SUSIPAŽINKIME!

Sveiki, mano mieli Draugai!
Džiaugiuosi, kad ši užduočių knygelė jau
Jūsų rankose. Pirmiausia norėčiau Jums
prisistatyti. Aš esu Gimnaziukas! Ir turiu aš
bėdą – nežinau, kuo noriu būti užaugęs...
Turiu kuo daugiau sužinoti apie įvairias
žmonių profesijas, kad galėčiau pasirinkti,
kuri man labiausiai tinka. Tad kviečiu ir Jus į
savo nuotykį! Šioje knygelėje susitiksime su
įvairiomis svarbiomis profesijomis – Gydytojo, Ūkininko, Virėjo, Mokytojo, Vairuotojo,
Sporto trenerio, Policininko, Žurnalisto, Meteorologo, Astronauto... visų net neįmanoma išvardinti.
Oi, iš tiesų turėtų būti linksma!
Keliaudami kartu ne tik labiau pažinsime
įvairias profesijas bei mus supantį pasaulį,
bet ir stiprinsime savo kalbinius, meninius
įgūdžius, lavinsime savo pirštukus ir visą
kūną, gerinsime savo kritinį, loginį mąstymą,
mokysimės pažinti save ir savo jausmus.
Taip pat drauge gilinsime ir anglų kalbos
žinias.
O kad kelionė būtų saugi, kiekviename skyrelyje paprašysiu tavęs mane papuošti vis
naujos profesijos rūbais ir atributika. Be to, juk turiu išsiaiškinti, kaip man tiks kiekvienos
profesijos rūbai!
Vartydamas knygelę kiekvienoje užduotyje pastebėsi štai tokias piktogramas (paveikslėlius). Jos parodo, kokių tau priemonių prireiks, kad atliktum užduotį:

Žirklės:

Spalvoti pieštukai:

Paprastas piešukas:

Klijai:

Plastilinas:
Tad į kelionę, Draugai!

SUSIPAŽINKIME!
Mieli tėveliai, aš ir Jūsų nepamiršau!
Kartu su Jūsų vaikučiais aš leisiuosi į nuostabią pažinimo kelionę. Šioje knygoje vaikai mokysis, lavins save ir gilinsis į emocijų pasaulį, pažindami skirtingas profesijas. Aš lydėsiu vaikus iššūkių kelyje, padėsiu atrasti įvairius faktus ir patarimus, padedančius dar labiau jiems
tobulėti.
Knygos puslapių viršuje dešinėje pusėje rasite debesėlį, kuriame slepiasi svarbus faktas apie
ikimokyklinio amžiaus vaikus ir jų kasdieninį pasaulį. Puslapio apačioje – mano patarimas
Jums, kuris padės stiprinti įvairius svarbius Jūsų vaikučių įgūdžius šiose srityse:
1.Emocijų pasaulyje vaikai susipažins su skirtingomis emocijomis, kurias pristatys skirtingų
profesijų atstovai. Kartu su manimi, gimnaziuku, vaikai mokysis tinkamai priimti ir reikšti
emocijas, mokysis reflektuoti ir įveikti sunkumus, suprasti kitus bei gerins savęs pažinimą. Tai
užtikrins vaiko geresnę psichologinę sveikatą bei siekį tapti sėkminga asmenybe.
2. Kalbos pasaulyje vaikai susitiks tiek su rašytinės, tiek su sakytinės kalbos užduotimis, kurias
pristatys skirtingų profesijų atstovai. Kartu su vaikais mokysimės išreikšti save bei savo patirtį
kalba. Lavindami sakytinę kalbą vaikai natūraliai, laisvai išreikšdami savo išgyvenimus,
patirtį, mintis, intuityviai atras kalbos grožį. Atpažindami ir rašydami tam tikras raides, vaikai priartės prie skaitymo pradmenų, kurie padės pagrindus kelionei į mokyklą. Gilinsime ir
anglų kalbos žinias.
3. Matematika plačiai vartojama visame pasaulyje atliekant net ir kasdienius darbus.
Todėl paruošiau vaikams jų poreikius ir galias atitinkančias užduotis. Atlikdamas šias užduotis vaikas ugdysis gebėjimą grupuoti bei palyginti daiktus pagal konkretų požymį,
pratęsti sekas daugiau negu vienu elementu, vartoti kelintinius skaitvardžius, pažins geometrines figūras bei tobulins skaičiavimo įgūdžius.
4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams labai svarbu tyrinėti, pažinti,
suprasti, atrasti save bei aplinkinį pasaulį. Tad kartu su manimi vaikai eksperimentuos, samprotaus, spręs problemas,
klausinės… Atlikdami paruoštas užduotis vaikai sužinos arba
tobulins jau turimas žinias apie žmogaus veiklą, profesijas,
gebės atskirti profesijas pagal joms būdingus objektus, įrankius. Lavins kritinio mąstymo įgūdžius.
5. Meninės užduotys padeda vaikams stiprinti dėmesingumą, kruopštumą bei leidžia lavinti vaizduotę, kūrybiškumą ir
estetinį suvokimą. Keliaudami kartu su manimi vaikai sutiks
įvairaus pobūdžio meninių užduočių – vaikai pieš, spalvins,
lipdys, lies spalvas, aplikuos – taip kūrybiškai save realizuos. Tai
padės vaikams atskleisti save, savo požiūrį į pasaulį, išreikšti
patirtas emocijas bei išgyvenimus, stiprinti smulkiąją motoriką.
Aš, Gimnaziukas, Jums ir staigmeną paruošiau – Detektyvo
klubą bei Pradinukų mokytojų ekspertų iššūkį visai šeimai!
Čia pateiktos užduotys leis “palaužyti galvas” visiems šeimos
nariams!
O dabar linkiu visiems sėkmės ir pirmyn į mūsų nuotykį!

GIMNAZIUKAS - GYDYTOJAS
GYMNASIUM PUPIL - DOCTOR

Draugai,
šiandien su jumis išbandysime labai svarbią ir atsakingą GYDYTOJO profesiją. Gydytojas
turi būti atjaučiantis, darbštus, kruopštus, bendraujantis ir visada pasiruošęs padėti. Todėl
šiandien ir aš stengsiuosi būti tikru gydytoju. Labai smagu, kad galėsiu susipažinti su gydytojo darbo įrankiais ir padėti kitiems. Ar prisijungsi ir tu? Mūsų laukia daug iššūkių! Tad tampame gydytojais ir skubame padėti visiems, kam reikalinga pagalba!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
daugelį jausmų
patiriame migdolinio kūno (esančio
smegenyse) dėka?

Sujunk taškelius ir nuspalvink gautą emociją. Kokia tai emocija?
Connect the dots and colour the received emotion. What is this emotion?
Tau reikės:
You will need:

Sugalvokite su vaiku, kaip galima nustebinti kitus šeimos narius kartu (pvz.: iškepant sausainių,
padovanojant kažką). Tai padės vaikui suformuoti supratimą apie nuostabos kilimo priežastis.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote,
tėveliai, kad kasdienis savęs stebėjimas padeda geriau
pažinti save ir suvokti
elgesį?

Įsivaizduok, kad gydytojas tau liepė stebėti kasdien ne savo sveikatą, o emocijas. Nupiešk
į langelį savo emociją, kaip jautiesi kiekvieną dieną. Įvardink kiekvieną savo emociją.
Imagine that the doctor told you not to watch your health, but your emotions, every day.
Draw your emotion into the box as you feel every day. Name each of your emotions.
Tau reikės:
You will need:

Pirmadienis
Monday

Penktadienis
Friday

Antradienis
Tuesday

Šeštadienis
Saturday

Trečiadienis
Wednesday

Sekmadienis
Sunday

Ketvirtadienis
Thursday

Aptarkite su vaikučiais jų nupiešiamas emocijas. Kartu pagalvokite, ką galima daryti jaučiant
šias emocijas? Tai įprasmins reflektavimo svarbą.

KALBA

Tėveliai, ar žinojote, kad
užduotys, prašančios
vaiko ieškoti konkrečios
raidės skirtingų raidžių
platybėje, ne tik padeda jam geriau įsiminti šią
raidę, prisiminti jos rašybą,
bet ir ugdo bei gerina
vaiko pastabumą?

LANGUAGE

Surask visas G raides gydytojo lagamine ir apibrauk jas.
Find all G letters in the doctor’s suitcase and circle them.
Tau reikės:
You will need:
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Sukurkite daugiau iššūkių, kuriuos gali puikiai įveikti jūsų vaikas. Išplėtokite užduotis, pasiūlykite jam
skirtingomis spalvomis apibraukti skirtingas grupes
raidžių, pasiūlykite suskaičiuoti kiekvieną iš grupių
ir pasakyti, kurioje grupėje daugiausia raidžių.

KALBA
LANGUAGE
Kokia raide prasideda žodis “Gydytojas”? Dekoruok G raidę.
Apklijuok G raidę plastilinu.
In what letter does the word “doctor”begin? Decorate the letter G. Cover the letter G with plasticine.
Tau reikės:
You will need:

Paskatinkite vaikus atsiversti mėgstamiausia knygą
ir tekste paieškoti G raidės. Paprašykite
vaiko
suskaičiuoti, kiek
jis rado G raidžių.

Tėveliai, ar žinojote, jog kuo
daugiau vaikų aplinkoje bus
raidžių bei kuo labiau skatinsite juos jų ieškoti aplink
save, tuo labiau auginsite vaikų susidomėjimą
raidėmis, žodžiais, skaitymo
procesu?

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
ankstyvas matematikos mokymasis daro
įtaką raštingumui,
palengvina mokymąsi
skaityti?

Į šuniuko pėdutes parašyk skaičius iš eilės nuo 1 iki 10. Padėk šuneliui nukeliauti pas
veterinarą.
Inside the puppy’s paws write the numbers in a row from 1 to 10. Help the dog get to
the veterinarian.
Tau reikės:
You will need:

Veterinaras - veterinarian

Tėveliai, pažaiskite su vaikais skaičių
rašymo
žaidimą,
naudodami
smulkias
kruopas ar smėlį. Tai ne tik sudomins vaiką, bet ir lavins jo smulkiąją
motoriką.

MATEMATIKA

Ar žinojote,
tėveliai, kad skaičiuojant mintinai yra
reikalinga didelė
koncentracija, todėl
lavinamas vaiko
gebėjimas
susikaupti?

MATHEMATICS

Padėk mergytei suteikti pagalbą. Iškirpk pleistrus. Priklijuok juos prie tinkamo skaičiaus
paveiksle. Nuspalvink paveikslėlį.
Help the girl to provide help to other . Cut out the patches. Glue them to the right
number in the picture. Colour the picture.
Tau reikės:
You will need:

4
Tėveliai, pažaiskite su
vaikais žaidimą „Suskaičiuok“, kurio metu vaikui
pasiūlykite
atlikti įvairias skaičiavimo
užduotis (pvz.: kiek sėklų
yra arbūzo skiltelėje?).
Tai padės lavinti vaiko
dėmesio koncentraciją.

1

2
3

5

1
3

2
4

5

Ar žinote, tėveliai,
kad ieškojimas tam
tikrų daiktų lavina
dėmesingumą ir
susikaupimą?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Surask gydytojo įrankius. Juos apvedžiok ir nuspalvink.
Find doctor’s tools. Circle and colour them.
Tau reikės:
You will need:
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Automobilis -

Dūdelė - tube

car

Švirkštas - syringe

Stetoskopas - stethoscope
Pieštukai - pencils
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Puodelis - cup

-

Vitaminai - vitamins

Kamuolys - ball

Tėveliai,
skaitydami
(vartydami)
su
vaikais
knygutes, paprašykite jų paveikslėlyje surasti kokią nors
detalę. Tai padeda vaikui lavinti dėmesingumą.

Ar žinote, tėveliai,
kad vaikas nuo
gimimo mokosi
pasaulį pažinti
per 5 pojūčius?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Prisimink 5 žmogaus pojūčius. Įvardink
juos. Apačioje iškirpk paveikslėlius. Juos
priklijuok į tinkamą žmogaus vietą.
Gautą vaizdą nuspalvink.
Remember 5 human sensations. Name
them. Cut out the pictures at the bottom. Put them in the right place. Colour
the picture.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite su
vaiku žaidimą ,,Atspėk
, kas tai?‘‘ Užriškite vaikui akis ir duokite skirtingus daiktus liesti, uostyti
ar ragauti . Lai atspėja,
kas tai. Paklauskite vaiko,
kodėl taip manai? Taip
vaikas mokosi suprasti
jį supantį pasaulį, naudojantis savo pojūčiais.

Nosis - nose

Au

sis-

ea
r

Akis - eye

Plaštaka - hand

Burna - mouth

MENAS
ART

Tėveliai, ar žinojote,
kad labai dažnai
vaikas bijo
„eksperimentuoti spalvomis“? Paskatinkite jį įžvelgti
spalvų įvairovę, padrąsinkite
ir paraginkite veiklose įtraukti kuo daugiau spalvų. Taip
ugdysite vaiko kūrybiškumą,
skatinsite jo saviraišką.

Nuspalvink stebuklingus vaistus buteliukuose.
Colour magic medicine in the bottles.
Tau reikės:
You will need:

Pabandykite sukurti stebuklingus vaistus namuose. Kartu su vaiku pasirinkite spalvas ir kiekviena iš šių spalvų nudažykite vandens stiklines. Vėliau šias spalvas tarpusavyje maišykite. Sužinosite, kas nutinka sumaišius skirtingas spalvas, kokios spalvos išryškėja.
SVARBU
–
Priminkite
vaikams,
jog
šie
stebuklingi
vaistai
yra
pavojingi,
todėl
negalime
jų
ragauti.

MENAS
ART
Iškirpk daiktus iš puslapio apačios. Tuos, kurių gali prireikti
gydytojui, suklijuok ant lagamino.
Cut out the things from the bottom. Stick those on the
doctor’s suitcase that the doctor may need.

Tėveliai, kartu
su vaiku
informacijos ieškokite
internete ar knygose.
Kartu ieškodami, diskutuodami,
kritiškai vertindami, paskatinsite vaikus ne tik siekti, bet ir
džiaugtis tyrinėjimo procesu,
ugdysite jo kritinį mąstymą bei
dėsite pamatus sėkmingam
savarankiškam mokymuisi
mokykloje.

