
2 savaitė   03.23-03.27 

Dalyvauti šeimos gyvenime,  tartis dėl užduočių atlikimo, domėtis asmens ir aplinkos švara, skaitymo, 

rašymo pradmenys, dailė, tyrinėjimai, stebėjimai. Higieninių įgūdžių laikymasis. 

Uždaviniai: 

• Gebės laikytis asmens higienos. 

• Klausys pasakojimų apie sveikata, kaip apsisaugoti, nesusirgti 

• Atliks rašymo ir skaičiavimo užduotis. 

• Atliks dailės darbelius 

• Higieninių įgūdžių laikimasis. 

asikalbėkite su vaikais apie sveikatą, švarą.   

Nepamiršti laikytis asmens higienos taisyklių. 

Prisiminti rankų plovimo pamokėlę, kurią mokėmės darželyje ir pamokinti  savo šeimos narius.  

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A    

MIKROBAI PUOLA!!! Kaip nuo jų apsisaugoti? Ką pasakė Kakė Makė? 

 https://www.youtube.com/watch?v=cbZIl9iFHVY    

Atlikti užduotis su skaičiais:  

• Įrašyti trūkstamus skaičius.  

•  Sudėties ir atimties užduotys... 

•  Kopijuoti, rašyti  žodžius, 

• Įrašyti trūkstamas raides. 

• Kiekvienai abėcėlės raidei sugalvoti žodį nupiešti daiktą arba iškirpti iš žurnaliuko ir priklijuoti arba 

paprašyti tėvelių pagalbos. 

•  Kiekvienai raideliai - žodis ( sugalvoti, užrašyti   pagal gebėjimus).  

•  Atlikti užduotis rankos lavinimui:  

•  Klausyti pasakų, kurti patiems   

•  Gamtoje stebėti, tyrinėti ir tai ką pamatėte nupiešti ar nufotografuoti. 

Užduotėles įkelsiu į facebook "Bitučių" uždarą grupę.  

Dailė "Pavasaris pro langą"  

Jums reikės: balto popieriaus lapo, žirklių, klijų, spalvotų popieriaus lapų. (Jei namuose neturite , ne 

bėda :) . Tikrai rasite žurnalų, laikraščių. ) 

Darbo eiga: pažiūrėk pro langą :) ir pieštuku  perkelkite vaizdą ant popieriaus. Tada  išsikirpk daug 

apvalių spalvotų 1-2 cm dydžio apskritimų. Padėk apskritimą ant delniuko ir pieštuko nenudrožtu galu 

stipriai paspausk ir pasuk. Turi gautis toks mažas dubenėlis. Prisidarę daug spalvotų apskritimų - 

dubenėlių priklijuok juos ant savo nupiešto piešinio. 

Pavyzdį įkeliu į darželio facebook Daigelis Darželis.  

Gebės skirti spalvas, įtvirtins kirpimo įgūdžius, lavės vaizduotė. 

Muzika 

Kovo 25 d - Gandrinės ( dar kitaip- Blovieščiai), lietuvių šventė, skirta paminėti baltųjų gandrų 

sugrįžtuves. 

Klausymui: gandro kleketavimas 

 https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU 

lietuvių l. daina   

https://www.youtube.com/watch?v=1hD13z469ZI 

Kūno kultūra 

Gerai savijautai palaikyti reikalinga ir mankšta. Į fb grupę įkelsiu,kaip galit paįvairinti mankštą ir dainą 

su judesiais apie gandrą.  

Užduotėles įkelsiu į facebook "Bitučių" uždarą grupę. 

 


