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NEPAMIRŠKITE, PENKTADIENIS –

ŽAISLIUKŲ DIENA!

APKABINKITE JUOS!



EMA ELEKTRONINĖ MOKYMOSI APLINKA

PAGALVOK, PAMĄSTYK IR ATLIK ŠIAS LINKSMAS 

UŢDUOTIS!!!!!

Pasaulio paţinimas:

 Vandens būsenos

( Santykis su aplinka gamtine, socialine, kultūrine).

 Matematika : Sudedame skaičius iki 10 mintinai

(Skaičiuoja, matuoja, lygina, sprendžia praktinius sudėties ir 

atimties uždavinius su daiktais, gali naudoti skaitmenis, 

sutartinius ženklus).

SĖKMĖS   SĖKMĖS 



PER MOKSLO KALNUS

 AR ŽINAI? 
AR GALIMA PRIVERSTI DEBESĮ LYTI?

Ore visuomet yra tam tikras kiekis garų. Debesyse šie garai kondensuojasi į nedidelius vandens   lašus 

arba ledo kristalus, dėl kurių debesys danguje tampa matomi. Kai lašeliai ar  kristalai pasiekia tam 

tikrą dydį, darosi per sunkūs išsilaikyti ore ir ima kristi lietaus ar sniego pavidalu.

Norint priversti  kritulius kristi iš debesų, tereikia padidinti vandens lašus ar ledo kristalus. Tai daroma 

šitaip: iš lėktuvo ant debesų išmetama įvairių chemikalų. Aplink chemikalus gali kauptis vandens 

lašai ar ledo kristalai, kai jie sudaro didesnius lašus, ima lyti arba snigti.

Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Kinijoje , Pietų Afrikoje, Australijoje,  ir Prancūzijoje, įvairiais būdais 

siekiama  valdyti orą, kad retai pasitaikantis  lietus iškristų ant dirbamos žemės, o ne miestuose.

(Paprašyk, kad tėveliai perskaitytų šį pasakojimą)

PAGALVOK  IR  ATSAKYK Į KLAUSIMUS!

KAIP ATSIRANDA DEBESYS?

KODĖL LYJA LIETUS?



VIKTORINA “LINKSMI KLAUSIMĖLIAI ŠEIMAI”

Vaikučiai, pamėginkite , tai labai smagu?

 1.Kiek tau metų?

 2.Vardas, pavardė

 3.Namų adresas

 4.Mamos ir tėčio vardas, pavardė

 5.Tavo miestas, kuriame gyveni

 6.Tavo šalis, kurioje gyveni

 7.Kas yra kaimynas?

 8.Kas yra  šviesoforas. Ką jis reiškia?

 9.Išvardink transporto priemones

 10.Kuo skiriasi autobusas nuo troleibuso?

 11.Kodėl lėktuvas skrenda?

 12.Į ką lėktuvas panašus?

 13.Kuo skiriasi lėktuvas nuo paukščio?



PROJEKTAS :  „„KALBOS KERTELĖ MOČIUTĖS 

SKRYNELĖJ“

Tautosaka kaip tik yra tas didţiulis lobis turtinant vaikų kalbą. Labai 

svarbu bendraujant ir veikiant su vaikais kartu, suteikti kuo daugiau žinių 

apie liaudies kūrybą, vaikų kalbą turtinant senolių išmintimi, skatinant 

remtis įgyta patirtimi kasdieniniame gyvenime.

KVIEČIAME VISUS VISUS, MAMYTES, TĖVELIUS, SENELIUS IR 

MOČIUTES DALYVAUTI PROJEKTE!

 Tėveliai,  su vaikais ruošia minklių, mįslių, patarlių  knygelę;

 Virtualioje aplinkoje šeimos pristato savo darbelį ;

Projektas vyks visą balandžio mėnesį!!!



ZIPIS MUS MOKO

 Kuo daugiau praleisti laiko bendraujant.

 Neversti jaustis kitokiu. 

 Vengti šeimoje skirtingų reikalavimų vaikui.

 Keisti intensyvų šeimos gyvenimo būdą.     

 Nepamirškite priminti  šeimos nariams, kad 

būtumėte geri klausytojai savo vaikui.


