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RYTINĖ VEIKLA

Kaip ir visada dieną pradedam mankšta...

Perlice - Tiki Tiki Room
by IngridFlesch1

YOUTUBE

Ar šiandien jau išsivalei dantukus?
Paklausyk dainelės ir jei dar nespėjai, skubėk išsivalyti dantukus.

Dantukų dainelė (su Pauliumi)
by Pocket Films

YOUTUBE

Būk mandagus, pasisveikinkim...
  LABAS RYTAS !!! 

Labas rytas
by Marius Bružas

YOUTUBE

Parodyk piršteliu kaip šiandien jautiesi TU?

Šypsenėlė šildo mus visus. Kad atsirastų
tavo veiduke šypsenėlė, paklausyk dainelės.
Nusišypsok ir padovanok šypsenėlę esantiems šalia...

https://padlet.com/aterroll/as_mamytes_spindulelis
https://padlet.com/aterroll
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=ukmg71cpCYc
https://www.youtube.com/watch?v=zUxlNzaPHNQ
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/497540900/fd91a8094de01b1ba6c6f0ffdf4dcae4/92189079_2617531485185214_4236127824592764928_n.jpg


Šypsenėlė KARAOKE
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

IŠŠŪKIS TĖČIAMS... Širdelių blynai
mamytei
Šią užduotėlę vaikai atlieka su tėčiais... Nepamirškite, pasidalinti
foto ar video, kaip sekėsi priimti iššūkį.

Blynai__irdel_s_forma.doc
Word document

PADLET DRIVE

MONTESSORI VEIKLA

GYVENIMO PRAKTIKOS PRATIMAI

Birių medžiagų sėmimas ir vandens
pilstymas.
Priemonių šiems pratimams atlikti tikrai rasite virtuvėje.

Montessori Practical Life Activity: Transferring with a ladle
(dry ingredients)
by Absorbent Minds Montessori

YOUTUBE

Montesori - Practical Life - Preliminary Exercices - Spooning
Grains
by InfoMontessori

YOUTUBE

Montessori Practical Life - Pouring from a large jug to
multiple smaller jugs
by Absorbent Minds Montessori

YOUTUBE

MATEMATIKA

Paskaičiuok ir prisimink skaičių seką.

https://www.youtube.com/watch?v=wD3i4W0IPuQ
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/4ab36169c491051079f3df9eaf55c44c/Blynai__irdel_s_forma.doc
https://www.youtube.com/watch?v=HkmsmpG3w8E
https://www.youtube.com/watch?v=3HErAgsNmT8
https://www.youtube.com/watch?v=QmPQ_8-GK5U


Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

POJŪČIŲ LAVINIMAS

Prisiminti sąvokas "didelis" ir "mažas"
užteks labai paprastų priemonių.
Pasidarbuojam...

KALBA

Versk knygelės lapelius ir ištark žodelius...

"ABĖCĖLĖ"
Add a description for this book... A AVIS
B BITĖ C CITRINA D DRAMBLYS E EŽYS
F FIGŪRA G GARVEŽYS H HERBAS I
IMBIERAS J JUOSTA K KATĖ L LAPĖ M
ME...

STORYJUMPER

MOKSLAS

Paprasta, bet kartu ir įdomu!
Pažaisk, patyrinėk gamtos spalvas ir naudingai praleisk laiką
lauke.

EKSPERIMENTAS
Nupiešk gėlytę. Atlik šį eksperimentą.

Blooming paper flower trick
by Unboxingexperience7

YOUTUBE

VAIKŲ VEIKLA

SURENGIME VIRTUALIĄ PARODĄ!!!
Nusifotografuok kartu su mama. Mes
lauksime jūsų originalių, netikėtų foto.

https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/87cbe50d1aa1fbcaf38a48dea4f7b430/pjimage__2_.jpg
https://www.storyjumper.com/book/read/19804738/AB%C4%96C%C4%96L%C4%96#page/2
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/6b0dea61144e375483f1439e52f4a611/pjimage__2_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y2Yq_3WYwlA


Mamos darbai
Pasakyk, kokius darbus dirba?

Pažiūrėk filmuką, kaip Kakė Makė ruošiasi
Mamos dienai.
Pagalvok, ką galėtum tu padovanoti mamytei.

Kakė Makė ruošiasi Mamos dienai. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Išmok padeklamuoti eilėraštuką.
Nudžiugink savo mamytę...

Paklausyk pasakėlės, ir sužinosi kokią
paslaptį atskleidė mama meškėnui.

Pasaka "Bučinys delne" ("The Kissing Hand").
by Elena Zolonko

YOUTUBE

Pabūk mama savo mylimam žaisliukui,
pasupuok jį, klausydamas lopšinės.

Taja - Din don
by TAJA

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/4d4d08f54702d84defa24ab10c4a2c1a/mama_su_dukra_60558837.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/39071fc06b33352f3b1c75bad3a49734/children_are.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0zRkdfWCk_k
https://www.youtube.com/watch?v=m9FQIeL3zEM


Padėk mamytei palaistyti gėlytes.

"KAS GREIČIAU" Linksmas žaidimas su
mama. Geros emocijos garantuotos...

