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Tema: ,,Namai ir pastog: ,,Namai ir pastogės,,
Kiekvienas pasaulio gyventojas turi 
namus: žmonės, paukščiai, vabalai, 
gyvūnai. Namai yra labai skirtingi. Mes gyvūnai. Namai yra labai skirtingi. Mes 
juos ir aptarsime, kur gyvena ir kokius 
namus turi.

Šiendien mes sužinosime, kur gyvena 
žmonės, įvairiuose pasaulio kampeliuose. 

Žmonių gyvenančių šiaurėje yra namai 
pastatyti iš ledo.pastatyti iš ledo.

Kur labai šilta, galima gyventi ir
palapinėse. Taigi, pakeliaukime!



Žmonės gyvenantys šiaurėje. Eskimai. J
Eskimai neretai įkuria iglu gyvenvietes, kur pastatai 
tarpusavyje sujungti posnieginiais pra

je. Eskimai. Jų namai – iglu. 
kuria iglu gyvenvietes, kur pastatai 
gti posnieginiais praėjimais.



Žmonės, kurie gyvena ten, kur visi met
pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai mes.

s, kurie gyvena ten, kur visi metų laikai:
pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai mes.



Ten kur labai šilta arba gyvenantys kalnuose, 
štai tokie namai.
Ten kur labai šilta arba gyvenantys kalnuose, 



Indėnai, gyvenantys Amerikos žemyn
mažai, gyvena Tipi. Tai j
kitaip vadinami vigvamais

nai, gyvenantys Amerikos žemynę ir jų liko labai 
Tipi. Tai jų namai - palapinės. Dar 

ais.



Japonijos namai



Afrikos gyventojai. Kaimo nameliai ir miest
Afrika yra karščiausias iš vis
Afrikos gyventojai. Kaimo nameliai ir miestai. 

iausias iš visų žemynų.



Įvairių tautų senoviniai namai.senoviniai namai.



Užduotėlė: kuris pieštukas ploniausias? Kuris 
varveklis trumpiausias?

kuris pieštukas ploniausias? Kuris 
varveklis trumpiausias?
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