
padlet.com/rasmadauksiene/qo38ezcn28npj9zo

VAIVORYKŠTĖS SPALVOS
2020.05.04-2020.05.08.

R DAUKSIENE APR 21, 2020 09:55AM

Paklausykite

SAVARANKIŠKA VEIKLA
Reikės: vaivorykštės spalvų juostelių, klijų, geltonos saulutės ir
balto debesėlio. Smagaus darbelio.
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JAUSMUČIAI | Spalvos (S1E1)
by Jausmučiai

YOUTUBE

Nupieškite vaivorykštę.Pakartokite spalvas
ir atlikite keletą užduotėlių: . 1. iš savo
rūbelių sudėliokite vaivorykštę; 2. gal rasite
šaldytuve spalvotų daržovių? 3. vaivorykštę
sudėkite iš savo žaislų. BŪTINAI
NUFOTOGRAFUOKITE. LAUKSIM.

SVEČIUOSE PAS KAKE MAKE

Kakė Makė ir pabėgusios spalvos. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

EKSPERIMENTUOKIME

Namų darželis. Vaivorykštė nr.3
by Namų Darželis Internetu

YOUTUBE

NUSPALVINKIT

PUIKUS DARBELIS PIRŠTUKAMS
REIKĖS: balto lapo, guašo ar akvarelės, įmautės dokumentams ar
maistinės plėvelės.

Idėjos vaikams
Idėjos vaikams added a new photo.
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Idėjos vaikams
Idėjos vaikams added a new photo.
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PASIGAMINKITE MODELINĄ
NAMUOSE

Reikės:

2 puodelių miltų
1 puodelio druskos
2 puodelių vandens
Dviejų šaukštų aliejaus
2 arbatinių šaukštų citrinos rūgšties
Skystų vandeninių arba maistinių dažų. Pagaminkite tris
pagrindines spalvas: GELTONĄ, RAUDONĄ ir MĖLYNĄ.[ Kitas
spalvas pasigaminsite sumaišę dvi pagrindines spalvas.]

Visus šiuo produktus reikia sudėti į puodą ir tiesiog per daug
nesistengiant,taip kaip išeis, išmaišyti - tikrai labai prašau ir
rekomenduoju, leiskite visame procese dalyvauti vaikams - jiems
šis užsiėmimas patinka nė kiek nemažiau, nei žaidimas su tuo
modelinu! Tada puodą dedate ant viryklės, užkaičiate ir verdate
maišydami, labai greitai masė ima tirštėti ir maišyti tampa labai
sunku - vadinasi, modelinas jau išvirė. 
   
Imate jį iš puodo - paprastai jis būna tik labai labai šiltas, ne per
karštas rankoms, tad išėmus jį ant lentelės reikia dar šiek tiek
paminkyti rankomis, kol gaunasi vientisa prie rankų
nebekimbanti masė. Tiesa, jei norite tik vienos spalvos modelino,
tuomet dažus reikia įdėti kartu su visais produktais dar prieš
virimą, bet jei norite kelių spalvų - galite arba virti kiekvienos
spalvos modeliną atskirai (užtruksite daug daugiau laiko), arba
jau išvirę ir suminkę modeliną padalinate į tiek dalių, kiek norisi
spalvų ir į kiekvieną iš tų dalių įlašinkite po kelis lašus dažų ir vėl
perminkykite rankose - mes darome būtent šiuo būdu: ir
greičiau, ir įdomiau, nes galima stebėti, kaip po truputį masė
dažosi ir ryškėja. Pasigaminus savo modeliną, pabandykite atlikti
nors vieną iš šių darbelių:

Kwiatki z plasteliny
by Kreatywnie w domu

FACEBOOK

PAKLAUSYKITE SPALVŲ DAINELĖS

CACA - Spalvų dainelė, 2017
by Muzikos Meka

YOUTUBE

SAVARANKIŠKOS UŽDUOTYS
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