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Kūčiuk, kokia tavo istorija?
Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkiu, kad šis
nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui,
gyvenimo peržvelgimui ir naujų planų kūrimui.
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Antradienis (12 - 22)

Rytą pradėkime su šokiais!

VAIKŲ ŽIEMOS DISKOTEKA - Linksmiausių dainelių rinkinys
by DŽIMBA

YOUTUBE

Vaizdo pamoka "Steam. Dovanų popierius."
Pasiūlykite vaikams pasigaminti rankų darbo dovanų popierių.

Vaizdo pamoka "Steam. Dovanų popierius."
by inkarelis

YOUTUBE

Nykštukas!
Mes jau pasigaminome nykštuką, tad kviečiame ir kitus vaikučius
juos pasigaminti. 

Reikės: 
Spalvoto popieriaus; 
Klijų; 
Įvairių papuošimui tinkamų blizgučių;

https://padlet.com/dvaliuskeviciene1/oczb7ivq0tpnhnhb
https://padlet.com/dvaliuskeviciene1
https://www.youtube.com/watch?v=lSZl-3qzZOY
https://www.youtube.com/watch?v=ZV96_jqeKJE


Atlik KVUB užduotį :)

Ar moki suskaičiuoti iki 20? Iškirpk skaičių korteles ir suklijuok į
tinkamas vietas. 
Užduotį rasite užduočių aplankale.

✅ Skaičiuojame 1-20 | SmartkinderTV
by SmartKinderTV

YOUTUBE

Trečiadienis (12 - 23)

Kalėdinis žaidimas vaikams

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/2d29cc2b667605e2c6ecbf2645e4bc67/132229020_155669946323216_4378714233303102329_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/873ac9853e236740e2df0f763ff1ab26/132046461_432052624514145_488837331491017803_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/a16bd40d2f9ca74f3d93c73290884573/131471841_427699835034356_4092773148741602238_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vdj68ouqfZg


KALĖDINIS ŽODYNĖLIS VAIKAMS | KAS TAI? | SU UŽDUOTIMI
by EducaUniverse

YOUTUBE

Mūsų jau pamėgtos Vilko ir lapės pasakos.
Šias pasakas kuria 6- rių metų Amelija, kuri šias pasakas kuria ir
pasakoja savo broliukui.

Vilkas ir Lapė ir Kalėdos | Kalėdinė pasaka vaikams
by Zuki Pasakėlės

YOUTUBE

Parneškite vaikams Kalėdų nuotaiką į
namus ir dovanokite Kalėdų stebuklą jiems
kas vakarą

Kalėdų Senelio pasaka
by Atostogų parkas

YOUTUBE

Atlik KVUB užduotį :)
Iškirpk korteles su skaičiais. Išsiaiškink, kurie skaičiai kuriam
termometrui tinka. Suklijuok, kokia  temperatūra rodo, kad lauke
tikrai šalta? Kokia temperatūra rodo, kad atėjo vasara? 

Užduotį rasi užduočių aplankale.

https://www.youtube.com/watch?v=PtWMvyMyveI
https://www.youtube.com/watch?v=SHzhdxiWHvU
https://www.youtube.com/watch?v=708Fe7Yzwg0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/664138592512477aa4bd786ee3169d6f/132044893_229224278729169_6001086544503779969_n.jpg


Sniego miestas
Gaila, kad lauke nėra sniego. Tačiau mes galime pasigaminti
sniego miestą patys! 

Reikės: 
Vatos diskeliai; 
Klijai, 
Spalvotas popierius; 
Spalvinimo priemonės;

Pirmadienis ( 12 - 28)

Tegul visą dieną groja muzika ir suteikia
mums Kalėdinę nuotaiką :)

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/75f0901aebb727ef454fea207a16df31/132072969_812784949297940_2455018944878909910_n.jpg


KALĖDOS 🎄 Padaužų Dainelės. PLIUS Lietuviškos Vaikiškos
Kalėdinės Dainos 2020.
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Kalėdų senelis kreipiasi į vaikus!
Interviu su Kalėdų seneliu :)

Kalėdų Senelio interviu iš Laplandijos
by Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

YOUTUBE

Atlik KVUB užduotį :)
Padalink sausainius po lygiai savo draugams. Jei reikia, sausainį
gali perkirpti per pusę. 

Užduotį rasi užduočių aplankale.

Kalėdinė eglutė
Tikiu, kad visų mūsų eglutės nuostabios. Pabandykime ją
įamžinti! 

