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Pirmadienis

Siekiami rezultatai:
Tenkins poreikį aktyviai ir džiaugsmingai judėti.
Susipažins su vištos gyvenimo ciklu, diskutuos, kels klausimus. 
 Išklausys, supras ir reaguos į tai, ką jam sako, aiškina
suaugusysis.
Lavins piešimo, spalvinimo įgūdžius.
Gebės susikaupti ir turiningai plėtos pasirinktą veiklą.

1. Labas, tau. Pradėkim rytą nuo šokio -
mankštelės.

Perlice - Tiki Tiki Room
by IngridFlesch1

YOUTUBE

2. Aptarkite viščiuko gyvenimo ciklą. Ir
padiskutuokite kas vis dėlto pirmiau
atsirado: višta ar kiaušinis?
  

3. Užduotėlė. Pasimokyk nupiešti..
Na, o aptarę vištas ir viščiukus pasimokyk nupiešti viščiuką, kurį
nuspalvink.

https://padlet.com/deivea/eznpyi8t4aj9
https://padlet.com/deivea
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Chicken-Life-Cycle-FREEBIE-2293923-1460089214/original-2293923-2.jpg


4.Padaryk...
o gal net padarysi vištą..., kuri pridės tau Šv. Velykom kiaušinių.

Antradienis

Siekiami rezultatai:
Tenkins judėjimo poreikį, mokysis anglų kalbos. 
Atidžiai klausysis skaitančiojo, diskutuos, pasakos, kels
klausimus.
Savarankiškai klausysis eilėraštuko, mokysis mintinai.
Lavins rankos ir akies koordinaciją.

1. Pasimankštinam ir pasimokom anglų
kalbos.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/2d173801ce98b2c85e93381da149101b/ve.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/aa7fde60fa747f7e30e6725846f75e54/e.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/f0102b78d7272b9556306a2b64c4082f/c.jpg


Baby Shark Dance | Sing and Dance! | @Baby Shark Official |
PINKFONG Songs for Children
by Pinkfong! Kids' Songs & Stories

YOUTUBE

2. Paskaitykite ir sužinokite.
Kas yra velykos?

3. Pažiūrėk filmuką kaip Kakė Makė ruošiasi
Velykoms.

Pažiūrėjęs atsakyk į klausimus:
Į ką panaši Kakės Makės galva?
Ką pasigamino Kakė Makė? Pabandyk ir tu. 
Kokiu būdu nusidažė kiaušinį Kakė Makė? Pabandyk ir tu.
Kaip reikia eiti Velykauti? Išmok elėraštuką.

Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

4. Užduotėlė.
Padėk berniukui nukeliauti pas žuvytę paimant visus margučius.
Kiek margučių berniukas surinko?Pasimokyk parašyti skaičių 4. 

Trečiadienis

Siekiami rezultatai:
Patirs džiugių emocijų dainuodamas ir žaisdamas.
Lavins rankos akies koordinaciją dirbant kompiuteriu.
Atliks skaičiavimo užduotis 5-10 ribose.
Turtins žodyną klausydamas skaitomos pasakos, gebės atsakyti į
klausimus pilnu sakinuku.
Tyrinės kiaušinį, kels klausimus,bandys savarankiškai paaiškinti
eksperimento darymo seką.

1. Labas rytas, suraitytas
Padainuok ir pažaisk mūsų mėgstamą dainelę.

https://youtu.be/XqZsoesa55w
https://youtu.be/aGfgFSYAhlA
https://youtu.be/aGfgFSYAhlA
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/2b78504570f8ccc4469348d91f435e07/labirintas.jpg


Slėpyniu dainele
by Edita Juchneviciene

YOUTUBE

2. Sudėliok margučių dėlionę.

Tojás 2 - jigsaw puzzle (6 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

3. Pasidaryk.
Pasigaminkite skaičiavimo priemonę. Galima pasigaminti savaip,
o ir skaičiukų daugiau pridėti.

4. Paskaitykite.
Paklausykite skaitomos pasakos ir pagalvokite, koks buvo
Andriukas?
Ar teisingai pasielgė pagelbėdamas močiutei? Koks močiutės
vardas? Ką ji veikia?

5. Eksperimentas
Atlikime labai smagų eksperimentą, kurio rezultatu pasidalinsi
tik sekančią dieną...

Guminiai kiaušiniai
by Vaikų kūrybiškumo ugdymo studija "Kuria vaikai"

FACEBOOK

Ketvirtadienis

https://youtu.be/QifWY73VXq4
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b9f61725b8a&fbclid=IwAR2NLn4W4c_gt3eYoxFwbL6Qn16hfuENHngQbHsBRKlxIxGUxJbg_FC1hQ8
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/e83e7e46032ebe2d80dd6b862d1638a4/2.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/0d53d6c0e9f28a4a8bcb255b3c425147/91748313_665456654207352_8257320904279719936_n.png
https://www.facebook.com/kuriavaikai/videos/1045627575823563/


Siekiami rezultatai:
Dainuos, dainavimą palydės ritmiškais judesiais.
Taisyklingai laikys žirkles, lavins kirpimo įgūdžius. 
Eksperimentuos netradicinėmis dailės medžiagomis ir
priemonėmis.
Vartos žodžius dydžių skirtumams apibūdinti.
 Gebės savarankiškai padaryti paprastas išvadas po
eksperimento.  Taisyklingai laikydami žirkles pagal nubrėžtą
liniją kirps tiesias, lenktas, vingiuotas linijas.

