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''...Aš labai norėčiau, kad tėvai
suvoktų savo vaikų vaikystę kaip
brangiausią ir gražiausią
gyvenimo dovaną-laiką, kai
galima su jais būti, rūpintis jais,
džiaugtis , apkabinti, išklausyti,
saugoti, branginti ir sukurti
''bučinukų'' atsargas visam
gyvenimui. Neskubinkite laiko.
Mėgaukitės.'' Pagal
L.Petranovskajos tekstą.

Tegul šeimoje praleistas laikas būna
prasmingas...

PAKLAUSYKITE PAVASARINĖS MUZIKOS

Frédéric Chopin - Spring Waltz
by 555simson

YOUTUBE

Pirmadienio mankšta

Nepamirškime švarių rankyčiū

Higiena - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

VALOME DANTUKUS IR MOKOMĖS
DAINELĖS

♫ Dantukų dainelė (su Laura) ♫
by Pocket Films

YOUTUBE

Vaikams paaiškiname, kad
pirmieji pavasarį pasitinka
augalai: gėlės,medžiai, krūmai.
Kokios tai gėlės? Kurias iš jų jau
galime pavadinti dabar?

https://padlet.com/rasmadauksiene/o1vxja653ts1su1t
https://padlet.com/rasmadauksiene
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DId6gjN-uNU&feature=emb_logo


first flowers / первые цветы / pirmosios geles
by Rus LAN

YOUTUBE

VIKTORINA

Viktorina PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS
by Rasa Simonavičienė

YOUTUBE

Gėlės sandara

Atlikdami užduotį atkreipkite dėmesį; kokia
gėlės spalva?Kokios augalo dalys [žiedas,
lapai, kotas], o kokios dalies nesimato ?
Piešiant kartokite augalo dalis.

3 EASY Finger Painting Greeting Card Ideas | Teacher's Day
Card Kids can Make
by Little Crafties

YOUTUBE

PRISIMINKIME SKAIČIUS

Skaičiuojame 1-20 | SmartkinderTV
by SmartKinderTV

YOUTUBE

PAŽAISKIME SU JAUSMUČIAIS

JAUSMUČIAI | Skaičiai (S1E2)
by Jausmučiai

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=nwwuB7AfDSY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LbvFQqLuXdk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jz3D0egXVMI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vdj68ouqfZg
https://www.youtube.com/watch?v=-H76OTYiWBs&t=29s


PASIDARYK POPIERINĘ TULPĘ

PAPER FLOWERS
by KROKOTAK

YOUTUBE

RANKOS LAVINIMUI
Apvedžioti savo rankytę nepakėlus pieštuko ir nuspalvinkite:

Asociația Mâini Cuminți
Asociația Mâini Cuminți added a new
photo.

FACEBOOK

Dėlionės lavina atmintį

1301319354fbua186355 - jigsaw
puzzle (4 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

EILĖRAŠTUKAS MAMAI
         [išmokti mintinai]
Šiandieną išmokau aš MAMA rašyti Nereikia jau nieko pagalbos
prašyti. Nupiešiu ant lapo dar puokštę gėlių Nunešiu šį piešinį jai
dovanų.            Juk šiandien jos šventė  -                                           
 MAMYČIŲ diena,       O ji man pasauly yra tik viena. . K.Ivinskis.

PAGAMINKITE ATVIRUKĄ

3D Heart Flower Card (with flower
template) - Valentines and Mother's
day craft idea
3D Heart Flower Card - Mother's day
craft idea
https://www.easypeasyandfun.com/3d-
heart-flower-card/

FACEBOOK WATCH

PAŽIŪRĖK FILMUKĄ IR
PAGALVOK: ar visi norai tikrai
buvo reikalingi?

Septynžiedė gėlelė (1948)
by Pasakos

YOUTUBE

NEPAMIRŠKIME IR RAIDŽIŲ [Tėveliai parašo
raides ant lapo, o vaikai su ausų krapštukais
jas štampuoja]

Learning to Write the Alphabet with Cotton Swab Painting |
Alphabet activities, Preschool learning activities, Teaching the
alphabet
Painting letters with cotton swabs is a simple, fun way for preschool
kids learning to write the alphabet. There are many ways to learn
letters.

PINTEREST

https://www.youtube.com/watch?v=jLvFun0spNA
https://www.facebook.com/asociatiamainicuminti/photos/pcb.2826418070746042/2826416420746207/?type=3&theater&ifg=1
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3d539bffc344
https://www.facebook.com/watch/?v=547579316135350
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=figDhpN0lTg&feature=emb_logo
https://www.pinterest.com/pin/145311525453508404/


※※※※※※

EKSPERIMENTUOKITE

Eksperimentuojame - vandens lelija
by Mažieji šnekoriai

YOUTUBE

KAD NEBŪTŲ NUOBODU
Žaidimas su kamuoliu

Vaikas sėdi ant kėdutės tap, kad būtu
patogu atsistoti. Suaugęs meta kamuolį ir
sako ''gyvūnas'' arba ''gėlė''. Vaikas, sugavęs
kamuolį, turi greitai atsistoti ir jį
grąžindamas įvardinti gėlę arba gyvūną.
Pažaidę kelis kartus pasikeiskite vietomis:
dabar vaikas klausinėja, o tėveliai
atsakinėja.

TIKIUOSI LAIKAS NEPRAILGO. Labai
lauksim Jūsų vaizdų iš veiklų namuose:
mankštos, kaip valosi dantukus, plaunasi
rankas, eksperimentuoja ir atlieka įvairias
užduotis.
  Būkite sveiki!

https://www.youtube.com/watch?v=keeYf5Qf8rk

