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Ryto užduotėlės

Kiekvieną dieną pradėki mankšta

ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram:
@dovydaszumba
by Zumba with Dovydas

YOUTUBE

Nepamiršk valyti dantukus

Dantukų dainelė (su Pauliumi)
by Pocket Films

YOUTUBE

Taisyklingai plauki rankutes

♫ Rankyčių dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Užduotėles atlikai. O kokia gi šiandien tavo
nuotaika?
Nupieški.

https://padlet.com/pazeriene76/4g59t6t7flrqlwq9
https://padlet.com/pazeriene76
https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&time_continue=7&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ukmg71cpCYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=OAZL-L3Xn6A&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/429325291/9f06439940c449165338dc1d430e0d25/emocijos.jpg


Ar visi vaikučiai išmoko spalvų
vardus?

K. Ivinskis
Ant stalo mažoj dėžutėj
Spalvoti pieštukai guli.
Ir jeigu piešti norėsim,
Vardus jų žinot turėsim.
Visi jie labai skirtingi
Ir kažkokie ypatingi.
Reikia įmint kiekvieną
Jų paslaptį mums šiandieną.
Paimsime spalvą RAUDONĄ
Ir piešime lauko aguoną.
Spalva raudona jai tinka,
Todėl ji tokia madinga.
Bandysim paimti ŽALIĄ,
Lauke jau žolytė želia.
O kai žolė sužaliuos,
Žiogeliai žali užgros.
Dabar pasiimsim MĖLYNĄ
Ir piešime juo vandenyną.
Nuspalvinsim mėlynai bangą
Ir tokį pat mėlyną dangų.
Dar turim dėžutėj GELTONĄ,
Saulutei nuspalvinsim šoną.
Geltoną mamytės suknelę,
Smėliuką geltoną ir kelią.
Suspausim pirščiukais JUODĄ,
Nupiešime suodiną puodą.
Ir juodą šuniuką savo
Kurs loja, kai katę pamato.
Galiausiai- pieštuką RUDĄ
Ir piešim šuniukui būdą.
Turės jis gražius namus ,
Nelos ir vėl linksmas bus.
Išmokom spalvų vardus,
Štai koks piešinys gražus.
Kartosim tai mes kas dieną
Nes piešti labai jau miela.
O jeigu spalvų pritrūks,
Išmoksim kitų vardus.

Kodėl liūdi garvežiukas?

spalvotas garveziukas HD
by Edita Juchneviciene

YOUTUBE

Spalvų dainelė.
Dainuoki kartu

CACA - Spalvų dainelė, 2017
by Muzikos Meka

YOUTUBE

Paklausyki spalvų pasakos

Pasaka Spalvotas sapnas - Auguste Kopuste
by Auguste Kopuste

YOUTUBE

Spalvų virtuvė

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oD7QIvWxv0E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fAhOQz7l2O4&feature=emb_logo


Rytą saulė kai išaušta, 
 Nuo smagumo net parausta. 
 Jos žandai iš juoko plyšta 
 Ir raudonis trykšte trykšta: 
 Jis nuspalvina aguonas 
 Ir kitas gėles raudonas, 
 Uogeles, obuoliukus, 
 Ir vaikučių veidukus. 
  

Pasirinkęs patinkančias dailės priemones,
nupieški keletą gėlyčių. Sėkmės!

Security Check Required
by krokotak

FACEBOOK

Kai gerai jau įdienoja, 
 Saulė švyst, pageltonuoja 
 Dangumi pasilypėja, 
 Geltona spalva aplieja 
 Pienės žiedą ir viščiuką, 
 Ir ramunės viduriuką, 
 Saulės zuikučius šokdina 
 Ir saulėgrąžą nokina. 
 

