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Žaisk. Skaičiuok.Tyrinėk. Kurk.
Vaikai: atliks sudėties ir atimties veiksmus dešimties ribose, atpažins sutartinius ženklus: -, +, =. Supras, kad
prie daiktų pridedant po vieną jų skaičius - didėja, o paimant - mažėja. Dėliojant kelis daiktus, sugebės
atsakyti į klausimus: kiek iš viso? kiek daugiau? kiek mažiau?. Rašys raides, žodžius. Jungs raides, perskaitys
skiemenis.
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Pirmadienis

Rytą pradėk su mankšta

"Saulutė"
Paskaičiuokim:  Jei nėra už lango saulutės - pasidarykime savo!
�

☀  REIKĖS:
• A4 formato geltonos spalvos popieriaus lapo,
• žirklių,
• juodos spalvos �omasterio,
• medinių pagaliukų,
• karoliukų arba makaronų, sukarpytų šiaudelių, lego kaladėlių ir
kt.
• lipnios juostos.
☀  Iškirpkite apskritimą, priešmokyklinukai: parašykite ant jo
įvairių sudėties ir atimties veiksmų 10 ribose;
ikimokyklinukai: parašykite skaitmenis nuo 1 iki 10.
Suklijuokite pagaliukus, skaičiuokite ir verkite karoliukus, dėkite
šalia pagaliuko kitas pasirinktas priemones!

Antradienis

Rytą pradėk su mankšta

Piešimas ant manų.
Jums reikės: 
 - Padėklo, 
 - Manų kruopų.
Manus išpilkite ant padėklo. Pirštuku rašyk:
           -  savo vardą, suskaičiuok raideles;
           - žodžius MAMA, TĖTĖ;
           - raides, kokias pažįsti;
           - žodžius, kuriuos nori parašyti.
Pirštuku piešk įvairius piešinukus. 
          

Sujunk raides. Parašyk. Perskaityk.
M ir A - MA, M ir O - MO...
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Trečiadienis

Rytą pradėk su mankšta

Pabandyk piešti ir tu...
Lauke, kai švies saulutė piešk savo žaisliukų šešėlius. Vėliau
galėsi nuspalvinti.

Ketvirtadienis

Rytą pradėk su mankšta

Eksperimentas
"SPALVOTAS  ACTO VULKANAS"
Acto vulkanui reikės:

Acto;
Sodos;
Maistinių dažų;
Indų ploviklio;
Stiklainio;
Padėklo ar didelio dubens;
Šaukšto

Eiga: 
Stiklainį, iki pusės pripildytą actu, nudažytu norimos spalvos
dažais, statyti į padėklą, įlašinti kelis lašus indų ploviklio ir dėti
porą šaukštelių sodos. O tada jau tik stebėkite, kaip viskas ima
lipti iš stiklainio! Kai putų bėgimas sulėtėja, intensyviai
pamaišykite stiklainio turinį vėl ir vėl, kol visa soda bus
sureagavusi.  
Kas vyksta?
Sumaišius sodą su actu vyksta cheminė reakcija, kurios metu
susidaro putos. Jos pakankamai stipria srove išteka iš indo. 
Kadangi buvo suberti maistiniai dažai, srovė veržiasi spalvota. 
Su mama ar tėčiu aptarti saugumo instrukcijas apie saugų acto,
sodos naudojimą. 
Eksperimentą galima atlikti lauke. 
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Spalvoti acto vulkanai
Sudėtingumo lygis: paprastas Švaros
lygis: netvarkingas Tinkamas: 2 - 10
metų vaikams (ir gerokai vyresniems)
Lavina: smalsumą, nuostabą, vaizduotę,
kūrybiškumą, smulkiąją motoriką
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Penktadienis

Rytą pradėk su mankšta

Pažaisk.Sudėliok iš eilės skaitmenis:

Sudėliok iš eilės skaitmenis
Dėliok ir skaičiuok nuo 1iki10
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