
 
Mokytis  mintinai  eilėraštį  „Senelės  pasaka“ (eilėraštis  skirtas  
Kalėdinės  eglutės  šventei ) 
 
Apšerkšniję  mūsų  žiemos- 
Balta  balta  kur  dairais- 
Ilgas  pasakas  mažiesiems 
Seka  pirkioj  vakarais. 
 
Apie  klaidžią  sniego  pūgą, 
Saulės  nukirptas  kasas- 
Apie  žąsiną  moliūgą, 
Kur  išskrido  į  dausas. 
 
Apie  vilką, baltą  mešką 
Burtus,  išdaigas  velnių; 
Apie  vandenis,  kur  teška 
Iš  sidabro  šulinių.. 
 
Apie  trečią  brolį  Joną,- 
Koks  jis  raitelis  puikus... 
Apie  Eglę - žalčio  žmoną. 
Medžiais  paverstus  vaikus. 
 
Kaip  našlaitė  nusiminus, 
Grįžo  tuščiomis  atgal... 
Brenda  pušys  per  pusnynus 
Ir  išbrist  niekaip  negal... 
 
Pusnynuos-  nykštukai  miega, 
Aukso  žuvys  po  ledu... 
Bėga  ragana  per  sniegą- 
Nepalikdama  pėdų. 
 
Našlaitėlė-  gero  būdo 
O  jos  pamotė-pikta. 
Bet...  senelė  užusnūdo., 
Ir  jos  pasaka  baigta. 
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SAVAITĖS                                            2020-11.30-12.04 
Tema  : 

„Žiemos sulaukus...“ 
Tikslas: 
Stebėti  pokyčius  gamtoje,  sulaukus  pirmo  žiemos mėnesio. 
Uždaviniai: 
*Gebės nurodyti, kuo panašūs ir kuo skiriasi duoti daiktai, palyginti juos pagal 
dydį ( didelis, vidutinis, mažas); 
*Stebės, kaip kinta vandens būsena, keičiantis temperatūrai, gebės tai įvardinti 
tinkamais žodžiais;) 
*Įtvirtins žinias apie žiemos mėnesius, metų laikus. 
*Gebės  išvardinti  metų  laikų  ir  mėnesių  seką. 
* Susipažins su naujomis sąvokomis : atspaudas, pėdsakas, čiuožti, slidinėti. 
*Gebės suprasti, kokia pagalba reikalinga paukšteliams, žvėreliams žiemą. 
*Susipažins su raidėmis "Ė- ė" 
 

Veikla 
 
 
Pokalbiai ,,Aš laukiu žiemos", ,,Žiemos pramogos".   
Eksperimentas 
1.  Sušaldyti vandenį kameroje, stebėti, kas  vyksta šilumoje.. 
2.  Nudažyti vandenį guašu ir sušaldyti.. 
 
Susipažinti su sniego ir ledo savybėmis. (esant galimybei) 
Susipažinti su paukščių ir gyvūnų pėdsakais, atpažinti juos gamtoje ar 
paveikslėliuose (šarkos, kiškio, šerno, vilko, pelės) 
 

Skaityti P. Mašioto ,,Paukštelių laiškas",  
Susitiko du  paukšteliai  ir  kalbasi: 
-Kur , paukščiuk, taip skubiniesi? 
-Į  paštą 
-Ko? 
-Noriu  visiems  žmonių  vaikams  laiškus  išsiųsti.. 
-Ką  gi  jiems  rašysi? 
-Žiema  artinasi. Visus  kelius  ir  laukus  sniegas  pridengs; mums, 
paukščiukams, sunku bus  maisto  rasti, turėsim  badą  kęsti.  Taigi  noriu 
visiems  vaikams  parašyti , kad  trupinėlių  rinktų ir  mums , 
paukščiukams,barstytų. Vaikams  tai  nebus  sunku, o  mes, maži 
paukšteliai, ir  trupinėliais  pasisotiname... 



 

 
Piešti snaiges, jas lipdyti ant kartono,  
 Aplikuoti senius besmegenius,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z. Gaižauskaitės ,,Vėjo slidės 

 

 

 

 

Susipažinti su raide Ė , atlikti užduotėles su raide, išskiriant ją žodžio 
pradžioje, viduryje, gale.  
 

 



Susipažinti su nuliu, išsiaiškinti jo reikšmę, atlikti matematinius veiksmus 
sudedant. 





 


