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Senių besmegenių šalyje
Kai mūsų šalyje aštrų šaltuką keičia vėjuotas atodrėkis, atodrėkį – vėl šaltis, šaltį – atšilimas ir t.t., nejučia kyla
noras vis tiek kažkaip džiaugtis ta žiema. Gal paprasčiausiai pastatyti sniego senį? Daug sniego senių? ⛄ ❄ 
2021.01.25-2021.02.07

RASA JAROCKAITĖ JAN 21, 2021 11:24AM

Dainelės

Sniego Senio Šeima - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV |
žiemos dainos vaikams
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

DŽIMBA IR ALICIJA - Besmegeniai
by DŽIMBA

YOUTUBE

Mažų rankučių atradimai

Paveikslėlis „Besmegenis“
Nulipdykim sniego senį, sniego senį besmegenį.  

Reikalingos priemonės: 

– vatos diskeliai; 
– popieriaus lapas; 
– klijai; 
– guašas arba �omasteriai. 

Darbo eiga labai paprasta: priklijuokite vatos diskelius ir 
nuspalvinkite.
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Sniego angelas

Turbūt kiekvienas žinome tokį žaidimą, kaip sniego angelas. Vaikui
tereikia parodyti, kaip atbulom kristi ant sniego ir judinti rankas
bei kojas lyg skristum: nesijaudinkite, kad vaiko drabužiai aplips
sniegu ir taps sniegiškai angeliški, o rankos – panačios į sparnus.
Ką tik iškritęs sniegas – nuostabi minkšta ložė ir vaikai mėgsta joje
pagulėti.
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Spalvotas sniegas
Dar vienas labai įdomus užsiėmimas – piešti ant sniego.
Nulipdykite įvairiausių sniego �gūrėlių ar mažų sniego senių ir
nuspalvinkite jas su teptukais ir dažais. Arba paruoškite kelis
indelius su spalvotu vandeniu ir pipete ar švirkštu purkškite ant
sniego – jis taps spalvotas.

Eilėraštukas

Sniego senis

Prie upelio stačiau senį,  
Sniego senį – besmegenį.  
Kur reikėjo smegenų,  
Dėjau gabalus ledų.  

Ant galvos užmoviau puodą  
Ir įspaudžiau rankon šluotą,  
Nosies vieton – morką ilgą  
Ir buvau labai laimingas.
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Žibintas „Besmegenis“
Jaukiems žiemos vakarams pasigaminkime žibintą. Smagus ir
lengvas darbelis iš popieriaus, kurį padaryti gali net patys mažiausi
vaikučiai. 

Darbeliui atlikti reikės: 

– balto kopijavimo popieriaus; 
– �omasterių; 
– žirklių; 
– klijų; 
– stiklinio indelio; 
– žvakės tabletės. 

Paimkite kokį nors stiklinį indą, tai gali būti stiklainis ar stiklinė.
Atkirpkite balto popieriaus juostelę. Plotis turi būti toks, kad
galėtumėte apjuosti indą, o galus suklijuoti. Paimkite �omasterius
ir popieriuje nupieškite besmegenišką šypseną ar kokį nors žiemos
motyvą. Baigę piešti galus suklijuokite ir užmaukšlinkite ant
stiklinės. Į indelį įdėkite žvakutę tabletę.
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Mįslė

Nors ką tik gimęs, 
Jį vadina seniu. 
Nors jis ne žilas, 
Bet baltas ir be plaukų. 
Nors visad tyli, 
Bet sako, kad jis be smegenų 
Tai kas jis?
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Papuošimai iš spalvoto ledo
Viskas ganėtinai paprasa: į lauką išneštas įvairias formeles (tinka
modelino formelės, įvairios dėžutės, smėlio formelės, puodukai ir
pan.) užpildykite spalvotu vandeniu (nuspalvokite vandenį
paprastais akvareliniais dažais ar guašu). Dėl grožio į vandenį galite
įmesti uogų, apelsino ar citrinos griežinėlį, eglės šakelę, blizgučių.
Palaukite, kol vanduo užšals ir išimkite iš formelių savo meno
kūrinius. Gautais žaisliukais papuoškite miško eglę ar savo kiemo
medelius.

Ledo kubai
Iš anksto užšaldykite kelis indelius su spalvotu vandeniu. Po to
išimkite juos iš indelių ir gausite spalvotus ledinukus. Vaikams bus
įdomu žaisti su spalvotais ledinukais, statyti iš jų bokštus, tvirtoves
ir t.t. Daugiau jų pasidarius jau ir spalvotą ledo namą galima bus
pastatyti. 
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Vakaro pasaka

Sniego senis

Vakaro pasaka. Pasaka „Sniego senis"
1 dalis
Vakaro pasaka. Pasaka „Sniego senis" 1
dalis
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