Tau reikės:
You will need:

Kartu su vaikais informacijos
paieškokite
internete,
knygose,
žurnaluose ir atraskite
daugiau daiktų, kuriuos naudoja gydytojas.

Švirkštas - syringe

Vaistai - medicine

Samtis - scoop
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DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai,
kad du vaikai, gabūs
toje pačioje veiklos
srityje, nebūtinai turi
to paties lygio gebėjimų?

Štai 2 gydytojo lagaminai. Juose sudėti jo darbui svarbūs įrankiai. Viename iš lagaminų trūksta 5 įrankių. Rask juos ir nuspalvink.
Here are 2 doctor’s suitcases. They contain tools important for his work. In one of the
suitcases is missing 5 tools. Find them and colour them.
Tau reikės:
You will need:

Rodykite
vaikui
dėmesį įvairiais būdaispaklauskite,
ką vaikas veikia
ar kas jam nutiko,
išklausykite atsakymą ir teigiamai į jį
reaguokite. Taip ugdysite vaiko pasitikėjimą savimi, skatinsite norą bendrauti.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE EXERCISE

Labirintas. Padėk veterinarui surasti kelią pas gyvūnėlius.
Maze. Help the veterinarian find the way to the pets.

Ar žinojote, tėveliai,
kad gabūs vaikai turi
puikius socialinius bei
lyderystės gebėjimus?

Tau reikės:
You will need:

Skirkite daugiau dėmesio savo vaikui. Teigiamas dėmesys
svarbus vaiko raidai. Vaikas įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, formuojasi teigiamas vaiko požiūris į save.
Tėvų dėmesys vaikams kuria gerą vaikų ir tėvų ryšį.

GIMNAZIUKAS - ŪKININKAS
GYMNASIUM PUPIL - FARMER

Sveiki, maži ir dideli!
Ar norite su manimi keliauti toliau? Aš vis ieškau nuotykių, tad kviečiu priimti dar vieną išbandymą ir susipažinti su labai svarbia ŪKININKO profesija. Taigi, pirmyn, vykstam į kaimą, kur
daug laiko praleisime laukuose, gryname ore. Čia auga sveikiausios daržovės, sultingiausi vaisiai ir saldžiausios uogos. Turėsite galimybę su jomis susipažinti. Kaime taip pat daug
šaunių naminių augintinių, kuriais reikės jums pasirūpinti, juk jie mėgsta ne tik pavalgyti, bet ir
pažaisti. O kad laiku visur suspėtume, sėskime į traktorių ir kibkime į darbus!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad tinkamas kvėpavimas padeda kovoti
ne tik su pykčiu, bet
ir stresu, nerimu ar
liūdesiu?

Nuspalvink pienių puokštę. Tuomet įkvėpk daug oro per nosį ir nupūsk pienių sėklytes
stipriai išpūsdamas orą. Tą patį kartok 10 kartų ir tada, kai esi piktas (-a).
Colour the bouquet of dandelions. Then inhale air through your nose and blow the
dandelions seeds with a strong blow of air. Repeat this 10 times when you are angry.
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Tau reikės:
You will need:
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Tėveliai, atlikite kvėpavimo pratimus kasdien. Mokykite vaikučius tinkamai įkvėpti orą į pilvuką (diafragmą). Tai padės vaikams
susitvarkyti
stresinėse
situacijose.

EMOCIJOS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
nuovargis didina motyvacijos
trūkumą ir apatiškumą?

EMOTIONS

Sujunk skaičiukus ir nupiešk, kokios emocijos yra ūkininkas. Tuomet nuspalvink ūkininką.
Connect the numbers and draw farmer’s emotion. Colour the farmer.
Tau reikės:
You will need:

10
9

1
2

8
3

7
4

5

6

Nupiešk emociją.
Draw the emotion.

Sugalvokite su vaikučiais, kokiais skirtingais
būdais galima įveikti nuovargį. Pagalvokite, ką įmanoma padaryti, o kas gali būti
nerealu. Tai padės vaikams atrasti naujų
poilsio būdų (pvz.: vaikščiojimas gryname
ore, sportavimas, maudymasis vonioje...).

KALBA
LANGUAGE
Įrašyk Ū raides į saulėgrąžose pateikiamus kvadratėlius.
Write the letters Ū into the squares on the sunflowers.
Tau reikės:
You will need:

Paieškokite su vaiku skirtumų tarp raidžių
Ū ir U. Pakartokite raidės U rašybą. Pasiūlykite vaikams suskaičiuoti, kiek kartų užrašė
Ū raidę ir tiek pat kartų užrašyti U raidę.

Tėveliai,
ar žinojote,
jog ikimokykliniame
amžiuje vaikų įsisavintą raidžių rašybą
mokykloje sunku
pakeisti?

KALBA

Tėveliai, vaikai išmoks
sklandžiai skaityti, jei
kartu mokysis ir rašyti.

LANGUAGE
Užduotyje matai pavaizduotus naminius gyvūnus. Prie kiekvieno į
šalia esantį kvadratėlį įrašyk pirmas šių gyvūnų pavadinimų raides.
In the task you see the portrayed pets. Next to each you see a
square, write first letters of the names of these animals.

Tau reikės:
You will need:

Pasiūlykite vaikams sugalvoti keletą gyvūnų, juos
nupiešti ir užrašyti jų pavadinimų pirmąsias raides.

Ar žinojote
tėveliai, kad i
kimokykliniame amžiuje
formuojasi labai svarbios psichinės mąstymo
strategijos, kurios naudojamos kasdieniame
gyvenime įžvelgiant, nuspėjant, įvertinant galimą
rezultatą?

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Iškirpk paveikslėlius. Priklijuok juos nurodytoje lysvėje. Paveikslėlių priklijuoti reikia tiek,
koks skaičius nurodytas lentelėje. Nuspalvink paveikslėlius. The number shown in the
table tells you how many pictures you should stick. Colour the pictures.
Cut out the pictures and stick it to the shown garden row.
Tau reikės:
Pomidoro daigas
You will need:
Tomato sprout

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku „Restoraną“.
Žaidimo metu pasiūlykite vaikui padengti stalą išdėliojant po
tam tikrą skaičių indų ir
įrankių (pvz.: „išdėliok
ant stalo kiekvienam
žmogui po vieną lėkštę,
po dvi šakutes...“). Tai
padės vaikui tobulinti skaičiavimo įgūdžius.

Lysvė -Garden row

Agurko daigas
Cucumber sprout

Lysvė -Garden row

Svogūno daigas
Onion sprout

Lysvė -Garden row

Svogūno
daigas.
Onion
sprout

Svogūno
daigas.
Onion
sprout

Svogūno
daigas.
Onion
sprout

Svogūno
daigas.
Onion
sprout

Svogūno
daigas.
Onion
sprout

Agurko
daigas.
Cucumber
sprout

Agurko
daigas.
Cucumber
sprout

Agurko
daigas.
Cucumber
sprout

Pomidoro
daigas.
Tomato
sprout

Pomidoro
daigas.
Tomato
sprout

MATEMATIKA
MATHEMATICS
Suskaičiuok kiaušinėlius. Nubrėžk linijas prie tinkamų pintinių.
Count the eggs. Draw lines to the right basket.

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimą „Lobis“. Žaidimo metu kambaryje paslėpkite norimą daiktą.
Tuomet paprašykite vaiko jį surasti,
sutelkiant dėmesį į patarimus: paeik
du žingsnius į priekį, vieną į kairę, tris
atgal...Tokiu būdu padėsite ugdyti
vaiko loginį mąstymą, susikaupimą.

Ar žinojote, tėveliai, kad
ikimokyklinio amžiaus vaikai
pradeda skirti plokštumos ir
erdvės figūras, samprotauti apie tūrį, masę, tačiau
tūrio, masės, plokštumos ir
erdvės sąvokų dar
nevartoja?

Tau reikės:
You will need:

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Raudona spalva apvedžiok naminius gyvūnus. Juos nuspalvink.
Using a red colour circle the pets. Colour them.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, apsilankykite su vaiku zoologijos sode ir aptarkite, kokius
gyvūnus vaikas matė, kuo jie minta… Tai ne tik plės vaiko akiratį
bei jo žodyną, bet ir suteiks daugybę teigiamų emocijų visai šeimai.

Ar žinote,
tėveliai, kad naminis
gyvūnas gali būti
puikus vaiko draugas, kuris padeda
jam įveikti tamsos
baimę?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai, kad
obuoliuose yra daug
oro tarpų (ketvirtadalį
obuolio sudaro oras)?
Todėl šie vaisiai plūduriuoja vandenyje ir
neskęsta.

Nuspalvink apačioje esančius paveiksliukus. Juos iškirpk . Tada suklijuok į tinkamus langelius.
Sužinosi, kaip užauga obuolys.
Colour the pictures below. Cut them out . Then stick it to the right squares. You will find out
how the apple grows.
Tau reikės:
You will need:

Kaip užauga obuoliai?
How do apples grow?

Tėveliai,
užsiauginkite su
vaiku pupą!
Taip
vaikas
lengvai
supras
augalo
gyvenimo
ciklą.

MENAS
ART

Tėveliai, ar žinojote,
jog piešimas vaikus skatina
labiau mylėti gamtą? Taigi,
atlikdamas šią veiklą vaikas ne tik
prisimins įvairių vaisių pavadinimus, bet ir paskatins juos į gamtą
pažvelgti kitomis akimis.

Padėk ūkininkui pripildyti pilną pintinę įvairių vaisių! Ant atskiro balto
popieriaus lapo nupiešk kuo daugiau skirtingų vaisių. Juos nuspalvink, iškirpk
ir suklijuok į pintinę. Pasakyk, kokius vaisius sudėjai į pintinę.
Help the farmer to fill a basket full of different fruits! On a separate sheet of white
paper, draw as many different fruits as possible. Colour them, cut them out and stick
them into the basket. Tell what fruits you put in the basket.
Tau reikės:
You will need:

Pasigaminkite kartu vaisių arba daržovių
salotas.
Sukurkite
kartu
pirkinių
sąrašą,
paraginkite
vaikus
sugalvoti,
kokius vaisius ir daržoves į tą sąrašą įtrauksite.

MENAS
ART

Tėveliai, ar žinojote,
jog užduotys su vaisiais
ir daržovėmis padeda
vaikams „susidraugauti“
su sveika mityba ir išryškina jiems sveikos mitybos
svarbą?

Lysvėje nupiešk tas daržoves, kurios yra pavaizduotos šalia lysvės. Tik nepamiršk
užpildyti visos lysvės daržovėmis. Pasodink kuo daugiau daržovių. Išvardink visas pasodintas daržoves.
Draw the vegetables on a garden row that are shown next to it. Just remember to
fill the whole row with vegetables. Plant as many vegetables as possible. Say the
names of all planted vegetables.
Tau reikės:
You will need:
Morkos Carrots

Burokai Beetroots

Kopūstai Cabbages

Svogūnai Onions

Salotos Lettuce

Pasiūlykite vaikui pažaisti žaidimą – pasiimkite dubenį salotoms ir kartu su vaiku
dėkite į jį įsivaizduojamas daržoves kartodami jų pavadinimus. Taip paskatinsite vaikus prisiminti daržovių pavadinimus.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vienas iš kūrybiškumo aspektų yra
pastabumas ir atidumas detalėms?

DETECTIVE’S CLUB
Surask pasislėpusį ridiką. Nuspalvink jį.
Find the hidden radish. Colour it.
Tau reikės:
You will need:

Atlikite su vaiku kūrybinę veiklą. Pakalbėti su vaiku apie pomėgius ir kartu sukurkite pomėgių knygelę, kurioje vaikas galėtų nupiešti, tai ką mėgsta
veikti, įklijuoti nuotraukas su mėgstama veikla, žaislu.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad pastabumo
žaidimai lavina loginį
mąstymą?

DETECTIVE’S CLUB
Surask ir nuspalvink paveikslėlius, kurie yra susiję su ūkiu.
Find and colour pictures that are related to the farm.
Tau reikės:
You will need:

Traktorius - tractor

Lėlė - doll

Tvora - fence

Morka - carrot

Kaliausė - scarecrow

Pieštukai - pencils

Paršiukas - piggy

Kastuvas - spade

Kompiuteris - computer

Fotoaparatas - camera

Medis - tree

Avytė - sheep

Grėblys - rake

Autobusas - bus

Višta - chicken

Moliūgas - pumpkin

Guašu patepkite pirštų galiukus ir atspauskite ant popieriaus
lapo. Gautus pirštų atspaudus galima papildyti brūkšneliais,
įvairiomis linijomis, figūromis. Išvysite smagius paveikslėlius –
gyvūnėlius, augaliukus, žmogeliukus. Paprašykite vaiko apie
juos sukurti istoriją. Taip vaikas smagiai plės savo žodyną.

GIMNAZIUKAS - VIRĖJAS
GYMNASIUM PUPIL - CHEF

Susipažinkime! Šiandien aš - VIRĖJAS! Šią profesiją renkasi mėgstantys gaminti maistą ir
kurti stebuklus virtuvėje žmonės. Jei pažįsti daug maisto produktų, žinai jų pavadinimus,
kaip jie atrodo ir kokio skonio yra, jei žinai įvairių indų ir įrankių pavadinimus – tu jau esi
virėjas. Na, o jei ne… tuomet kviečiu tave kartu su manimi pakeliauti po VIRĖJO pasaulį!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote,
tėveliai, kad šios
keturios emocijos
yra mūsų pilnaverčio
gyvenimo pagrindas? Jas turime jausti
vienodai.

Padėk virėjui iškepti emocijų pyragą. Iškirpk apačioje esančias emocijas. Priklijuok jas į
tinkamas pyrago dalis. Papuošk pyragą nuspalvindamas.
Help the chef to bake a cake of emotions. Cut out the emotions below. Stick them to
the right parts of the cake. Decorate the cake by colouring it.
Tau reikės:
You will need:
LINKSMAS - JOYFULL

LIŪDNAS - SAD

PIKTAS - ANGRY

BIJANTIS - AFRAID

Tėveliai, pastebėkite, kaip dažnai jaučiate šias emocijas ir aptarkite
tai su vaikučiais. Vaikams visada svarbu žinoti, kad ir jų tėveliai kažko bijo, kad jie pyksta ir kad jiems yra liūdna. Tuomet vaikai jaučiasi drąsesni ir pilnavertiškesni. Kalbėdami papasakokite,
kaip išgyvenate šias emocijas ir ką su jomis galima daryti.

