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DDėėkkoojjaammee tiems vaikams, kurie atliko 
į parodėlę. Laukiame

Atkreipkime dėmesį ar pavyko atlikti Atkreipkime dėmesį ar pavyko atlikti 

Užduotis:Užduotis:
“Padengti stalą svečiui”

* Padėti lėkštę;
* Šakutę lėkštės kairėje; 
* Peilį lėkštės dešinėje; 
* Stiklinę;
* visa kita, kaip sugalvosite...

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://padlet.com/parodele/zp055sweb0iyyf57

* visa kita, kaip sugalvosite...

kurie atliko užduotėlę ir atsiuntė nuotraukas                   
aukiame ir kitų vaikų darbelių.

Atkreipkime dėmesį ar pavyko atlikti Atkreipkime dėmesį ar pavyko atlikti užduotėlęužduotėlę pagal instrukciją.pagal instrukciją.

pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

https://padlet.com/parodele/zp055sweb0iyyf57



O dabar pagalvokite ir įminkite mįslę.O dabar pagalvokite ir įminkite mįslę.

Iš ryto vaikšto keturiomis, 
per pietus dvper pietus dv

o vakare trimis. 
Kas?

O dabar pagalvokite ir įminkite mįslę.O dabar pagalvokite ir įminkite mįslę.

Iš ryto vaikšto keturiomis, 
per pietus dvejomis, per pietus dvejomis, 

o vakare trimis. 
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Jei atsakė – ŽMOGUS, Jūs esate teisūs. 
Šaunuoliai.

Iš ryto vaikšto keturiomis, per pietus d

, Jūs esate teisūs. 

per pietus dvejomis, o vakare trimis.



Kita užduotis. Įsižiūrėkite į vaikučių veidukus ir 
pasakykite, ką dailininkas pamiršo nupiešti?

. Įsižiūrėkite į vaikučių veidukus ir 
pasakykite, ką dailininkas pamiršo nupiešti?



Taip,
dailininkas pamiršo nupiešti 
blakstienas. 
dailininkas pamiršo nupiešti 



Atidžiai pažiūrėkite ir įsidėmėkiteAtidžiai pažiūrėkite ir įsidėmėkite
Filmukas vaikams „Žmogaus kūno dalys
https://www.youtube.com/watch?v=hh26I

Atidžiai pažiūrėkite ir įsidėmėkiteAtidžiai pažiūrėkite ir įsidėmėkite..
Žmogaus kūno dalys“.

https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8



Ketvirtadienis.
Užduotėlė vaikučiamsUžduotėlė vaikučiams: 
1. Susiraskite didelį popieriaus lapą (vaiko ūgio), arba jį susiklijuokite su lipnia juostele.
2. Atsigulkite visu ūgiu ant paruošto popieriaus lapo, į šalis ištieskite rankas, o kojas 

išskėskite pečių plotyje.
3. Paprašykite, kad mamytė arba tėvelis apibrėžtų jūsų kūno kontūrą.3. Paprašykite, kad mamytė arba tėvelis apibrėžtų jūsų kūno kontūrą.
4. Atsikelkite ir kartu su mamyte ar tėveliu iškirpkite.
5. Dekoruokite (APLIKUOKITE, NUPIEŠKITE) veiduką, plaukus galite priklijuoti iš siūlų.
6. Dar kartelį pasižiūrėję filmuką „Žmogaus kūno dalys
7. Savo darbelio toli nepadėkite, penktadienį tęsime.

GERO DARBO 

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:
nufotografuokite vaikučio darbelį „ŽMOGŲ“ iki pečių

ATSIŲSKITE el.paštu parodele@kaunozaliakalniold.lt

(PRIDĖKITE KORTELĘ. Ant kortelės parašykite datą ir grupės 
pavadinimą „Spindulėliai“ )

Susiraskite didelį popieriaus lapą (vaiko ūgio), arba jį susiklijuokite su lipnia juostele.
Atsigulkite visu ūgiu ant paruošto popieriaus lapo, į šalis ištieskite rankas, o kojas 

Paprašykite, kad mamytė arba tėvelis apibrėžtų jūsų kūno kontūrą.Paprašykite, kad mamytė arba tėvelis apibrėžtų jūsų kūno kontūrą.
Atsikelkite ir kartu su mamyte ar tėveliu iškirpkite.
Dekoruokite (APLIKUOKITE, NUPIEŠKITE) veiduką, plaukus galite priklijuoti iš siūlų.

Žmogaus kūno dalys“, pasitikrinkite, ar viską nupiešėte.
Savo darbelio toli nepadėkite, penktadienį tęsime.

(PRIDĖKITE KORTELĘ. Ant kortelės parašykite datą ir grupės 
pavadinimą „Spindulėliai“ )



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

Penktadienį laukia kitas susitikimasPenktadienį laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

, piešė, klijavo 

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

Penktadienį laukia kitas susitikimasPenktadienį laukia kitas susitikimas.
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