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Vaikų Velykėlių belaukiant
Tikslas - pajusti džiugų šventės laukimą. siektini rezultatai - vaikas gamtoje suras gamtos atbudimo ženklus,
velykinių švenčių akcentus, darys kūrybinius darbelius gamtoje iš gamtinės medžiagos, sportuos ir žais
žaidimus lauke, pastebėjęs už�ksuos norimus objektus (stebėjimo lapai, fotografavimas), žaidžiant žaidimus
įtvirtins skaičiavimo įgūdžius, lavins pastabumą ir dėmesį, sies didžiąsias raides su mažosiomis, sužinos
apie pieno naudą sveikatai ir jį vartos.
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2020-04-14 ANTRADIENIS

VELYKOS IR GAMTA
Per Velykas turbūt šventiškai pasipuošėte stalą, gal ėjote į lauką
ieškoti įv. žalumynų. Papasakok, kaip puošei stalą, gali nupiešti
kaip atrodė  tavo šventinis stalas, kokia gamtine medžiaga
puošei  stalą, o gal norėjai rasti kokių nors gėlių ir neradai?  O jei
nenori šiandien piešti, išeik į lauką, surask tuos gamtinius
papuošimus, kur stalą puošei ir nufotografuok.

PASTEBĖK IR PAŽYMĖK
Pažiūrėjusi pro langą pamačiau daug įvairių daiktų, objektų, kilo
mintis juos suskaičiuoti bei pasidaryti stebėjimo lapą. Išėjus į
kiemą, mano pastebėjimai pasikeitė, kai kas atsirado, kai ko
neliko, tad pasidariau dar vieną stebėjimo lapą.  Vėl viską
skaičiavau, bet jums nerodysiu, kiek visko priskaičiavau. Man
labai įdomu, ką jūs matote pro langą, kieme ar dar kitoje
aplinkoje. Padaryk ir tu savo stebėjimo lapus. o vėliau palygink,
ko daugiausia pavyko suskaičiuoti, ko mažiausia, o gal lygiai???

GAMTOS SEKLYS
Galima seklio darbus atlikti ir su tokiu ieškojimų lapu.
Suradęs lauke pažymėk + arba nuspalvink rutuliuką. Gali pats
pasidaryti savo norimą ieškojimų lapą arba paprašyti šeimos
narių pagalbos.
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SUDĖLIOK
Tęsiant Velykų temą, išėjęs į lauką iš kieme ar kitur rastos
gamtinės medžiagos (jei pritrūksi, naudok daiktus), sudėliok žodį
VELYKOS. Jei į lauką nenori eiti, dėliok kambaryje iš įvairių
daiktų.

Margutis
Būdamas lauke sudėliok savo margutį.

Savaitės refleksija
Ir šią savaitę nusispalvinam savo sėkmių ir nesėkmių margutį.

2020-04-15 TREČIADIENIS

Prieš darbus rimtus, prisiminkim šokius
ARAM SAM SAM
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg

PIENAS

Nepamirškite, kad vaikams, paaugliams bei suaugusiesiems
rekomenduojama vartoti 2 stiklines pieno, kefyro ar pasukų arba
iki 100 g varškės per dieną. Taip pat, kad piene ir pieno
produktuose priskaičiuojama apie 200 naudingų
 medžiagų.
Kalcis - padeda susiformuoti tvirtiems kaulams ir dantims,
padeda kraujo krešėjimui, širdies ritmo reguliavimui.
Fosforas - stiprina kaulus, formuoja raumenų audinį.
Kalis - padeda reguliuoti skysčių pusiausvyrą ir kraujo spaudimą.
Vitaminas A - padeda išlaikyti gerą regėjimą ir sveiką odą,
stiprina imuninę sistemą.
https://www.youtube.com/watch?v=D4vJfaepki4
O čia linksmas �lmukas apie katinėlį, kuris pieno užsimanė. Bet
jūs taip nedarykit, kaip katinas darė :)
https://www.youtube.com/watch?
v=kq5OnFmZ46o&fbclid=IwAR35O7VlnSTMM6Kyu-
mUoxSfsVMnrZ5iDZnpDC7qPJK2GLFLSyAs7s2OGwI
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Pieno produktai
Iš reklaminių žurnalų iškirpk maisto produktus, kurie pagaminti
iš pieno ir suklijuok ant lapo. Parašyk produktų pavadinimus.