Mokytojas Ežiukas siūlo nupiešti saulę

Piešiniai piešinėliai SAULĖ Piešimo pamokos pamokėlės Kaip
nupiešti saulę saulutę vaikams
by MOOTOON animacija

YOUTUBE

Dangus mėlynas kaip jūra, 
 Na, o jūra – kaip dangus. 
 Danguj plauko debesėliai, 
 Jūra sūpauja laivus. 
 Melsva, mėlyna ir žydra – 
 Tos mėlynės į valias 

 Į žibuokles pritaškyta 
 Ir vaikučių akeles. 
  

Paklausyki dainelės ir nupieški mėlyną
piešinuką

Tele Bim-Bam • MĖLYNA SPALVA •
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

 Kai saulutė vasarinė 
 Mėlyną dangaus žydrynę 
 Geltona šviesa apkaišo 
 Ir tos spalvos susimaišo, 
 Žemėj visa tampa žalia: 
 Želmenėliai pievoj želia, 
 Žalias žiogas žolėj straksi, 
 Žalios varlės žvaliai kvaksi. 
  

Žalia dainelė.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=10154164707745948
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=6o2ROSGit_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d3k_e1uyfjM&feature=emb_logo


Svirplys - Zalia dainele
by Studija Svirplys

YOUTUBE

Jeigu turėtum spalvoto popieriaus...

Pin on Художественное оформление на пасху
Маленькие лягушата радуются теплым весенним денёчкам! |
OK.RU

PINTEREST

O dabar nupieški žalią varlę (kokią moki).

 Ruda miško voverytė, 
 Riešutėlio rudinytė, 
 Ruda gilė ir meškutė, 
 Ruda rudenio skrandutė... 
 Į tą rudą rudumėlį 
 Saulė daug spalvų sudėjo: 
 Tamsiai žalią ir raudoną, 
 Gelsvą, pilką ir geltoną. 
 Pamėgink dabar ir tu 
 Sumaišyti jas kartu. 
  
  

Mokytojo Ežiuko pamokėlė

https://www.youtube.com/watch?v=KYY9ZAGoMsY&feature=emb_logo
https://www.pinterest.com/pin/824721750501033980/
https://i.pinimg.com/564x/e6/f7/c3/e6f7c3b1862d005810f43a80e12b9945.jpg


Piešiniai piešinėliai VAIVORYKŠTĖ HeyHey Mokykla Piešimas
vaikams Piešimo pamokos Laimingi piešiniai
by MOOTOON animacija

YOUTUBE

Security Check Required
by Autismus Frühförderung

FACEBOOK

Sve za decu on Facebook Watch
by Sve za decu

FACEBOOK

Žaidimų skrynelė

Būki atidus

Kokia spalva tinka?
1) GELTONA a) BULVĖ b) AGURKAS c)
OBUOLYS d) CITRINA 2) RAUDONA a)
MANDARINAS b) KALAFIORAS c)
CITRINA d) OBUOLYS 3) ŽALIA a)
ČESNAKAS b) JUODASIS SERBENTAS c)
AVIETĖ d) AGURKAS 4) ORANŽINĖ a)
MANDARINAS b) AVIETĖ c) CITRINA d) BAKLAŽANAS 5) MĖLYNA a)
AVIETĖ b) MĖLYNĖ c) CITRINA d)

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

Žinai spalvas? 

Pažink spalvas
1) Kas yra žalios spalvos? a) b) c) 2) Ką
nuspalvintum geltonai? a) b) c) 3) Kuri
uoga yra raudona? a) b) c) 4) Kuri gėlė
yra violetinė? a) b) c) 5) Kuris puodelis
žydras? a) b) c) 6) Kuri daržovė yra
oranžinė? a) b) c) 7) Kurį vaisių
prapjovus pamatysi raudoną spalvą?

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

Ir vėl būki atidus

Gudrutis Dutis
Edukaciniai žaidimai vaikams

GUDRUTIS DUTIS

Mama paskaitys, tu pasakyk...

Parink tinkamą
Teaching resource | TA TA TA -
KARŠTA..., LA LA LA - TUPI LAPĖ TIES...,
TĖ TĖ TĖ - GAUDO PELĘ..., LĖ LĖ LĖ -
KUR PASISLEPĖ..., GA GA GA- GULI
UŽVERSTA....

