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Kalėdinių švieselių magija�
Leiskime vaikams tikėti Kalėdų Senelio pasaka. Tikėjimas stebuklais, savyje nešančiais gėrį, ir yra didžiausias
skirtumas tarp vaiko ir suaugusio žmogaus. Vaikams yra būdingas vadinamasis maginis mąstymas, dažnai
neparemtas priežasties-pasekmės ryšiais. Todėl vaikystėje viskas atrodo gerokai paprasčiau, kai tikima
Kalėdų Seneliu, Dantukų fėja ar kitais pasakiškais personažais.🎅 2020.12.21–2021.01.03
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Padainuokime

Kalėdinės dainelės

TYLI NAKTIS 🎄 Vaikiškos Dainelės. Lietuviškos Kalėdinės
Dainos Vaikams 2020.
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Mažų rankučių atradimai

Sniego seniai besmegeniai
Namuose karaliauja sniego seniai besmegeniai! Ir viskas taip
paprasta - iš baltų popieriaus lapų reikia paruošti tris didelius
sniego senius, šalia pridėti įvairių kaspinėlių, kaladėlių, sagučių
bei žvaigdučių ir pakviesti vaikučius leistis į snieguotus
nuotykius drauge. Galima juos puošti ne tik su nuimamomis
detalėmis, bet ir piešti, klijuoti lipdukus ar tapyti su guašu.
Sniego senis vienas, o galimybių daugybė! Statome kartu? Bus
labai smagu!⛄ 
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Kalėdų Senelio pasaka
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Kalėdų Senelio pasaka
by Atostogų parkas
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Vilkas, Lapė ir Kalėdos

Vilkas ir Lapė ir Kalėdos | Kalėdinė pasaka vaikams
by Zuki Pasakėlės
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Kalėdinės eglutės
Iš mažų delniukų padarytos eglutės idėją radome antros klasės
anglų kalbos vadovėlyje. Susižavėjome ja ir kadangi ruošiamės
Kalėdoms, nutarėme pasidaryti. 
Nusipieškite ir iškirpkite daug savo delniukų. Iš kartono
iškirpkite trikampį ir nuo apačios pradėkite juos klijuoti. Vėliau
eglute dekoruojame: piešiame; klijuojame blizgučius, sagutes,
konfeti, spalvoto popieriaus gumuliukus.🎄 

Klijuojant delniukus aplinkui butelį, turėsite tikrų tikriausią eglę.

Kalėdų senis tikrai apsidžiaugs radęs tokią originalią eglutę ir
paliks dovanėlę.

Pagalvokime

Kalėdų mįslė
Nors ką tik gimęs, 
Jį vadina seniu. 
Nors jis ne žilas, 
Bet baltas ir be plaukų. 
Nors visad tyli, 
Bet sako, kad jis be smegenų 
Tai kas jis?
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Kalėdiniai paveikslėliai
Trumpam tapkime nykštukais ir pagaminkime šventinių atvirukų
- viskas, ko prireiks, tai balto popieriaus lapų, teptukų, guašo,
klijų ir vatos! Atvirukus galima kurti pačius įvairiauisus, iš pirštų,
delnų ir pėdučių galime pagaminti skirtingus kalėdinius herojus.  

Beje, tai gali būti ne tik atvirukai, bet ir įrėminti paveiksliukai,
kasmet primenantys, kaip auga vaiko pėdutės ir delniukai! 🎁
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