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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!



MAMA

Kiek daug telpa į šitą žodį. Kas kiekvienam 
vaikui vaikystėje svarbiausia, kas gelbsti ir 
užstoja, kas paguodžia, sušildo ir apsaugo, 
žinoma, kad – MAMA.žinoma, kad – MAMA.

Pasakyk savo mamytės vardą ir pavardę. 
Papasakok, kokia yra tavo mamytė?



Užduotėlė:

Išmokime parašyti žodį MAMA.

Galima rašyti ant įvairių paviršių: lapo, 
akmenėlių, lauke ant plytelių, sudėlioti iš šakelių, 
pagaliukų ir pan.pagaliukų ir pan.

Kaip sekėsi jums piešti ŠEIMĄ?



Iš kokių daržovių 
mama išvirė sriubą?



Artėja šventė ir vaikai nori pagauti balionus. Kiek 
vaikučių matote? Įvardinkite balionų spalvas. Kiek 

matote balionų didelių, o kiek mažų?



Eilėraštukas ,,Mylimam tėtukui,,
Tėti, tėti, būk šalia,
Tėti, tėti – visada.
Apkabink, kai man sunku,
Nuramink, kai aš liūdžiu.
Pasakyti tau ,,myliu,,Pasakyti tau ,,myliu,,
Man taip lengva ir smagu.
Žaisti su tavim patinka
Krėsti pokštus mums taip linksma.
Kai bus liūdna tau kada,
Būsiu prie tavęs šalia,
Ir žinok, kad tu brangus.



Mano Tėtis

Pasakyk savo tėčio vardą ir pavardę.

Papasakok, ką labiausiai mėgsti veikti 
su tėčiu.

Kūrybinis darbelis. Nupiešk tėčiui 
kaklaraištį ir papuošk ornamentais. 
Užrašyk žodį TĖTĖ.



Prisiminkite vaivorykštės spalvas

Kiek vaivorykštėje matote 
spalvų? 7 spalvos

Išvardinkite spalvas iš eilės.
Raudona

OranžinėOranžinė

Geltona

Žalia

Žydra

Mėlyna

Violetinė.



Proto mankšta. Per kiek laiko pandų 
būryje rasite šunį?



Žaidimas

Pamėtykite namie kamuoliu. Pastatykite keletą 
įvairaus dydžio kibirų ir pasiūlykite vaikams 
pamėtyti į juos kamuolius iš įvairaus atstumo.



Prisiminkime geometrines figūras

Išvardinkite geometrines figūras:



Kokios geometrinės figūros čia nėra?



Į kokias geometrines figūras panašūs 
šie daiktai?



Trečiadienį tęsime ,,Mano šeima,, 
temą. 
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