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RITA APR 13, 2020 10:53AM

2020 05 05 - 05 12 SVEIKI
VAIKAI, NUO ŠIANDIEN IKI KITO
ANTRADIENIO KVIEČIU VISUS
LAUKE STEBĖTI VABZDŽIUS IR
IŠSIAIŠKINTI, KAS ROPOJA?
KAS SKRAIDO, O KAS
ŠOKINĖJA? PASTEBĖJĘ BENT
VIENĄ IŠ JŲ
NUFOTOGRAFUOKITE IR PAGAL
TURIMĄ PAVYZDĮ PABANDYKITE
PAGAMINTI JAM DRAUGĄ:)
Lauke sutiktų vabzdžių ir savo
kūrybinių darbelių nuotraukas
prašom įdėti į mūsų Facebook
grupę ir visi drauge
pasidžiaugsime.

ANTRADIENIS 05 05

LABAS RYTAS, SURAITYTAS!
PAJUDĖKIME! PAROPOKIME IR PASKRAIDYKIME SU
VABZDŽIAIS IR VABALAIS.

Vabaliukų Dainelė Apie Lietų - VAIKIŠKOS DAINELĖS.
Lietuviška Vaikiška Dainelė
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

KAI NĖRA KĄ VEIKTI, VEIKTI VIS TIK YRA
KĄ!
PUSRYTĖLIAI
Jums reikės: saliero arba kito pagrindo, daržovių, vaisių
griežinėlių, uogų, lydyto sūrio, pašteto ir papuošimui akytės.     
 SKANAUS!!!

https://padlet.com/ritone2017/vzuawx34239ua81s
https://padlet.com/ritone2017
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0


PAPUOŠKIME NAMUČIUS SAVO
ATVIRUTĖMIS
Reikės spalvoto kartono arba popieriaus, klijų, žirklių,
�omasterių, spalvotų pieštukų arba akyčių.

Vabalai, vabalai, mes gyvename gerai, žū-
žū-žū, žū-žū-žū, einame mes pamažu. Ir
vaikai, ir vabalai, sutaria labai gerai :)
DRAUGAUKIME, SUSITIKSIME LAUKE!

BORUŽĖLĖ \ ladybird 2 - STARt
by STARt

YOUTUBE

10 Faktų apie drugelius
by TopFaktai

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/b4ff5bddbe4c5240d451d25f3928a093/20200322_213331.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/6aeb8cfc265f93f88a52b5238388ec63/VABALIUKAI.jpg
https://youtu.be/MEfcQfqYKRs
https://youtu.be/m_zvK4H4IbI


"Vaikams apie bites" pristatymo irasas
by Juga Jugita

YOUTUBE

I'm a Puzzle
Convert any picture into a free puzzle to
play directly from your web browser. No
installation or plugin required. It works
on all HTML5 browsers, desktop and
mobile. Take a photo or choose one
from our gallery, build, play and share.

I'M A PUZZLE

TREČIADIENIS 05 06

PASAULIS BITUTĖS AKIMIS
Pažiūrėję pasakojimą apie bitutes aptarkite su vaiku: Kaip atrodo
bitė? Kaip vadinami bičių šeimos nariai? Kaip vadinasi bičių
namelis? Iš ko bitutės pagamina medų? Ką reiškia žodis
BIČIULIS?

Edukacija - žvelgiu į pasaulį
by PAVB Biblioteka

YOUTUBE

BITUČIŲ BIBLIOTEKĖLĖ
Į kokias �gūras yra panašūs bičių koriai?

Susipažinkime su geometrine figūra -
šešiakampiu. Suskaičiuokite, kiek ši figūra
turi kampų. Taip, teisingai :) Jūs
suskaičiavote 6 kampus, dėl to vadinama
šešiakampiu.

Bite - jigsaw puzzle (10 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

Pasidarykite bitę

https://youtu.be/kCLDkS7BrYM
https://im-a-puzzle.com/#/play?&ref=user/look_i_m_a_puzzle_7TRKW47Z&difficulty=4&mode=2
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/1c1e1d021fc122473c14a0e3e95b9640/shutterstock_191861786_5537905316c29.jpg
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e3853b6a4df


Štampuoki delniukais ir padukais

KETVIRTADIENIS 05 07

Pasiklausykime dainelės apie
skruzdėliukus...
Kaip vadinasi skruzdėliukų namas?

