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ŠALTUKAS SLAPUKAS
Savaitės tikslai - gebėti įvardinti, kas nepavyksta. Stengtis planuoti savo veiklą, bandyti nuspręsti, ką reikia
daryti toliau, kad veikla pavyktų.
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PIRMADIENIS ( 01- 04)

ŽAIDŽIAME SKAIČIUS IR SPALVAS 👇
Dalinames dar vienu žaidimu-dėlione, kuri padės vaikams
žaidimo forma mokytis skaičius ir spalvas. Pagaminti labai
paprasta, o ir netvarkos nerasta nei prieš žaidimą, nei po🤗

Nepamiršk atlikti KVUB pratybas

Pažiūrėkime kartu ištrauką... Kokie jausmai
užklumpa šiuo laikotarpiu? Ką
prisimename? Ko labiausiai mums trūksta?
Su vaikais aptarti: KAS YRA PRISIMINIMAI? KODĖL JIE TOKIE
SVARBŪS?

Lily and the snowman
by 2B Watched

YOUTUBE

SUSKAIČIUOK KIEK?

SUSKAIČIUOK KIEK?
Drag and drop each item into its correct
group.. 1: , , , , 2: , , , , 3: , , , .

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

ANTRADIENIS (01- 05)

EKSPERIMENTAS - KRISTALŲ AUGINIMAS
Pamėgink pasigaminti kristalą ir nepamiršk pasidalinti su grupės
draugais! :) 

Tau reikės: 
2 puodukai cukraus 
Puodelis verdančio vandens 
Medinis iešmelis 
Maistiniai dažai 
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Gaminimo eiga: 
Verdančiame vandenyje atsargiai išmaišomas cukrus, įlašinami
keli lašai maistinių dažų ir leidžiama ataušti iki kambario
temperatūros. Dubenyje komponuojamos medinės lazdelės.
Dubuo uždengiamas ir paliekamas kelioms dienoms. Mišiniui
nusistovėjus, susidaro kristalai

Karpiniai - snaigės
Šią savaitę Tavo draugai bandys iškirpti snaigę. Pabandyk ir Tu! 

P.S. popierius turi būti labai plonas ;)

Ar bandei lauke ant sniego nupiešti angelą?

Pirštukų žaidimas padeda vaikams
nusiraminti ir nuosekliai stebėti, bei
atkartoti.

Pirštų žaidimai vaikams. Vilma Venckutonytė iš
GyvenkLengvai.lt
by Gyvenk Lengvai

YOUTUBE

TREČIADIENIS (01-06)

Sausio 6-ąją minima Trijų Karalių šventė
by Vilnius University (official)

YOUTUBE
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Trys Karaliai – sausio 6-ąją dieną minima
šventė.
 Lietuvoje ją tradiciškai laikome visų žiemos švenčių pabaiga,
kai nupuošiamos eglutės ir visos kalėdinės dekoracijos
paslepiamos sandėliukuose iki kitų metų. Ant namų durų šią
dieną dažnai užrašomos raidės K, M ir B, šalia jų pažymimi
kryželiai.  

Trijų Karalių dovanos:
Smilkalai – Kasparo dovana. Jie simbolizuoja šventumą, išmintį ir
dieviškąją palaimą; 
Mira (aromatiniai sakai, naudoti ligų bei žaizdų gydymui,
senėjimui stabdyti, kūnų balzamavimui) – Baltazaro dovana. Ji
simbolizuoja gyvenimą ir žemiškąją egzistenciją. 
Auksas – Merkelio dovana. Ji simbolizuoja garbę, turtus ir galią.
Dar manoma, jog dovanos simbolizuoja Kristaus prigimtį: auksas
yra dovana karaliui, smilkalai – Dievui, o mira – mirtingajam. 

Šią dieną pažaiskime su šešėlių teatru.

Trys Karaliai – sausio 6-ąją dieną minima
šventė.
Pabandykime įamžinti Trys Karalius.

PER TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĘ
ATSISVEIKINAME IR SU SAVO EGLUTE

Trys Karaliai visiems linki, kad metai būtų geri, nelaimės namus
aplenktų, o išmintis ir dovanos aplankytų.

KETVIRTADIENIS (01-07)

RYTO RATAS
"Ryto rato" metu mes žaisime žaidimą "Stebuklingas maišelis".
Pabandyk pažaisti ir Tu. 

Taisyklės: 
Paeiliui traukiami iš maišelio daiktai. Reikia pasakyti daikto
pavadinimą, bei kur ir kam jis naudojamas. 

P.S. maišelyje daiktai gali būti įvairūs.
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Nepamiršk atlikti KVUB pratybas

Gratažo technika "Šaltukas slapukas"
Šiandien mes bandysime naują piešimo techniką - gratažą.
Pabandyk ir Tu :) 

Tau reikės: 
Baltas kietas popieriaus lapas 

Vaškinės kreidelės 
Skystas indų ploviklis 
Teptukas minkštais šereliais 
Mažas plastikinis indas 
Tušas 
Laikrasčiai 
Apdailos vinutė 

Kūrybiškumo anatomija: spalva ir linija. Gratažas
by Virtualūs susitikimai

YOUTUBE

METŲ LAIKAI IR JŲ POŽYMIAI
ATRINK PAVEIKSLĖLIUS PAGAL
PAVASARIO POŽYMIUS: , , , , , , ATRINK
PAVEIKSLĖLIUS PAGAL VASAROS
POŽYMIUS: , , , , , , ATRINK
PAVEIKSLĖLIUS PAGAL ŽIEMOS
POŽYMIUS: , , , , , , ATRINK
PAVEIKSLĖLIUS PAGAL RUDENS POŽYMIUS: , , , , , ,

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS QUICKER
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PENKTADIENIS (01-08)

RYTO RATAS
Šiandien žaisime žaidimą "Slapukas piešinukas" 

Tau reikės: 
Balti popieriaus lapai 
Spalvoti pieštukai 

Taisyklės: 
Vaikų klausiama trijų dalykų: kokia spalva labiausiai patinka, koks
mėgstamiausias skaičius ir gyvūnas. Atsakymai pažymimi lapo
viršutiniame kampe. Tada piešiama, pvz.., gyvatė su 5 galvomis
arba uodegois, t.y. laisvai fantazuojama.

LESYKLĖLĖS GAMINIMAS
Šiuo metu lauke labai šalta ir kartais nutinka taip, kad paukštukai
neturi ką valgyti. Galbūt pasirūpinkime jais? 

Tau reikės: 
Antrinių žaliavų pakuočių (sulčių, pieno dežutės) 
Įvairios dekoravimo priemonės ( atsižvelgiant į oro sąlygas)

Mano senis besmegenis
Kai oras nelepina:( galima namie pasigaminti savo besmegenį:)
Leiskite vaikams mėgautis žaidimo procesu:)
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Nuspalvink besmegenio namuką pagal nurodytas spalvas
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