
Sveikos Kauno Žaliakalnio lopšelioSveikos Kauno Žaliakalnio lopšelio
grupės „Spindulėliai“ šeimynėlės.grupės „Spindulėliai“ šeimynėlės.
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Dabar mamytė ar tėvelis skaitys vaikų vardus, kai išgirsi savo vardą sušuk 

1.Kristupai, esi?
2. Sauliau, esi?
3. Barbora, esi? 
4. Ąžuolai K., esi? 
5. Rapolai, esi?
6. Mykolai, esi?6. Mykolai, esi?
7. Daugirdai I., esi? 
8. Daugirdai K., esi?
9. Kamile, esi?
10. Justinai, esi?

Sveikos Kauno Žaliakalnio lopšelioSveikos Kauno Žaliakalnio lopšelio--darželiodarželio
grupės „Spindulėliai“ šeimynėlės.grupės „Spindulėliai“ šeimynėlės.

Su Jumis sveikinasi grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.Su Jumis sveikinasi grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta ir Alma.
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ė ar tėvelis skaitys vaikų vardus, kai išgirsi savo vardą sušuk E-S-U !

11. Arminai, esi?
12.  Vilte, esi?
13. Aronai, esi?
14. Dariau, esi?
15. Makar, esi?
16.  Ąžuolai A., esi?16.  Ąžuolai A., esi?
17. Smilte, esi?
18. Adomai, esi?
19. Amerita, esi?



Puikiai suskaičiavote grupės draugus.
Jų tikrai yra 1919.

Praeitas dienelesPraeitas dieneles, puikiai piešėte Daugirdui K. Praeitas dienelesPraeitas dieneles, puikiai piešėte Daugirdui K. 
ir Mykolui gimtadienio proga piešinukus, 
prisiminėte Balandę Meilę, susipažinote su 
jausmu MALONUS ir jau matėme kaip gražiai ir 
linksmai piešėte po stalu. 

DėkojameDėkojame Kamilei, Sauliui, Makarui, Dariui, 
Ąžuolui A., Justinui, Barborai, Ąžuolui K. ...Ąžuolui A., Justinui, Barborai, Ąžuolui K. ...

Mamytės ir TėveliaiMamytės ir Tėveliai, Jūs esate puikūs vaikučių 
pagalbininkai. Ačiū JumsAčiū Jums.

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

Puikiai suskaičiavote grupės draugus.

https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/



Gal kas žinote, kokia šiandiena savaitės diena?
Kas atsakė, kad PENKTADIENIS,PENKTADIENIS,

Užduotis vaikučiams:Užduotis vaikučiams:
1. Paklausykite ir kartu padainuokite dainelę apie savaitės dienas.
Dainelės nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=Hr9SmFZaE

Gal kas žinote, kokia šiandiena savaitės diena?
PENKTADIENIS,PENKTADIENIS, tas šaunuolis (-ė).

Paklausykite ir kartu padainuokite dainelę apie savaitės dienas.
https://www.youtube.com/watch?v=Hr9SmFZaE-0



Šauniai padainavote

O dabar atsineškite priemones:O dabar atsineškite priemones:O dabar atsineškite priemones:O dabar atsineškite priemones:



Parašykite, kiek bus iš viso, 
jei prie penkių pridėsime tris?

Parašykite, kiek bus iš viso, 
jei prie penkių pridėsime tris?



Pažiūrėkime, ar tiek parašėte?Pažiūrėkime, ar tiek parašėte?



Sudėliodami pieštukus 
išsiaiškinkime ar tikrai tiek?

Sudėliodami pieštukus 
išsiaiškinkime ar tikrai tiek?



O dabar patys suskaičiuokite, 
parašykite kiek iš viso?

O dabar patys suskaičiuokite, 
parašykite kiek iš viso?



O dabar kiek ?O dabar kiek ?



O dabar suskaičiuok kiek šakučių 
iš viso?

Kai suskaičiuosi, parašyk skaičių.

