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Pavasaris keliauja per žemę. Graži mūsų šeimynėlė
Tema savaitei balandžio 4 - 8 d.
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Pavasaris keliauja per žemę.

Sužydėjo gėlės, sužaliavo pievos ir medžiai,
parskrido iš šiltųjų kraštų paukščiai, pabudo
ir mažieji pievų gyventojai vabaliukai,
vabzdžiukai. Jau tikras pavasaris lauke. Ar
žinote, kas šviečiant saulelei ir lyjant
lietučiui nubėga per dangų pasipuošusi
visom pavasario spalvom? Atspėkit mįslę:
spalvotas tiltelis nubėga per dangų... Kas?

Vaivorykštės spalvos - Gingi
by Gingi

YOUTUBE

Išvardinkit vaivorykštės spalvas.

Vaivorykštė - vienas gražiausių gamtos
reiškinių. Joje sudėtos visos gamtos
spalvos.
Pabandykime pasigaminti savo vaivorykštę.
Nuspalvinti:

Sulieti spalvas:
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Magic Activity on Facebook Watch
by Magic Activity

FACEBOOK

Paklausykime pasakėlę "Kiaulė taupyklė:

Rašymo užduotėlės

Suskaičiuok.

Sukarpyk "lietų".
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Geltonas pienės žiedas šviečia
kaip saulė

Pažvelkite pro langą - pražydo pievos
geltonai, geltonai lyg tūkstantis saulių.
Kokia gėlytė žydi, kaip saulė iš tūkstančio
spindulėlių?

Paskaitykite pasakėlę apie pienę ir saulę.

PIENĖ IR SAULĖ
Book Creator is a simple tool for creating
awesome digital books. Create your own
teaching resources or have your
students take the reins.

BOOKCREATOR

Pažiūrėkite, kaip užauga, pražysta, nužydi ir
pavirsta pūkeliais pienė. Kaip pienės
pūkeliai pasisėja ir užauga visa pienių
šeimyna.

Dandelion life cycle animation
by LifeForBeginners

YOUTUBE

Eilėraštis "Pienių pieva"
Šiandien taip linksma,
Šviesu ir gera.
Užtiesė saulė
Ant pievų skarą,
Pienėm raštuotą,
Pienėm kaišytą...
Šimtai saulučių
Pievoj sušvito!
Brisiu per pienių
Pievą rasotą.
Susemsiu pienes
Rankų ąsotin.
Kartu su bitėm
Pienes ragausiu,
Rasų nektarą
Lig dugno gersiu.
Prisiragavus,
Prisivaišinus,
Gulsiu į pievos
Guolį šilkinį.
Į pienių skarą
Susivyniosiu.
Per visą dieną
Saldžiai miegosiu...
Saulėtą pienių
Sapną sapnuosiu!
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Time lapse Dandelion flower to seed head
by Neil Bromhall

YOUTUBE

Pabandykite nupiešti savo pienę. Galite
piešti pieštukais, dažais. Piešiant dažais
galite naudoti vienkartinę šakutę.
Nupiešę užrašome: PIENĖ

O po darbelių paskaitykite pasakėlę apie
pienės suknelę.

PIENĖS SUKNELĖ
Book Creator is a simple tool for creating
awesome digital books. Create your own
teaching resources or have your
students take the reins.

BOOKCREATOR

Rašymo užduotėlės
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Kai užaugsiu kuo aš būsiu?

Visi žmonės kažką dirba: tėveliai eina į savo
darbus, turi profesijas. Vaikučių darbas -
mokytis, lankyti darželius, mokyklas.

Visi darbai yra labai svarbūs ir reikalingi. O
ar vaikučiai žino, kokios tėvelių profesijos?
Tėveliai, papasakokit vaikams apie savo
darbus. O kuo norėtų būti patys vaikai, kai
užaugs? Kodėl?
Parašykite vaikų mintis kuo jie norėtų būti užaugę.

Virėjas - gaminčiau skanius patiekalus.

Kirpėjas - visiems žmonės gražiai kirpčiau
plaukus, daryčiau šukuosenas.
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Policininkas - saugočiau žmones, kad
nebūtų nelaimių, kad visi būtų saugūs ir
laimingi.

Statybininkas - statyčiau žmonėms namus,
kad visi turėtų kur gyventi.

Siuvėjas - gražiai aprengčiau visus.
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Gaisrininkas - rūpinčiausi žmonių saugumu,
gesinčiau gaisrus namuose, gamtoje.

Dainininkas - gražiai dainuočiau, kad
žmonėms gera būtų klausytis dainų.

Gydytojas - kad visi būtų sveiki, nesirgtų.

Kosmonautas - noriu pažinti ne tik žemę,
bet ir visatą. Nukeliauti į kitas planetas.
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Kuo gi aš norėčiau būti? Kokį darbą norėčiau
dirbti užaugęs (-usi)? Kodėl?

Kakė Makė ir jos profesijos.

Kakė Makė ir jos profesijos. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Pabandykite nupiešti save jau užaugusį ir
dirbantį savo mėgiamą darbą.

Rašymo užduotėlės
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Surask ir nuspalvink nurodytą skaičių.

Šeima.
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Gėlytės šeima - jos daigeliai, paukštelio
šeima - jo paukšteliai.. Visi turi savo
šeimas. Žmogaus šeima - mama, tėtis,
brolis, sesė.

Vaikų mintys apie šeimą
by PramoguSkonis

YOUTUBE

Pavartykite šeimos nuotraukų albumus,
apžiūrėkite nuotraukas. Paklausykite apie
šeimą, šeimos narius, gimines:

Šeimos tradicijos ir relikvijos www.ismaniejirobotai.lt 1-4
klasei .Dirba ir planšetėse
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Kaip gera turėti sesę arba brolį.

Kakė Makė nori sesės arba brolio! Kur galima jų įsigyti? Ką
pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Paklausykite dainelę apie pirštų šeimynėlę
ir prisiminkite pirštų pavadinimus.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=n7nJm_WaAYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=157&v=vvun_pMK0yI&feature=emb_logo
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Pirštų šeimynėlė | Automobiliai | Cars Finger Family in
Lithuanian
by Lietuviškos vaikiškos dainelės

YOUTUBE

Gal vaikučiai kartu su tėveliais nori
pabandyti nupiešti savo šeimos medį?

Rašymo užduotėlės
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Graži mūsų šeimynėlė.

Graži Mūsų Šeimynėlė - VAIKIŠKOS DAINELĖS. Lietuviška
Vaikiška Dainelė
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Piešiame šeimą visi kartu!!!
Vienas šeimos narys pradeda piešti, tada perduoda kitam ir taip
visi šeimos nariai piešia tą patį piešinį. Visi kartu nutaria, kada
piešinėlis jau baigtas. Štai ir puikus jūsų šeimyninis darbelis.
Pasidalinkite juo su mumis!!!
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Gražaus Jums savaitgalio!!!

Linksmas žaidimas kartu su šeima.

Gladys
by Gladys

FACEBOOK

Paklausykite mokomąją
muzikinę pasakėlę "Kaip Tadas ir
Sofija padėjo smuikeliui rasti
šeimą"(įgarsinta).

Kaip Tadas ir Sofija padėjo
smuikeliui rasti šeimą
Book Creator is a simple tool for creating
awesome digital books. Create your own
teaching resources or have your
students take the reins.

BOOKCREATOR
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