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PIRMADIENIS

Kas yra šeima?

Labas rytas

G Pamparienė Labas rytas
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Rytinė mankšta
Pamankštinkim pirštukus ir paruoškim juos darbui.

Tralialia klubo žaidinimas - Lyja lyja lietus
by Tralialia Klubas

YOUTUBE

Vaikų mintys apie šeimą. Pagalvok,
pasakyk:

Kiek žmonių yra tavo šeimoje?
Kas tu esi šeimoje?
Kaip galima pavadinti visus vienu žodžiu?
Kaip supranti žodį ,,šeima"?

Tėveliai, pakalbėkite su vaikais apie šeimos narius, jų vardus,
giminystės ryšį, užrašykite vaikų atsakymus.

Paklausyk pasaką apie šeimą

Pasaka apie šeimą
by Joniškio kultūros centras

YOUTUBE

Skaičiavimo užduotis
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Pagalvok, kuriam tavo šeimos nariui mažiausiai metų
( jauniausias), kuriam daugiausiai metų (vyriausias)? 
Atlik ,,YGA Ga" bloknoto užduotį.

Kūrybinė veikla.
Nupiešk  paveikslą ,,Mano draugiška šeima".

ANTRADIENIS

Dirbu su šeima

Labas rytas
Pabandyk kartu padainuoti.

G Pamparienė Labas rytas
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Rytinė mankšta

Tralialia klubas - Statom namą
by Tralialia Klubas

YOUTUBE

Tavo darbai šeimoje
Pakalbėkime, kokių pareigų turi savo šeimoje, kaip padedi mamai
ir tėčiui, ką mėgsti kartu veikti. Stenkis kalbėti taisyklingais
žodžiais, gražiais sakiniais.
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Sudėliok paveikslėlį ,,Vaikų darbeliai"
Sužinok, kiek minučių užtrukai atlikdamas užduotį.

WWW.JIGSAWPLANET.COM

Kūrybinė - mąstymo veikla
Pagamink tiek skirtingų skonių ledų, kad kiekvienas šeimos narys
gautų po 1 porciją.

ice cream with cotton pads
by KROKOTAK

YOUTUBE

Padedu mamai
Paskaitykite knygelę kartu su mamyte, aptarkite paveikslėlius.

"Mama ir aš. Padedu mamai"
by Giedra Kaubrienė

STORYJUMPER

TREČIADIENIS

Su mamyte, tėveliu

Labas rytas
Pabandyk kartu padainuoti.

G Pamparienė Labas rytas
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Rytinė mankšta

Džyru džyru - duok pipirų
by Tralialia Klubas

YOUTUBE
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Meninė veikla.
Paklausyk dainelės apie tėtį, sugalvok judesius ir smagiai juos
atlik.

Tele Bim-Bam • MEILĖS DAINA TĖČIUI •
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Pažinimas
Savarankiškai atlik ,,YGA GA" bloknoto užduotį.  
Pagalvok, ar tavo tėtis šiuos daiktus naudoja? 

Meninė veikla
Paklausyk dainelės apie mamą, pabandyk kartu padainuoti.

Mano Mama - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

Kūrybinė - tiriamoji veikla lauke
,,Gamtos paveikslai". 
Tau reikės:  vienkartinės lėkštės ( jei neturi, gali iš bet kokio
popieriaus išsikirpti skritulį) ir lipnios plėvelės.  
Nepamiršk darbelius nufotografuoti ir atsiųsti.
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Easy Crafts For Kids - FLOWER SUNCATCHER
by Messy Little Monster

YOUTUBE

Meninė veikla. Lipdymas
 ,,Gėlės iš plastilino". 
Išbandyk naujus lipdymo būdus, pasikviesk kartu lipdyti mamytę,
broliuką.... 

Kwiatki z plasteliny
by EWELINA GANCARZ Kreatywnie w domu

YOUTUBE

KETVIRTADIENIS

Su močiute, seneliu

Labas rytas

G Pamparienė Labas rytas
by Kūrinėliai

YOUTUBE

Rytinė mankšta

Tralialia klubas - Jonas dėžėje
by Tralialia Klubas

YOUTUBE

Kas yra Močiutė ? Kas yra senelis?
Močiutė - tėvelio ar mamytės, mama. Senelis - tėvelio, mamytės
tėtis.   
Pagalvok, kas tu esi močiutei, seneliui?  
Paskaičiuok, kelias turi močiutes, kelis senelius? Kokie jų vardai,
pavardės?  

Meninė veikla.
Pasiklausyk dainelės ,,Pas Močiutę Pas Senelį".
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Pas Močiutę Pas Senelį - Vaikiškos Dainelės Dainų
Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

Kūrybinė veikla.
Paklausyk senelio sekamos pasakos, gal ją papasakosi seneliams,
o gal suvaidinsi su visa šeima.

Pasaka apie Ropę. ( Sukurta Ramūnas. P. 2016.)
by Bamblių Kiemas

YOUTUBE

Bendradarbiavimo, dėmesio koncentravimo
žaidimas ,,Vikrios formos".
Pažaisk su seneliu ar močiute, pasivaržykit. Pamokyk žaisti
broliuką ar sesę.

Ejercicio para trabajar la coordinación oculo manual y
agilidad!
by Paula Albarracìn /Educación Física

YOUTUBE

Rankos lavinimo užduotėlė
Palaistyk močiutės gėlytes.

PENKTADIENIS

Pramogauju su šeima

Labas rytas
Manau, kad jau išmokai pasisveikinimo dainelę ,,Labas rytas" ir
gali padainuoti. Prisimink, žvaliai padainuok.
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Rytinė mankšta

Tralialia klubo žaidinimas - Lyja lyja lietus
by Tralialia Klubas

YOUTUBE

Bendradarbiavimo, dėmesio koncentravimo
žaidimas ,,Bokšteliai".
Prisimink, kad tu esi herojus, kuris mokaisi namuose. Jei tavo
tėveliai dirba, pasiruošk žaidimo priemones pats ir pakviesk juos
kartu pažaisti. Gali žaist su broliu, sesute, močiute, seneliu.
Sugalvok, ką galėtum panaudoti, jei lanksčios vielutės namie
neturi.

Teamwork Activities for Kids
by TheDadLab

YOUTUBE

Sportuojame, žaidžiame visi

Sportuok su  visa šeima kambaryje, lauke. 
I

Simple And Fun Game Activities For Kids with Dad
by Kids Art & Craft

YOUTUBE

Iki susitikimo darželyje
Tikiuosi smagiai praleidai laiką, pasimokei ir dar truputėlį
paaugai. Lauksiu nuotraukų ir siunčiu tau, tavo šeimai šypsenėlę.

Šypsenėlė KARAOKE
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE
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