Eksperimentas "Fejerverkai piene"
https://www.youtube.com/watch?v=7RoVibZfhPc

Pieno kokteiliai ir kiti skanumynai
Pasigamink pieno kokteilį. Pieno kokteilis gaminamas  ne vien iš
pieno, ten galima įdėti vaisių, uogų, sulčių, jogurto.... Pasitark su
mama ir susiplak skanų kokteilį, o gal nori varškės su uogomis,
gali ir tai pasigaminti. Nepamiršk mums parašyti ar nupiešti
gaminimo recepto ir įamžink nuotraukose ar video, iš kurių
sukursime �lmuką ir priimsime Sveikatiados iššūkį ,,Sveikatiados

iššūkis – pieno tūsas!“- gaminti pačius įvairiausius ir sveikiausius
pieno kokteilius, taip pat vaisiais ir uogomis gardinti varškę, baltą
sūrį ar kitus pieno produktus. 
https://youtu.be/RVFg5zrub0k

PIENO ŪSAI
Gerk pieną, gerk kokteilį ir pasidaryk žaismingą foto su pieno
ūsais. Pabandom, po to galėsim visi pasidalinti savo pieno ūsų
nuotraukomis.

Žaidimas visai šeimai
Pabandykit su savo šeima pažaisti šį žaidimą. Bus smagu.

https://s1.15min.lt/images/photos/2015/03/23/original/pienas-551016c606356.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/f2fd5cb7dcf4eb53d1dc6c5356fea003/netoleruojant_laktozes_vis_tiek_galima_valgyti_kieta_suri_sviesta_jogurta_su_probiotikais_kefyra_5c6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7RoVibZfhPc
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/b864a4cedf1cb054de5d461b451f1fd8/maxresdefault.jpg
https://youtu.be/RVFg5zrub0k
http://s44.radikal.ru/i105/0912/53/6ad451699948.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/4583d97f1bed0381873e7efc88e23cf1/pieno.jpg


2020-04-16 KETVIRTADIENIS

SPORTAS - SVEIKATA
Linksmai pasportuok su  Jausmučiais  ir paband išmoktti
Jausmučių pasisveikinimą, sugrįžę į darželį galėsime taip
sveikintis.
https://www.youtube.com/watch?
v=x8jN3pg6UBE&fbclid=IwAR0KE4bkpmCNa2eZe8_jpTaqwv_8S
FXvACU2A7cK9g8bECufOtq94mTRRz0

ZUMMBA pašokim
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Žaidimas "Ratas"
 Sudėliok iš butelių (ar kitokių daiktų) ratą, už jo pastatyk
kamuolį. Keleta kartų ratą reikia apibėgti, o tada spirti kamuolį į
numatytą vietą, Ar pavyko?

Žaidimas "Kryžiukai-nuliukai"
Kodėl gi nepažaidus kryžiukų nuliukų su pačių pasidarytomis
žaidimo priemonėmis iš akmenukų? Galima ant akmenukų
nusipiešti “Kryžiukus” ir “nuliukus” arba galima juos nuspalvinti
savo mylimais vabaliukais.
Visiems gerai žinomas žaidimas įgis naujų spalvų!

Kiaušinio nešimas
Visų vaikų mėgstamiausia vaikštynė yra estafetės su kiaušiniais
ant šaukšto. Galite laikyti šaukštus rankoje arba laikyti burnoje,
kaip nuotraukoje. Kas greičiau įneša kiaušinį į krepšį ir jo
neišmeta, tas laimėjo.
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Įtvirtinkime skaičius sportuodami
Gali žaidime naudot skaičius nuo 10 iki 20. O jei skaičiai neįdomu,
naudok raides.
https://www.facebook.com/lietuvosmazujuzaidynes/videos/211
635946569409/

Paskaičiuokim dainelės ritmu
https://www.youtube.com/watch?v=EGdiQyvuXfQ

MATEMATINIS LABIRINTAS
Pabandyk įveikti. O rytoj galėsim pasitikrint, ar teisingai padarei.

Žaidimas "Kengūra"
 Dalyviai sustoja prie starto linijos su tarp kelių suspaustais
kamuoliais. Davus signalą, visi šokuoja, nepaleisdami kamuolių,
numatytą atstumą – 20 ar 30 metrų. Laimi tas, kuris greičiausiai
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pasiekia �nišą. Jeigu bešuoliuojant kamuolys iškrenta, jį reikia
paimti ir tęsti užduotį. Jeigu dalyvių daugiau, galima daryti
komandinį žaidimą, kuriame kamuolys perduodamas kaip
estafetė.

2020-04-17 PENKTADIENIS

ATVELYKIS arba VAIKŲ VELYKĖLĖS
Ši savaitė buvo taip pat šventiška, nes po šv. Velykų ateina Vaikų
Velykėlės arba galime pavadinti Mažosiomis Velykėlėmis.
Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Tai šventė
mažiesiems, Būtinas šventės akcentas – pyragas. Tradiciškai yra
žaidžiami įvairūs žaidimai, vyksta ridenimai. Ankščiau veiksmas
vykdavo kieme, žmonės visokių rungčių prisigalvodavę, būdavo
daug juoko ir klegesio. Atvelykis siejamas su sūpuoklėmis –
anuomet būtent per vaikų Velykėles žmonės imdavo suptis ir
džiaugtis pavasariu“.
Galbūt ir jūs pasisupsite...? Sakoma, kad tuomet būsite smagūs ir
greiti ištisus metus.

