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Dėkojame vaikams, sukūrusiems nuotaikingus darbelius 
ir atsiuntusiems į parodėlę. Laukiame

PASIDŽIAUKIME  PASIDŽIAUKIME  

KAMILĖ

RAPOLAS

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 
Jie jums tikra Dievulio dovana.

Ar taip, vaikai?

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos)  https://padlet.com/parodele/xnxkzh55vebvxlaz

vaikams, sukūrusiems nuotaikingus darbelius 
aukiame ir kitų vaikų darbelių.

PASIDŽIAUKIME  PASIDŽIAUKIME  MILTINUKAIS!MILTINUKAIS!

MAKAR

ĄŽUOLAS K.

dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 
Jie jums tikra Dievulio dovana.

Ar taip, vaikai?

https://padlet.com/parodele/xnxkzh55vebvxlaz



Šiandiena kviečiame pažaisti ir sugalvoti 
priešingos reikšmės žodžių,
pvz. diena - naktis

• Geras – Liūdnas 

• Darbštus – Pirmyn 

• Statyti – Klaidingai 

• Kvailas – Bailus  

• Uždarytas – Drausti 

• Užmigti – Šviesa 

• Kartus - Žemas 

Šiandiena kviečiame pažaisti ir sugalvoti 
priešingos reikšmės žodžių,

Liūdnas -

Pirmyn -

Klaidingai -

Bailus  -

Drausti -

Šviesa -

Žemas -



Pasitikrinkite, kaip sekėsi

• Geras – blogas Liūdnas 

• Darbštus –tingus Pirmyn 

• Statyti – griauti Klaidingai 

• Kvailas – protingas Bailus  

• Uždarytas – atidarytas Drausti 

• Užmigti – atsibusti Šviesa • Užmigti – atsibusti Šviesa 

• Kartus - saldus Žemas 

Pasitikrinkite, kaip sekėsi

Liūdnas - linksmas

Pirmyn - atgal

Klaidingai – teisingai

Bailus  - drąsus

Drausti - leisti

Šviesa - tamsaŠviesa - tamsa

Žemas - aukštas



Dabar kviečiame kartu 
su mokyklėlės „Hey Hey“ 
mokiniais suskaičiuoti nuo vieno 
iki dešimties.iki dešimties.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ7GZTqMbj0

Dabar kviečiame kartu 
su mokyklėlės „Hey Hey“ 
mokiniais suskaičiuoti nuo vieno 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7GZTqMbj0



Dar kartelį suskaičiuojame nuo 1 iki 
10.

Dar kartelį suskaičiuojame nuo 1 iki 
10.



O dabar skaičiuojame nuo 10 iki 1.O dabar skaičiuojame nuo 10 iki 1.



Šaunuoliai. Puikiai suskaičiavote.Šaunuoliai. Puikiai suskaičiavote.Šaunuoliai. Puikiai suskaičiavote.Šaunuoliai. Puikiai suskaičiavote.



Penktadienis.
Užduotėlė vaikučiamsUžduotėlė vaikučiams: 
1.Iš plastilino arba sūrios 

tešlos nulipdykite 
skaičiukus nuo 1 iki 10. 

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:

skaičiukus nuo 1 iki 10. 
2. Parašykite savo vardą.

GERO DARBO 
Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:
nufotografuokite vaikučio darbelį ir atsiųskite 
el.paštu parodele@kaunozaliakalniold.lt
(ant kortelės parašykite datą ir grupės 
pavadinimą „Spindulėliai“ )



Dėkojame visiemsDėkojame visiems::
kas galvojo, klausė, skaičiavo, lipdė, 
kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.
Draugų darbelius galite pasižiūrėti 
virtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaikuvirtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

Pirmadienį laukia kitas susitikimasPirmadienį laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

kas galvojo, klausė, skaičiavo, lipdė, 
kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.

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

Pirmadienį laukia kitas susitikimasPirmadienį laukia kitas susitikimas.


