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TRYS KARALIAI

Trijų karalių dovanos:
SMILKALAI - Kasparo dovana. Jie simbolizuoja šventumą, išmintį
ir dieviškąją palaimą. 
MIRA (aromatiniai sakai) - Baltazaro dovana. Ji simbolizuoja
gyvenimą ir žemiškąją egzistenciją. 
AUKSAS -  Merkelio dovana. Jisimbolizuoja garbę, turtus ir galią. 
Dar manoma, jog dovanos simbolizuoja Kristaus prigimtį: auksas
yra dovana karaliui, smilkalai - Dievui, o mira - mirtingajam.

Daina "Trys karaliai"
by Vakaro žvaigždelė

YOUTUBE

TRYS KARALIAI
Miestų gatvėm ir kaimų keliukais 
Trys karaliai jau skuba pas mus. 
Kai miegosim tai jie patyliukais, 
Kreidele pažymės mūs namus. 

O ryte, kai virš durų surasim 
K M B ir tris kryžiukus, 
Tai manau, kad visi mes suprasim 
Kas palaimino šitus namus. 

Kęstutis Ivinskis

TRYS KARALIAI
by TADAP TADAPA

YOUTUBE

Kas rodė karaliams kelią?
Ant ko jojo karaliai? 
Kokias dovanas atnešė kūdikėliui Jėzui?

Pasidarykite savo karūną.

https://padlet.com/Ramtatuliai/ae9n67rh3phk09aa
https://padlet.com/Ramtatuliai
http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/wp-content/gallery/apsilanke-trys-karaliai/dsc01312.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2tncTTqR8hY
https://www.youtube.com/watch?v=p8nZ05GL-F8


PRISNIGO

Taip nedrąsiai, po žingsniukąJau žiema į
kiemą suka.Kišenes tuoj iškratys,Baltų
snaigių pribarstys.Pasidengs ledu
upeliai,Slidūs bus visi takeliai,Švilpaus už
tvoros šiaurysNes šėlioti nori jis.Sės
vaikučiai į roges,Tėčiai užsidės slides.Čiuoš
linksmi jie nuo kalvos,Smagios pramogos
žiemos.
K. Ivinskis

Pasivoliokite ir padarykite "sniego angelus"
ir paprašykite tėvelių, kad nufotografuotų.

Suskaičiuokite ir nuspalvinkite snaiges.

https://www.jurkine.lt/8257-large_default/sviecianti-dekoracija-karuna-naktine-lempute.jpg
https://g1.dcdn.lt/images/pix/sniegas-per-sv-velykas-76131193.jpg
https://www.bernardinai.lt/wp-content/uploads/9659588501-sniego-angelas.jpg
http://www.gami.lt/wp-content/images/2011/12/33karpiniai.png
https://www.planuokpati.lt/files/images/versions/medium/3882.jpg


DAINELE VAIKAMS - BALTOS SNAIGES
by Daineles Vaikams

YOUTUBE

Rankelės lavinimui.

Nuspalvinkite

NEUŽMIRŠIM

Niekada neužmiršim savo didvyrių !
Kartu su tėveliais ,2021-01-13 dieną 8.00val. savo lange uždekime
vienybės ir atminimo žvakutes.

https://www.e-dekupazas.lt/8437-large_default/vinilinis-lipnus-trafaretas-snaiges.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oaBHJ2TUkyw
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=257x10000:format=jpg/path/s8973305e37452c7a/image/i7858eed6690fc8f7/version/1574366601/image.jpg
https://malvorlagen-seite.de/lt/wp-content/uploads/2018/10/mandala-fuer-kinder-4-1.jpg


Sausio 13-oji
by Frydrichas Zaibas

YOUTUBE

Nupieškite neužmirštuolės žiedą ir Lietuvos
trispalvę.

 MĖLYNAS ŽIEDELIS
Paklaust tavęs norėjau,
- Man pasakyk, tėveli,
Kodėl melsvą gėlytę

Šiandieną žmonės segi?
Ir tarė man tėvelis,
Taip stipriai apkabinęs:
- Tas mėlynas žiedelis -
Visiems kas laisvę gynė.
Tiems kas karštai mylėjo
Mūs Lietuvą - Tėvynę
Ir viską paaukojo,
Kad būt laisva gimtinė.
Paimsiu baltą lapą,
Nupiešiu šį žiedelį.
Jį saugosiu, mylėsiu
Savo mažoj širdelėj. 
K.ivinskis

http://kursenukultura.lt/wp-content/uploads/2018/01/neuzmirstuole.png
https://www.youtube.com/watch?v=cWFnGhZKteE
https://i.ytimg.com/vi/vaumrFp_fNE/maxresdefault.jpg
https://www.maia.lt/wp-content/uploads/2019/03/Tautin%C4%97-v%C4%97lev%C4%97l%C4%97-Suvenyras-M0709-300x428.jpg


BESMEGENIAI

Su tėveliais nulipdykite sniego senį -
besmegenį. Nusifotografuokite!

DŽIMBA - Besmegeniai (eglutės įžiebimas Rotušės aikštėje)
by DŽIMBA

YOUTUBE

https://geliurojus.lt/wp-content/uploads/2019/05/geles-miskines-neuzmirstuoles.jpg
https://www.lafukas.lt/wp-content/uploads/2014/01/besmegeniai-17.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kBQWITT22-o
https://www.lafukas.lt/wp-content/uploads/2014/01/besmegeniai-16.jpg


Pabandykite sukūrti savo besmegenį. Kartu su tėveliais paskaitykite eilėraštuką.

Pašokime!!!

DŽIMBA - Šalta balta
by DŽIMBA

YOUTUBE

http://s017.radikal.ru/i410/1112/6f/dbd90cee7f9c.jpg
https://i.pinimg.com/216x146/96/98/df/9698dfb1b89841b9c684491a0d5dc4d9.jpg
http://amatukai.lt/wp-content/uploads/2015/11/lengvas_vaiku_darbelis_is_popieriaus_zibintas_besmegeniai1.jpg
http://pilaitukas.lt/wp-content/uploads/2018/01/P1180353.jpg
https://image.slidesharecdn.com/skaitymosavait-160102153329/95/skaitantis-besmegenis-2-638.jpg?cb=1451748867
https://www.youtube.com/watch?v=cQV5eAmXoIc


Sniego senio pokštai
by Edita Juchneviciene

YOUTUBE

Pavadinkite geometrines �gūras.

https://g4.dcdn.lt/images/pix/file5454093_besmegenis_afp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Qm9cvx5NAAQ
https://i.pinimg.com/originals/bb/ea/00/bbea009ee77fe9fba8a637644ee02489.jpg
https://emodara.lt/10959-thickbox_default/eskizas-smelio-tapybai-besmegenis-2-20x18cm.jpg
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https://www.mokslotechnologijos.lt/images/uploader/ge/388x388.g/geometriniu-formu-rinkinys-3-1.jpg?t=725694

