėnulio fazės ir saulės užtemimas - Vaikų
enciklopedija
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

Į ką tau panašus mėnulis? Gal į kamuolį,
blyną ar rutulį? Pažiūrėk į paveikslėlį ir
pasakyk kiek jame yra rutulių ir kiek yra
apskritimų.
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Pasiklausykite pasakos ir atsakykite į
klausimus: Kas turėtų rūpintis mėnulio
švara? Kokius darbus turi atlikti lokiai?
Kodėl mėnulis apsineša dulkėmis? Kas kiek
mėnulyje daroma tvarka?

DELFI pasakos: mėnulio lokiai
DELFI - Nuo gruodžio 1-osios iki pat Šv.
Kalėdų, kiekvieną vakarą, 18 val., DELFI
portalo lankytojams grafikas,
iliustratorius ir rašytojas Kęstutis
Kasparavičius padovanos po įgarsintą
pasaką. Tai tarsi savotiškas advento kalendorius DELFI portale,
skaičiuojantis likusias dienas iki gražiausių metų švenčių.

DELFI

DIENA - NAKTIS

Ar dieną galime pamatyti žvaigždes? Kaip
manai, kur dieną dingsta žvaigždės?

Pasiklausyk kodėl diena keičia naktį.

para,metai www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei .Dirba ir
planšetėse
by Arturas Kareckas

YOUTUBE
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RAIDĖ P

Ar pažysti šią raidę? Pagalvok, kokius
žodžius žinai prasidedančius ar turinčius
garsą P. Pabandyk perskaityti tekstą.

Apvedžiok didžiąją ir mažąją P raides.

Surask žodžius ir juos išbrauk.

KŪRYBINĖ UŽDUOTIS

Sukurkite raketą!
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