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Dainelės

Vaikiškos Kalėdinės Dainelės 2020 • Lietuviškų Kalėdinių
Dainų Rinkinys •
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

INNER KIDS - LET IT GO | FROZEN
by ดิ อินเนอร สตูดิโอ

YOUTUBE

Džiaugsmingų šventų Kalėdų | Kalėdinės dainos | Lietuviškos
vaikiškos dainelės
by Lietuviškos vaikiškos dainelės

YOUTUBE

Kalėdinė daina ,,Laiškas Kalėdų seneliui''
by Fėjų slėnis

YOUTUBE

Šokiai

https://padlet.com/rasytejur/4wic0zu8s4paop08
https://padlet.com/rasytejur
https://www.youtube.com/watch?v=h-Cw9WHgXAY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-ZQWROpBc84
https://www.youtube.com/watch?v=U4vGR6E0WeM
https://www.youtube.com/watch?v=t34k4ESQN-E


Just Dance 2020: Jingle Bells by Santa Clones | Official Track
Gameplay [US]
by Just Dance

YOUTUBE

Eilėraštukai
Sniego senis 
Prie upelio stačiau senį, 
Sniego senį – besmegenį. 
Kur reikėjo smegenų, 
Dėjau gabalus ledų. 

Ant galvos užmoviau puodą 
Ir įspaudžiau rankon šluotą, 
Nosies vieton – morką ilgą 
Ir buvau labai laiminga.

Irena Steišūnienė „Kalėdų džiaugsmas“ Kalėdos, kalėdos, Tai
šventė šviesi. Kalėdos, kalėdos, Mes džaugiamės visi. Eglutė,
eglutė, Eglutė žalia Jau stovi mūs salėj Visa išpuošta. Kalėdų
seneli, Ateiki greičiau, Atnešk dovanėlę, Kurios aš prašiau.

Zita Gaižauskaitė „Kalėdų žvaigždelė“
Geroji žemele, 
Parodyk man kelią 
Į šviesią ir tyrą 
Kalėdų žvaigždelę.
Kai niekas nemato, 
Kai niekas negirdi, 
Kai angelas basas 
Ateina į širdį.
Ateina į širdį 
Tik vaikiškai tyrą. 
Balti žiedlapėliai 
Ant delno pabyra.
Balti žiedlapėliai 
Parodys tau kelią 
Į nuostabiai tyrą 
Kalėdų žvaigždelę.

Filmukai

Senelis Šaltis ir vasara
by pval

YOUTUBE

Filmukas apie Kalėdas (trumpas)
by Lеонид

YOUTUBE

Žaidimas „Sniego malūnas“
by ABC pilis

YOUTUBE

Kūrybiniai darbeliai
Darbeliai iš vatos 
Šie darbeliai ugdo motorikos sugebėjimus, rankos judesius. Šie

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jBsBgkyYB68
https://www.youtube.com/watch?v=VdZG1NXNjck
https://www.youtube.com/watch?v=g5An2VpYepo&feature=share&fbclid=IwAR1rcSRvxt-pLjGRuS1qz84TNykrNsmav23UgXERilPLom-h6i0r-jYMits
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0j9Mx6ExxMeU4KvBs9UW7A87ZLSa42m6akddu5B19bSHXB3q7lbtfMN3c&v=B-75wqfwgN0&feature=youtu.be


įgūdžiai reikalingi kalbai, rašymui. Todėl leiskite vaikams
namuose šiek tiek pašiukšlinti, kol klijuos šiuos darbelius. 

DIY Christmas Crafts for Kids
by Kids Art & Craft

FACEBOOK

Eglutės iš popieriaus bei skalbinių segtukų
Iš popieriaus iškerpame trikampius ir juos dekoruojame:
piešiame; klijuojame blizgučius, sagutes, konfeti, spalvoto
popieriaus gumuliukus; galime apvyti siūlais (siūlo abu galiukus
priklijuojame kitoje eglutės pusėje). Tada segame skalbinių
segtuką – eglutės kamieną ir pastatome. Svarbu, kad segtukai
būtų kokybiški, lygia apatine dalimi – tik tokie stovės ir
negriuvinės. Jei dėl nekokybiškų segtukų eglutės virsta, siūlau jas
prilipdyti su plastelinu.

Užduotėlės
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