Atvelykio žaidimai

Bukynės. Šį žaidimą tikrai žinote ir žaidžiate, tik tradicinis
pavadinimas mažiau žinomas. Bukynių metu tikrinamas kiaušinio
stiprumas - vienas laiko kiaušinį delne, o kitas daužia - laimi tas,
kurio kiaušinis neskyla arba lieka sveikiausias. Beje, seniau šį
žaidimą žaisdavo beveik vien vyrai.

Ridenimas. Kiaušinius ridendavo nuo iškelto medinio lovelio,
buvo tikima, kad taip pažadinamos gyvatės ir žalčiai, kurie vėliau
ima šliaužioti ir pilvais kutendami žolę bei augalus juos pažadina.
Jeigu ridedant jūsų kiaušinis liečia kitus margučius, tai šiuos
galite pasiimti - laimi tas, kad kurio margutis nurieda toliausiai ir
tas, kuris susirenka daugiau margučių.

Ratelis. Visi žaidėjai susėda į ratuką, o rankas laiko už nugaros.
Žaidimo vedėjas vienam įduoda į rankas margutį, kurį reikia
perduoti šalia sėdinčiam žaidėjui - nesvarbu kurion pusėn. Likę
žaidėjai stebi procesą, o jeigu kuris įtaria, kas turi margutį, tai

sušunka „radau“ ir pasako vardą to, kuris turi kiaušinį. Jeigu
atspėja, tai margutį pasilieka sau ir pasikeičia vietomis su tuo,
kuris laikė kiaušinį. Kartais žaidiama taip, kad praradęs margutį
žmogus iškrenta iš ratelio.

Atspėk, kas esi?
Dar vienas labai labai smagus žaidimas „Atspėk, kas esi?“. Į centrą
iškviečiamas dalyvis ir už jo nugaros jam nematant rodomas koks
nors žaislas, daiktas ir pan.  Uždavinėdamas publikai, mačiusiai
daiktą, klausimus, kurių atsakymai turi būti tik taip arba ne, jis
turi atspėti, koks žaislas yra už jo nugaros, t.y. kas jis toks yra.
Velykų šventei, žinoma, geriausia parinkti atitinkamus daiktus:
viščiukas, zuikis, kiaušinis ir pan. Tokiu būdu klausimai skamba
taip „ar aš esu gyvūnas?“, „ar aš moku šokinėti?“ ir t.t.  O jeigu
turite laiko, meninę gyslelę, ir pirštai dreba, kaip nori paimti
teptuką, tai dar įspūdingiau ir linksmiau atrodytų spėliojantysis,
jei ant didelio lapo nupieštas daiktas ar gyvūnas pridedamas prie
jo su iškirpta skyle veidui. Patikėkite manim, prisijuoksite iki
mėnulio ir atgal! 

Surask poras
https://learningapps.org/watch?
v=ph4ttdqu320&fbclid=IwAR0OORI8MWVU2GHlfpo2J90EPkXix
6Vj9E6BIeLvmO5ADE2qPyLCaIfgwBA

Vardai
parašyk visus savo šeimos narių vardus, suskaičiuok vardo raides,
pasakyk, kuris vardas turi daugiausia raidžių, kuris mažiausiai,
gal pavyks pasakyti keliomis raidėmis daugiau, ar mažiau?

„Atpažink vardą“

Kai suskaičiavai savo šeimos narių vardų raides, dabar pažaisk
kitą žaidimą. paprašyk, kad mama ant lapelių surašytų kiekvieno
šeimos nario vardą atskirai ir sudėtų į skirtingus vokus. tu išėmęs
išvoko pabirusias raideles pabandyk sudėlioti savo šeimos nario
vardą, taip po vieną sudėliok visus vardelius.
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Margučiai
Gal dar taip nebandei marginti kiaušinių, gali pabandyti,
https://www.youtube.com/watch?
v=v67y0VvGXrA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wvbdOsfz8c9l
MnaWpRJP0cEHCtf2GbiTC6DyROj9i2J9ukoveGbuawoc

Surask raides
Su padidinamuoju stiklu rask pasislėpusias raideles, suradęs ant
jos paspausk. Man pavyko.
https://zaidimai.draugas.lt/zaidimai-vaikams/zaidimas.cfm?
title=pasleptos-raides&zaidimas=9366

Raidės
Šalia mažosios raidės parašyk tokią pat didžiąją raidę.

Paskaitykim
Bandykim kartu jungti skiemenukus
https://www.youtube.com/watch?v=yyUvDc4spjo

Matematinis labirintas
Šiandien rasi atsakymą.
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Vaikų ir tėvelių idėjos,
pasiūlymai
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