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Susipažinkite su drabužėliais
Stenkitės, kad vaikai teisingai įvardintų drabužėlius.

Savaitės uždaviniai
1. Siekti, kad vaikai suprastų, jog drabužėliai mus dengia, šildo,
puošia. 
2. Apiūrėtų, išbandytų, atrastų, kaip skirtingi drabužėliai ir
batukai užsagstomi, užrišami, dėvimi, kokių jie skirtingų spalvų,
įdomių medžiagų.  
3. Prisimintų kokie drabužėliai dėvimi, kai karšta, kai šalta, kai
lyja, vėjuota. 
4. Suprastų kuo skiriasi berniukų ir mergaičių drabužiai,
pratintųsi juos taisyklingai pavadinti. 
P.S. Būtų labai džiugu, kad galėtume pasidžiaugti Jūsų vaikučių
atliekamais darbeliais. Lauksiu fotogra�jų. :)

Rytinė mankšta
Prdėkime dieną mankšta.

Mankštos Dainelė - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

Mankšta vaikams gali tapti linksmu žaidimu
by Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

YOUTUBE

Pokalbiai su vaikais
Mokyti vaikus taisyklingai įvardinti ką jie daro su drabužėliais:
maunasi, aunasi, velkasi, juosiasi, rišasi, segasi, dedasi.
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"Drabužiai LT" programėlės (android,ios) video pristatymas
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Paklausykite dainelės "Rengiamės į lauką"

Rengiamės į lauką - Dainėlė
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

Susipažinkite su drabužėliais
Stenkitės, kad vaikai teisingai įvardintų drabužėlius.

Pabūkite dizaineriais
Šiandien pabūkime dizaineriais. Tokiu būdu kurdami rūbus
sunaudosite  spalvoto popieriaus likučius.  Nupieškite arba
atspausdinkite suknelės, kelnių, kepurės, kojinės ir kitų rūbų
siluetus. Žirklėmis, skylamušiu ar plėšydami, iš spalvoto
popieriaus pasidarykite detalių, kurias derinsite ir klijuosite ant
esamo eskizo.

Rūbų aplikacija
Šiandien pabūkime dizaineriais. Tokiu
būdu kurdami rūbus sunaudosite
spalvoto popieriaus likučius. 😉
Nupieškite arba atspausdinkite suknelės,
kelnių, kepurės, kojinės ir kitų rūbų
siluetus. Žirklėmis, skylamušiu ar plėšydami, iš spalvoto popieriaus
pasidarykite detalių, kurias derinsite ir klijuosite ant esamo eskizo.
Jeigu norite tikslių detalių, naudokite kalkę. SĖKMĖS KŪRYBOJE! 🙂

AMATUKAI

Žaidimas
Suskaičiuok kiek matai gyvūnėlių ir vietoj klaustuko įkelk
tinkamą skaitmenį. 

Animal CountIt | Digipuzzle.net
Learn to count with the CountIt game at
Digipuzzle.net

DIGIPUZZLE

Užduotėlė
Sujunkite skaičius (gali būti reikalinga tėvelių pagalba)

Užduotėlė
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Apvedžiokite rūbelius ir juos nuspalvinkite.

📹Nuspalvinkite

📹

Mokomės skaičiuoti

Mokomes Skaiciuoti nuo 1 - 10 - Mokomes Skaiciuoti
Lietuviskai
by Mokomes ir Zaidziam Kartu

YOUTUBE

📹Nepamirškite pažaisti

Nemokamos programėlės |
Mokomosios priemonės vaikams |
Žiburėlis.lt
NEVEIKIA PROGRAMĖLĖS? Peržvelkite
atnaujintą informaciją.

ZIBURELIS
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※※※※※※

Papildomos užduotėlės
1. Įvardinkite ir suskaičiuokite savo ir tėvelių drabužius.  
2. Suskaičiuokite kiek yra sagų, skylučių. 
3. Įtvirtinkite sąvokas "kiek", "tiek", "daugiau", "mažiau", "tiek pat",
naudoti jas kalboje.

📹Kaip taisyklingai rašyti skaičius

📹Kartojame

Dainelės

♫ Rankyčių dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

♫ Dantukų dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE
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