
 

                                 Sveiki, ,,Skruzdėliukai“!                         

                 Balandžio 20-24 d. siūlome veiklai namuose temą/idėją ,,Linksmieji skaičiai”. 

 

                                                                 
      Paklausykite pasakojimo apie berniuką, kuris nemokėjo skaičiuoti. 

      Berniukas vardu Jonukas, turėjo knygutę, kurioje gyveno skaičiai. Jonukas nemokėjo skaičiuoti. 

Vieną dieną skaičiai įsižeidė ir pabėgo iš knygutės. Berniukas ieškojo jų visur: po lova, po stalu, 

spintoje, bet jų ten nebuvo.  

       Tada Jonukas paprašė mamytės išmokyti jį skaičiuoti. Gal tuomet skaičiai grįš į knygutę?  

Vaikai, o jūs pažįstate skaičiukus? Pasimokykime kartu su  Jonuku.  Skaičiuokime garsiai. 

       Jonukas pradėjo skaičiuoti viską, kas yra kambaryje. Suskaičiavo, kiek kėdžių  , kiek knygų 

ant stalo guli, kiek pieštukų  pieštukinėje, kiek spintų , kiek langų  . 

 

        Jam puikiai sekėsi. O jums? Paprašykite tėvelių jums padėti. O gal galite suskaičiuoti, kiek 

turite lėlyčių      arba mašinėlių   ? Kiek jų? Daug ar mažai?  

        Puiku! Mes padėjome Jonukui išmokti skaičiuoti! Ir skaičiai sugrįžo į knygutę. 

 

        Pažiūrėkite, kaip įdomiai atrodo šitie skaičiai, į ką jie panašūs? Kokios jie spalvos? Gal ir jūs 

galite ,,papuošti“ kokį nors skaičių. Paprašykite tėvelių jums padėti.                      

http://www.youtube.com/embed/FP0wgVhUC9w
http://www.youtube.com/embed/FP0wgVhUC9w


                                                                               

 Siūlome išmokti linksmą skaičiuotę:  
                                                                            

VIENS, DU, TRYS,                                                             

PIRMAS IŠSKRENDA GAIDYS. 

VIENS, DU, TRYS, 

O PO JO –VIŠTELĖS TRYS. 

 

 

                                                               
 

 Pavargote skaičiuoti?   Pasimankštinkite! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k 

 

 Patiko dainelė? Pažiūrėkite į žuvytes ir parodykite piršteliu, kaip jūs šiuo metu 

jaučiatės? 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k


 

 

 

 Pabandykite suskaičiuoti žuvytes vandenyje ir pašokti tiek kartų į viršų, kiek matote 

žuvyčių. 

 

 

 

 

                                  

                      
                                                                                                            

 
 

 

 



 

 Patiko skaičiuoti žuvytes? Paprašykite tėvelių, kad padėtų padaryti akvariumą: 

 

 

      Jums reikės stiklainio, iš popieriaus iškirptų 

žuvelių ir vandens augalų. Įlašinkite į vandenį 

kelis lašus mėlynų dažų. 

 

     Papasakokite apie savo sukurtą akvariumą. 

Koks jis? Didelis ar mažas? Kiek žuvyčių jame 

gyvena? Gal jos turi vardus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siūlome pasigaminti dėlionę. Dėlionės kūrimui galite panaudoti ,,LEGO“ kaladėles,  

savo mėgstamiausius žaislus, įvairiausius daiktus.  

 

Paprašykite tėvelių, kad jums padėtų. Ant balto popieriaus lapo reikia flomasteriais 

apvedžioti kaladėles, žaislus... ir galite dėlioti.  

 

 

 

         



 
 

 

 

     

 Pažiūrėkite linksmą filmuką apie gyvūnėlius ir skaičius: 

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

 

 

 

 Atėjo laikas pamankštinti pirštelius ir nuspalvinti skaičius! Išvardinkite šiuos skaičius: 

 

 

                                  

 

        

 Po visų darbų būtinai reikia nusiplauti rankeles. Plaudami rankeles klausykite dainelės. 

 

             Rankyčių dainelė : 

                https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw 
                 Savo laišką baigiame. 

Tėveliai, kviečiame dalintis idėjomis bei kartu džiaugtis vaikų atliktomis užduotėlėmis.  

Ačiū už nuotraukas, video akimirkas, kurias atsiunčiate mums. Linkime nesirgti. 

                                              Rašykite mums: skruzdeliukai15@gmail.com 

                                                                    Jekaterina ir Janina 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=lbhrEiquzwk
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw

