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Lapatai lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k
ir keldami juos aukštyn - žemyn)
Į kalniuką, nuo kalniuko (2 k) (Keldami kelius aukštai į viršų ir 
Į turgiuką obuoliukų (su delnais rodome lyg apglėbtą obuolį)Į turgiuką obuoliukų (su delnais rodome lyg apglėbtą obuolį)
Lapatai lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k)
Į kalniuką, nuo kalniuko (2k)
Į turgiuką prieskoniukų (ant delno su kitos rankos pirštais rodome lyg 
barstydami prieskonius)
Lapatai lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k)
Į kalniuką, nuo kalniuko (2k)Į kalniuką, nuo kalniuko (2k)
Į turgiuką citrinukių (suglaudžiame abiejų rankų nykštį ir 
padarydami rutuliuką. Galime pridėti prie akių, lyg akinius 

lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k) (Pasisodinę vaikiuką ant kelių 

Keldami kelius aukštai į viršų ir nuleisdami)
(su delnais rodome lyg apglėbtą obuolį)(su delnais rodome lyg apglėbtą obuolį)

Lapatai lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k)

(ant delno su kitos rankos pirštais rodome lyg 

Lapatai lapatai , lekiam lekiam lapatai (2k)

(suglaudžiame abiejų rankų nykštį ir smilių 
padarydami rutuliuką. Galime pridėti prie akių, lyg akinius pasidairymui).



Pakalbėkime apie tai, ką dar turgelyje pirksimPakalbėkime apie tai, ką dar turgelyje pirksim



Ant kubo formos  dėžutės 
galite priklijuoti lapelius su galite priklijuoti lapelius su 
vaisių ir daržovių 
paveikslėliais. Tegul 
vaikutis ją meta. Kuris 
paveikslėlis iškrenta - tą paveikslėlis iškrenta - tą 
nuspalvinam.

dėžutės 
galite priklijuoti lapelius su galite priklijuoti lapelius su 

tą tą 











Kalbėkite su vaikučiu apie
liečia, uodžia, ragauja

• Vartokite sąvokas „saldu – rūgštu“. 
joje daug vitaminų. Skani arbata su citrina. 

• Kriaušė – saldi, skani. Ji geltona. 

• Pomidorai – ir rūgštūs, ir saldūs. Jie raudoni. • Pomidorai – ir rūgštūs, ir saldūs. Jie raudoni. 
raudonųjų pomidorų. 

apie tai, ką jis mato, girdi, 
ragauja, veikia. 

rūgštu“. Citrina – rūgšti. Citrina geltona, 
joje daug vitaminų. Skani arbata su citrina. 

ir rūgštūs, ir saldūs. Jie raudoni. Ant šakelės kabo daug ir rūgštūs, ir saldūs. Jie raudoni. Ant šakelės kabo daug 



Skanaus
ir iki pasimatymo

Skanaus
ir iki pasimatymo
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