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Labas rytas

PER KALNELĮ SAULĖ RITAS

LABAS RYTAS, LABAS RYTAS

LABAS RYTAS JUMS TARIU

Į RATELĮ JUS KVIEČIU.Į RATELĮ JUS KVIEČIU.

,,BORUŽIUKAI,, MES MAŽI,

BET DAINELĖ MŪS GRAŽI

MOKAME SKRAJOTI, 

MOKAME ROPOTI.



PASISLĖPTI TARP ŽIEDŲ

IR BŪRELY TARP DRAUGŲ.

PASISVEIKINTI GALIU

LABAS RYTAS TAU TARIU!LABAS RYTAS TAU TARIU!



Tema ,,Mano šeima,,



Šeima – giminystės 
ryšiais susieta žmonių 

grupė, kurią sudaro 
tėvai ir vaikai, o 

plačiąja prasme – ir 
seneliai, anūkai bei kiti seneliai, anūkai bei kiti 

kartu gyvenantys 
giminaičiai. Kiekviena 

šeima turi savo 
tradicijas ir istorijas.



Eilėraštukas ,,Mano šeima,,

Šiandien man puiki diena,

Susirinks visa šeima.

Jai virtuvėje linksma

Ruošia staigmeną mama.Ruošia staigmeną mama.

Bus močiutė ir senelis,

Ir jų mylimas šunelis.

Grįš tėvelis po darbų,

Gal parneš man dovanų?



Iš mokyklos brolis grįš

Ir paskambins į duris,

O tada visi kartu

Sėsime gardžių pietų.

Džiaugsis tėtis ir mama,Džiaugsis tėtis ir mama,

Kad drauge visa šeima.

Juos visus apkabinu,

Nes labai labai myliu.



Išklausę eilėraštį, tegul vaikai 
atsako apie ką buvo eilėraštis, ir 
kokie šeimos nariai jame minimi.



Namuose suraskite 
albumų su senelių, 
močiučių, tėvelių 
nuotraukomis. Palyginkite 
kuo skiriasi nuotraukoje 
esantys žmonės nuo tavęs. 
(Tegul vaikas suranda 
skirtumus: spalvos, skirtumus: spalvos, 
drabužiai, kažkokie daiktai, 
senas – jaunas, aukštas –
žemas, berniukas –
mergaitė, suaugusieji, 
maži - dideli).



Žaidimas

Surenkite foto konkursą. Jeigu turite namie 
fotoaparatą, kurį nebijote duoti vaikui į rankas, 
skirkite vaikams užduotį patyrinėti namus ir 
padaryti kuo daugiau įdomesnių fotografijų. Po padaryti kuo daugiau įdomesnių fotografijų. Po 
to surenkite padarytų nuotraukų peržiūrą 
kompiuteryje ir apdovanokite nugalėtojus. Ši 
užduotis skatina tyrinėti aplinką, pamatyti ją 
naujai.



Kūrybinis darbelis

NUPIEŠKITE SAVO ŠEIMĄ. GALITE PANAUDOTI 
ĮVAIRIĄ TECHNIKĄ: PIEŠTUKUS, AKVARELĘ, 
GUAŠĄ, KREIDELES IR T.T. NUFOTOGRAFUOTI IR 
ATSIŲSTI MUMS Į PARODĖLĘ.ATSIŲSTI MUMS Į PARODĖLĘ.



Užduotėlė: 
padėkite
pasodinti 
gėlytes į 

pagal dydį 
atitinkančius atitinkančius 

vazonus.



Žaidimas

Suorganizuokite žaidimą kėgliais.

Surinkite tuščių plastikinių butelių ir sustatykite 
juos ant žemės, lieka tik rasti nedidelį kamuolį, ir 
jūsų boulingas paruoštas.jūsų boulingas paruoštas.

Arba iš įvairių daiktų ir žaislų pastatykite kliūčių 
ruožą ir surenkite estafetę toms kliūtims įveikti. 



Prisiminkime kur gyvena gyvūnai.

Kiekvienas gyvūnas turi savo namelį. Išvardinkite



Kur kas gyvena



Gyvūnai 
ir jų 

namai Pelėda Drevė

SkruzdėlynasSkruzdelėPaukštis Lizdas

AvilysBitės

SkruzdėlynasSkruzdelė

Voras Voratinklis

Gyvatė GuolisOlaLapė

Meška

Paukštis Lizdas

Guolis



Kurie gyvūnai laukiniai, 
kurie naminiai?



Antradienį tęsime šios savatės temą.