Mums reikės; 
Tualetinio popieriaus tūtos; 
Rudas guašas; 
Krepinis popierius; 
Klijai; 
Spalvotas popierius; 
Dekoracijos skirstos papuošimui;

https://www.youtube.com/watch?v=ocdvFMK4Jks
https://www.youtube.com/watch?v=FxK04q_HnEk
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/a8c2f4a63e0a9366af81be7d0d297a82/132424218_133464675123992_3245096380322915587_n.jpg


Pabandykime išmokti Naujųjų metų eilėraštį
Naujųjų metų naktį

Tą naktį- 
Tą ilgą vienintelę naktį- 
Net medžiai vaikams 
Gali pasakas sekti.

Nes žvaigždės padangėj 
Dainuodamos žaidžia 
Ir žaisdamos 
Net ant šakų nusileidžia!

Kai medžiuose žvaigždės 
Ir pasakos tviska, 
Ateina Naujieji 
Per žėrintį mišką. (R. Skučaitė)

Antradienis (12 - 29)

Makšta su Kalėdų seneliu

Kalėdų senelis juda, kad vaikams būtų smagiau
by Martynas Baranauskas

YOUTUBE

Laukime įspūdingos dienos su muzika!

Naujųjų metų rytas | Kalėdinės dainos | Lietuviškos vaikiškos
dainelės | Lithuanian Christmas Song
by Lietuviškos vaikiškos dainelės

YOUTUBE

Atlik KVUB užduotį :)
Užduotį rasi užduočių aplankale.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/ae1c5ef75b37f1e4706bc323ce5c471f/129053208_479199396394146_4700907608575432729_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iB8qpC0IcpM
https://www.youtube.com/watch?v=66uFg5JI94w


Nepamirškime raidžių

Abecele - abc - Abecele Lietuviskai
by Mokomes ir Zaidziam Kartu

YOUTUBE

❤ ABĖCĖLĖ - Animuota Lietuvių Kalbos ABĖCĖLĖ + Linksma
abėcėlės dainelė vaikams.❤
by AABruz Twins

YOUTUBE

Pabandykime išmokti Naujųjų metų eilėraštį
Naujųjų metų naktį

Tą naktį- 
Tą ilgą vienintelę naktį- 
Net medžiai vaikams 
Gali pasakas sekti.

Nes žvaigždės padangėj 
Dainuodamos žaidžia 
Ir žaisdamos 
Net ant šakų nusileidžia!

Kai medžiuose žvaigždės 
Ir pasakos tviska, 
Ateina Naujieji 
Per žėrintį mišką. (R. Skučaitė)

Trečiadienis (12 - 30)

Rytinė makšta padės prisiminti kūno dalis

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/ba82f0dabf314b2e767b64ece84c9dc8/132547108_797434904139142_7595893165152562146_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=G9mS-SPFMMg
https://www.youtube.com/watch?v=Jn6ZVYfM7vM


Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV
by Mažylio TV

YOUTUBE

Naujieji metai! Ką pasakė Kakė Makė?

Naujieji metai. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Atlik KVUB užduotį
Užduotį rasi užduočių aplankale.

Mūsų laukia nuostabūs vaizdai!
Pasiruoškime Naujųjų metų nakčiai :) 
Mums reikės; 
Šlapių klijų; 
Druskos (arba cukraus); 
Akvarelės; 
Vandens;

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6J9AJtDcObU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/ad6d781b6af3bb8dac0563dc0067b8c8/132626976_378599270110625_2128747340605556682_n.jpg


Pabandykime išmokti Naujųjų metų eilėraštį
Naujųjų metų naktį

Tą naktį- 
Tą ilgą vienintelę naktį- 
Net medžiai vaikams 
Gali pasakas sekti.

Nes žvaigždės padangėj 
Dainuodamos žaidžia 
Ir žaisdamos 
Net ant šakų nusileidžia!

Kai medžiuose žvaigždės 
Ir pasakos tviska, 
Ateina Naujieji 
Per žėrintį mišką. (R. Skučaitė)

Ketvirtadienis (12 - 31)

Rytą pradėkime su Naujųjų metų dainomis
Vaikai, Naujieji metai jau čia pat!

Naujieji metai
by Lina Kasauskiene

YOUTUBE

Pasiruoškime Naujųjų metų nakčiai :)

Fejerverkai
by Fname Lname

YOUTUBE

Įsiminkime fejerverkus

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/549141954/4f513bc80bf7352422ba5bb97db21976/132326816_131380252009231_352479137257912113_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PcWtMoQV2Xo
https://www.youtube.com/watch?v=lWSWf5EUJXo

