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Pavasaris kalba paukštelio balsu
Atlikdami įvairias veiklas paukščių tema, vaikai pažins 2-3 Lietuvoje gyvenančius paukščius, gebės įvardyti
po keletą jiems būdingų bruožų. Samprotaus apie juos supančią aplinką, jos pažinimo būdus. Žaisdami su
balionais, muš keisdami jų kryptį, savo kūno padėtį. Gebės išklausyti sekamą pasaką, suvoks jos turinį
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PIRMADIENIS

Labas rytas suraitytas

Šarkelė varnelė
by Kristina Savickytė

YOUTUBE

Rankyčių dainelė
Vaikams primenama, kad labai svarbu yra plauti rankas. Ši
dainelė (video) vaikams primins, kaip dažnai ir kaip taisyklingai
reikia jas plauti .

♫ Rankyčių dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

"Čiulbėkite paukšteliai mylimoj šalelėj".P.
Mašioto kūrinėlis "Lakštingala"
Prisiminti, aptarti nuotraukose esamą šventę "Čiulbėkite
paukšteliai mylimoj šalelėj". 
Vaikų grupės foto nuotraukos facebook grupėje "Geriausi
pasaulyje vaikai - grupė "PASAKAITĖ"

Kūrybinė veikla „Lizdo sukimas"
Kad vaikai įvertintų paukščių sumanumą, išradingumą ir lizdams
sukti sugaištą laiką, pasiūlykite vaikams pamėginti susukti mažytį
lizdelį iį turimų medžiagų. Lauksime pagaminto lizdo nuotraukų
:)
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ANTRADIENIS

KAKĖ MAKĖ džiaugiasi pavasariu!

Kakė Makė laukia pavasario. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Žaidimas '' Paukščių garsai''
Vaikai klausosi įrašo ir bando atpažinti girdimus garsus.
Klausydami vaikų paklausti, pvz '' Ar žinai, kokių paukščių šie
balsai?'', '' Kur ir kada juos girdėjai?'', '' Koks apibūdinimas
labiausiai tinkamas paukščio balsui ( pvz. garsus, tylus, švelnus,
raminantis.)?''

Lietuvos Paukščiai - Atspėk Koks Tai Giesmininkas 1
by Asvidea

YOUTUBE

Kūrybinė veikla „Gandras"
Kviečiame pasigaminti šį nepaprastą gandrą ir apgyvendinti jį
savo kambaryje!

Spring Alive
Tai nemokama plotforma vaikams lietuvių kalba. Plotformoje
rasite daug įvairios informacijos apie paukščius, taip pat yra daug
žaidimų ir virtualių spalvinimo užduočių
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Spring Alive
Spring Alive is an international campaign
to encourage children's interest in nature
and the conservation of migratory birds.
Spring Alive began in 2006 as a
European project, which soon spread to
Central Asia. In 2010, Spring Alive was extended to Africa, where from
September onwards children look out for the return of the same five
species from their breeding grounds in Europe and Asia.

SPRINGALIVE

TREČIADIENIS

Rytą pradėkime su pasaka ''Varna ir sūris''
Pasiūlykite vaikams pažiūrėti animuotą pasaką „Varna ir sūris", su
vaikais ją aptarkite.

Mūsų kaimynas - Varnėnas
Kartais gražūs dalykai būna labai paprasti. Pasiūlykite vaikams
pasiklausyti šio gražaus giesmininko. Klausydami įrašo vaikų
paklauskite, pvz: „Ar žinai, kokio paukščio šie balsai", „Kur ir kada
juos girdėjai?", „Koks apibūdinimas labiausiai tinkamas paukščio
balsui (pvz., garsus, tylus, švelnus, raminantis ir pan.)?",

Mūsų kaimynas - Varnėnas
by Rytis Karalius

YOUTUBE

Pirštukai į darbus!
Kviečiame pasiūlyti vaikams pamiklinti pirštukus ir sudėlioti
dėlionę

Pasakos vaikams

KETVIRTADIENIS

Labas rytas suraitytas

Perlice - Tiki Tiki Room
by IngridFlesch1

YOUTUBE

Pirštukus pramakštinti
Kai tik baigsis karantinas, pagaliau galėsime eiti į lauką! Ir jeigu
tik akis nuleisime žemyn, tikrai galėsime rasti paukščio plunksnų.
Tačiau kol to padaryti negalime, siūlome pasigaminti paukščio
plunksną namie!

Gamtininkai
Tai nemokama platforma vaikams, kurioje - daug užduočių apie
gamtą. Kviečiame prisijungti, vaikams turėtų patikti.
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Gamtininkai siūlo nemokamą
platformą vaikams, kurioje -
gausybė užduočių apie gamtą
Karantinui keičiant mokymosi procesą,
gamtininkai siūlo ir savo pagalbą.
Mokytojus ir vaikus, ieškančius įdomių
užduočių apie gamtą, jie kviečia apsilankyti nemokamoje platformoje
jauniesiems gamtos reindžeriams gamtosreindzeris.lt. Joje galima
rasti daugybę žaidimų, eksperimentų, kryžiažodžių, dėlionių, testų.

WE LOVE LITHUANIA

PENKTADIENIS

Netvarkos nykštuko daina
Mažieji kartais pamiršta tvarkytis – kur kas dažniau smagiau
namus apversti aukštyn kojomis. Tada jau tenka įsikišti ir
tėveliams ir paaiškinti, kad po žaidimų kambaryje vis tiek
kažkada turi atsirasti tvarka. Netvarkos nykštukas padės vaikams
prisiminti, kaip svarbu susitvarkyti savo žaislus :)

NETVARKOS NYKŠTUKO DAINA (miuziklas „Kakės Makės
gimtadienis“)
by Miuziklas „Kakės Makės gimtadienis“

YOUTUBE

Paukštelių geometrija
Šį spalvingą darbelį pavadinome '' Paukštelių geometrija''.
Pavadinome taip todėl, kad paukščiukus darėme iš popierinių
skritulių ir trikampių. Tad kviečiame ir Jus pažinti ir prisiminti
šias dvi geometrines �gūras bei sukurti gražią namų dekoraciją
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