EMOCIJOS
EMOTIONS
Kad maistas būtų kuo skanesnis, reikia, jog virėjas būtų
laimingas. Apibrauk visus veidukus, kurie yra linksmi.
To make the food as tasty as possible, you need the
chef to be happy. Circle all the faces that are joyful.

Ar žinojote, tėveliai,
kad maisto skonis
priklauso nuo to, su
kokiomis emocijomis
jį gaminame?

Tau reikės:
You will need:

Iškepkite kartu su vaikučiais sausainių. Viso proceso metu
daug šypsokitės, juokaukite. Iškepus paragaukite sausainių
ir įvertinkite jų skonį. Pastebėsite, jog net ir nepasisekus
tinkamai jų iškepti, dėl patirtų malonių emocijų sausainius
priimsite kaip skanius ir prisiminsite šiltai procesą. Aptarkite
tai su vaikais ir padėkite jiems įtvirtinti šią informaciją.
Juk kartais svarbiausia ne rezultatas, o pats procesas.

KALBA
LANGUAGE
Tomas parašė pasakojimą apie vienos kavinės virėją.
Surask jame visas V raides ir jas apibrauk.
Tom wrote a story about the chef in a cafe. Find all the
letters V in the text and circle all of them.

Ar žinote, tėveliai,
kad ieškojimas tam
tikrų raidžių tekste
lavina dėmesio sutelkimą?

Tau reikės:
You will need:

VILNIAUS SENAMIESTYJE YRA TOKIA KAVINĖ, PAVADINIMU – „VIRTUVĖLĖ“,
KURIOS VIRTUVĖJE DIRBA VIRĖJAS VLADAS, GAMINANTIS SKANIAUSIUS
PATIEKALUS VISAME VILNIAUS MIESTE. ŽMONĖS NUOLATOS KLAUSĖ VIRĖJO
VLADO – „KAIP TU PAGAMINI TOKIUS GARDŽIUS PATIEKALUS?“ TAČIAU
VIRĖJO VEIDĄ TIK NUŠVIESDAVO PLATI PLATI ŠYPSENA IR JIS NUSKUBĖDAVO
Į VIRTUVĘ.
KARTĄ ŽAIDŽIAU VIRTUVĘ BUTO, KURIAME GYVENU, KIEME, NES SVAJOJU
BŪTI GERIAUSIAS VIRTUVĖS ŠEFAS. NETIKĖTAI IŠGIRDAU VYRIŠKĄ BALSĄ. TAI
BUVO VIRĖJAS VLADAS - „MIELAS DRAUGE, KAŽKADA IR AŠ ŽAIDŽIAU VIRTUVĘ
SMĖLIO DĖŽĖJE, SVAJOJAU TAPTI VIRTUVĖS ŠEFU IR ŠIOS SVAJONĖS NIEKADA
NEPAMIRŠAU, O DABAR ESU VIRĖJAS“. MAN BUVO LABAI ĮDOMU, TODĖL
PAKLAUSIAU VLADO, KAIP JIS TAPO GERIAUSIU VISAME VILNIAUS MIESTE. O
JIS ATSAKĖ – „GERIAUSIU VIRĖJU TAPAU, NES AŠ LABAI MYLIU SAVO
PROFESIJĄ“.
Vartydami
įvairias
knygeles
pabandykite su vaikais paieškoti jiems jau pažįstamų raidžių.

KALBA
LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, kad
paveikslėlių dėliojimas
pagal seką lavina vaikų
kalbinius gebėjimus,
leidžia geriau suprasti
priežasties ir pasekmės
motyvus?

Pažvelk į blynų gaminimo receptą. Jis visiškai susipainiojo. Padėk surasti paveikslėlius pagal blynų gaminimo seką: į kvadratėlius įrašyk skaičius nuo 1 iki 6, kad žingsnis po žingsnio
galėtum su tėveliais pasigaminti skanių blynų. Papasakok visą blynų gaminimo eigą.
Look at the pancakes recipe. It is really muddled. Help to find the pictures according to
the sequence of making pancakes: write the numbers 1 to 6 into the squares so that you
can make delicious pancakes with your parents step by step. Now, tell the whole course
of making pancakes.
Tau reikės:
You will need:

Pagal pateiktą seką kartu su vaikais
pasigaminkite blynų. Gamindami
akcentuokite blynų kepimo eigą.

MATEMATIKA
MATHEMATICS
Iškirpk maisto produktus. Pratęsk sekas. Nuspalvink paveikslėlius.
Cut out foods. Extend the sequences. Colour the
pictures.

Ar žinojote, tėveliai,
kad loginiam mąstymui
būdingos savybės yra
mąstymo nuoseklumas,
pagrįstumas, tikslumas ir
lankstumas?

Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą „Kas dingo?“.
Išdėliokite ant stalo vaiko žaisliukus ir leiskite vaikui įdėmiai juos apžiūrėti. Tuomet paprašykite vaiko nusisukti. Paslėpkite vieną ar keletą žaislų bei
parašykite vaiko įvardinti, kas dingo. Tai padės
ugdyti vaiko atmintį, dėmesingumą, pastabumą.

MATEMATIKA
MATHEMATICS
Atpažink figūras. Sujunk jas linijomis su maisto produktais,
kurie yra panašūs į šias figūras.
Identify the shapes. Connect them with foods that are
similar to these figures.

Stačiakampis - square

Skritulys - circle

Ar žinojote,
tėveliai, kad sėkmingą
skaičiaus sąvokos plėtotę
skatina aplinka, kurioje
vaikas gali pats pasirinkti
jam įdomią mąstymo ir
skaičiavimo veiklą?

Tau reikės:
You will need:

Trikampis - triangle

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimą, kurio metu įvardinkite vaikui konkrečią figūrą. Vaiko užduotis – atrasti namuose daiktą, kuris atitinka jūsų įvardintą
figūrą. Taip vaikas žaisdamas mokysis
atpažinti
geometrines
figūras.

TYRINĖJIMAI

Ar žinote, tėveliai,
kad ieškojimas tam
tikrų daiktų lavina
dėmesingumą?

RESEARCHES
Žaliai apibrauk virėjo profesijoje naudojamus daiktus. Juos nuspalvink.
Circle items used in the chef’s profession. Colour them.
Tau reikės:
You will need:
Vinis - nail

Keptuvė - pan

ka

Kastuvas - spade

- fo

rk

Pj

Pie

ūk

štu

la

s-

sa

s-

w

pe

nc

il

Peilis - knife

r

Ša

ku

tė

rive

u

Ats

as

v
ktu

d
rew

- sc

Replės - pincers

ėla

Koč

lling

ro
s-

Plaktukas - hammer

Šaukštas - spoon
Grėblys - rake

Puodas - pot

Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą!
Lai
vaikas
aplinkoje
matomus
daikktus įvardija ir bando pasakyti, kokios profesijos atstovas juo gali naudotis.

pin

Ar žinote, tėveliai, kad
teisingas atliekų rūšiavimas saugos gamtą ir
visų aplinkinių sveikatą
bei tausos gamtos
išteklius ir energiją?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Konteinerius nuspalvink atitinkama spalva: stiklo- žalia, plastiko- geltona, popieriaus –
mėlyna. Paveikslėliuose pateiktus daiktus linija nuvesk į tinkamą rūšiavimo konteinerį.
Tau reikės:
You will need:

Stiklas - glass

Knyga - book

Pieno pakelis carton of milk

Žu

rn

al

as

-m

ag

az

in

e

Konservų skardinė food can

Laikraštis - newspaper

Stiklinis butelis gall bottle
Stiklainiai - glass jars

as

k
Vo

-

Metaliniai dangteliai metal caps

pe

elo

v
en

Dovanų maišelis gift bag

Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą- “Kur
kokias atliekas išmesti?” Parodykite vaikui
daiktą ir paklauskite, kur šią atlieką reikėtų išmesti: į žalią, geltoną ar mėlyną šiukšliadėžę?

utė

j
Skra

er

- fly

MENAS
ART
Sukurk savo skaniausią picą. Atidžiai pasirink produktus,
kurie tinka picai. Juos iškirpk. Tada suklijuok ant picos.
Viską nuspalvink.
Create your most delicious pizza. Carefully choose
products that are suitable for pizza. Cut them out. Then
stick it on the pizza. Colour the whole picture.

Ar žinote, tėveliai, kad
maisto gaminimas
vaikus skatina domėtis
patiekalais, produktais,
receptais?

Tau reikės:
You will need:

Gamindami kartu su vaikais pasiūlykite jiems
į patiekalą įdėti visiškai netinkantį produktą.
Stebėkite, ar jis gebės atskirti, kurie produktai
yra tinkami tam tikram patiekalui, o kurie ne.

MENAS
ART
Nuspalvink vaisius ir daržoves nurodytomis spalvomis. Papasakok, kur vaisiai, o kur daržovės.
Colour the fruits and vegetables in the specified colours. Tell where the fruits are, and
where the vegetables are.

RAUDONA
RED

GELTONA
YELLOW

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaikų žinios apie
tai, kokie naudingi
produktai yra vaisiai ir
daržovės, gerina vaikų
sveikos gyvensenos
įgūdžius?

Tau reikės:
You will need:

ŽALIA
GREEN
ORANŽINĖ
ORANGE

Gamindami
maistą
arba
užkandžiaudami vaisiais, paklauskite vaikų, ką jie valgo - vaisius ar daržoves.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad “Labirinto” užduotys lavina vaiko akiesrankos koordinaciją?

DETECTIVE’S CLUB
Padėk virėjams surasti savo įrankius. Ieškok skirtingais spalvotais pieštukais.
Help the chefs find their tools. Draw lines with different colouring pencils.
Tau reikės:
You will need:

Keptuvė - pan
Lėkštė su įrankiais - plate with cutlery
Puodas - pot
Įrankiai - cooking utensils

Veikite kartu su vaiku ką nors malonaus. Paklauskite vaiko, ką jam patiktų drauge su jumis veikti? Jeigu idėja yra
gera, kartu ją įgyvendinkite, jeigu idėja netinkama, paklauskite, ką dar norėtų veikti arba pasiūlykite ką nors patys.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB
Dešinėje pusėje matai nupieštus daiktus. Rask šiuos daiktus išdėliotus virtuvėje. Radęs juos apvesk apskritimu.
On the right side you can see the drawn things. Find
these things laid out in the kitchen. When you find them
circle them.

Ar žinojote, tėveliai,
kad daiktų radimo
erdvėje užduotys lavina vaiko dėmesingumą ir pastabumą?

Tau reikės:
You will need:

Obuolys apple

Dežė box

Arbatinukas teapot

Peilis knife

Gėlės flowers

Kėdė chair

Žaiskite su vaiku daiktų slėpynes namuose. Taip lavės
vaiko pastabumas. Taip pat galima įtvirtinti daiktų buvimo vietas - taip skatinsite vaiką laikytis namų tvarkos.

GIMNAZIUKAS - MOKYTOJAS
GYMNASIUM PUPIL - TEACHER

Labas, vaikai!
Susipažinkime - aš tapau MOKYTOJU! Labai džiaugiuosi, nes turiu galimybę dirbti su smagiausiais žmonėmis – vaikais! Tačiau tai yra labai rimta ir atsakinga profesija, nes reikia
išmokyti vaikus įvairių dalykų: skaityti ir rašyti, skaičiuti, pažinti gamtą ir pasaulį, dainuoti ir
muzikuoti, piešti… Mokytojas turi būti labai kantrus, ramus, nuolat mokytis naujų dalykų,
kad savo žiniomis galėtų pasidalinti su savo mokiniais. Taigi šiandien man labai svarbi diena, tad prisijunk ir pažinkime šią profesiją kartu!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad lipdydamas vaikas
lavina smulkiąją motoriką, o ši turi įtakos
smegenų kalbos centrams, kurie yra atsakingi už kalbą?

Iškirpk paveikslėlius esančius apačioje. Priklijuok prie tinkamo paros meto. Paveikslėlius
nuspalvink.
Cut out the pictures which are at the bottom. Stick it to the right time of the day. Colour the pictures.
Tau reikės:
You will need:

LINKSMAS - JOYFULL

NUSTEBĘS - SURPRISED

NUSIVYLĘS - DISSAPOINTED

PIKTAS- ANGRY

Ar žinojote, tėveliai, kad lipdymas lavina smulkiąją
motoriką,
o
ši
turi
įtakos
smegenų
kalbos
centrams,
kurie
yra
atsakingi
už
kalbą?

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad susidomėjimas
yra dažniausia emociją, kurią jaučiame
savo gyvenime?

Padėk mokytojai suskaičiuoti vaikučių namų darbų užduotis. Suskaičiuok, kiek yra linksmų,
piktų, liūdnų, nustebusių, susidomėjusių ir šį skaičių parašyk.
Help the teacher to count children’s homework tasks. Count joyfull, angry, sad, surprised, concerned faces and write the number.
Tau reikės:
You will need:

LIŪDNAS
SAD

PIKTAS
ANGRY

LINKSMAS
JOYFULL

NUSTEBĘS
SURPRISED

SUSIDOMĖJĘS
CONCERNED

Suvaidinkite patys šias emocijas. Tai padės vaikučiams
suprasti, kokia veido išraiška
gali būti jaučiant emocijas.

KALBA
Ar žinote, tėveliai,
kad ,,užbaigimo”
užduotys lavina
loginį mąstymą?

LANGUAGE

Padėk mokytojai baigti rašyti raides. Baigęs lentoje įrašyk ir savo vardo pirmąją raidę.
Išvardink parašytas raides lentoje.
Help the teacher to finish writing letters. When you finish, write the first letter of your
name. Say the written letters which are on the board.
Tau reikės:
You will need:

Patarkite
ti
panašią

vaikui
užduotį

su

atlikskaičiais.

KALBA

Ar žinote,
tėveliai , kad vaikui
ugdantis rašytinės
kalbos srityje aktyvėja domėjimasis
skaitymu, rašymu,
raidėmis?

LANGUAGE
Rask M raides. Jas nuspalvink.
Find all M letters. Colour them.
Tau reikės:
You will need:

A

N

M
H

G
M
N
M

N
G

N

M

M
N

M

M
G

H

G

Y

H

A

A
M

M

H
A

M

M

G

N
M

O dabar tegul vaikas pabando rasti tokių pačių raidžių
poras jas jungdamas skirtingais spalvotais pieštukais.

