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Mano mažieji augintiniai
Vaikučiai namuose augina įvairius augintinius: kačiukus, šuniukus, žuvytes, paukščiukus ir kitokius
gyvūnėlius. Papasakokite apie savo augintinius: ką auginate, kokios spalvos, dydžio, koks vardas, kaip
žaidžiate ar prižiūrite savo augintinį: maudote, šukuojate, maitinate... Tema dviem savaitėm - sausio 4 - 15
d.
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PASITINKAME DIENĄ
ENERGINGAI.

Just Dance 2015: Let It Go from Disney's Frozen | Official
Track Gameplay [US]
by Just Dance

YOUTUBE

Just Dance Now | Con Calma - 5 Stars M
by Hưng Phan Duy

YOUTUBE

Just Dance Kids 2 Five Little Monkeys
by FamilyFriendlyGaming

YOUTUBE

ŠUNIUKAS.

Šuniukai būna labai skirtingi. Vieni šuniukai
visai mažučiai, kiti - dideli, aukšti. Labai
skiriasi ir kailiukas: vieni trumpo kailio, kiti
- ilgaplaukiai, skiriasi ir kailiuko spalvos:
balta, ruda, gelsva, juoda, gali būti ir margas
- įvairių spalvų. Gal vaikučiai augina
šuniuką? Kaip atrodo jūsų šuniukas? Koks jo
vardas? Papasakokit apie savo šuniuką.

https://padlet.com/aleksotodainoreliai/79h5gv1u1lbc5adn
https://padlet.com/aleksotodainoreliai
https://www.youtube.com/watch?v=gkstiMe2Ybs
https://www.youtube.com/watch?v=1px-NTgSd7Y
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s&t=14s
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/ea3fb769c9b9fa1c0a63dfb15584d777/unnamed.jpg


Paklausykite ir pasimokinkite dainelę "Aš
noriu šuniuko".

CACA Pagrandukai - Noriu šuniuko (klipas), 2017
by Muzikos Meka

YOUTUBE

Paklausykite pasakėlę "Kaip šuo sau draugo
ieškojo".

Pasaka - Kaip šuo sau draugo ieškojo
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Suskaičiuokite, kiek šuniukų yra
paveikslėlyje.

Pasakyk ir parodyk kuris šuniukas
mažiausias, kuris didžiausias. Kiek yra
šuniukų nuotraukoje?

Nuspalvink šuniuką. Jei augini namuose
šuniuką - spalvink tokiomis spalvomis, koks
yra tavo šuniukas.

KAČIUKAS

Kačiukai taip pat yra skirtingi: skirtingų
veislių, dydžių, spalvų. Skiriasi ir jų
kailiukai: gali būti ilgaplaukiai,
trumpaplaukiai. Kailiukas būna įvairių
spalvų: baltas, juodas, rudas, margas.. Kas
auginate kačiuką - papasakokite ir
pasirodykite kokį kačiuką auginate, koks jo
vardas.

https://www.youtube.com/watch?v=8z118ggMt8k
https://www.youtube.com/watch?v=P6BdJeVqY_k
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/1271b60c4986aaf448b2a4c264c472ea/puppy_training_stages.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/1f93831d1248175e66a7811113648875/vse_o_razmerah_sobak_raznovidnosti_i_sposoby_izmereniya_5.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/c1f27edc772f7be32f1844e693f45826/atsisi_sti.png


Dainelė "Ant palangės tupi katinėlis"

DŽIMBA - Ant palangės tupi katinėlis
by DŽIMBA

YOUTUBE

Pasimokinkite dainelę apie katinėlį "Ša,
tyliau, katinėlis miega".

Ša, tyliau, katinėlis miega
by Vakaro žvaigždelė

YOUTUBE

Pažiūrėkite pasakėlę apie katinėlį, kaip jis
gaudė žuvis.

Katinas žvejys (1964)
by Pasakos

YOUTUBE

Suskaičiuokite kačiukus.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/e0b3b9c4a1207181efa2fc7b4c3f0c76/images.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cW0uOckHJd0
https://www.youtube.com/watch?v=8cKUuzvaVzw
https://www.youtube.com/watch?v=N6kJnH03wQk


Pabandykite patys nupiešti kačiuką.

Nuspalvinkite "Katinėlį - Dainorėlį"

ŽUVYTĖS IR VĖŽLIUKAI.

Namuose galima auginti ir žuvytes. Jos
būna labai skirtingos: įvairių dydžių, spalvų.

VĖŽLIUKAS. Ar prisimenate, kokį augintinį
mes turime grupėje? Mes grupėje auginame
vėžliuką.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/efd52424f1e7419c3034354a10078928/5f70a1423345e.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/763cc8c8e75abfdd2e16f95835b89078/kak_risovat_koshku_legko.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/adee5e332497a7095a368cadf043f594/cat12_GIF.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/9c08b1dd8259e5141af8f902859f883c/zuvytes_pigiau.jpg


Pašokite kartu su rykliukais.

Christmas Baby Shark | Kids Songs & Nursery Rhymes |
Christmas Sharks Song for Kids
by Bounce Patrol - Kids Songs

YOUTUBE

Nuspalvinkite mūsų grupės augintinį -
vėžliuką.

Suskaičiuokite, kiek yra vėžliukų. Kuris
didžiausias. Kiek mažų vėžliukų?

Skaičiuojame gyvūnėlius.

Skaiciuoti iki desimt! Mokomes gyvuniukus ir skacius!
by DreamHeron Pamokėlės Vaikams

YOUTUBE

Sujunk taškučius ir nuspalvink vėžliuką.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/7ef528651aa1947dffe995244a6bd6f6/vandens_vezliukas_chynemys_reevesii.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pfdTXbNgyk4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/77eb6d523af0061de1d5c0baa50c80ad/free_printable_turtle_coloring_pages_8.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/c9983513c8113b314c28af3c499bcbe0/caracter_sticas_de_la_tortuga_de_horsfield_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lbhrEiquzwk


Sujunk taškučius ir nuspalvink žuvytes.

PAUKŠČIUKAI

PAUKŠČIUKAI. Gal kas nors auginate
paukščiukus? Papasakokit apie savo
paukščiukus: kokį paukščiuką auginate,
kokios jis spalvos, dydžio, koks jo vardas?
Kaip prižiūrite savo paukščiuką, kuo
maitinate?

Kanarėlės labai gražiai gieda. Paklausykite,
kaip gražiai čiulba paukštelis.

تغرید كناري أبیض قوي
by Birds Gaza

YOUTUBE

Papūgos - labai spalvingi ir triukšmingi
paukščiukai. Dideles papūgas galima
išmokinti kalbėti - jos pakartoja girdimus
žodžius.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/51406203ddd7a30e8bb216d47a785dcb/133071163_188403592941634_2164345140329162767_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/75856123ff09ecb6455f5559506e5bd4/132891944_188403582941635_4566020061189628543_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/02430755b8bdb42b06d35af52be0a141/images__1_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BTkbOPX-paY


Nuspalvinkite papūgėlę.

Prisiminkite, kada reikia praustis
ir kada reikia valyti dantukus.

Plauname rankas Rankų plovimo instrukcija vaikams Kaip
teisingai plauti rankas Rankyčių dainelė
by MOOTOON animacija

YOUTUBE

Prisiminkime, kodėl reikia praustis.

Higiena - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

♫ Dantukų dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Skaičiuojame, spalviname,
kerpame.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/d51dd9f39633c90d7231cd134c841302/2979544.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/04788574cc41674e066b1a1bf9eda258/free_printable_parrot_coloring_pages_6.gif
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU&t=6s
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