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Po Šv. Velykų
Tikslas - pajusti džiugų šventės laukimą. Siekiami rezultatai - lavins �zinio aktyvumo gebėjimus, tenkins
poreikį judėti, žaisti. Atpažins ir įvardins dažniausiai sutinkamus augalus, gyvūnus, įvairių pojūčių pagalba
pasakys jų formą, spalvą, dydį, lavins pastabumą, kalbą. Atliks kūrybinę užduotį, lavins smulkiąją motoriką,
vaizduotę. Skatins pieno vartojimo įpročius. Atidžiai stebės video medžiagą. Išklausys, supras ir reaguos į
tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis.
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2020-04-14 Antradienis

Bundanti gamta

Mankšta
Šią savaitę mankštą gali atlikti kambaryje arba lauke. Ši mankšta
kitokia, reikės atidžiai klausytis žodžius, kad žinotum ką paliesti
su pirštukais :) 
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Tyrinėtojai
Šiandien būsime mažieji tyrinėtojai! Dirbsime lauke, ieškosim
įvairiausių augalų, medžių lapų, sliekų, vorų, gyvūnų ir visko, ko
yra mūsų gražioje gamtoje :)  

Pasaka
Prieš einant į lauką, pasiklausyk 

Meškučio Rudaausio
pasakos apie gamtos

apsaugą.
https://www.youtube.com/watch?v=U5lx7NfrYRA

Tyrinėjimo užduotis
Visų pirma, turi pasidaryti dėžutę su augalų, lapų, sliekų
paveiksliukais (pridedu pavyzdžius). Kai pasidarysi, keliauk į
lauką ir ieškok pasirinktų augalų, lapų. Viską surinkęs -
nufotografuok. 

Tyrinėjimo užduotis
ODT document

PADLET DRIVE

Lupa
Tyrinėtojui labai padeda lupa, tai didinamasis stiklas, kurio
pagalba, greičiau pamatysi reikiamus augalus, vabzdžius arba iš
arti galėsi patyrinėti žolę. Jei lupos neturi - nenusimink, gali ją
pasidaryti!
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Lupa
ODT document

PADLET DRIVE

Kūrybinė užduotis
Prisirink kuo daugiau įvairiausių lapų, augalų, akmenukų, visko
visko ką matai aplink ir sukurk kiaušinio formos
mandalą. Nepamiršk savo mandalą įamžinti!

Mandalos
ODT document

PADLET DRIVE

Užduotis
Kai jau grįši į namus, pabandyk nupiešti, užrašyti ar tiesiog
pasakyti ką lauke: 

įdomaus pamatei?
išgirdai?
užuodei?
galbūt paragavai? 
palietei?

2020-04-15 Trečiadienis

Pieno tūsas!

Mankšta
Pradėk nuo mankštos! :) https://www.youtube.com/watch?
v=WweuZjkVtO4 

,,Sveikatiados iššūkis – pieno tūsas!“
Šiandien Jus visus kviečiu į pieno tūsą! Reikės pagaminti pačius
įvairiausius ir sveikiausius pieno kokteilius, ar vaisiais ir uogomis
gardinti varškę, baltą sūrį ar kitus pieno produktus. 
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.
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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.

Iššūkio filmukas
Susipažinkite su iššūkio �lmuku
:) https://www.youtube.com/watch?
v=RVFg5zrub0k&feature=youtu.be

Sėkmės
Sėkmės gaminant ir ragaujant pačius skaniausius ir sveikiausius
pieno kokteilius! Lauksime nuotraukų, video ir receptų :) 

2020-04-16 Ketvirtadienis

Žaidimų dienelė

Mankšta
Pradėk nuo mankštos! :) https://www.youtube.com/watch?
v=WweuZjkVtO4 

Žaidimai
Šiandien tavo laimingiausia diena -  visą dieną žaisime :) O
kadangi šiuo metu negalima susitikti su draugais, o vienam žaisti
liūdna - pasikviesk mamą, tėtį, brolį, sesę ir kartu
pažaiskite. Pasidalinsiu įvairiais žaidimais, pažiūrėk, gal kuris
patiks tau ir tavo šeimai? :)

Zuikių lenktynės
Surenkite visa šeima zuikių lenktynes :) 

Surink
Surinkite išsibarsčiusius kamuoliukus pievoje ir išsiaiškinkite kas
greičiausias šeimoje? :)

Žiedai
Ar labai taiklūs esate? Pabandykite ir sužinosite :)
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Vaikštau kitaip
Oho! Kaip čia įdomiai galima pavaikščioti. Nori pamėginti ir tu?

Pūtimo varžybos
Pabandykite išsiaiškinti kas stipriausiai pučia!
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Pūtimo rungtis
O gal geriau tokia pūtimo rungtis?
https://www.pinterest.com/pin/742953269755303518/

Kiaušinių nešimas
Pasiimk šaukštą, kiaušinį ir pirmyn į trasą lenktyniauti :) 

Kamuoliukas
Gali pabandyti ir tokią užduotį :)
https://www.pinterest.com/pin/21321798222650948/

Jei neradai įdomių žaidimų - pasiūlyk savo. Lauksiu žaidimų
nuotraukų ir video, kad pamatyčiau kas šeimoje stipriausias,
vikriausias! Sėkmės :)

2020-04-17 Penktadienis

Vaikų Velykėlės

Mankšta
Pradėk nuo mankštos! :) https://www.youtube.com/watch?
v=WweuZjkVtO4 

Vaikų Velykėlės - Atvelykis
Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Tai šventė
mažiesiems, čia jie svarbiausi, tad ir jų pilveliai turi būti pasotinti
ir… pasaldinti. Būtinas šventės akcentas – pyragas. Tradiciškai
yra žaidžiami įvairūs žaidimai, vyksta ridenimai. Ankščiau
veiksmas vykdavo kieme, žmonės visokių rungčių prisigalvodavo,
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.

Pyragas
Kadangi šios šventės akcentas - pyragas, o ši šventė skirta
mažiesiems. Tai šiandien kepsim pyragą! Pasakyk tėveliams savo
mėgstamiausią pyragą ir paprašyk drauge jį pagaminti.
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