Y

Y

M
H
M
A

MATEMATIKA

Ar žinojote,
tėveliai, kad intelektuali veikla tobulėja socialiniame
žaidime?

MATHEMATICS

Suskaičiuok, kiek grupėje yra mergaičių. Įrašyk skaičių langelyje šalia mergaitės. Suskaičiuok, kiek grupėje yra berniukų. Gautą skaičių įrašyk langelyje šalia berniuko. Suskaičiuok,
kiek vaikų iš viso yra grupėje. Įrašyk skaičių langelyje šalia mergaitės ir berniuko. Nuspalvink
paveikslėlį.
Count how many girls there are in the group. Write the number in the square next to the
girl. Count how many boys there are in the group. Write the resulting number in the square
next to the boy. Count how many children there are in the group. Write the number in the
square next to the girl and the boy. Colour the picture.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, žaiskite
kartu su vaiku
žaidimus,
kurių
metu
vaikas
kiekvienam savo
žaisliukui išdalina po vieną,
dvi ar penkias
kaladėles.
Tai
padės
įtvirtinti
vaiko
skaičiavimo
įgūdžius.

Mokytojas - teacher

Mokinys - pupil

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
matematikos mokymo
pradinėje mokykloje sėkmė priklauso nuo to, kiek
efektyvus yra matematinis vaiko ugdymas
ikimokykliniame
amžiuje?

Pamatuok vaikų ūgį. Nuspalvink kaladėles. Langelyje įrašyk kaladėlių skaičių. Aukščiausią
vaiką nuspalvink žalia spalva. Žemiausią vaiką nuspalvink mėlyna spalva.
Measure the height of children. Colour the cubes. Write the number of cubes in squares.
Colour highest child green. The smallest child colour blue.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaisliukų matavimo žaidimą. Drauge su vaiku palyginkite žaisliukus, kurie yra mažiausi, kurie – didžiausi, ilgiausi, trumpiausi. Tai
padės vaikui įsisavinti dydžių, ilgių sąvokas.

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Surask vienodas knygas ir jas nuspalvink vienoda spalva.
Find the same books and colour them by using the same colour.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, išeikite su vaiku į gamtą ir kartu paieškokite
vienodų daiktų (pvz: tos pačios rūšies medžių, kitų
augalų, tos pačios spalvos ar formos daiktų ir pan.).
Suskaičiuokite drauge su vaiku, kiek tokių daiktų radote.

Ar žinote, tėveliai
, kad ,,ieškojimo‘‘
(surasti) užduotis
vaikai mėgsta atlikti nuo mažens?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote,
tėveliai, kad
šešėlių ieškojimas
ypatingai skatina
vaikų pastabumą?

Sujunk muzikos instrumentus su jų šešėliais. Nuspalvink muzikos instrumentus.
Connect the music instruments with their shadows. Colour the music instruments.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, drauge su vaiku atlikite eksperimentą su
šešėliais. Saulėtą dieną lauke ieškokite savo šešėlių,
rikiuokitės nuo mažiausio iki didžiausio. Aptarkite, kurio šešėlis yra didžiausias, kurio mažiausias. Kodėl?

MENAS
ART

Ar žinote, tėveliai ,
kad daiktų grupavimo užduotys gerina
kritinį mąstymą?

Apibrauk mokytojo klasėje nereikalingus daiktus. Mokytojo darbui reikalingus daiktus
nuspalvink.
Circle unnecessary items in the teacher’s classroom. Colour the things which are necessary for the teacher’s work.
Tau reikės:
You will need:

Drauge
su
vaiku
peržvelkite
užduotyje likusius daiktus. Paklauskite vaiko, kurių profesijų
atstovai
juos
galėtų
panaudoti?

MENAS
ART

Ar žinote, tėveliai,
kad ornamentų
piešimas lavina
smulkiosios motorikos
raumenis?

Dekoruok mokytojos suknelę. Sujunk punktyrines linijas į ornamentus. Suskaičiuok ir
parašyk atsakymą lentoje.
Decorate the teacher’s dress. Combine the dotted lines into ornaments. Count and
write the answer on the board.
Tau reikės:
You will need:

Drauge su vaiku peržvelkite spintoje esančius
drabužius.
Aptarkite,
kokiais
ornamentais
jie išmarginti? Paskaičiuokite, ar randate daugiau skirtingų ornamentų,
ar
pasikartojančių?

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB
Padėk mokytojui rasti kelią labirinte.
Help the teacher to find the way in the maze.

Ar žinojote, tėveliai,
kad penktieji vaiko
gyvenimo metai yra
iniciatyvos ir idėjų
amžius?

Tau reikės:
You will need:

Patyrinėkite su vaiku! Paimkite spalvotus pieštukus ir juos sudėliokite nuo trumpiausio iki ilgiausio. Išsirinkite vieną pieštuką ir juo matuokite daiktus
namuose. Paprašykite vaiko surasti daiktą mažesnį
už pieštuką, didesnį ir tokio pat dydžio daiktą.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB
Linijomis sujunk specialistą ir jo darbo įrankius.
Connect the specialist and his work tools with the lines.

Ar žinojote, tėveliai,
kad palaikydami vaikų
idėjas ugdome jų iniciatyvumą, drąsą, skatiname vaikus
svajoti?

Tau reikės:
You will need:

Mokytoja teacher

Keptuvė - pan
Stetoskopas - stethoscope
Gydytoja doctor

Virėjo kepurė- Chef’s hat

Policininko kepurė - policeman’s hat
Virėjas chef

Švirkštas - syringe

Knygos - books

Antrankiai - handcuffs

Policininkas policeman

Pieštukas ir liniuotė pencil and a ruler

Tėveliai, iš senų žurnalų kartu su vaiku plėšykite, karpykite
įvairias formas, figūras. Tai padės lavinti vaiko smulkiąją motoriką.Tuomet suklijuokite gautas formas, figūras ant popieriaus. Paprašykite vaiko papasakoti, ką mato. Lai sukuria
smagią istoriją. Taip lavės vaiko fantazija ir plėsis jo žodynas.

GIMNAZIUKAS - VAIRUOTOJAS
GYMNASIUM PUPIL - DRIVER

Labas, mielas drauge!
Šiandien aš būsiu VAIRUOTOJAS. Vairuotojo profesija yra labai sudėtinga ir įdomi! Aš
labai noriu, kad mes kartu su tavimi ją išbandytume. Čia sužinosi, kokios yra skirtingos visos transporto priemonės. Mes kartu važiuosime automobiliais bei traukiniais,
spręsime galvosūkius ir leisimės į smagius nuotykius. Ar tu jau užsisegei saugos diržus?
Ar esi pasiruošęs vykti?
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad labirintai lavina vaikų ir erdvinį
mąstymą?

Nuvežk laimingą vairuotoją į garažą.
Take the lucky driver to the garage.
Tau reikės:
You will need:

Pagalvokite kartu su vaikučiu, kada labiausiai jaučiatės linksmi. Tai padės vaikui rasti būdų, kaip būti linksmu.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad dažnai liūdesį
išgyventi padeda
kalbėjimas apie
nuliūdinusią situaciją
daug kartų?

Nupiešk, kas gali nuliūdinti vairuotoją kelionės metu.
Draw what can upset the driver during the trip.
Tau reikės:
You will need:
Vairuotojas liūdi, kai...
Driver is sad, when...

O dabar nupiešk, ką galime daryti, kai mums liūdna.
Draw what we can do when we are sad.
Kai liūdna:
When we’re sad:

Kai liūdna:
When we’re sad:

Aptarkite su vaiku, kuris liūdesio būdas jam atrodo priimtiniausias. Taip padėsite vaikui geriau pažinti save.

KALBA
LANGUAGE

Tėveliai, ar
žinojote, kad
vaikų piešimas nėra
tik kūrybiškumą skatinanti veikla? Tai
puikus būdas, kuriuo
vaikas atskleidžia
savo žinias.

Žvilgtelėk į raidę V. Sugalvok keturis žodžius, kurie prasideda šia raide. Nupiešk tai ką sugalvojai tuščiuose kvadratėliuose. Kiekviename apskritime esančiame kvadratėlio viduryje užrašyk raidę – V.
Look at the letter V. Come up with four words that begin with this letter. Draw what you
came up with in squares. In the middle of each square, in the circle, write the letter-V.
Tau reikės:
You will need:

Pasiūlykite
vaikams
apsidairyti
ir
savo
kambaryje, surasti kuo daugiau daiktų,
kurie prasideda V raide bei juos nupiešti.

KALBA
LANGUAGE

Tėveliai, ar
žinojote, pasakų ir
istorijų atpasakojimas ne tik prisideda
prie atminties gerinimo, bet ir yra vienas
iš ruošimosi skaityti
pagrindų?

Sudėliok istoriją eilės tvarka. Pagal sugalvotą eilės tvarką paveikslėliuose esančiuose kvadratėliuose įrašyk skaičius (1,2,3,4). Papasakok šią istoriją.
Put the story in the right order. In the squares write the numbers (1,2,3,4). Tell this story.
Tau reikės:
You will need:

Skatinkite vaikus kuo dažniau ir kuo
smulkiau atpasakoti savo dieną. Vartykite drauge su vaiku įvairias knygas- lai
vaikas pasakoja, ką mato iliustracijoje.

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote, tėveliai,
kad matematinės
kalbos įvaldymas įgalina vaiką
dalytis su kitais mintimis, idėjomis
apie atliekamus skaičiavimus,
daikto formą ir dydį, matavimo
būdus ir priemones, vietą erdvėje,
judėjimo kryptį?

Geltona spalva nuspalvink pirmą automobilį. Žalia spalva nuspalvink antrą automobilį. Mėlyna
spalva nuspalvink trečią automobilį. Paskutinį automobilį nuspalvink pasirinktomis spalvomis.
Coloru the first car in yellow. Second car in green and the third one in blue. Colour your last car
with a chosen colours.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, surenkite kartu su vaiku žaislinių automobilių ar pliušinių žaislų lenktynes. Tuomet aptarkite,
kuris varžybose užėmė pirmą, kuris – antrą, trečią,
ketvirtą ar penktą vietas. Tai padės vaikui įsisavinti kelintinių skaitvardžių sąvokų vartojimą.

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
augantis pasitikėjimas
savo jėgomis matematikoje skatina vaiko norą
ir ryžtą mokytis matematikos atsakingai, atrasti,
išbandyti, eksperimentuoti, tyrinėti, pažinti daiktus, jų ryšius ir santykius?

Apskritimu apibrėžk tas transporto priemones, kurios yra trumpesnės. Pasirinktomis spalvomis nuspalvink tas, kurios – ilgesnės.
Circle the small vehicles. Colour vehicles that are longer.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimą „Žaislų
medžioklė“. Įvardinkite konkretų požymį (pvz.: geltonos spalvos, didelis, mažas, sunkus, apvalus...),
pagal kurį vaikas turi surasti žaislą, atitinkantį jūsų
įvardintą požymį. Tai padės ugdyti daiktų klasifikavimo pagal tam tikrą požymį gebėjimą.

Ar žinojote,
tėveliai, kad kai
vaikai įsilinksmina,
jie gali elgtis pavojingai, to patys
nesuprasdami?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Tau reikės:
You will need:

Nuspalvink transporto priemones:
Colour these vehicles:
sausumos- žaliai; land vehicles- green.
vandens – mėlynai; water vehicles- blue.
oro – geltonai; air vehicles- yellow.

Sunkvežimis - truck
Lėktuvas - plane

at

s
lti

o
-b

tom

Va

Au

Motocikla

s-

ili
ob

r

ca

s - motorc

ycle

Traukinys - train

Oro balionas hot air baloon

Laivas - ship

Dviratis - bicycle

Tėveliai, leisdami laisvą laiką su vaiku lauke,
pažaiskite žaidimą. Paprašykite vaiko įvardinti lauke
pamatytą transporto priemonę. Pakalbėkite su vaiku, kuri transporto priemonė yra saugesnė ir kodėl.

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai,
kad braukdamas
linijas nuo taškelio iki
taškelio (jungdamas
taškus) vaikas lavina
ranką ir ruošiasi rašymui?

Sujunk taškus. Pasakyk, ką nupiešei. Pasirink, kokiomis priemonėmis norėtum papuošti
automobilį. Papuošk automobilį.
Connect the dots. Tell what you have painted. Choose with what tools you want to
decorate the car and decorate it.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, eidami pasivaiksčioti duokite vaikui pagalį (šaką). Tegul jis piešia ant smėlio ar sniego norimus vaizdus. Taip vaikas ruoš savo ranką rašymui.

MENAS
ART

Tėveliai, ar
žinojote, kad kūrybiškumas skatina vaikų
laisvą minties raišką,
polinkį svajoti, o svarbiausia- drąsina
nebijoti improvizuoti ir
atskleisti save?

Štai tu gavai bilietą į svajonių kelionę. Nupiešk kelionę, į kurią leisiesi.
You got the ticket for your dream trip. Draw your dream journey.
Tau reikės:
You will need:

Kartu su vaiku internete ir knygose apžiūrėkite
įvairias pasaulio šalis. Vėliau pasiūlykite vaikui šias šalis nupiešti ir apie jas papasakoti.
Taip skatinsite vaiką įtvirtinti savo įgytas
žinias.

MENAS
ART

Tėveliai, ar
žinojote, kad dėlionės
ugdo vaikų loginį
mąstymą, moko koncentracijos ir atkaklumo?

Nuspalvink paveikslėlį su transporto priemone. Tada piešinį sukarpyk kvadratėliais- gausi
dėlionę. Kruopščiai iškirpk visą paveikslėlį. Sudėliok jo dalis! Jį priklijuok ant storesnio kartoninio popieriaus.
Colour the picture with the vehicle. Then cut the drawing into squares - you will get a
puzzle. Carefully cut out the whole picture. Put the puzzle pieces together by yourself!
Stick it on a cardboard paper.
Tau reikės:
You will need:

Pasiūlykite vaikams kartu pasigaminti dar
vieną dėlionę. Kartu nupieškite piešinį, suskirstykite jį kvadratėliais bei kiekvieną iš kvadratėlių pažymėkite skaičiumi (tai bus nuoroda, kaip dėlioti dėlionę). Sudėliokite ją.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaidmenų žaidimai lavina vaikų
pastabumą?

