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Sprogsta pumpurai
Stebime gamtą lauke, grįžtančius paukštelius, bundančią gamtą.
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Pirmadienis

Mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI

Stebėkime augalus lauke
Išeikime į lauką nors ir trumpai. Pastebėkime kaip gamta bunda,
paukščiai dainuoja.

Piešiame lauke pamatytą gamtą
Išėję į lauką pamatėme jau bundančią gamtą ir paukštelius. Todėl
ją už�ksuojame popieriaus lape ir piešiame

Pupų (įvairios kruopos) dėliojimas ir
perbėrimas
Laviname smulkiąją motoriką, pirštelius :) Pupas suberkite į
didesnį indą, šalia pastatykite mažesnį indelį, vaikui duokite
samtelį ar didesnį šaukštą. Vaiko užduotis yra paimti pupas, jas
sudėti į samtelį ir perberti į mažesnį indelį.

Antradienis

Stebime kaip augalas auga

Sunflower Seeds Germination and Growth Time Lapse
by Temponaut Timelapse

YOUTUBE

Piešiame saulėgrąžą

https://padlet.com/eglejusk/r7o3behy8ubl
https://padlet.com/eglejusk
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/501051941/53e323409d6004a2a4164b2de7d34a25/images.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/501051941/6eeffd5d4e6adfd8ab6f74c70a8ad53e/pupu_rusiavimas_582993559.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eKo5F87A8a0&feature=emb_logo


Susipažįstame su augalo dalimis
Užduotis: susipažinti su augalo dalimis. Šaknys, stiebas, lapai,
žiedas, sėklos. Galite ir nuspalvinti :)

Trečiadienis

Prižiūrime augalus namie
Su vaikais kalbame, ko reikia augalams, kad augtų. Reikia:
vandens, saulės, trąšų, meilės. Leiskime jiems patiems padėti
prižiūrėti augalą, o galbūt net ir pasodinti!
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Auginame savo gėlę
Šiam darbeliui reikės atsispausdinti gėlę su vazonėliu, ją
nuspalvinti ir iškirpti. Taip pat įkirpkite vazonėlio viduje esančią
liniją, kad tilptų gėlytė. Į vazono vidų įdėkite gėlę ir stebėkit kaip
ji auga vis traukiant į viršų. 

Skaičiuojame pupas
Laviname matematinius įgūdžius, mokomės skaičiuoti nuo 1 iki
10 (žinoma, galime ir daugiau). Užduočiai atlikti reikės bet kokių
kruopų.

Pasaka ,,Pupa"

Pasaka SENELIAI IR STEBUKLINGA PUPA / Fairytale
GRANDMA, GRANDPA AND THE MAGIC BEAN
by Read With Ears

YOUTUBE

Ketvirtadienis

Rankyčių dainelė
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♫ Rankyčių dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Sudėliok pavasarinę dėlionę

Pavasaris - jigsaw puzzle (4 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

Dažome (piešiame) pavasarį

Penktadienis

Pirštelių mankšta - "Pupa"

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ccf94f98367
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/501051941/a28d82a1be47f690d53a57d0c48b8e30/580c9b0020dab709a709982e71bdd6f2.jpg
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Pirštelių mankšta - "Pupa"
by Julija Ja

YOUTUBE

Spalviname, žaidžiame

Tai nemokama platforma vaikams spalvinti, žaisti žaidimus, nors
anglų kalba. Tačiau galima pasirinkti labai daug įvairių užduočių
:)

Paint and Color Coloring pages for
Free in Coloringcrew.com
Coloringcrew.com is a website created
for kids who can enjoy Internet safely.
Here you will find hundreds of coloring
pages for free. Select the drawing you
like, color it with our simple interface and
print or send it to anyone you like.
Coloringcrew.com, the website for young
artists!

COLORINGCREW.COM

https://www.youtube.com/watch?v=M92-lK_sGhI&feature=emb_logo
https://www.coloringcrew.com/

