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Projektas "Po rudens skraiste"
Žaisdami dainuojame, skaičiuojame, rūšiuojame, sportuojame, piešiame. Užduotėles atlikite pasirinktinai -
kurios patinka vaikučiui. Vieni vaikučiai per savaitę atliks vieną užduotėlę, o kiti - gal visas? Pasidalinkite
vaikų atliktais darbeliais mūsų grupės FB grupėje.
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Pasitinkam dieną energingai

Su Kapitonu Flintu

„Flinto mankšta“
by Daina Liorančienė

YOUTUBE

Su rykliukais

Baby Shark | Kids Songs and Nursery Rhymes | Animal Songs
from Bounce Patrol
by Bounce Patrol - Kids Songs

YOUTUBE

Pasitinkam dieną su daina

Tindi rindi riuška
Galite ne tik dainuoti, bet ir su pagaliukais groti į taktą.

https://padlet.com/jolituka/q2qwxqhzs3y49ou9
https://padlet.com/jolituka
https://www.youtube.com/watch?v=jLFY7KZ9lVI&ab_channel=DainaLioran%C4%8Dien%C4%97
https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is&ab_channel=BouncePatrol-KidsSongs


Tindi rindi riuška | "Tilidūda" lietuviškos dainelės vaikams
by Tilidūda dainelės

YOUTUBE

CACA - Spalvų dainelė, 2017
by Muzikos Meka

YOUTUBE

Prisiminkime jau žinomą
eilėraštuką ir pasimokinkime
naują.

Ežys
Oi ežy, ežy, ežy, 
Ką spygliukuose neši? 
- Ogi matot, ripu tapu,- 
Visą šusnį klevo lapų. 
Rausvą obuolį iš sodo, 
Štai ir viskas, kaip atrodo. 
- Pasakyk, dygus vikruoli, 
Kaip taisysi žiemai guolį? 

- Netrukdykit, ripu tapu,- 
Po medžiu, iš klevo lapų.

Ir pasimokinkime naują eilėraštuką:
Šlepu, šlepu rudenėlis, 
Atšlepsėjo per balas. 
Visokių dažų gražiausių 
Ima jis sau į rankas. 
Piešia, tepa, tapo, dažo 
Visokiom spalvom aplink. 
Kiek tu čia spalvų aplinkui 
Jau galėtum pavadint? 
(tegul vaikutis išvardina visas rudenį gamtoje esančias spalvas).

Mes jau išmokome

Pažinti kaštoną ir klevą

Klevas, klevo lapas ir sėkla. Kaštonas,
kaštono lapas ir sėkla.

https://www.youtube.com/watch?v=8cAZ-6O7gIA&ab_channel=Tilid%C5%ABdadainel%C4%97s
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/1973b9d2cbf8ae42953ef89a17059f5d/fdc8dc56e3bad927b98c3c263eb03eb3.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/74d7026796e9c33947efba6e8c61bef3/images.jpg


Žaidžiame su medžių lapais

Prisirinkite įvairiausių medžių lapų: įvairių
spalvų, įvairių dydžių ir formų.
Apžiūrinėdami lapus prisiminkite, kokiomis spalvomis ruduo
nudažo lapus. 
Galite surūšiuoti medžių lapus pagal spalvą, formą, dydį. 
Skaičiuokite lapus ( pagal vaikučio gebėjimus: iki 3, iki 10, keletas
vaikučių jau puikiai skaičiuoja iki 15).

Sudėliokite 4 lapus nuo didžiausio iki
mažiausio.
Parinkite vieno medžio lapus, tik skirtingų dydžių. Jau mokėmės
sudėlioję vardinti: mažas, didesnis, dar didesnis, didžiausias ir
atvirkščiai - nuo didžiausio iki mažiausio: didelis, mažesnis, dar
mažesnis, mažiausias.

Lauke prisirinkite lapų puokštes ir žaiskite
lapų "lietų".

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/27e7af12e2f1542ad33ccc251c725025/120888444_4469402956466872_3807208905910085317_o.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/5ffa58a6b4c50c5889bbec6d1d19c581/trafaretai_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/96ddc5a9872a39fe598c86b541a326b9/22544005_four_maple_leaves_arranged_in_a_row.jpg


Idėjos darbeliams

Iš įvairiausių medžių lapų sukurkite
"Stebuklingą rudens medį".
Iš spalvoto popieriaus iškirpkite ( išplėškite) medžiui kamieną, iš
lapų suklijuokite "medį".

Tapykite ant medžių lapų savo pasirinktomis
spalvomis

Sukurkite linksmutį lapo žmogeliuką.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/b221676d29c658f896442b3eed0fe481/rudeniniai_lapai_8.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/ab892a98c84503768d958c848a557df5/Lap__lietus.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/028ce06b945e2db14f864e2d1e9ea57a/_lev.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/a481e935ddfc945499b7156932a7c876/spalvoti_medziu_lapai_darbeliai_darzelinukams.jpg


Antspauduokite su medžių lapais

Suraskite paukšteliui kelią į namus.

Nubrėžkite linijas, kaip krenta medžio lapai.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/bd2a6df71542a15f40e014ed8017b4c6/8ada449b_4115_4603_bb7b_211111af01da.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500756536/2482d92663ee4ec89f68e578e4ff0cb6/images.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/a4d1a8601dd4d781c3f72bc9c02790e7/119550550_610623669817829_393032648266631159_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/527721951/fbac82a997ee8ae1cebf7222e18cd788/120801317_4469403666466801_4685476690517117783_o.jpg


※※※※※※

Paklausykime pasakėlės

"Dangus griūna"

Pasaka „Dangus griūva“ – Lietuviška animacija vaikams (Full
HD)
by Lietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TV

YOUTUBE

Kakė Makė ir ruduo

Kakė Makė prisimena rudenį.Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=lDxolN1ynT0&feature=emb_logo&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kifilmukaivaikams-ANIMOTUKOTV
https://www.youtube.com/watch?v=vsPzyPYmDFk&ab_channel=Kak%C4%97Mak%C4%97