DETECTIVE’S CLUB
Reikiamas vietas pažymėk x žiūrėdamas į paveikslėliais užkoduotas koordinates.
Mark the required places with x by looking at the coordinates encoded in the images.
Tau reikės:
You will need:

1.

2.

3.

Kartu
su
vaiku
pažaiskite
laivų
padėsite vaikui lavinti pastabumą,

mūšįtaip
susikaupimą.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaizduotės sukurti draugai padeda
vaikui susitvarkyti su
emocijomis?

Išsiaiškink, kur važiuoja šios transporto priemonės. Surask, kur veda jas kelias.
Find out where these vehicles are going. Find where the road leads them.
Tau reikės:
You will need:
Lėktuvas - plane

Ligoninė - hospital

Automobilis - car
Traukinių stotis train station

Greitoji - ambulance

Parkas - park
Traukinys - train

Oro uostas - airport
Paspirtukas - scooter

Namai - home

Atlikus šią užduotį su vaiku galite pažaisti žaislinėmis
transporto priemonėmis. Guašu nudažykite ratukus
ir ant balto popieriaus lapo pieškite transporto priemonių kelią. Panaudodami lego kaladėles galite
sukurti objektus, į kuriuos vyks transporto priemonės.

GIMNAZIUKAS - SPORTO TRENERIS
GYMNASIUM PUPIL - COACH

Labas, draugai!
Šiandien nusprendžiau išmėginti dar ir SPORTO TRENERIO profesiją. Labai nekantrauju
su jumis pasidalinti. Mano apranga jums išduoda, kad mes pasinersime į sporto pasaulį ir tapsime sporto treneriais. Teks labai pasistengti būti kantriais, aktyviais, sumaniais bei darbščiais. Kiekvieno sportininko tikslas yra geras pasirengimas varžyboms.
Tad treneriui tenka labai atsakinga užduotis – padėti sportininkui treniruoti jo raumenis, jėgą, vikrumą. Tam reikalingos įvairių dydžių štangos, svarmenys, kamuoliai,
šokdynės ir daugelis kitų treniravimui skirtų daiktų. Keliaujam į sporto pasaulį drauge!
Pats pamatysi, koks jis gali būti nuostabus!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad neišreikštos nemalonios emocijos kaupiasi mūsų kūne ir gali
sukelti fizinius sveikatos
negalavimus?

Nuspalvink sporto trenerio kūną skirtingomis dalimis, taip, kaip jisai jaučiasi. Kur jis jaučia
pyktį spalvink raudonai, liūdesį – mėlynai, meilę – geltonai , džiaugsmą – žaliai.
Colour the body of a sports coach in different parts, the way he feels. Where he feels anger colour red, sadness – blue , love – yellow, joy – green.
Tau reikės:
You will need:

RAUDONA - RED

MĖLYNA - BLUE

GELTONA - YELLOW

ŽALIA - GREEN

Nupieškite kartu su vaikučiu ir savo siluetus. Nuspalvinkite, kurioje kūno vietoje jaučiate skirtingas emocijas. Tai gali padėti suprasti, kuriose kūno vietose kaupiasi neišreikšti jausmai.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad sportas gerina
psichinę ir fizinę
sveikatą?

Nupiešk, kurioje vietoje sportuojant esi pats(-i) energingiausias(-ia).
Draw where you are the most energetic when exercising.
Tau reikės:
You will need:
SPORTO VIETA - EXERCISING PLACE

Tėveliai, pakalbėkite su savo vaikučiu apie tai, kas vaikui
ir Jums suteikia energijos. Kokia aplinka padeda jaustis
energingu? Kuriuo paros metu jaučiatės energingiausi?
Šie klausimai gali padėti suprasti, kuriuo metu tinkamiausia atlikti svarbias užduotis, kurioms reikalinga energija.

KALBA
LANGUAGE

Tėveliai, ar žinojote, kad raides bei
žodžius įsiminti kur
kas labiau padeda
paveikslėliai su šių
raidžių ir žodžių asociacijomis?

Sujunk kūno dalis ir jų pavadinimų pirmas raides, taip sužinok kurias kūno dalis mankštinsite
kartu su sporto treneriu.
Connect the body parts and the first letters of their names, so you can find out which
body parts you will exercise with your fitness trainer.
Tau reikės:
You will need:

K
G
P
R
A
Pasiūlykite vaikui kartu atlikti mankštą. Paskatinkite
vaiką vesti mankštą ir garsiai įvardinti kūno dalių,
kurias mankštinsite, pavadinimus.Taip vaikas lengvai
įsimins kūno dalių pavadinimus, plės savo žodyną.

KALBA
LANGUAGE

Ar žinote,
tėveliai, kad prielinksnių vartojimo
įgūdžiai lavina
orientaciją erdvėje
bei tobulina rišliąją
kalbą?

Nupiešk kamuolį nurodytose vietose. Papasakok, kur jis yra.
Draw the ball in the shown places. Tell where it is.
Tau reikės:
You will need:
UŽ STALO BEHIND THE TABLE

PO STALU UNDER THE TABLE

ANT STALO ON THE TABLE

PRIE STALO NEAR THE TABLE

PRIEŠ STALĄ BEFORE THE TABLE

TARP STALŲ BETWEEN THE TABLES

Paprašykite vaiko
atlikti šią užduotį su realiais daiktais. Tegul vaikas pasiėmęs kokį nors žaislą realiai pavaizduoja ir įvardina jo buvimo vietą.

Ar žinojote,
tėveliai, kad pagrindinis
vaiko mokymosi būdas žaidimas? Žaisdamas jis
greičiau išmoks skaičiuoti,
susipažins su skaičiais ir
skaičiavimo veiksmais.

MATEMATIKA
MATHEMATICS
Apvesk linijas. Padėk bėgikui įveikti kliūčių ruožą.
Highlight the dotted line. Help the runner to overcome the obstacles.
Tau reikės:
You will need:

Bėg

ikas

- run

ner

Kliūtis

- obs

tacle

lis

a
ed

al

-m

ed

M

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimą „Filmo ekspertai“. Įsijunkite neilgą 5 – 10 min. trukmės animacinį filmą, kurio metu sugalvokite vaikui tam tikrą užduotį (pvz.: suskaičiuoti, kiek veikėjų yra animaciniame filme). Tai suteiks vaikui galimybę lavinti matematinius įgūdžius smagiai žaidžiant.

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote, tėveliai, kad
vaikų, kurių matematiniai gebėjimai specialiai
ugdomi, matematinio
mąstymo rezultatai yra
gerokai geresni?

Kuriame paveikslėlyje sportininkas šoka virš aukščiau iškeltos kartelės? Tą piešinėlį apibrauk
apskritimu. Nuspalvink paveikslėlius.
In which picture is the athlete jumps above the plank? Circle that drawing . Colour the
pictures.
Tau reikės:
You will need:

Kuriame paveikslėlyje sportininkė šoka virš žemiau iškeltos kartelės? Tą piešinėlį apibrauk
keturkampiu. Nuspalvink paveikslėlius.
In which picture is the athlete jumps above the plank? Circle that drawing in a shape of
square . Colour the pictures.

Teveliai, pažaiskite su vaikais „Parduotuvę“.
Žaidimo
metu
vartokite
kuo daugiau sąvokų: lengvas, sunkus, žemas, aukštas, daug, mažai,
daugiau, mažiau... Tai padės formuoti vaiko matematinių sąvokų suvokimą.

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai, kad
kirpimas (karpymas)
lavina ne tik smulkiąją
motoriką, bet ir akies –
rankos koordinaciją bei
abipusią kūno koordinaciją?

Iškirpk apačioje esančius kamuolius. Parink kuriam žaidimui tinka ir priklijuok.
Cut out the balls which are at the bottom. Define which game this ball is suitable for and
stick it there.
Tau reikės:
You will need:
Tėveliai, susikurkite su vaiku sportinį žaidimą! Iš popieriaus suglamžykite
gniūžtes
ir
mėtykite į talpą (kibirą, dėžę ir kt.).

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Atlik mankštelę. Nuspalvink sportuojančius vaikus.
Do the exercise. Colour the kids playing sports.
Tau reikės:
You will need:
5 KARTUS PAŠOK KAIP
HOP 5 TIMES LIKE

PADARYK 10 ŽINGSNIŲ KAIP
MAKE 10 STEPS LIKE

10 KARTŲ PASTRIKSĖK KAIP
JUMP 10 TIMES LIKE

PAKRYPUOK 10 ŽINGSNIŲ KAIP
TILT 10 TIMES LIKE

IR VISKAS IŠ PRADŽIŲ! - REPEAT !

Tėveliai, susikurkite su vaiku savo rytinę , vakarinę
mankštą. Tai padės vaikui formuotis teisingus sveikos
gyvensenos įgūdžius. Kartu kursite savo šeimos
tradicijas.

Ar žinote, tėveliai, kad
nuo mažens skiepijama
judėjimo ir aktyvumo
svarba ne tik prisideda
prie geresnės fizinės
savijautos, bet moko
disciplinos, nustato
vaiko tam tikrą režimą?
Tai suteikia balansą
tarp emocinio ir fizinio
intelekto.

MENAS
ART
Iškirpk ir surask kamuoliukų poras. Rask, kuris kamuolys neturi poros.
Cut out and find pairs of balls. Find which ball does not have a pair.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pastatykite vienoje kambario pusėje krepšį, o kitoje nubrėžkite menamą liniją,
už kurios stovės vaikas . Paprašykite vaiko atsistoti už linijos ir mesti kamuolį. Stebėkite, ar
vaikas nepraranda pusiausvyros, bandydamas neperžengti linijos mesdamas kamuolį.

Ar žinote, tėveliai,
kad vaikui sunku spirti
kamuolį, jei jis nemoka stovėti ant vienos
kojos?

MENAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaikai iki trijų metų
natūraliai negali susukti iš
plastilino rutuliuko?

ART

Nuspalvink visą išklotą kubą. Iškirpk jį. Sulankstyk kubą pagal punktyrines lijinas. Suklijuok.
Dabar gali pasportuoti! Ridenk kubą. Atlik tau skirtą pratimą.
Colour the entire lined cube and cut it out. Fold the cube along the dotted lines. Stick it
together. Now you can do sports! Roll the cube. Do the exercise.
Tau reikės:
You will need:

jump
on one leg

šokinėk ant vienos
kojos

jump

run

bėk

crawl

apsisuk

ropok

turn around

šokinėk

lankstykis

flex

Tėveliai,
kad
vaikai
sportuotų aktyviau, į žaidimą su
kubeliu
įtraukite
visą
šeimą!

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaiko psichinis
vystymasis sinchronizuojasi su jo judesių
vystymusi?

DETECTIVE’S CLUB
Ar pavyks surasti visus šiuos daiktus? Surask ir apvesk juos.
Will you be able to find all these items? Find and circle them.
Tau reikės:
You will need:

Kamuolys ball

Krepšinio lankas basketball hoop

Berniukas su kepure boy with a hat

Kilimėlis mat

Skatinkite vaiką judėti. Fizinis
rina vaiko emocinę būklę,

Bokso pirštinės boxing gloves

aktyvumas gemiego kokybę.

Sportinis krepšys Sports bag

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad fizinio ugdymo
metu lavinamas ir
protas?

DETECTIVE’S CLUB

Tau reikės:
You will need:

Surask sporto treniruotėms skirtus daiktus. Nuspalvink
juos. Papasakok, kokiam sportui šie daiktai reikalingi.
Find items for sports training and colour them. Tell what
kind of sport these things are needed for.
Ledai - ice cream

Žirklės - scissors

Kamuolys - ball

Snaigė - snowflake

Laistytuvas - watering can

Gėlė - flower

Teniso kamuoliukas tennis ball

Kaktusas - cactus

Slidės - skis

Saulė - sun

Lazdos - sticks

Svarmuo - weight

Mėnulis - moon

Raketė - racket

Krepšinio lankas basketball hoop

Dviratis - bicycle

Paklauskite vaiko apie sporto įrankius, kurie jam jau
pažįstami. O gal yra tokių, kuriuos mato pirmą kartą?
Aptarkite su vaiku, kokiose sporto šakose jie naudojami.

GIMNAZIUKAS - POLICININKAS
GYMNASIUM PUPIL - POLICEMAN

Mano draugai,
šiandien aš nusprendžiau išbandyti POLICININKO profesiją. Todėl tapau labai drąsiu,
atsakingu, stipriu, sumaniu ir drausmingu. Jūs nepatikėsite- gavau puikią progą pasivažinėti policijos automobiliu, ginti ir saugoti žmones bei prižiūrėti ir palaikyti tvarką kelių eisme.
Nusimato daug nuotykių! Kviečiu tave tapti policijos pareigūnu ir kartu su manimi keliauti
ieškoti nepamirštamų nuotykių!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaikams svarbu
pamatyti, jog jų autoritetai jaučia tuos
pačius jausmus kaip
ir jie?

Sujunk paveiksliukus su emocijomis, kurias gali jausti policininkas skirtingų situacijų metu.
Connect pictures with emotions that a policeman can feel in different situations.
Tau reikės:
You will need:

Paprašykite
vaikučių
papasakoti
apie
kiekvieną iš nupieštų situacijų, įvardinant kilusį
jausmą. Tai lavins vaikų kūrybiškumą bei padės
geriau susieti emocijas su esama situacija.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad baimę jausti
natūralu? Jei baimę
ignoruosime, ji niekur
nedings. Apie ją
reikia kalbėti.

Visi kažko bijome, tad šiandien policininkas uždarys didžiausią baimę į kalėjimą. Įkalink
savo baimę nupiešdamas ją už grotų.
We are all afraid of something, so today the policeman is going to put the biggest fear
in jail. Imprison your fear by drawing it in the jail.
Tau reikės:
You will need:

BAIMĖ
FEAR

Tėveliai,
papasakokite
vaikučiams,
ko
jūs bijote. Tai padės suprasti, kad ne
jie vieni kažko bijo ir jausis užtikrintesni.

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaikas piešdamas pieštukais
stiprina smulkiuosius
raumenis labiau
negu spalvodamas
flomasteriais?

KALBA
LANGUAGE
Nuspalvink P raides. Padėk policijos pareigūnui grįžti į darbą.
Colour all P letters. Help the policeman to get back to work.

