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SAUGOK SVEIKATĄ - GERK KVAPNIĄ ARBATĄ (2020
10 19 - 2020 10 23)
Kauno Aleksoto lopšelis - darželis

JURGITA ZUKAUSKIENE MAY 04, 2020 09:17AM

SAVAITĖS UŽDAVINIAI:
1. Sužinoti, kas yra sveika mityba. 
2. Pasigaminti svarstykles iš pakabos. 
3. Pasigaminti salotas. Gamindami vaisių ar daržovių salotas,
pasisveriant savo gamybos svarstyklėmis, įtvirtins sąvokas "daug"
ir  "mažai". 
4. Priimti KAKĖS MAKĖS iššūkį kasdieną. 
5. Tobulinti asmeninius valgymo įgūdžius (išmoks serviruoti
stalą) 
6. Meninės raiškos ugdymas bei rašytinės kalbos lavinimas. 

P.S. Būtų labai džiugu, kad galėtume pasidžiaugti Jūsų vaikučių
atliekamais darbeliais. Lauksiu fotogra�jų. :) 

RYTINĖ MANKŠTA
Mankštinamės kiekvieną rytą

KAKES MAKES IŠŠŪKIS
by Jurgita Zukauskiene

YOUTUBE

MEŠKUČIO LEDUČIO PASAKA APIE SVEIKĄ
MITYBĄ
Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam
reikalingas medžiagas ir energiją žmogaus sveikatai palaikyti.
Maistas yra labai svarbus ligų pro�laktikai ir sveikatos
stiprinimui.
 

Meškučio Ledučio (Icy) pasaka apie sveiką mitybą
by Pasakos apie meškučius

YOUTUBE

VAISIŲ KREPŠELIS
Paveikslėlyje vaizduojami vaisiai, kuriuos vaikas mato beveik
kasdien. Keli darbelio atlikimo variantai: 
1. Vaisius  nuspalviname realiomis spalvomis.  
2. Galime vaisius aplikuoti mažais,  karpytais spalvoto popieriaus
gabalėliais, kuriuos suglamžome į mažus rutuliukus.  
3. Štampuojame su �omasterio kamštuku ar keletu surištų ausų
krapštukų. 
PAVYZDŽIAI: (aplikacijos ir štampavimas) 
https://www.pinterest.co.uk/pin/170996117087311556/?
nic_v2=1a5vJrLyx 
 https://www.pinterest.co.uk/pin/248612841910168030/?
nic_v2=1a5vJrLyx 
https://www.pinterest.co.uk/pin/424605071100143142/?
nic_v2=1a5vJrLyx
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https://padlet.com/jzukauskiene
https://m.youtube.com/watch?v=vSm01-mbKsg
https://m.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss
https://www.pinterest.co.uk/pin/170996117087311556/?nic_v2=1a5vJrLyx
https://www.pinterest.co.uk/pin/170996117087311556/?nic_v2=1a5vJrLyx
https://www.pinterest.co.uk/pin/248612841910168030/?nic_v2=1a5vJrLyx
https://www.pinterest.co.uk/pin/424605071100143142/?nic_v2=1a5vJrLyx


Vaisius ar daržovė? Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

SVARSTYKLIŲ GAMYBA
Galite ant pakabos pririšti smėlio kibirėlius, tuomet daugiau
galėsite pasverti vaisių ar daržovių.

SERVIRUOJAME STALĄ

Basic Table Setting Skills for Kids.
by In the Kitchens

YOUTUBE

PAMĖGINKIME PASERVIRUOTĄ STALĄ
PAPUOŠTI LANKSTYTA SERVETĖLE

FIVE Napkin Folding Tutorials & Folding Napkin Techniques -
As Seen on The Rachael Ray Show!
by Jenny W. Chan - Origami Tree

YOUTUBE

SALOTŲ GAMYBA
Vis kalbama, jog tėveliai savo vaikams teskiria vidutiniškai ~ 7
min. laiko per dieną. Daugelyje šeimų Corona viruso pandemija
šiuos skaičius pakoregavo. Laimei ar nelaimei? – tai priklauso
nuo mūsų, suaugusiųjų išradingumo ir  atvirumo naujovėms. 
Todėl siūlau, smagiai praleisti laiką su vaikučiais,
paeksperimentuoti virtuvėje gaminant salotas. Visai nebūtina
visko atkilti nepriekaištingai, todėl leiskime vaikučiui pačiam
supjaustyti obuolį ar sutarkuoti morką.   
Vaisius ir daržoves  - apžiūrinėkit, palyginkit, apčiupinėkit,
pauostykit, paragaukit. Juk jiems taip svarbu pažinti ir pajusti, tai
kas nežinoma.  
Keletas paprastų receptų: 
https://www.lamaistas.lt/receptas/vaisiu-salotos-60115 
https://www.lamaistas.lt/receptas/svieziu-darzoviu-salotos-
10770 
Bet tikiu, kad patys esate tikri virtuvės šefai ir sukursite savas
salotas. 

MOKOMĖS SKAIČIUOTI

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/55d80d04684b15890f3937a38abc760e/krepselis.jpg
https://m.youtube.com/watch?v=oih3djTM3ms
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/0b1201247d1850402ac98d2daf10e14e/Svarstykles.jpg
https://m.youtube.com/watch?v=zsdxUhxevfM
https://m.youtube.com/watch?v=1N6UzwejIfs
https://www.lamaistas.lt/receptas/vaisiu-salotos-60115
https://www.lamaistas.lt/receptas/svieziu-darzoviu-salotos-10770


Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

SKAIČIUKŲ RAŠYBA IR SPALVINIMAS
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LAVINAM RANKYTĘ
Apvedžiok ir nubrėžk tiesią liniją

https://m.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/39a5c4a7eaacfe4e93a7ed1a9074c8ee/11.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/f13383f753954282c619010209f05d3b/1.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/7837a928db167f1f91840e3dcae8e865/222.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500929184/f3c5def7598008be66602c41ca46c593/_22.pdf
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NUPIEŠK SAVO SVAJONIŲ PUODELĮ
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※※※※※※

"Ąžuolo medžiai - spalvojasi rudeniu"
Prisirinkę ąžuolo ar kitokių medžių lapų, nuspalvinkim juos su
guašu. Medžio kamienui suraskim ploną šakelę. Paieškokim
giliukų ar kaštoniukų. Pasiėmę spalvotą kartoną, vaikučiai
sukuria rudenio kompoziciją. 
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