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Mūsų kūnas

Reikalingos kam akytės?

Kad matytų jos mamytę.

Kam vaikeliui ši nosytė?

Kad pauostytų gėlytę.

Reikalingos kam rankytės?

Čiupti viską, kas matyti.

Reikalingos kam kojytės?

Greit lakstyti po žolytę.



Kam burnytė reikalinga?
Valgyt viską, kas patinka.
O dantukai – sukramtyti,
Ausys – pasakų klausytis.
Atsigulti į lovytę.
Reikalingas kam pilvukas?
Kad pavalgytų mažiukas,
Štai maža mergytė guli
Ir į mamą meiliai žiūri.



Skonis

Pasakykite apie ką šis eilėraštukas:

Aš turiu burnytę vieną

Ir geriu karvytės pieną.

Aš ragauju obuoliuką

Kriaušę, morką, meduoliuką...

J. Degutytė

Apie burnytę.



Kas čia nupiešta? ( liežuvis)

Liežuvis – skonio organas. Su 

liežuvio galiuku mes geriausiai 

Jaučiame saldumą, su kraštais – rūgštumą, šaknimi 
– kartumą. 

Kartais, stipriai 

sloguojant, 

prarandame 

skonio

pajautimą.



Pasmaguriaukime, tik nepamirškime 
sau pasakyti ,,gana,,.

Ragavimas – vanduo, druskos tirpalas, citrinų 
gėrimas, medus.



Liežuvis dar mums reikalingas tam, kad 
galėtume kalbėti.



Žaidimai

1. Veidrodinis žaidimas

Vienas vaikas yra kito ,,veidrodis,, ir atkartoja 
priešais stovinčio vaiko judesius.

2. Gyvūnų detektyvai

Paveikslėlius su gyvūnų atvaizdais sukarpyti į 
mažus gabaliukus, detales tyrinėti per lūpą. 
,,Gyvūnas kurio mes ieškome, atrodo šitaip...,,

Vaikas iš mažo gabaliuko bando atspėti, koks tai 
gyvūnas.



Lytėjimas

Lytėjimo organas yra oda. Ji dengia visą žmogaus 
kūną, tarsi obuolio žievė dengianti obuolį. Oda 
apsaugo žmogaus kūną nuo nešvarumų, 
nedidelių sužalojimų. Liesdami jaučiame įvairius 
pojūčius.





Paglostyti daiktus ir pasakyti ką 
jaučiate: švitrinis popierius, kailis, 
trintuvė, vata, ledas, penoplasta.



Liesdami atpažįstame daiktą, 
suvokiame jo formą, dydį, paviršiaus 

savybes, temperatūra



Žaidimas - ,,Atspėk kiekį skaičiuojant,,

Aš turiu dvi rankeles.
Kad leliją pasodinčiau,
Kad paglostyčiau šuniuką
Kad paukštelį pamaitinčiau.

Aš turiu dvi rankeles, 
Kad linksmai katučių pločiau,
Aš turiu dvi rankeles, 
Kad darbelio nebijočiau.



Žaidimas

Stok, tūpk, apsisuk

Ranka rodomos įvairios komandos, nevartojant 
žodžių. Pavyzdžiui: ateik čia, eik ten; ranka 
aukštyn – vaikai atsistoja (,,dideli,,), ranka 
apačioje – vaikai atsitūpia (,,maži,,), ranka 
pajudinama – vaikai apsisuka ir t.t.



Suskaičiuokite ir pasakykite, kuris atsakymas teisingas





Suskaičiuokite, kiek matote grybukų?



Kitos savaitės tema ,,Kas gyvena 
vandeny?,,