Tau reikės:
You will need:

P
P

P

P

A

K

P

P

P

A

C

P

G

P

P

A

P

J

K

P

P

P

H

J

P

G

A

H

J

K

C

P

P

H

P

P

P

P

P

P

A

P

Tėveliai, kad po atliktų užduočių vaiko rankos
pailsėtų, drauge atlikite atsipalaidavimo pratimus. 1)Pirštukai, kaip maži voriukai bėgioja stalu; 2)Suspaudžiame kumštį ir ištiesiame
pirštukus. Pratimus pakartokite keletą kartų.

KALBA

Tėveliai, ar žinojote,
kad vaikai lengviau
įsimins tekstą, jei jį
suvaidins ar sujungs su
iliustruojančiais judesiais?

LANGUAGE

Nuspalvink policijos pareigūnų darbo įrankius. P raidę užpildyk mažomis P raidelėmis.
Colour the policeman’s tools. The big letter P fill with the small P letters.
Tau reikės:
You will need:

Saldainis - candy

Tėveliai,
paprašykite, kad
vaikas jums
parodytų ir
išvardintų
keturis daiktus, kurių
pavadinimai
prasidėtų P
raide.

lė
de
laz k
o
c
vim l sti
ulia ntro
g
o
e
r
c
mo fic
Eis traf

Žibintuvėlis - flashlight

Švilpukas - whistle

cup

Automobilis - car

Puod

elis -

Šukos - comb

Antrankiai handcuffs

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad vaikai
mokosi matematikos
pagrindų manipuliuodami objektais
erdvėje?

Nuspalvink raudonai piešinėlį, kuriame šunelis sėdi prieš policininką. Geltonai nuspalvink tą
piešinėlį, kuriame šunelis sėdi už policininko. Pasirinkta spalva nuspalvink piešinėlį, kuriame
šunelis sėdi šalia policininko.
Colour the red drawing where the dog is sitting in front of the policeman. Colour the
drawing in yellow where the dog sits behind the policeman. Choose a colour that you like
and colour the drawing where the dog sits next to the policeman.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
pažaiskite
su vaiku kamuoliu,
vartodami erdvines
sąvokas:
kamuolį
metame į apačią, į
viršų, į kairę, į dešinę...
Tai
padės
vaikui
įsisavinti ir išmokti erdvines sąvokas.

MATEMATIKA

Ar žinojote,
tėveliai, kad paprastesnių matematinių vaizdinių šaltinis
yra reali vaiko aplinka, su kuria jis susipažįsta savo
veikloje?

MATHEMATICS

Parašyk bendrosios pagalbos telefono numerį mobiliajame
telefone.
Write emergency’s phone number on your mobile phone.
Tau reikės:
You will need:
Surask daiktus, kuriuos policininkas naudoja savo darbe. Nuvesk juos linijomis policininkui.
Find items that the policeman uses in his work. Connect
items with policeman.
Tau reikės:
You will need:

Kamuolys - ball

gn

as

Bū

m

dru

Žib
i
fla ntuv
sh ėl
lig is
ht -

Keksiukas - cupkace

Racija - radio
Antrankiai handcuffs

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku „Restoraną“. Pasodinkite žaislus ir kiekvienam „svečiui“ paruoškite po vieną, du, tris ar keturis „patiekalus“. Tai ugdys vaiko skaičiavimo įgūdžius bei matematinių sąvokų suvokimą.

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad dėlionės labiausiai ugdo vaiko loginį mąstymą?

Apačioje iškirpk dėlionės detales. Jas suklijuok. Gautą vaizdą nuspalvink ir sužinosi, kas
mus saugo!
At the bottom, cut out the details of the puzzle. Stick them together. Colour the resulting image and find out who is protecting us!
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, drauge su vaiku pasirinkite žurnalo lapą su paveiksliuku. Leiskite pačiam lapą
sukarpyti. Štai turi dar vieną naują dėlionę!

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad savarankiškas
piešimas lavina ne
tik vaizduotę, bet
ir stiprina pasitikėjimą savimi?

Už ką atsakingi policijos pareigūnai? Kvadratuose pavaizduok, kuo svarbus policijos
pareigūnų darbas.
What are the policemen responsible for? Paint in the squares how important policemen are.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
pažaiskite
su vaikais gaudynių žaidimą ,,Policininkas ir vagis‘‘.

MENAS
ART

Iškirpk trūkstamas dalis. Užbaik SUDOKU.
Cut out the missing parts. Finish SUDOKU.
Tau reikės:
You will need:

T ė v e l i a i ,
norėdami stiprinti vaiko loginį
mąstymą,
atlikite drauge su
juo šį pratimą
su
popieriaus
skiautelėmis.
Skiautelė
bus
jūsų
avytė.
Kartą
gyveno
penkios avytės,
viena pabėgo į
mišką. Kiek liko?
Tada kita avytė išėjo atsigerti
vandens. Kiek
liko? Atimkite po
vieną avytę, kol
visos dings!

Ar žinojote, kad spręsdamas SUDOKU, vaikas
lavina loginį mąstymą ir
mokosi susikaupti?

MENAS
ART

Ar žinojote,
tėveliai, kad vaikų
pasirinktos spalvos
ir piešimo linijos
kalba apie vaiko
charakterį?

Nupiešk policijos automobilį ir užbaik piešinį savo pasirinktomis priemonėmis.
Draw a policeman’s car and finish the drawing with tools of your choice.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, užduokite savo vaikui mįslę: Širdis geležinė.
Batai guminiai. Akys stiklinės. O jėgos arklinės. Kas?
(Automobilis)

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad gabių vaikų protinis amžius neatitinka
jų biologinio amžiaus?

DETECTIVE’S CLUB
Surask, kas netinka policininkui. Netinkantį dalyką apibrėžk apskritimu.
Find what doesn’t match with a policeman. Circle the wrong
thing.

Pažaiskie
su
vaiku
detektyvo
žaidimą ir
pabandykite
užduotyje esančius ar
panašius į
juos daiktus atrasti
namuose.

Tau reikės:
You will need:

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai,
kad laki vaizduotė ir
kūrybiškumas vaikui
padeda rasti originalių
sprendimų?

Ar pavyks surasti policininkui svarbių dalykų šešėlius? Surask ir sujunk juos.
Can you find the shadows of things that are important to a policeman? Find and
connect them.
Tau reikės:
You will need:

Pažaiskite su vaiku žaidimą apie saugų elgesį gatvėje. Vaidinkite situacijas prie šviesoforo, kaip reikia
pereiti gatvę. Pakalbėkite su vaiku apie atšvaisto
svarbą, saugos diržus automobilyje.

GIMNAZIUKAS - ŽURNALISTAS
GYMNASIUM PUPIL - JOURNALIST

Sveiki, maži ir dideli!
Šiandien man toptelėjo mintis, kad būtų smagu išbandyti ŽURNALISTO profesiją. Todėl
turiu būti labai smalsus, įžvalgus, pastabus , o svarbiausia- turiu išmokti rašyti. Tik dar sunku
apsispręsti - ar noriu rašyti apie gyvūnus, ar gamtą, ar žmonės, ar maistą, o gal automobilius… Oi, net galva apsvaigo, kiek pasirinkimų! Kad pradėčiau darbą kuo greičiau, griebsiu
į rankas pieštuką, užrašų knygutę ir net fotoparatą, kad galėčiau viską įamžinti. Taigi, palinkėkit man sėkmės ir skubėkime pažinti pasaulį!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, kad
gėdos jausmas yra susijęs su
dešiniuoju smegenų pusrutuliu? Tad žmonės, kurių šis
pusrutulis yra mažesnis arba
pažeistas, reaguoja abejingiau.

Iškirpk apačioje esančias dėlionės detales. Suklijuok jas. Gautame paveiksliuke įsižiūrėk ir
įvardink, kokią emociją jaučia žmogus.
Cut out the bottom pieces of the puzzle. Stick them together. In the resulting image
look and name what emotion a person feels.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, paskaitykite
vaikučiams
pasaką,
kurioje
personažui
būtų
gėda.
Aptarkite,
ką jis gali daryti,
kad susidorotų su
šiuo jausmu (pvz..:
pasikalbėti su aplinkiniais,
paklausti patarimo). Taip
vaikas įtvirtins gėdos jausmo supratimą ir sužinos, kaip
gali elgtis gėdingose
situacijose.
EMOCIJA:
EMOTION:

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad tinkamas pykčio
išliejimas padeda
užtikrinti geresnę
psichologinę bei
fizinę sveikatą?

Kartais netinkamai parašius tekstą, žurnalistas jį suplėšo, taip išliedamas pyktį. Išliek pyktį
ir tu. Suplėšyk lapus. Tuomet juos paminkyk. Tada išmesk pyktį į šiukšliadėžę.
Sometimes, when journalist wrote the text incorrectly, he tears it up pouring out his anger. Tear papers up and knead. Then throw your anger in the rubbish bin.

Tėveliai, pakartokite šią užduotį kelias dienas kartu su vaikučiais. Darykite tai nuoširdžiai iš visų jėgų
ir išmeskite pyktį. Tai leis vaikams geriau įtvirtinti
pykčio valdymo įgūdžius, o veiksmų darymas kartu užtikrins saugumą ir didesnę šio veiksmo prasmę.

Ar žinojote, tėveliai,
kad imituodami interviu pokalbį vaikai
tobulina savo sakinių
struktūrą, mokosi
naudoti klausiamuosius žodelius,
mokosi argumentuoti?

KALBA
LANGUAGE

Paimk interviu iš norimo žmogaus (mamos, tėčio, senelių, draugų). Atsakymus nupiešk arba
parašyk tam skirtose vietose. Apklausdamas nepamiršk malonumo žodelių!
Take an interview from the desired person (mom, dad, grandparents, friends). Draw the answers or write them in the designated places. Do not forget the words of pleasure when interviewing!
Tau reikės:
You will need:

PAŠNEKOVO PORTRETAS
INTERLUCTOR’S PORTRAIT

KOKS PAŠNEKOVO MĖGSTAMIAUSIAS PATIEKALAS?
WHAT IS THE INTERLUCTOR’S FAVORITE DISH?

KOKS MĖGSTAMIAUSIAS PAŠNEKOVO SPORTAS?
KIEK PAŠNEKOVUI METŲ?
HOW OLD IS THE INTERLUCTOR?

S?
TURI PAŠNEKOVA
KOKĮ GYVŪNĄ
E
TH
ES
DO
WHAT ANIMAL
VE?
INTERLUCTOR HA

WHAT IS THE INTERLUCTOR’S FAVORITE SPORT?

KOKIA MĖGSTAMIAUSIA PAŠNEKOVO SPALVA?
WHAT IS THE INTERLUCTOR’S FAVORITE COLOUR?

Pažaiskite su vaikais interviu žaidimą. Vaikai patys
sugalvoja klausimus ir pateikia juos šeimos nariams.

KALBA

Ar žinojote, tėveliai,
kad dažnas raidžių
rašymas vaikams,
turintiems vaizdinę
atmintį, padeda
lengviau jas
įsiminti?

LANGUAGE
Dekoruok Ž raidę įvairaus dydžio Ž raidelėmis.
Decorate the letter Ž with letters of different sizes.
Tau reikės:
You will need:

Ž

Ž
Ž

Ž

Šią
užduotį
vaikai
gali
atlikti
ir su kitomis
raidėmis,
kurių rašymą
jiems sunku
prisiminti.

Ž

Ž

Ž
Ž

Ž
Ž

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad sekų
dėliojimas lavina vaikų loginį
mąstymą?

Pratęsk figūrų seką taip, kaip parodyta. Padėk žurnalistei susitikti su pašnekovu. Paveikslėlį
nuspalvink.
Extend the sequence of figures as it is shown. Help the journalist to meet the interviewer.
Colour the picture.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, naudodamiesi spalvotomis konstruktorių kaladėlėmis ar panašiomis priemonėmis, kartu su vaiku
dėliokite įvairias sekas. Tai lavins vaiko loginį mąstymą.

MATEMATIKA
MATHEMATICS
Padėk žurnalistui surinkti lapelius eilės tvarka spalvindamas
pėdutes.
Help the journalist collect the leaflets by colouring footsteps.

Ar žinojote, tėveliai,
kad matematika yra
labai svarbi vaiko
smegenų veiklos
vystymuisi?

Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite su vaiku stalo žaidimą naudodami
kauliukus. Tai padės vaikui geriau įsiminti skaičius.

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad prisiminimai
gerina (lavina)
atmintį?

Lietuvos žemėlapyje nupiešk arba parašyk, kokius žinai: miestus, pilis, ežerus, upes.
On the map of Lithuania draw or write: cities, castles, lakes, rivers.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
nupiešė
pasakoti,

aptarkite
su
vaiku,
ką
jis
ar
parašė.
Paprašykite
pakodėl
jis įsiminė tą vietovę?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad “Labirintai” vaikams padeda lavinti
smulkiąją motoriką,
moko sutelkti dėmesį
ir susikoncentruoti?

Keliaudamas labirintu įveik kliūtis. Rask gražų Lietuvos vaizdą. Nuspalvink rastą vaizdą.
Travel through the maze, overcome obstacles. Find a beautiful view of Lithuania.
Colour image that you found.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą „Lazerių labirintas”. Padarykite kambaryje iš siūlų
labirintą – tvirtinkite siūlų galus prie kėdžių,
stalų, spintų ir t.t. Vaikas turi įveikti labirintą,
neužkabinęs „lazerio spindulio”. Toks žaidimas lavina vaiko koordinaciją ir lankstumą.

MENAS
ART

Baik dekoruoti žurnalisto mikofoną.
Continue decorating the journalist’s microphone.
Tau reikės:
You will need:

Drauge su vaiku iš tualetinio popieriaus
ritinėlio ir folijos gniužulo pasigaminkite
mikrofoną, jį dekoruokite spalvotais
pieštukais ar akvarele. Atskleiskite savo
vaiko talentus!

Ar žinojote,
tėveliai, kad raštų
piešimas lavina
smulkiąją vaiko
motoriką?

MENAS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
aplinkos pažinimas
padeda vaikui
orientuotis kasdieninio gyvenimo
situacijose?

ART

Sukurk žurnalo viršelį apie metų laikus. Viršuje užrašyk savo
vardą. Pabaik piešti medžius pagal nurodytus metų laikus.
Create the journal cover about the times of the year. Write your
name on top. Finish drawing trees according to the times of the
year.

