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NAUJAMETINĖ PASAKA

Netvarkos nykštuko Naujametinė pasaka. Ką pasakė Kakė
Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

III - JŲ KARALIŲ BELAUKIANT

Daina "Trys karaliai"
by Vakaro žvaigždelė

YOUTUBE

SKAIČIUOJAM

STEAM: Kokią įtaką vandens užšalimui daro
cukrus ir druska?
HIPOTEZĖ: Ar paprastas vanduo stiklinėje greičiau užšals, negu
prisotintas druskos ar cukraus vanduo? 
REIKĖS: 
 3 stiklinių su vandeniu, kiekvienoje po 100 ml. vandens. 
Pirmoje stiklinėje paprastas vanduo. 
 Antroje  - vanduo su 2 arbatiniais šaukšteliais cukraus. 
Trečioje - vanduo su 2 arbatiniais šaukšteliais druskos. 
EIGA: Visas stiklines sudedame į šaldymo kamerą 1 valandai. Po
valandos patikriname, kurioje stiklinėje vanduo sušąlo ir
sudedame į kamerą atgal, dar 1valandai. Po 2 valandų išimame ir
apžiūrime, kaip skirtingai stiklinėse užšąlo vanduo. 
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IŠMOK EILES
p.s. gal taip prišauksim sniego į mūsų kiemą :)

"Žiema"
by Kristina Savickytė

YOUTUBE

SKAIČIUOJAM IR PRISIMENAM
SKAIČIUKUS
5 metai

GRATTAGE TECHNIKA
Pieškime  su guašu ir vašku. 
MEDŽIAGA DARBUI: popieriaus lapas ar kartonas, šepetys
(kempinė, žvakė, guašas, stiklainis vandens, muilas, aštrūs daiktai
braižymui, servetėlė, laikraštis). 
EIGA: įtrinkite popieriaus lapą vašku (žvakė). Tada teptuku ar
kempine ant paviršiaus patepkite tušu (guašu). 
Rašalas (guašas) lengvai prilimpa prie riebių paviršių. Kad tušas
nesikauptų lašais ant vaško paviršiaus, jį sumaišome su muilu
(muilo tirpalu). 
Kai rašalas - guašas išdžiūsta, su aštriu daiktu - lazda, dantų
krapštuku - mes subraižome piešinį, formuodami plonius baltus
brūkšnius juodame fone arba spalvotame, jeigu jūsų pasirinktas
lapas buvo iš žurnalo viršelio, o patys jį buvote nuspalvinę
pieštukais.  Stalas turi būti apdengtas, kitaip viskas aplink bus
taškuota guašo-vaško lašais. Darbe naudojami aštrūs įrankiai,
skirti pašalinti dažus nuo kartono paviršiaus, gaunant baltą ar
spalvotą sluoksnį. Gražių improvizacijų.
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MIKLINAM RANKYTĘ
3-4 metai

PĖDUČIŲ MANKŠTA

Mažosios pėdutės
by Jurgita Zukauskiene

YOUTUBE

SKAIČIUOJAM IR SPALVOJAM
4-5 metai

RANKYTĖS LAVINIMAS
3-5 metai
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