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER

Pakalbėkime apie skaičiukus

РозвиГрайко - вихователі, батьки,
діти.
Весела математика. Приклади.

FACEBOOK

https://www.youtube.com/watch?v=a1s407sSjYI&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/watch/?v=262681704771521
https://www.facebook.com/1580309842068704/videos/290820845274800/
https://wordwall.net/resource/2249094/kokia-spalva-tinka
https://wordwall.net/resource/2067467/pa%C5%BEink-spalvas
https://gudrutisdutis.lt/lt/apie-zaidima/atpazinti-spalvas
https://wordwall.net/resource/1966537/parink-tinkam%C4%85
https://www.facebook.com/photo/?fbid=185962122782748&set=pcb.185962246116069


Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

Eksperimentai

Bandyk drauge su tėveliais

8 eksperimentai su vandeniu
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

Kartu su tėveliais pagaminkite lavos lempą. Sėkmės!
Lempą gaminamės iš:
-Aliejaus 
- vandens (kokia 1/10 dalis)
- įlašiname maistinių dažų (tikiu suveiks ir su guašu spalvintu
vandeniu)
- dedame šnypščiančią tabletę (ACC ir pan). Tikėtina, kad
procesas pavergs ir teks sumesti ne vieną ;)).

lavinuvaika.lt on Facebook Watch
by lavinuvaika.lt

FACEBOOK

Dar vienas eksperimentas panaudojant popierinį rankšluostį,
�omasterius ir 2 indus su vandeniu.

https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE&t=138s
https://www.facebook.com/306487633017250/videos/547818719186343


Pin on Super Kids
This Grow a Rainbow Experiment is really easy and fun to do! You only
need paper towel, water and washable markers. See how to "grow"
your own rainbow!

PINTEREST

Lavos lempa
by ThePaula643

YOUTUBE

Rankytei lavinti

Nuspalvinki vaivorykštę

https://www.pinterest.com/pin/845058317569987485/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=qk2DhgH172c&feature=emb_logo


Great free printable site, easy to find related printables |
Páginas para colorear para niños, Libros de fieltro, Patrones
03-abr-2017 - Great free printable site, easy to find related printables

PINTEREST

Schrijfpatroon voor kleuters, thema 'de sloot' 1, kleuteridee,
preschool pond theme. | Voorschoolse activiteiten,
Peuterspeelzaal ideeën, Kikker thema
3-dec-2019 - Schrijfpatroon voor kleuters, thema 'de sloot' 1,
kleuteridee, preschool pond theme.

PINTEREST

https://www.pinterest.com/pin/458522805799175477/
https://www.pinterest.com/pin/153403931046468269/


Kreslenie podľa čiar - Album používateľky zanka29 - Foto 16
(With images)
2019-10-14 - Kreslenie podľa čiar - Album používateľky zanka29 - Foto
16

PINTEREST

Pin on Riscos
This Pin was discovered by Eloiza Bufarah. Discover (and save!) your
own Pins on Pinterest.

PINTEREST

Na, patinka piešti pirštukais?

https://www.pinterest.com/pin/708965166323834684/
https://www.pinterest.com/pin/780459810416907994/


※※※※※※

Custom Fingerprints Heart Necklace (With images) |
Fingerprint art kids, Hand art projects, Art for kids
Apr 24, 2018 - This Pin was discovered by Bonnie Johnson. Discover
(and save!) your own Pins on Pinterest

PINTEREST

Pasiūlyk tėveliams smagias rungtynes

Okuma yazma oyun makarna yedirme oyunu
şaşkın#kızgın#mutlu#okulöncesi
by April 123

YOUTUBE

Linkime sėkmės!

Lauksime darbelių

https://www.pinterest.com/pin/445997169342964020/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=HWCcOUTUqno&feature=emb_logo

