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ATSAKYK Į KLAUSIMUS

Koks dabar metų laikas? Koks dabar
mėnuo? Kokia šiandien savaitės diena?
Kokia savaitės diena buvo vakar? Kokia bus
rytoj? Kiek savaitė turi dienų?

Surask žodžius.

ELGESYS PREKYBOS CENTRE

Perskaitykite ar pasiklausykite istorijos
"Janikės parduotuvė".
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Ar tikroje parduotuvėje galima elgtis taip,
kaip elgėsi Jipas? Koks turėtų būti elgesys
parduotuvėje, prekybos centre? Kodėl vaikai
susipyko? Ką jiems pasiūlė mama? Ar
sagomis galėtume mokėti tikroje
parduotuvėje?

Mokomasis filmukas maisto prekių parduotuvėje
by Rimi Lietuva

YOUTUBE

Kokių pramogų būna prekybos centruose?

PINIGAI

Pažiūrėkite filmuką apie pinigų istoriją ir
euro valiutą.

Pamokos kitaip mažiesiems: Pinigų istorija
by Swedbank Lietuvoje

YOUTUBE

Pamokos kitaip mažiesiems: Susipažįstame su euru
by Swedbank Lietuvoje

YOUTUBE

Tyrimas
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Priemonės: spalvoti pieštukai, kreidelės, 5, 2, 1 euro cento vertės
monetų, baltas popierius, žirklės. 
Eiga: Padėkite pinigėlį po balto popieriaus lapu ir iš viršaus
nuspalvinkite pieštuku ar kreidele. Pažiūrėkite kaip išryškėja
euro centų piešinys. Iškirpkite monetas. 

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasakyk, kiek
kainuoja viena porcija ledų, keksiukų ir
sulčių? Kiek kainuos dvi porcijos?
Sąsiuvinyje užrašyk veiksmus.

Palygink kas turi daugiausia ir kas turi
mažiausia pinigų.

Suskaičiuok kiek kiekvienoje eilutėje yra
monetų. Kokios valiutos ženklas yra
pavaizduotas paskutinėje eilutėje?

RAIDĖ D

DAVĖ, DARBAS, DUONA, DOBILAS,
DRUGELIS, DANGUS. Kokia raide prasideda
šie žodžiai? Pabandyk perskaityti ir nurašyti
tekstą, suskaičiuok kiek tekste yra D
raidžių.
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Sujunk taškus nuo 1 iki 10. Nuspalvink
paveikslėlį, į kokią raidę paveikslėlis yra
panašus?
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PDF document
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Tark paveikslėlių pavadinimus. Tuos, kurie
prasideda ar turi garsą D, nuspalvink.

AUKŠTYN - ŽEMYN

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasakyk, kas kyla
aukštyn laiptais ir supyne, o kas leidžiasi
žemyn?
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KŪRYBINĖ UŽDUOTIS

Sukurkite savo pinigų taupyklę iš namuose
esančių daiktų.
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