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Kalėdos

Kiek dienų iki Kalėdų?

Eglutė
Suskaičiuok kiek žvaigždžių sudaro šitą eglutę? Išsikirpk
žvaigždutes arba snaiges iš popieriaus ir suklijuok eglutę,
papuošk ją girliandomis arba žaisliukais.

Prisimink kodėl žmonės laukia Kalėdų?

Paklausyk pasakos "Eželio Kalėdos"
Kokie pasakos veikėjai?
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A Čeredaitė EŽELIO KALĖDOS
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Suskaičiuok kiek kūčiukų tilps į tavo saują?

Kūdikėlis Jėzus gimė Betliejuje

Prisimink kieno gimimo dieną švenčiame
per Kalėdas?

Klausomės muzikos

Po Kalėdų žvaigžde
by irute ri

YOUTUBE

Kalėdinės dainelės

Geriausios vaikų Kalėdinės dainos - KALĖDŲ PLANETA - L.Do
- Linksmasis Do - Saulės vaikai - Caca
by Zuzi Dainos Vaikams

YOUTUBE
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Tyli naktis | 14 minučių kompiliacija | Kalėdinės dainos | Silent
Night Compilation in Lithuanian
by Lietuviškos vaikiškos dainelės

YOUTUBE

Nupiešk angelą ,klausantis muzikos.

Rašome

Sugalvok sveikinimą, jį užrašyk ant atviruko
ir padovanok mylimam žmogui.

PARAŠYK ŽODŽIUS KALĖDOS, NAUJI
METAI, DOVANA, EGLUTĖ, NYKŠTUKAS ir
suskaičiuok kiek raidžių yra kiekviename
žodyje.

Mokomės

Eglės sandara
Šaknys, kamienas, viršūnė, šakos, spygliai, kankorėžiai, sėklos.     
Kokie medžiai žaliuoja žiemą? Į ką panašūs eglės spygliai?
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Sąvokos Aukščiau-žemiau
Sugalvok keletą sakinių su šiais žodžiais.                                           
                 Pvz.: Viršūnė kabo aukščiau negu lemputės. Angeliukas
žemiau negu žvaigždutė.

Pavadink vietą, kur auga daug eglių?
Sugalvok sakinį ,kuriame būtų žodis eglynas.

Surask kankorėžį, jį apžiūrėk, surask
sėklytę, pasėk į vazonėlį, palaistyk ir lauk
kol išdygs eglutė.

Kartojame

Skaičių rašymą, skaičiuojame vienetus ir
dešimtis.
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Pažiūrėk į paveikslėlius ir pasakyk, kiek ko
trūksta iki 10?

Tobulink raidžių rašybą. Ar visas raides
pažįsti ?Suskaičiuok kiek raidžių yra
abėcėlėje.

Mokykis rašyti

Skaičiuok i
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Užrašyk sąsiuvinyje žodžius

Prisimink mėnesių pavadinimus .Įrašyk į
praleistus langelius.

54aeac378b0a4f14a358c8267330fc09
47.7 KB file

MSECND

Stebėk temperatūrą .Prisimink kokių
termometrų yra. Kam jie reikalingi?
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Kūrybinė veikla

Iškirpk vienodo pločio, skirtingo ilgio
spalvoto popieriaus juosteles. Jas sudėk
nuo ilgiausios iki trumpiausios, priklijuok,
dekoruok.

Suskaičiuok ir parašyk kiek kokių kalėdinių
žaisliukų yra. Nuspalvink juos.
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