1. Padainuojam.
Kva kva kva....

DŽIMBA - Varlyčių choras
by DŽIMBA

YOUTUBE

2. Pabandyk piešti kitaip- klijais ir druska

Salt Painted Easter Eggs
by One Little Project

YOUTUBE

3. Suskaičiuok.
 Suskaičiuok margučius ir parink reikiamą skaičiuką.

4. Pasidaryk dėlionę.
 Prisipiešk kiaušinukų,( ovalo formos) mama nupieš tau kirpimo
liniją, o tuomet tu sukarpyk, o po to sudėliok. Visai smagu, ar ne?

https://www.youtube.com/watch?v=yStbsXXABgM
https://www.youtube.com/watch?v=bh7tNrdY4WA
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/e081a66aea31fb86ce65e7c0792b4590/b.jpg


5. Paeksperimentuok.
Atlik eksperimentą su kiaušiniais. Sužinok kada kiaušinis
vandenyje neskęsta.

Kiaušinis ant vandens_STEAMuko eksperimentai
by siauliaiuniversity

YOUTUBE

Penktadienis

Siekiami rezultatai:
Lavins �zinius gebėjimus .
Išbandys įvairias kiaušinių  marginimo,  dažymo,  ornamentų 
piešimo  technikas. Gėrėsis savo ir kitų menine veikla. 
Lavins vaizduotę, išraiškos ir kūrybos gebėjimus.
Žaisdamas patirs džiugių emocijų.
 

1. Pasimankštink kartu su marsiečiu.

Marsiečiai rekomenduoja mankštą - KETVIRTADIENIS
by Marsiečiai Lietuva

YOUTUBE

2.,,Pastatyk" margutį.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/43e156ea9b23deb80e3fbc1f573df387/f.jpg
https://youtu.be/ogLDEEsqp2c
https://youtu.be/UjNbluDivgI


Pabūk architektu ir pastatyk margutį iš turimų namie medžiagų.
arba sugalvok savaip- nupiešk, nulipdyk, sukonstruok .

3. Pasimokyk
Gal išmoksi eilėraštuką ir pasakysi atvykusiai Velykei.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/5d5c558f68d59b113cd4f6167f9a9299/d.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/6177377dca9ea17bee6e8c705d969dbe/91880338_2749469695149002_5504706188526223360_n.png


4. Atsipalaiduok ir pažaisk.
Pasigaminkite labai paprastą žaidimą. Jam tereikia maišelių,
kamuoliukų, gali būti ir popieriaus gniužulėliai, dėžutės ar
indelio. Na, ir pradedam... Suskaičiuojam taškus.

on Facebook Watch  التربیة لالطفال, مفاھیم تربویة 
by التربیة لالطفال, مفاھیم تربویة

FACEBOOK

5. Numargink margutį.
Margink bet kuo, keletą idėjų rasi čia:
·   
Numarginkite kiaušinius neįprastai.
Jums reikės kietai virtų kiaušinių, maistinių dažų, virtuvinių
popierinių rankšluosčių, vandens purkštuvo su vandeniu ir
indelio, bei gumelės ar siūlo užrišti popieriui.
Kiaušinius suvyniokite į popierinį rankšluostį, suriškite, užpilkite
įvairių spalvų maistinių dažų, papurkškite vandeniu ir sudėkite į
indą kol išdžius. 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/46261fbbfda9f4758676b8ba5374e8a9/91807639_148514723216967_5142618704348971008_n.png
https://www.facebook.com/1212746538889928/videos/510255239672772/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/f56299768249abcdfcd88cfd397187cb/spalva.jpg


※※※※※※

Šiaudelį pamirkyk į guašą ir dėk štampukus ant kiaušinuko.
Pasigamink dėkliuką margučiui: tualetinio pop. tūtelę- perkirpk
pusiau, tuomet ją papuošk ar nuspalvink. Gali priklijuoti ausis-
bus zuikutis, o gal snapelį- bus viščiukas.

Vaikų, tėvelių idėjos veiklai

Rusnė siūlo pasidaryti smėlinę vištytę...
pabandykit

Gal pasinaudosite Vyto siūloma idėja ir
pasigaminsite papje maše technika
pagamintus gigantiškus margučius. Taip
pasipuošdami savo namus.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/616f0c2301636026c02d1c8a8ff3ac78/10_Easter_Egg_Decorating_Ideas_for_Kids_575x862.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/0c0586c2098993e894aec4a68c23ded8/Rusn_s_sm_lin__vi_ta.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/475e04bce844d6da84428a5b2bf12999/vyto_kiausiniai.jpg

