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Laukdami Kalėdų padainuokime
dainelę, nutapykime lempučių
girliandą.

Jau atkeliauja Šv. Kalėdos

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

YOUTUBE

Gaminame šventines girliandas.
Flomasteriu vingiuojame liniją per visą
popieriaus lapą - tai bus girliandos juostelė.
Kai jau nusipiešėme juostelę, su pirštuku
štampuokite "lemputes" įvairiomis
spalvomis. Nepamirškite pasirodyti, kaip
jums sekėsi!!!

Paklausykite pasakėlę.

A Čeredaitė EŽELIO KALĖDOS
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Šokam, šokam mes linksmai.
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Svirplys - Kalėdos
by Svirplys

YOUTUBE

Pažiūrėkite filmuką apie Kalėdų senelį ir
vasarą.

Senelis Šaltis ir vasara
by pval

YOUTUBE

Labai reikia mums sniegelio.

Pasigaminkite dirbtinio sniego. Iš jo
formuokite gniūžtes, žaiskite su
formelėmis, lipdykit sniego senį. Sniego
gamybai jums reikės krakmolo ir aliejaus. Į
krakmolą įpilkite truputėlį aliejaus, gerai
išmaišykite ir - pirmyn į žaidimus.

Paskaitykite eilėraštuką "Žiema". Važiavo
žiema ledo tiltu Ir vežėsi pusmaišį miltų. Ir
džiaugėsi: -Bus kaip iš rago Sausainių,
riestainių, pyrago! Gulėsiu viena sau po
uosiu Ir valgysiu. Niekam neduosiu.
Užkliuvo jos ratai už vėjo, Ir miltai visi
išbyrėjo. Vaikai, atsikėlę iš miego, Už lango
pamatė daug sniego.
Justinas Marcinkevičius 

O gal norite tapyti, štampuoti snaiges?
Jums reikės tamsiai mėlyno popieriaus,
balto guašo. O patys geriausi teptukai - jūsų
pirštukai!!! Pirštukų galiukais pieškite daug
daug daug snaigių!!!
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Laukdami sniegelio jau gaminome
besmegenius. O dabar paklausykite dainelę
"Sniego senio šeima".

Sniego Senio Šeima - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV |
žiemos dainos vaikams
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

Kalėdų senelis jau atkeliavo.

Ar pas jus jau atėjo Kalėdų senelis? Pas
Kakę Makę atėjo Kalėdų senelis -
pažiūrėkite, paklausykite. O gal kartu su
tėveliais, Kake Make ir Kalėdų seneliu
pagaminsite stebuklingą viralą?

Kakė Makė ir Kalėdų stebuklai. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Švenčiame Kalėdas mes linksmai
- šokam ir dainuojam.

Bruzdukai - Skamba Kalėdos (su žodžiais)
by Bruzdukai

YOUTUBE

Šokam ir sportuojam.
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