Tau reikės:
You will need:

ŽURNALAS - MAGAZINE

VAIKO VARDAS - CHILD’S NAME

ŽIEMA - WINTER

PAVASARIS - SPRING

VASARA - SUMMER

RUDUO - AUTUMN

Pakalbėkite su vaiku apie tai, kokių gali būti žurnalų (pvz. žurnalai vaikams, žurnalai apie gyvūnus,
apie automobilius, apie augalus ir t.t.). Drauge
išsiaiškinkite,
kokių
žurnalų
turite
namuose.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB
Surask šešėlį ir sujuk jį su atitinkančiu piešinėliu.
Find a shadow and connect it to a matching picture.

Ar žinojote, tėveliai,
kad, visame pasaulyje
dvikalbių vaikų yra
panašiai tiek pat, kiek
ir vienakalbių?

Tau reikės:
You will need:

Rašiklis pen

Fotoaparatas camera

Bloknotas notebook

Spausdinimo mašinėlė printing machine

Mikrofonas microphone

Diktofonas dicaphone

Leiskite vaikui stebėti, kaip jūs skaitote, rašote, kuriate
ar skaičiuojate. Vaikas panorės tai kartoti ir pats augs.

Ar žinojote,
tėveliai, kad vaikai,
kurie ankstyvoje vaikystėje auga daugiakalbėje aplinkoje,
pasižymi intelektualiniu
lankstumu?

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB
Surask ir nuspalvink paveikslėlius, kurie yra susiję su žurnalisto darbu.
Find and colour pictures that are related to the work of a journalist.
Tau reikės:
You will need:
Fotoaparatas camera

Kaktusas cactus

Televizorius - TV

Medis - tree

Aitvaraskite

Sąvaržėlė - paperclip

Mikrofonas microphone

Spausdinimo mašinėlė printing machine

Pieštukas pencil

Kamuolys - ball

Puodelis - cup
Drugelis butterfly

Bloknotas notebook

Rašiklis pen

Radijas radio

Obuolys - apple

Dažnai kalbėkite su vaiku ir įsiklausykite, kai jis kalba. Taip skatinsite vaiko
bendravimo
įgūdžių
tobulėjimą.

GIMNAZIUKAS - METEOROLOGAS
GYMNASIUM PUPIL - METEOROLOGIST

Sveiki, Draugai!
Šiandien norėčiau išbandyti METEOROLOGO profesiją. Todėl bandysiu būti labai pastabus,
sumanus, iškalbus, kad tau būtų įdomu stebėti mane Žinių laidoje. Labai nekantrauju tau
papasakoti apie orus ir jų pasikeitimus. Tikiuosi, kad dirbdamas šį darbą sužinosiu, ką reiškia
krituliai, pragiedruliai, audra, lijundra. Taigi, nepamiršk įsijungti televizorių ir išgirsi, kokie orai
laukia mūsų rytoj. Iki pasimatymo laukiant gerų orų!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

EMOCIJOS

Ar žinojote, tėveliai,
kad priėmus liūdesį
ir jį įvardinus, liūdesys
palengva mažėja?

EMOTIONS
Kai stipriai lyja lietus, mums kartais būna liūdna. Nupiešk savo liūdesį. Pasikalbėk su juo.
When it rains heavily, we sometimes feel sad. Draw your sadness. Talk to it.
Tau reikės:
You will need:

TAVO LIŪDESYS
YOUR SADNESS

Kartu
su
vaikučiais
nusipieškite
savo
liūdesį ir aptarkite, kuo kiekvienas liūdesys skiriasi. Taip vaikai supras, jog yra
skirtingos formos išreikšti ir jausti liūdesį.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vizualizacija
padeda susitvarkyti
su kilusiomis emocijomis?

Pripūsk pykčio debesėlį. Ant jo nupiešk piktą veiduką. Ir tuomet savo pyktį susprogdink.
Blow the cloud of anger. Draw an angry face on it. And then blow your anger out.
Tau reikės:
You will need:

Eidami gatvėje ar žiūrėdami filmus pastebėkite,
kaip žmonės elgiasi supykę. Aptarkite su vaikais, ar toks elgesys yra tinkamas, ir ką galima
tiems personažams dar pasiūlyti. Taip vaikučiai
plės savo žinias apie pykčio raišką ir suvaldymą.

KALBA
LANGUAGE
Iš spalvoto popieriaus iškirpk mėnuliukus. Jais aplikuok M raidę.
From coloured paper, cut out the moons. Place it inside the letter M.
Tau reikės:
You will need:

Mėnulis - moon

Tėveliai, pažaiskite su vaikais žaidimą - „Dainuoju, ką matau”. Pasirinkite gerai žinomą dainelę,
pvz. “Du gaideliai”, ir pabandykite su vaiku
apdainuoti viską, ką matote savo kambaryje.

Ar žinojote,
tėveliai, kad dainavimas yra vienas iš
būdų, padedančių
vaikams nustoti
mikčioti?

KALBA

Ar žinojote,
tėveliai, kad pratimai su smulkiomis
dėtalėmis gerina
vaikų dėmesio
valdymą?

LANGUAGE
Nuspalvink laukelius su M raidėmis. Rask paslėptą raidę.
Colour areas with the letter M on it. Find the hidden letter.
Tau reikės:
You will need:

H

V
A

M

G

M
M

L
H

M

F
M

M
L

V

M
M

F

M
L

A
B

B

B

B

V

V

A

L G

H

L

B

B

M

G

A

A

Tėveliai, jeigu vaikas nežino, kaip rašyti raides, papasakokite jiems, kaip jos atrodo.
O- apvali kaip kamuolys, P- pagaliukas su pilveliu viršuje, B- pagaliukas su dviem pilveliais.
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Ar žinojote,
tėveliai, kad,
atskleidus vaikams
skaičių ir aritmetikos ryšį su realybe,
matematika jiems
taps įdomesnė, ir tai
padės lavinti gebėjimą mąstyti?

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Iškirpk paveikslėlius. Pratęsk metų laikų sekas. Įrašyk trūkstamus skaičius langeliuose. Nuspalvink paveikslėlius.
Cut out the pictures. Continue the seasons. Write the missing numbers in the cells.
Colour the pictures.
Tau reikės:
You will need:
ŽIEMA

ŽIEMA

WINTER

WINTER

1

1
PAVASARIS

RUDUO

2
AUTUMN

3

AUTUMN

SPRING

RUDUO

4

RUDUO

AUTUMN

VASARA

SUMMER

VASARA

VASARA

SUMMER
SPRING
WINTER

PAVASARIS

PAVASARIS

Tėveliai, pažaiskite su vaiku
matematinį žaidimą vaikščiodami parke ar kitoje jūsų
mėgstamoje vietoje. Paprašykite
vaiko suskaičiuoti skrendančius
paukščius, tuomet tupinčius. Paklauskite, kurių yra daugiau, kurių –
mažiau. Tai padės vaikui atskleisti
skaičių ir jų sąvokų ryšį su realybe.

ŽIEMA

SUMMER

3
SPRING

MATEMATIKA

Ar žinojote,
tėveliai, kad
skaičiuojant mintinai
gerėja vaiko vizualizacijos gebėjimai bei
vaizdinė atmintis?

MATHEMATICS
Apvesk linijas. Sujunk skaičius nuo 1 iki 10 iš eilės. Koks oras
pavaizduotas užduotyje?
Circle the lines. Connect the numbers from 1 to 10 in a row.
What weather is shown in the task?

Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, kartu su vaiku pažaiskite vizualinės atminties lavinimo žaidimą. Sudėliokite figūrą ar kitą
vaizdą ant lygaus paviršiaus iš nedidelių medinių pagaliukų ar kitų priemonių. Leiskite vaikui pasižiūrėti į sudėliotą vaizdą 20 – 30 sekundžių. Tuomet paprašykite nusisukti, surinkite pagaliukus ir paprašykite
vaiko juos sudėlioti taip, kaip buvote sudėjęs jūs.

Ar žinote, tėveliai,
kad mokymasis
atpažinti paros simbolius lavina vaiko
orientaciją laike?

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES
Iškirpk paveikslėlius esančius apačioje. Priklijuok prie
tinkamo paros meto. Paveikslėlius nuspalvink.
Cut out the pictures which are at the bottom. Stick it
to the right time of the day. Colour the pictures.

Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, kai vaikštote su vaiku lauke, paieškokite drauge paros
simbolių (dienos-saulė, vaivorykštė; vakaro – mėnulis, žvaigždės).

DIENA - DAY

Saulė - sun

Vaivorykštė - rainbow

Mėnulis- moon

Žvaigždė star

NAKTIS - NIGHT

Pelėda - owl

Vaikas lovoje - child in bed

Šikšnosparnis - bat

Drugelis - butterfly

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad bėgantis žmogus pagauna daugiau lietaus lašų?
Tačiau ne vienas eksperimentas įrodė, kad mažiau
sušlampa tie, kurie lietuje
praleidžia mažiau
laiko. Todėl
reikia bėgti.

Sujunk linija kokiomis oro sąlygomis reikalingi šie daiktai. Piešinėlius nuspalvink.
Connect with the line, under what weather conditions these items are needed for.
Colour the drawings.
Tau reikės:
You will need:

Saulė sun
Skėtis unbrella

Lietus rain

Pirštinės gloves

Medis tree
Snaigės snowflakes

Vėjas wind

Tėveliai, kai einate su vaiku į kiemą, paprašykite jo pačiam pasirinkti tinkamą aprangą pagal jūsų apibūdintą orą. Taip skatinsite vaiką būti
savarankišku, pastabiu, logiškai mąstyti ir analizuoti.

Akiniai glasses

MENAS
ART
Nupiešk reikiamą ženklą. Užbaik paveikslėlių seką.
Draw the right symbol. Finish the picture sequence.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, sekų žaidimą su vaiku galite atlikti
panaudodami
įvairius
buitinius
daiktus,
pvz., maisto ruošimo ar stalo įrankius- šakutes, šaukštus, šaukštelius, puodelius ir pan.

Ar žinojote,
tėveliai, kad apie
ketvirtuosius gyvenimo
metus vaikai geba
atpažinti metų laikų
sezonus ir papasakoti apie šių sezonų
požymius?

MENAS
ART

Tėveliai,
ar žinojote, kad
ankstyvajame amžiuje veikla stiprinanti
smulkiąją motoriką tiesiogiai veikia kalbinius
gebėjimus?

Nuspalvink paveikslėlius. Sukarpyk dėliones. Gerai išmaišyk gautas dalis. Sudėk 4 skirtingus paveikslėlius.
Colour the pictures. Cut the puzzles. Mix well the resulting parts. Put together 4 different
pictures.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, galite iš bet kurio paveikslėlio sukurti dėlionę.
Išsikirpkite iš žurnalo nuotrauką ir padalinkite ją į 9
ar 12 dalių. Taip pagaminsite vis naujų dėlionių.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad gabūs vaikai mieliau renkasi bendrauti
su vyresniais vaikais ir
suaugusiaisiais?

DETECTIVE’S CLUB
Padėk saulei įveikti debesų labirintą. Didžiausiame debesyje nupiešk lietų.
Help the sun overcome the maze of clouds. In the biggest cloud, draw the rain.
Tau reikės:
You will need:

Kartu
su
vaiku
tvarkykite
namus.
prašykite
vaiko
nuvalyti
dulkes
stalo, po vaza. Taip skatinsite vaiką
syklingai vartoti prielinksnius už, po, virš,

Panuo
taiant.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad gabūs vaikai ieško
draugų, kurie turėtų
tokią pat aistrą atrasti,
tyrinėti, kurti?

DETECTIVE’S CLUB
Surask ir nuspalvink apačioje pavaizduotus piešinėlius šiuose 3 paveiksluose.
Find and colour the pictures below in these 3 pictures.
Tau reikės:
You will need:

Skatinkite vaiką kalbėti. Paprašykite jo papasakoti, ką mato piešinėliuose. Lai sukuria istoriją. Taip padėsime vaikui plėtoti žodyną, ugdyti kalbinius įgūdžius.

GIMNAZIUKAS - ASTRONAUTAS
GYMNASIUM PUPIL - ASTRONAUT

Bičiuliai!
Aš jau pasiryžau išbandyti ir ASTRONAUTO profesiją! Todėl dabar aš esu labai drąsus,
narsus, darbštus ir savimi pasitikintis. Beje, dabar galėsiu iš arčiau pamatyti astronauto kostiumą bei raketą, kuri yra labai didelė ir su astronautu yra paleidžiama į
dangų. Taigi, smagiai keliaukime kartu su manimi! Pamatysime gražias žvaigždes ir
planetas iš visai arti!
Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte…

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad emocijų raiška yra
išmokstamas dalykas,
kuris paveiktas
kultūrinės aplinkos?

Sujunk ir ta pačia spalva nuspalvink astronauto veidelius su emocijomis.
Connect and colour the astronaut’s face and his emojis.
Tau reikės:
You will need:

Pagalvokite kartu su vaikais, kokia dažniausia emocija kyla per visą dieną? Ji maloni ar
nemaloni? Pagalvokite, ar norėtumėte kažką
pakeisti. Tai ugdys vaikų reflektavimo įgūdžius.

EMOCIJOS
EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai,
kad vaikai daugiausiai
mokosi spręsti konfliktus
stebėdami Jus?

Kaip astronautas, monstras ir kiškis sprendžia konfliktus? Personažus nuspalvink, o
tada Iškirpk paveiksliukus ir priskirk juos tiems veikėjams.
How do astronaut, monster and hare solve conflicts? Colour the characters, then
cut out the images and attach them to those characters.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, aptarkite
su vaiku, kokie
tinkamiausi
konfliktų
sprendimo
būdai gali būti.
Koks
aukščiau
įvardintas
personažas yra veiksmingiausias konfliktų sprendime?
Aptarimui panaudokite
aukščiau
pateiktos užduoties veiksmus. Tai
padės
vaikams
įsisavinti konfliktų
sprendimo būdus.
Orientuokitės į astronauto veiksmus,
kuris klausosi, atsiprašo ir sako stop.

Garsiai rėkia

Varto akis

Laužo daiktus

Atsiprašo

Screams

Rolls eyes

Breaks stuff

Slepiasi

Mušasi

Says sorry
Pasiduoda

Hides

Fights

Sako “stop”

Says “stop”

Gives up

KALBA
Ar žinojote, tėveliai,
kad lapelių plėšymas
padeda nusiraminti?