Skruzdelytes
by Tomte R

YOUTUBE

SKRUZDĖLYNAS
Vaikai, kur matėte tokius skruzdėlynus?

Paskaičiuokime
Kiek skruzdėliukų skuba namučio?

Kaip atsiranda skruzdėliukai?
Kaip vadinasi jų visų mama?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/fa19005252fa096c53404422a94795ae/20140328225702_29591.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/e98f099b94614610a014df622a253747/20200328_225132.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KnJpbyPvxT4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/23487ac08b7979cc871b2930103d903c/51097672_1214438552054807_1192377234556452864_n.jpg


Skruzdėliukas Nežiniukas su motinėle.
Motinėlė yra visų skruzdėlyčių mama:)

Vakaro istorija ,,Skruzdėliuko kelionė"
Kartą, skruzdėliukas nusprendžia įliptį aukštai į medį, kur gyvena
vikšrai. Viskas būtų buvę gerai, bet staiga papučia stiprus vėjas ir
nuskina nuo medžio lapą ant kurio stovėjo skruzdėliukas. Taip ir
prasideda jo kelionė. Atsidūręs nežinomoje vietoje, jis pirmiausia
ima šauktis pagalbos, tačiau jos nesulaukęs, patraukia pėsčias
rasti savo namų. Pakeliui jis sutinka gausybę vabalų, kurie padeda
jam grįžti. Kokius pagalbininkus vabalus sutiko skruzdėliukas?

Skruzdėliuko kelionė senojimanimacija.cf
by Senoji Animacija

YOUTUBE

Lietuvių patarlė moko:
BŪK DARBŠTUS KAIP SKRUZDĖLĖ, O TVARKINGAS KAIP BITĖ:)

Smulkiosios motorikos lavinimas
Paštampuokime pirštukais ,,Vabaliukų pievą" 
Ką sutiko skruzdėliukas Nežiniukas?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/a12f243c4a5316e398340d242fdc8a06/93053439_1554509094715900_1749534273527873536_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/925d5049e33fc4927a1492352d9dbffe/93089116_255700505565032_8464228707496624128_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DnWfJkCrGy8
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/4405e025525df613f79aabec2b5aa901/unnamed__1_.jpg


Vaikučiai, ar žinojote, jog skruzdėlė yra
darbštumo simbolis. Prabudusios
skruzdėlės, panašiai kaip ir jūs, vaikai,
rąžosi ir žiovauja.
Susititinkame, vaikučiai, jūsų kieme, prie to didelio medžio... Jūsų
skruzdėliukas Nežiniukas :)

PALYDĖK SKRUZDĖLYTĘ Į NAMUS

PALYD_K_SKRUZD_LYT____NAMUS.docx
Word document

PADLET DRIVE
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SVEIKI VAIKAI, AŠ ESU BORUŽĖLĖ
Pasakykite, vaikai, koks man vardas labiausiai tinka? Iš kur
žinote, kiek man metelių? O kiek jums?

BORUŽĖLĖS KVIEČIA KURTI!
Lauke yra labai daug apvalių akmenėlių... Ar norite juos
nuspalvinti ir pasigaminti savo boružėlių?

Kūrybos karoliukai
Boružėlių draugai... iš spalvoto popieriaus susukti ritinėlius,
užklijuoti sparnelius...

Vakaro pasakėlė
Kodėl boružėlė liūdna? Kada ji pralinksmėjo? O kada tau būna
liūdna? Kada jautiesi laimingas?

DĖLIONĖ "BORUŽĖ"

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/6538193d07ec538a874e973d898b704c/93251972_725821881490040_8978609452747849728_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/fb2884914c02c2573c02d51674d29933/PALYD_K_SKRUZD_LYT____NAMUS.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/b84762eb439626d692def83564ad6dbf/34752152_1019115024920495_1660364881242619904_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/776ebadcef2cf83d9bce10a6ade33ae1/vabzdziai_vaikudarbeliai_1024x606.jpg


Puzzle mariquita - jigsaw puzzle (6
pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

Boružės, liaudiškai vadinamos Dievo
karvutėmis dėl savo spalvos ir juodų
taškiukų, yra visų mėgstamos. Net yra
dainelė: „Dievo karvute, skirsk į dangų, tavo
vaikeliai laukia prie lango...“ Paimkite
boružėlę ir, jai ropojant jūsų ranka, iškelkite
į viršų ir sudainuokite šią dainelę – boružėle
kaipmat nuskris.
SMAGIŲ PASIVAIKŠČIOJIMŲ LAUKE, TEN PAT MES IR
SUSITIKSIME. IKI PASIMATYMO!!!