O dabar suskaičiuok kiek šakučių 
iš viso?

Kai suskaičiuosi, parašyk skaičių.



O šaukštų kiek? Parašyk skaičių.O šaukštų kiek? Parašyk skaičių.



Ir paskutinė užduotis. 
Suskaičiuok pagaliukus.
Kiek jų yra? Parašyk.

Ir paskutinė užduotis. 
Suskaičiuok pagaliukus.
Kiek jų yra? Parašyk.



Suskaičiavote? 
Teisingai suskaičiavote?
Šaunuoliai !!!Šaunuoliai !!!

O dabar rankyčių mankštelė.O dabar rankyčių mankštelė.
(Padainuojame ir (Padainuojame ir 
pamankštiname rankytes)pamankštiname rankytes)
Mus rankytės rašė Mus rankytės rašė 
Pailsėti jos paprašė.
O kodėl gi jos paprašė?
O todėl, kad daug parašė.

Teisingai suskaičiavote?

O dabar rankyčių mankštelė.O dabar rankyčių mankštelė.
(Padainuojame ir (Padainuojame ir 
pamankštiname rankytes)pamankštiname rankytes)
Mus rankytės rašė rašė.Mus rankytės rašė rašė.
Pailsėti jos paprašė.
O kodėl gi jos paprašė?
O todėl, kad daug parašė.



Penktadienis.
Užduotėlė vaikučiamsUžduotėlė vaikučiams: 

1. Prisiminkite, paklausykite, kartu padainuokite dainelę „Spalvotas 
garvežiukas“

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI

2. Pasiimk: spalvotą popierių, klijus, žirkles ir baltą (spalvotą) popieriaus    
lapą.
3. Susirask patogią ir saugią vietą darbui. Dirbsite su žirklėmis, todėl 
nepamirškite kerpant laiku sustoti. Pamenat „stabdžius“?  
4. Išaplikuokite spalvotą garvežiuką. Kiek vagonų ir kokių spalvų, rasite 
dainelėje „Spalvotas garvežiukas“. Traukinio bėgius ir visą kitą gamtą 
pripiešk flomasteriais.
5. Kai atliksi darbelį, parašyk savo vardą ir paprašyk, kad mamytė ar 
tėvelis nufotografuotų ir atsiųstų mums.

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams: nufotografuokite vaikučio darbelį ir atsiųskite 
darbelio parašykite datą ir grupės pavadinimą „Spindulėliai“ )

tėvelis nufotografuotų ir atsiųstų mums.

GERO DARBO 

Prisiminkite, paklausykite, kartu padainuokite dainelę „Spalvotas 

2. Pasiimk: spalvotą popierių, klijus, žirkles ir baltą (spalvotą) popieriaus    

3. Susirask patogią ir saugią vietą darbui. Dirbsite su žirklėmis, todėl 


. Kiek vagonų ir kokių spalvų, rasite 
“. Traukinio bėgius ir visą kitą gamtą 

5. Kai atliksi darbelį, parašyk savo vardą ir paprašyk, kad mamytė ar 

: nufotografuokite vaikučio darbelį ir atsiųskite el.paštu parodele@kaunozaliakalniold.lt (ant 
darbelio parašykite datą ir grupės pavadinimą „Spindulėliai“ )



Štai ir prabėgo penkios dienelėsŠtai ir prabėgo penkios dienelės
Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.
Linkime Jums gražaus savaitgalio.Linkime Jums gražaus savaitgalio.
Pirmadienį laukia kitas susitikimasPirmadienį laukia kitas susitikimas

Su džiaugsmu ir dėkingumu Su džiaugsmu ir dėkingumu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

Štai ir prabėgo penkios dienelėsŠtai ir prabėgo penkios dienelės
Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.Dėkojame visiems už bendrystę.
Linkime Jums gražaus savaitgalio.Linkime Jums gražaus savaitgalio.
Pirmadienį laukia kitas susitikimasPirmadienį laukia kitas susitikimas.

grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.
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