LANGUAGE
Nuspalvink pavadinimą “ASTRONAUTAS” skirtingomis spalvomis. Papuošk ir astronautą. Paimk
spalvotą popierių. Plėšyk jį mažais gabalėliais ir apklijuok jais astronautą.
Colour the name “astronaut” in different colours. Decorate the astronaut. Take the coloured
paper. Tear it in small pieces and cover the astronaut.

ASTRONAUTAS

Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
paprašykite,
kad
kas
sudėtų
A
raidę
iš

jūsų
savo

vaižaislų.

KALBA
Ar žinojote, tėveliai,
kad tie vaikai, kurie
klausosi pasakų, turi
platesnį žodyną?

LANGUAGE
Iškirpk paveikslėlius. Sudėliok istoriją.
Cut out the pictures. Make the story.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, paprašykite, kad
jūsų
vaikas
papasakotų
apie
savo
sapnus, apie
nuotykius
darželyje arba
svajones. Kalbėdami vaikai
tobulina
savo
kalbinius įgūdžius.

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad 5–7
metų vaikams būdinga klasifikuoti daiktus pagal dydį, kiekį
ir erdvinius požymius, tačiau
nuoseklumas ir sistemiškumas,
gebėjimas klasifikuoti pagal du ir
daugiau požymių jiems
dar nėra būdingas?

Iškirpk planetas. Jas suklijuok nuo didžiausios iki mažiausios. Žvaigždelėse įrašyk
skaičius nuo 1 iki 5.
Cut out the planets. Glue them from the largest to the smallest. In the middle of the
stars, write the numbers from 1 to 5.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimus, kurių
metu vaikas galėtų dėlioti savo mėgstamus žaislus didėjimo ir mažėjimo sekomis, nes tai padės įtvirtinti
klasifikavimo
pagal
dydį
gebėjimą.

1

Neptūnas
Neptune

5

Jupiteris
Jupiter

Žemė
Earth

Saturnas
Saturn

Uranas
Uranus

MATEMATIKA
MATHEMATICS

Ar žinojote,
tėveliai, kad
vaikai išmoksta sudėti,
atimti, dauginti ir dalyti tik tuomet, kai įgyja
gebėjimus operuoti su
daiktų aibėmis?

Apvesk linijas. Padėk astronautui nuskristi į mėnulį. Piešinį nuspalvink.
Circle the lines. Help the astronaut fly to the moon. Colour the picture.
Tau reikės:
You will need:

Mėn

ulis -

Ra

ke

tas nau
Astro onaut
astr

ta

- ro

ck

et

Tėveliai, paprašykite vaiko kartu su jumis atlikti tam tikrus namų ruošos darbus, kurių metu
vartotumėte junginius: „paimk mažiau, paimk
daugiau, paduok vieną, paduok tris...“. Tai
padės formuoti matematinių sąvokų supratimą.

moo

n

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Sujunk taškelius. Įvardink, ką gavai. Nuspalvink Žemę.
Connect the dots. Name what you have got. Color The Earth.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
patyrinėkite
su
vaikais
gaublį.
Aptarkite su jais, kas vaizduojama gaublyje.

Ar žinote, tėveliai,
kad žemė nėra rutulys? Ji yra sferoido, o
dar tiksliau – geoido
formos (truputį susiplojusi per
ašigalius).

TYRINĖJIMAI
RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai,
kad kirpimas ypač
lavina smulkiąją
motoriką?

Atrask atitikmenis. Iškirpk punktyrine linija pažymėtus paveikslėlius ir priklijuok, kad
būtų pilnas piešinys. Visa tai nuspalvink.
Find the matches. Cut out the pictures marked with a dotted line and glue to
make a complete drawing. Colour it all.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai,
pripieškite
v a i k a m s
lape
figūrų
ir
duokite
jas
iškirpti.

MENAS
ART

Ar žinote, tėveliai, kad
šis pratimas gerina
vaiko akies – rankos
koordinaciją?

Juoda spalvota priemone atidžiai sujunk linijas. Kruopščiai nuspalvink piešinį.
With black or coloured tool carefully connect the lines. Carefully colour the drawing.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, jeigu norite, kad jūsų vaikas laikytų pieštuką
teisingai, rinkitės pieštukus, kurie turi tris briaunas.

MENAS
ART

Ar žinojote, tėveliai,
kad kerpant žirklėmis
lavėja smulkieji
plaštakos, riešo raumenys?

Nuspalvink duotas detales. Iškirpk jas. Ant atskiro mėlyno popieriaus lapo suklijuok iš šių
detalių RAKETĄ.
Colour the given details. Cut them out. On a separate sheet of blue paper, glue a rocket from these details.
Tau reikės:
You will need:

Tėveliai, pripūskite
balioną ir ant jo
nupieškite
raketą.
Paprašykite,
kad
vaikas
pūsdamas
paskraidintų raketą.
Kvėpavimas
daro
įtaką kalbos raiškai.

DETEKTYVO KLUBAS

Ar žinojote, tėveliai,
kad gabūs vaikai
pasižymi individualiais gebėjimais, kurie
lemia jų mokymosi
sėkmę įvairiose srityse?

DETECTIVE’S CLUB
Ar tau pavyks rasti astronautą ir jo raketą? Nuspalvink astronautą žalia spalva, o raketą raudona spalva.
Can you find the astronaut and his rocket? Colour the astronaut in green, and the
rocket in red.
Tau reikės:
You will need:

Patyrinėkite kartu su vaiku! Popieriaus lape sumaišykite spalvas, taip sukurdami naujas. Sumaišę žalią ir geltoną – gausite mėlyną, mėlyną su geltona – žalią. Sumaišytomis spalvomis pieškite viską, kas būna tokios
spalvos. Paprašykite, kad vaikas papasakotų, ką nupiešė.

DETEKTYVO KLUBAS
DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai,
kad vienodai gabūs
vaikai dėl savo asmens
savybių ir kitų ypatumų
nebūtinai pasiekia tų
pačių rezultatų?

Surask, kuri detalė turi būti kiekvienoje skylėje. Pažymėk ją tinkama geometrine figūra.
Find which detail should be in each gap. Mark it with a suitable geometric figure.
Tau reikės:
You will need:

Eksperimentuokite ir kurkite kartu su vaiku! Įsijunkite mėgstamą muziką, paimkite guašą
ir teptukų arba įvairių daiktų, su kuriais galima piešti ir antspauduoti. Klausydami muzikos pieškite tai, ką jaučiate, išreikškite save.

PRADINUKŲ MOKYTOJŲ EKSPERTŲ
IŠŠŪKIS VISAI ŠEIMAI

ŽURNALISTAS
KALBA

Aš esu žurnalistas. Mano profesijos žmonės yra laikraščio, žurnalo, radijo, televizijos darbuotojai.

Pasižiūrėk į paveikslėlį. Pagalvok, kokios savybės tinka
apibūdinti žurnalistą. Savybes rodykle nuvesk iki žurnalisto.
Tau reikės:

PASTABUS
KRITIŠKAS
RYŽTINGAS
KOMUNIKABILUS
ŽINGEIDUS
SMALSUS
Priskirtus žodžius parašyk.

KOMUNIKABILUS

TRENERIS
Surask įvairias sporto šakas. Žodžių ieškokKALBA
įvairiomis kryptimis.
Apačioje parašyk, kaip vadiname žmogų, kuris moko šių sporto šakų.
Surask
įvairias
sporto
šakas.
Žodžių ieškok įvairiomis kryptimis.
Sporto šakos,
kurias
reikia
rasti
lentelėje:

Apačioje parašyk, kaip vadiname žmogų, kuris moko šių sporto šakų.
Sporto šakos, kurias reikia rasti lentelėje:
BEISBOLAS
● GIMNASTIKA
●

●
● TENISAS
Tau reikės:
● KREPŠINIS
● FUTBOLAS
BEISBOLAS

● IMTYNĖS
● RANKINIS
●GIMNASTIKA
ČIUOŽIMAS
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KREPŠINIS
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NARDYMAS
● GOLFAS
● BEATLONAS
● BOKSAS
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GOLFAS
BEATLONAS
BOKSAS
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IŠ PARYŠKINTŲ RAIDŽIŲ TURITE GAUTI ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ.

IŠ PARYŠKINTŲ RAIDŽIŲ TURITE GAUTI ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ.
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GYDYTOJAS
LOGINIS IŠŠŪKIS
Saulėtą dieną gydytojas sugalvojo pasivaikščioti parke. Saulė taip stipriai švietė, kad
ant žemės net buvo galima įžiūrėti ryškų gydytojo šešėlį. Surask, kuris iš keturių šešėlių
priklauso gydytojui ir apibrauk teisingą atsakymą. Na, o kaip tau atrodo, kodėl netinka
kiti šešėliai? Kieno jie gali būti? Nepamiršk viską nuspalvinti.
Tau reikės:

POLICININKAS
LOGINIS IŠŠŪKIS
Nuspalvink langelius atitinkamomis spalvomis ir sužinosi, kokios profesijos žmogus ir
kokie daiktai slepiasi. Garsiai įvardink, kas slėpėsi. Sėkmės!
Tau reikės:
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ŪKININKAS
MATEMATIKA

Ūkininkas turguje pirko triušių ir ančių. Visi įsigyti gyvūnai kartu turi 10 galvų ir 30 kojų.
Kiek triušių ir kiek ančių įsigijo ūkininkas?
Tau reikės:

Kad tau būtų lengviau suskaičiuoti, nusipiešk, kiek reikia triušių ir ančių.

IR

METEOROLOGAS
MATEMATIKA

Jei šviečia saulutė. Išeik į lauką arba namuose surask saulės apšviestą vietą. Atsistok
ir surask savo šešėlį. Pasisukinėk, ar šešėlis keičiasi? O dabar pabandyk jį išmatuoti ir
užpildyk lentelę.
Tau reikės:

ŠEŠĖLIS

ILGIS
DELNIUKAIS

ILGIS
PĖDUTĖMIS

MANO ŠĖŠĖLIO
ILGIS
MAMOS
ŠEŠĖLIO ILGIS
TĖČIO
ŠEŠĖLIO ILGIS
BROLIO/SESĖS
ŠEŠĖLIO ILGIS
Kieno šešėlis ilgiausias ir kodėl?

Kieno šešėlis trumpiausias ir kodėl?

Kodėl atsiranda šešėlis?

ILGIS
PASIRINKTA
KALADĖLĖ

ILGIS
ILGIS
MĖGSTAMIAUCENTIMETRAIS
SIU ŽAISLIUKU

VAIRUOTOJAS
MATEMATIKA

Atspėk, kas ką vairuoja. Suvesk linija teiginį su tinkama transporto priemone. Transporto
priemones nuspalvink.
Tau reikės:

Jonukas skuba, kai
kyla gaisras.

Petriukas skuba, kai
žmonės serga.

Tomukas skuba, kai
įvyksta avarija.

Ievutė vairuoja didelę
mašiną, kuri veža žmones
į darbą, mokyklą.

METEOROLOGAS
EKSPERIMENTAI

Pagalvokite, iš kokių priemonių namuose galite pasigaminti orų stebėjimo kalendorių? Pvz., iš kartoninės dėžės, popieriaus lapelių, skalbinių segtukų, spalvotų
kamštelių ir pan.
Kaip tai galėtų atrodyti:

MŪSŲ ŠEIMOS KALENDORIUS

1

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

2

3

TREČIADIENIS

Kaip žymėti orus?
Ant lapelio ryte parašyk savaitės dienos pavadinimą ir dienos numerį – prisek
segtuku. Jei moki – prisek lapelį ir su metais bei mėnesio pavadinimu. Pažiūrėkite
pro langą – koks oras? Pagal tai pasigamink orų korteles – arba iš lapelių, arba iš
kamštelių. Jei saulėta – geltona detalė, jei apsiniaukusi diena – pilka ir pan.

ASTRONAUTAS
EKSPERIMENTAI
„Oro balionas“ - smagus vaikų ir tėvų eksperimentas oro
erdvių „užkariavimams“ (būsimiems astronautams).
Priemonės, kurių reikės:
• Plono polietileno maišeliai arba statybinė plėvelė;
• Oro baliono dalies trafaretas (kad būtų patogiau išsikirpti vienodas detales);
• Lipni juostelė (siauros);
• Popieriaus (plono) juostelė oro baliono apačios sutvirtinimui ir suformavimui;
• Plaukų džiovintuvas.
DARBO EIGA:

1. Iš plono polietileno iškerpamos
8 oro baliono detalės;

Oro baliono išmatavimus galima
pasirinkti patiems
– nuo pavyzdžio
dydžio iki žmogaus
ūgio ilgio detalių
(naudojant statybinę plėvelę).

2. Detalės tarpusavyje suklijuojamos siaura lipnia
juostele;

4. Išbaigtas oro
balionas pripildomas šilto oro
plaukų džiovintuvu.
3. Suklijuoto oro
baliono apačia
sutvirtinama plono
popieriaus
juostelės žiedu.

TAI ATLIEKAMA
TIK SU TĖVELIAIS!

VIRĖJAS
MENAS
MĖGSTAMIAUSIOS PICOS GAMYBA
Naudodami plastiliną pasigaminkite mėgstamiausią picą.
Tau reikės:
popierinio rankšluoščio ritinėlio, plastilino, spalvoto kartoninio popieriaus, žirklių, sausų
klijų, guašo, vandens, teptuko.
Darbo eiga:
1. Iš kartoninio popieriaus išsirenkame norimą picos pado spalvą.
2. Išsikerpame trikampį per visą lapo dydį.
3. Ant trikampio krašto klijuojame popierinio rankšluoščio ritinėlį, kaip pavaizduota
pavyzdyje:

Ritinėlis iš
rankšluostinio
popieriaus

4. Ritinėlį guašu nudažome tokia pat spalva,
kokią pasirinkome picos padui.
5. Picos ingridientams reikės plastilino. Iš jo lipdome norimus
maisto produktus, pvz: pievagrybius, svogūnų žiedus, sūrį,
alyvuoges, dešrytę, pomidorų skilteles...
6. Galima panaudoti įvairias kruopas, sagutes, burbuliukus pabarstymui ant picos.
7.
Nulipdytus ingridientus klijuojame ant picos pado ir dekoruojame kaip norime.

