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DOVANŲ DIRBTUVĖJE
Made with a little mischief
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Šeima

Ryto mankšta su ryklių šeima

Pažiūrėk filmuką apie šeimą

Nupiešk savo šeimą ir virš jų surašyk:
mama/ tėtis/ sesė/ brolis
(Jei moki, užrašyk ir jų vardus)

Pasaka apie šeimą

Pasaka apie šeimą
by Joniškio kultūros centras

YOUTUBE

Sausainiai
Reikės/ 100 G miltų, 70 G sviesto, 30 G cukraus /visus
produktus sumaišyti,išminkyti tešlą,padaryti rutuliukus,suploti,
papuošti,iškepti ir pavaišinti  šeimos narius.Skanaus.

Nepamiršk atlikti užduotėlių
/kol kepa sausainiai gali rašyti/

https://padlet.com/aleksotosmalsuciai/iydwzuh0wjqgtf03
https://padlet.com/aleksotosmalsuciai
https://www.youtube.com/watch?v=enr7m1cNP6A
http://4.bp.blogspot.com/-9wm5TOBPZ1g/Ua-c2XslU2I/AAAAAAAAAJY/hO64bWckHt0/s1600/130411+MandM+pyrageliai.jpg
http://www.zmoniuknygos.lt/prekes_uploads/o/a8440fed2b6b71766ddbad1838e4724c.jpg


Dovana

Iš druskos tešlos padaryk dovaną ir
padovanok draugui
Reikės: 

1 stiklinės miltų
0,5 stiklinės druskos
iki 0,5 stiklinės vandens
maistinių dažų arba guašo

Eiga:
1. Sumaišome miltus su druska ir pilame tiek vandens, kad išeitų
išminkyti tešlą, panašią į plastiliną. Vandens neturėtų prireikti
daugiau nei 125 ml . 

2. Išminkę tešlą į vientisą minklę, lipdome iš jos iš karto, arba
nuspalvojame maistiniais dažais.

3. Dažymas maistiniais dažais:į druskos tešlą įvarviname kelis
lašus dažų ir išminkome, kad tolygiai pasiskirstytų. Druskos tešla
turi būti tokios konsistencijos, kad iš jos ką nors nulipdžius,
gaminys netrūkinėtų, jei trūkinėja, įlašinkime atsargiai dar kiek
vandens. 

Iš ausų krapštukų, pastilino ir pagaliuko,
padaryk gėles ir jas kam nors padovanok

Pasidaryk ir padovanok tam kam šiandien
liūdna.

Žaislas iš baliono ir miltų (pasidaryk pats)
by darykpats

YOUTUBE

https://www.gimtadieniomuge.lt/wp-content/uploads/2016/10/rudens-darbeliai-is-druskos-teslos-366x244.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/505743848/57901ea51ac65bfd7fc31f72895c2679/85c29d8a97c7ffd52f6b7d9236f736b6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=777QMR4cmQE


Para /rytas,diena,
vakaras,naktis/

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

YOUTUBE

diena naktis .mokomasis filmukas .
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Nuspalvink

Perlenk piešimo lapą i 4 dalis,kiekvienoje
dalyje užrašyk/RYTAS ,DIENA,
VAKARAS,NAKTIS/ ir nupiešk ką veiki tuo
paros metu?

Pabaik sakinius
Ryte aš... Dieną aš... Vakare aš... Naktį aš......

Laikrodukas
Ar pažįsti valandas?Kiek valandų turi para?Kelintą valandą tu
atsikeli?Kelintą valandą eini miegoti?Jei nori gerai jaustis,reikia
keltis ir gultis tuo pačiu metu.

Tekstas,sakinys,žodis

Užduotys:

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6OjVaodO0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M&t=125s
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/505743848/748003b00c84be2ac98c27280de8a3f0/5f409022b4c16aa85b8fb84590bd849c.jpg
http://www.purposegames.com/images/games/background/307/307892.png


※※※※※※

1. Sugalvok kuo daugiau žodžių iš savo pirmosios vardo raidės.
2.  Pabaik sakinius:
Aš gerai/blogai jaučiuosi, nes...
Aš labai mėgstu valgyti...
Kiekvieną dieną aš...
3. Pasek pasaką, kurią atsimeni.

Sujunk

Prisimink raides ir perskaityk

Pažiūrėk į paveikslėlį,išsirink labiausiai
patikusį gyvūną ir sukurk apie jį trumpą
pasakojimą.

Aukštas,žemas /daiktas,garsas/

Kas aukštesnis?
Medis ar krūmas
Pelė ar arklys
Dramblys ar ežys
Saga ar kėdė
Namas ar batas

Išmatuok savo ir šeimos narių ūgį ,nustatyk
kas yra aukščiausias.Keliais cm mama yra
žemesnė už tėtį?Visų šeimos narių ūgį
pavaizduok diagramoje.
pvz.10 cm-1 langelis
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