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Pasisveikinimo eilėraštukas:

PER KALNELĮ SAULĖ RITAS
LABAS RYTAS, LABAS RYTAS,
LABAS RYTAS JUMS TARIU
Į RATELĮ JUS KVIEČIU.
,,BORUŽIUKAI,, MES MAŽI,
BET DAINELĖ MŪS GRAŽIBET DAINELĖ MŪS GRAŽI
MOKAME SKRAJOTI,
MOKAME ROPOTI.
PASISLĖPTI TARP ŽIEDŲ
IR BŪRELY TARP DRAUGŲ.
PASISVEIKINTI GALIU
LABAS RYTAS TAU TARIU!



Prisiminkime eilėraštuką
,,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.



Šią dieną skirsime močiutėms, 
senelėms, babytėms, seneliams

Prisiminkite su vaiku močiutes (kur jos gyvena, ką jos 
veikia).

Kas gera, kas šilta – močiutė.Kas gera, kas šilta – močiutė.

Kas glosto, kas glaudžia – močiutė.

Močiutė – tai pasakos ilgos, raudonos uogelės ant 
smilgos,

Gėlių daigeliai sužėlę, lėlyčių margi drabužėliai...

Močiutė – mamytės mama.

Močiutė - namų šiluma.  



Kas yra močiutė?

Tėvelio ar mamos mama yra močiutė. Dar gali 
būti vadinama motina, senele, motinėle. 
Močiutėms, mes esame anūkai. 



Močiutės 
dažniausiai 
turi sodus ir 
daržus. Bet 

viskas 
susimaišė. 

Padėk Padėk 
surūšiuoti, kur 
auga  vaisiai, 

kur auga 
daržovės. 



Pažaiskime



Vaikai veria 
karolius. Padėkite 
jiems suskaičiuoti, 
kiek suvėrė karolių 
kiekvienas vaikas. 
Jeigu yra galimybė 

atsispausdinti, atsispausdinti, 
surašykite skaičius.



Kas yra senelis?

Tėvelio ar mamos tėtis. Seneliams, mes taip pat 
esame anūkai.



Senelio kalba

Senelis eina pamažu.

Senelis kalba – man gražu.

Kalba kalbelė prakilni.

Žodelių muzika švelni.Žodelių muzika švelni.

Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.

Senelį myliu ir gerbiu.

Martynas Vainilaitis



Žaidimas

Delniukai

Atsisėskite šalia vaiko, delnus suspauskite į 
kumščius. Jūs sakote kurį delną reikia sugniaužti, 
o kurį ištiesti. Pavyzdžiui: kairę sugniaužti, dešinę o kurį ištiesti. Pavyzdžiui: kairę sugniaužti, dešinę 
ištiesti, kairę ištiesti, abu sugniaužti, abu ištiesti 
ir t.t. Užduočių sakymo tempas turi vis didėti. 
Užduotis galite atlikti kartu su vaiku, o vėliau 
leiskite praktikuotis ir vienam. Jeigu vaikas 
nespėja, mažinkite užduočių sakymo gretį.





Prisiminkime pasakas. Dauguma
pasakų prasideda: ,,Kartą gyveno 

senelis ir senelė...,,



Kaip 
vadinasi šios 

pasakos?
,,Pupa,, ir 

,,Pagrandukas,,



Kokie pasakų pavadinimai. 
Pasakykite, kaip pasakos 

prasideda?
,,Auksinė žuvelė,, ir,, Ropė,,





Papasakokite, 
ką matote 

paveikslėlyje

Kas nupiešta? Kas ką veikia?

Nori
Turi
sėdi

Stovi
Guli
dažo

Fotografuoja
Piešia



Ketvirtadienį tęsime  šios savaitės 
temą.


	Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis ,,Boružiukų,, grupė 2020-05-13
	Pasisveikinimo eilėraštukas:
	Prisiminkime eilėraštuką  ,,Mano šeima,,
	Slide Number 4 
	Šią dieną skirsime močiutėms, senelėms, babytėms, seneliams
	Kas yra močiutė?
	Močiutės dažniausiai turi sodus ir daržus. Bet viskas susimaišė. Padėk surūšiuoti, kur auga  vaisiai, kur auga daržovės. 
	Slide Number 8 
	Vaikai veria karolius. Padėkite jiems suskaičiuoti, kiek suvėrė karolių kiekvienas vaikas. Jeigu yra galimybė atsispausdinti, surašykite skaičius.
	Kas yra senelis?
	Senelio kalba
	Žaidimas
	Slide Number 13 
	Prisiminkime pasakas. Dauguma pasakų prasideda: ,,Kartą gyveno senelis ir senelė...,,
	Kaip vadinasi šios pasakos? ,,Pupa,, ir ,,Pagrandukas,,
	Kokie pasakų pavadinimai. Pasakykite, kaip pasakos prasideda? ,,Auksinė žuvelė,, ir,, Ropė,,
	Slide Number 17 
	Papasakokite, ką matote paveikslėlyje
	Ketvirtadienį tęsime  šios savaitės temą.



