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Žaidimų aikštelėje
Susipažins su žaidimų įvairove, lauke ir viduje. Išmoks naujų žaidimų.
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Pirmadienis

Ką matai?

Kokius žinai žaidimus namie?

Koks tavo mėgstamiausias žaidimas?
Išsirink savo mėgstamiausią žaidimą ir jį pažaisk. Nepamiršk
parodyti ir mums :)

Sukurk savo žaidimą
Sugalvok pats žaidimą, kurk taisykles, išmokink tėvelius.
Žaidimas gali būti lauke, namie.

Kodėl žaidimams svarbu taisyklės?
Pagalvok, kodėl žaidimams taisyklės yra svarbu.

Rašome
Į sąsiuvinį užrašykime naujus žodelius: ŽAIDIMAS, STALO
ŽAIDIMAI, TAISYKLĖS.

Žaidimas ,,Mesk kauliuką.."

Antradienis

Žaidimai namie
Žaidimai, tai nebūtinai stalo, tai gali būti ir pačių sugalvoti su
įvairiomis taisyklėmis.
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Žaidimas ,,Karšta – šalta"
Vienas vaikas turi trumpam išeiti iš kambario, o kiti paslepia kokį
nors daiktą. Sugrįžęs mažylis turi jį surasti. Kai ieško toli nuo tos
vietos, kur daiktas paslėptas, kiti garsiai šaukia: „Šalta.“ O kai
artėja prie jo, sako: „Karšta, karšta.“

Kas čia šnypščia?
Įsirašykite įvairių garsų: siurblio, atidaromos gėrimų skardinės,
tualete nuleidžiamo vandens, katino kniaukimą, musės zvimbimą.
Kartu su vaikais jų klausykitės ir spėliokite, ką reiškia koks
garsas. Aišku, laimi tas mažylis, kuris pirmasis atspės.

Vaikščiok lynu
Ant grindų priklijuokite ilgą kelių metrų lipnią juostą, kad vaikas
pasimokytų vaikščioti lynu. Pati taip pat pamėginkite. Jei pavyko
išsilaikyti, pabandykite eiti šonu, užsimerkusi arba atsitūpusi.

Žaidimai

Trečiadienis

Žaidimai lauke
Kokius žinai žaidimus lauke?

Papasakok istoriją...

Koks tavo mėgstamiausias žaidimas lauke?
Išsirink žaidimus lauke ir juos žaisk. Gal tai lobio ieškojimas? O
gal slėpynės?

Nepamirškime atlikti pratybų!

Lobio paieškos lauke
Išeikite į lauką ir pabandykite surasti šiuos dalykus.
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Ketvirtadienis

Mankšta

Judrieji žaidimai namie ar lauke?
Slėpynės, gaudynės?  Pagalvok, ar galima judriuosius žaidimus
žaisti namie? Kodėl?

Kokius žinai sportinius judriuosius
žaidimus?
Išvardink juos. Nupiešk koks tavo mėgstamiausias.

Judrieji žaidimai - estafetės

Linksmosios estafetės
by Rasa Simonavičienė

YOUTUBE

Skaičiuojame

Skaičiuojam
1. Suskaičiuok pateiktus veiksmus
viršuje 2. Paspausk gautą atsakymą
dėlionėje 3. Surask kitą veiksmą, kurį
suskaičiavus gautum tokį patį atsakymą
4. Viską suskaičiavęs pasakyk, kas
pasislėpė po dėlione? Pvz.: 3+1 = 4 = 2+2

LEARNINGAPPS.ORG

Penktadienis

Mankšta

Zumba Kids cu Andrei - Gummy Bear
by Andrei Osanu

YOUTUBE
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Žaidimai internete (mokomieji ir paprasti)
Ar žaidi žaidimus internete? Kokius?

Lavinamieji žaidimai

Nemokamos programėlės |
Mokomosios priemonės vaikams |
Žiburėlis.lt

ZIBURELIS

Skaičiuok su ateiviais
Suskaičiuok veiksmą ir šauk į ateivių lėktuvą

Alien Addition
Alien Addition

COOLMATH4KIDS

http://www.ziburelis.lt/nemokamai
https://www.coolmath4kids.com/math-games/alien-addition