VERY FUN GAMES🧻🍊ВЕСЁЛЫЕ КОНКУРСЫ
��������ENGLISH BELOW ⬇  - ❤ Большое спасибо
за обратную связь!�����������������
��� ��� ��� ����������� 🧻🍊Мои
дорогие, вот вам идеи новогодних ( и не только😁) игр и
конкурсов!:)🎄Очень просто, весело и интересно! ���
��������������� ��� ��� ���
�����������🧻🍊Игра с туалетной бумагой
вообще супер! Ведь надо апельсин так аккуратно
докатить, чтобы и бумага не порвалась и быстрее всех
получилось! ��� ���������������
��� ��� ��� �����������🧻🍊 А вы
какие конкурсы на Новый год устраиваете?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~�������
����� ��� 🙏Thank you very much for your
feedbacks my friends! ❤  ������🧻🍊Here are few very
fun games that would be great for a holidays party or family
gatherings! Honestly, we couldn't stop laughing with Ariana😂.
��� ����� ��� �🧻🍊Toilet paper and orange
game is not only fun but challenging since you have to get the
orange not only faster but the way so you don't ripe the paper!
����� ��� ���🧻🍊 What games do you like to
play on holidays? �
BABY AND TODDLER PLAY IDEAS posted on Instagram: "VERY FUN
GAMES🧻🍊ВЕСЁЛЫЕ КОНКУРСЫ ��������ENGLISH
BELOW ⬇  - ❤ Большое спасибо за обратную..." * See 345 photos
and videos on their profile.

INSTAGRAM

Nuoroda žaidimui.
https://www.instagram.com/p/B56whziDXSi/?
fbclid=IwAR0sxo1Bppsme9TrwwS3DEKoRxwyHt0GzemwWpDj_
2qPeS6Z0_5X7bZ3uM4

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/e59d32defcb3cedc8c017c0fe3390d5e/20200419_234910.jpg
https://www.instagram.com/p/B56whziDXSi/?fbclid=IwAR0sxo1Bppsme9TrwwS3DEKoRxwyHt0GzemwWpDj_2qPeS6Z0_5X7bZ3uM4
https://www.instagram.com/p/B56whziDXSi/?fbclid=IwAR0sxo1Bppsme9TrwwS3DEKoRxwyHt0GzemwWpDj_2qPeS6Z0_5X7bZ3uM4


UŽDUOTĖLĖS
priešmokyklinukams

SUDĖLIOK...
Kambaryje iš įvairių namuose esančių daiktų, sudėliok žodį
MAMA arba dėliok išėjęs į lauką iš rastos gamtinės medžiagos. 
Nufotografuok ir atsiųsk.

Aktyvi matematinė užduotėlė

"SKAIČIŲ ŠALYJE"
SUKAIČIUOK BORUŽES IR TIEK KARTŲ
ATSITŪPK. SKAIČIUOK PELĖDAS IR
PLOK. SUSKAIČIUOK ŽUVYTES
VANDENYNE IR PAŠOK TIEK KARTŲ Į
VIRŠŲ, KIEK MAT...

STORYJUMPER Dėmesio sukaupimo, kalbos lavinimas
Įvardinkt apačioje paveiklėlio esančius daiktus.
 Surask juos piešinyje ir pasakyk, kur jie yra.
Stenkis kalbėti pilnais sakinukais.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/59ed507601fd07c38f485a32dc366b81/2020041.jpg
https://www.storyjumper.com/book/read/33649286/SKAI%C4%8CI%C5%B2-%C5%A0ALYJE#
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/00dedfa278b0dd60eddd4bc36adf0ec0/91.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/8f025899481dccc10892d09333d9110a/91081.jpg


Bandykime kartu jungti skiemenukus...

MENINĖ VEIKLA

O DABAR SKUBĖKIME DARYTI DOVANĖLĘ
MAMYTEI...
Nupiešk arba padaryk gėlytę mamytei, apkabink ją, pamyluok,
pabučiuok ir padovanok savo padarytą darbelį. Štai keletas idėjų,
kaip tai gali padaryti.

Sveikiname mamytes ir mokinamės piešti tulpę/Muttertag
Grusskarten/ Mother's Day Gift Card
by JUST INCI

YOUTUBE

HOW TO DRAW POPPIES
http://krokotak.com/2020/04/how-to-
draw-poppies/

FACEBOOK

EASY FLOWER OIL PASTEL PAINTING
by KROKOTAK

YOUTUBE

Gėlės mamytei štampuotos šakute.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/bfd7f1e5f4e05a581c8d376d95274220/91195502_2932320200161108_3933253418142924800_n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=f7SzHapzxm8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/watch/?v=565083700651253
https://www.youtube.com/watch?v=-W-sSRzrYj4&feature=emb_logo


Pagamink gėlę iš popieriaus ritinėlio.

Pagamink gėlytes iš vatos diskelių ir
šiaudelių. Ir tapyk akvarele norimos spalvos
gėlytes.

Pasidaryk barškutį ir pagrok mamytei.

Muzikos instrumentai vaikams. Barškučiai, marakasas
by Marija Ivaškevičiūtė

YOUTUBE

SAVĘS ĮSIVERTINIMAS

Kaip tau šią savaitę sekėsi?
Jei gerai - nupiešk linksmą veiduką. Jei nelabai gerai - liūdną
veiduką. Nufotografuok ir atsiųsk.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/ea478d884150bd7c3c1b2468f10f74b6/93674994_544282542895916_3199189987669049344_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/479237147/4e5f1ab2fff0e6e4804a84b2f94fb69b/dd86696de00f7a0162183a25e5da3c87.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/5ce21076e3bc7a962e31dcf340a8aacd/92997993_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0sRS79SYjHs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR24GfENG1hqDJJ1k-9GFT0kxV37Vs3Er2i7zoC98rOKQ8bkZCC8kr7WGLg


※※※※※※

Geros ir darbingos savaitės... Lauksime
nuotraukėlių ir video medžiagos, kaip jums
sekėsi. Mes Jūsų labai pasiilgom!!!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495206696/961e5c555fb8f56271c53b611b6e04f4/moods.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498023456/9378c696dbc02d9b5eaaaad747ee6c35/sypsena.jpg

