
Priešmokyklinės Žiedelių grupės  
Vaikučius  kviečiame į įdomią savaitės veiklą 

DRAUGŲ BŪRYJE 



Lengva kaip drugelis, graži kaip žiedelis, švelni kaip pūkelis-
mūsų DOMINYKA švenčia savo 7 GIMTADIENĮ! Su gimimo
diena, su gimimo diena TAVE sveikina
ŽIEDELIŲ 
grupės draugaigrupės draugai



LABAS RYTAS   pelėdžiukai !!!
Savaitės tema:  

DRAUGŲ BŪRYJE  

ŠIANDIE N pirmadienis :ŠIANDIE N pirmadienis :

*4* 

PAMOKĖLES



NEPAMIRŠK     ATLIKTI   
UŽDUOTIS !

NEPAMIRŠK     ATLIKTI   
UŽDUOTIS !

ZUIKISZUIKIS ZUIKISZUIKIS 

 EMA Pamokos.lt

1 PAMOKĖLĖ

 OPA-PA  užduočių
bloknotas

UB  13,14 IR 15
UŽDUOTYS

( žiūrėti gegužės

Mėnuo)



2 pamokėlė KLAUSYMO UŽDUOTIS (vaizdo įrašas)

 KIŠKIŲ MATEMATIKA 

Kur tanki, žalia giraitė, stovi kiškių trobelaitė.

Ten mama kiškienė stropiai, 

kiškelius skaičiuoti mokė.

Jei sudėti 2 ašarėles, tai ateina liūdesėlis,

Bet jei šypseną pridėsi, liūdnąmintį nugalėsi.

ė ąIr  jei dar pridėsi juoką, o vaikai  tikrai taip moka.

Tuoj išnyksta liūdesys, kaip padangėj debesis.

Ir kiškienė nusišypso, kiškiai irgi šypso, vypso...

Po to kaičia arbatinį, seną, didelį ketinį

Ir pyragą kiškių raiko, kiškiai valgys jį be saiko.

Bet dar reikia išmokinti, kad po lygiai padalinti,

kad visiems draugams užtektų ir prie stalo išsitektų

Linksma pilkiams taip skaičiuoti, 

o tu vaike, taip ar moki?



KIŠKIŲ  MATEMATIKA KIŠKIŲ  MATEMATIKA 
KLAUSYMO UŽDUOTISKLAUSYMO UŽDUOTIS

 Ko kiškiukus moko mama 
kiškienė?

ū ė

2 pamokėlė 

 Kada ateina liūdesėlis?

 Kas nugali liūdesį?

 Ką gėrė kiškiai?

 Ką ruošėsi valgyti?

 Iš ko galima suprasti, kad 
kiškiai buvo draugiški?



Nupiešti
eilėraščiui 

3 pamokėlė Meninė užduotis 

eilėraščiui 
,,KIŠKIŲ 
MATEMATIKA
’’ iliustraciją.



4 pamokėlė Kokios čia geometrinės figūros?  
Atrask  kubą!





GRAŽIOS SAVAITĖS,
PRIEŠMOKYKLINUKAI!PRIEŠMOKYKLINUKAI!
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