PIRMADIENIS 05 11

KAS JIE MARGASPALVIAI TARP GĖLIŲ?
AR TU MATEI DRUGELĮ? KOKIOS JIS SPALVOS?

NEDA - Drugeliai
by DŽIMBA

YOUTUBE

Istorija kaip atsiranda drugeliai
Ar skruzdėliukui Nežiniukui patiko vikšrai? Kodėl skruzdėliukas
nuliūdo? Ar drugeliai gyvena ilgai?

Suraskime drugelių šešėlius

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=29bd42ebca3f
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/4bf0db97597ec65b9da0ef80b35b8207/21032819_851051901726809_4190728059691145166_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M-P1CzUNjwE
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/53d96a799b898459d31b7400162211e2/92987821_525782701464094_5659737173423816704_n.jpg


Darbelių eiga...

O ar jūsų lange plevėsuoja margaspalvis
drugelis?
Suteikime drugeliams spalvas išėję į lauką (iškirpti popieriaus
lape drugelio atvaizdą)

Handprint Butterfly Kids Crafts with Papers by CraftiKids
by CraftiKids

YOUTUBE

PADĖK DRUGELIUI PABĖGTI NUO VORO.

Pad_k_drugeliui_pab_gti_nuo_voro.docx
Word document

PADLET DRIVE

Pagalvok, kurie vabzdžiai ropoja, kurie
skraido, o kurie - šliaužia. Kaip manai,
kodėl?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/5f2787cb0aa71ba9d5e0e77a91e4414f/18739746_796569793841687_6806859535944985455_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/8773824321fbe02abcaddf90db3d52d5/spring_cards_for_kids_7.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/ebbd510788293359e181ea4f31059891/unnamed__2_.jpg
https://youtu.be/HIt4ITyMiy0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/cd9b4dde7c38a502bc5815f813444700/Pad_k_drugeliui_pab_gti_nuo_voro.docx


Lifecycle of a butterfly in real life ( 3 min)
by JK Abhishek

YOUTUBE

"MANO DRUGELIAI"

K_RYBINIS_DARBELI1.docx
Word document

PADLET DRIVE
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LABAS RYTAS, SURAITYTAS!
SKRUZDĖLIUKAS NEŽINIUKAS KVIEČIA MANKŠTAI

Marsiečiai rekomenduoja mankštą - ANTRADIENIS
by Marsiečiai Lietuva

YOUTUBE

SUSIPAŽINKIME SU VORU
Vorai neturi ausų, o girdi ant kojų esančiais labai plonais
plaukeliais. Vorai gimsta bespalviai, todėl sunkiai matomi.

O kas gi čia?
Vorų pilve yra liauka, kuri gamina šilkinius siūlus, iš kurių mezga
voratinklį. Voratinklio siūlas yra iki 45 metrų ilgio. Voratinklis -
tai ginklas, medžiojimo įrankis, būstas ir transporto priemonė. O
tu, ar būvai kada įkliuvęs į voratinklį?

https://youtu.be/jivWeOrCaeI
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/17af6e5c193d5cf5c7837ed7730172ea/K_RYBINIS_DARBELI1.docx
https://youtu.be/3LOcjGS_EEg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/32ad603cb1c121199bb379cbc8850cb9/92823632_2941564205905031_2638387663924625408_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/22e91cf9d294a16921fcd291338fe45d/93648653_224677232150864_5677496755818594304_n.jpg


※※※※※※

Kartu ropokime pirštukais rankyte į viršų -
pabūkime mažais voriukais.

Mažiukas Voriukas - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

Paklausykime istorijos apie Voro vestuves...
AR VORUI PAVYKO VESTI SAULĘ?

Beris ir Dolita: Didelis voras (S01E06)
by Beris ir Dolita

YOUTUBE

DIY for kids Moving Spider craft | Very easy and fun craft
by Paper Magic

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=2hqgZ6-Mi9Q
https://youtu.be/435t_sQUo9g
https://youtu.be/1YfDhqvsPI4

