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Pati smagiausia Jūsų mankštelė

RANKUČIŲ PLOVIMAS

Dantukų dainelė
Nepamirškite valyti dantukus

♫ Dantukų dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Stebėkite

 Paklausykite dainelės apie gėlytės pumpurėlį

DAIGELIO AUGIMAS
Stebėkite mažos sėklytės pastangas

I Could Watch Time Lapses Of Seeds Growing All Day
by Goodful

YOUTUBE

Pienės žiedo istorija

Dandelion flower to clock blowing away time lapse
Dandelion flower and clock opening time lapse. Filmed by Neil
Bromhall. Filmed in my studio over a period of several days. The
flowers open during daylight hours, opening fully in full sunlight. It is
not one single flower but made up of about hundred individual
flowers.

YOUTUBE

Padirbėkite

Pasiklausykite Linutės dainelės

https://padlet.com/pazeriene76/2ib8cl8v3sc7v1v5
https://padlet.com/pazeriene76
https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU
https://www.youtube.com/watch?v=ECibetK2EYI
https://www.youtube.com/watch?v=kOABCH51KnQ


Pirmos žibuoklės. Linutė
by Jonas Gavenas

YOUTUBE

Pasiklausę gražios dainelės, pasirinkite
piešimo priemones ir nupieškite gražią
gėlytę, o darbelio nuotrauką atsiųskite
,,KODĖLČIUKAMS''

How To Draw Beautiful Drawings Tutorial 2019 #8
by PQ Paper Crafts

FACEBOOK

Security Check Required
by Materiale didactice - invatamant
prescolar

FACEBOOK

Pavasario gėlės
Pasistenki įsiminti gėlių pavadinimus ir sugrįžęs į darželį visus
nustebink. Gerai?

Sužaiski viktorinoje
Pasikviesk mamą, tėtį, sesę arba brolį ir sužaiskite. SĖKMĖS.

Viktorina PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS
by Rasa Simonavičienė

YOUTUBE

Pagalvokite

Paklausykite gėlių pokalbio. Kokios gélytės augo darželyje ir
kalbėjosi, kokia jų spalva?

https://www.youtube.com/watch?v=VvlYCU3xpGs&fbclid=IwAR05Z7cmh74J8AT11-brUeMWl0y5vsCyqd0qKVflSsb9v2XI2xp1JsuMnN0
https://www.facebook.com/PQPaperCrafts/videos/235405130923618/
https://www.facebook.com/watch/?v=521743555447612
https://www.youtube.com/watch?v=LbvFQqLuXdk
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Track 18
1:19 audio

PADLET DRIVE

Pasigrožėkite

Pražydo botanikos sodai

Spring at Kew - see the gardens come alive
by Royal Botanic Gardens, Kew

YOUTUBE

Pienė
E. SELELIONIS
Kai pavasaris keliauja,
Tai gėles išbarsto saujom.
Šviečia pakelės, laukai
Jų pilni visi laukai.

Paprasta, maža gėlė -
Bet auksinė skrybėlė.
gelsvo vaško skrituliukas -
Šypsos mielas veideliukas.

Kelios dienos, gal savaitė
ir pražilo kepuraitė. 
Čia ir vėjas atsiduso - 
Ir pranyko, ir sudužo.

Skrenda lengvutėlis pūkas,
Permatomas, tarsi ūkas.
Šiltas vasaros sniegelis.
Kas jis? Spėkite, jei galit.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/505743848/db0990759bfb7201fad847adaf97274e/18997_18_track_18.mp3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=bSBhXgJ6z5Y&feature=emb_title

