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Praėjo dar viena nelengva savaitė, kai ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Gavome daug atliktų darbelių,  
komentarų apie užduočių parinkimą, kaip, sekėsi vaikams jas atlikti, kokie iškilo sunkumai ir kaip juos įveikė. 
Iš vaikų darbelių matyti, kad vyksta veiklos namuose, tėveliai įsitraukė ir padėjo  jiems atlikti įvairias 
užduotėles. 
Vieni vaikai atliko visas savaitės pasiūlytas užduotis, kiti pasirinko keletą pagal savo norą. Tačiau, ne visi 
tėveliai atsakingai priėmė šį iššūkį.
Džiugu, kad tėveliai noriai bendrauja ne tik su savo vaikais , bet ir dalinasi  iškilusiais sunkumais su 
mokytojomis. 

Pasidžiaukime ugdytinių darbeliais ir tėvelių komentarais. 
Dėkojame.



* siunčiame keletą atliktų užduotėlių 😊 A.      

daugiau dėmesio kreipia į praskrendančius 

paukščius ir būtinai paklausia kaip vadinasi 

paukštis. Vieversio tikrosios spalvos pasirodė per 

nuobodžios, tad šis vieversys truputėlį gavosi kitos 

rūšies 😀 O gandrą vadina garniu pagal dainelę, 

kurią dainuodavo darželyje ir dabar dainuoja 

namuose 😊



* I. Velykų paukščiukai piešti pagal video 

pamokėlę. Sunkiausia buvo nupiešti snapą 

pieštuku, nes niekaip nesigavo nubrėžti tiesią 

liniją, tai pribraižė visą kitą lapo pusę, kol gavosi 

kažkas panašaus.



* I. varnėnas. Pasižiūrėjome, kad vyrauja 

rusvai pilkšvi atspalviai, bet spalvindama I. labai 

norėjo            įdėti rožinės spalvos, tad gavosi 

šiek tiek spalvingesnis varnėnas.



* I. varnėnas. Pasižiūrėjome, kad vyrauja 

rusvai pilkšvi atspalviai, bet spalvindama I. labai 

norėjo            įdėti rožinės spalvos, tad gavosi 

šiek tiek spalvingesnis varnėnas.



* Ši savaitė buvo sunkesnė K. Piešti norėjo tik 

su dažais, pieštukų neėmė į rankas :( Kaip 

visada iš pradžių viskas lyg ir gražiai, vėliau tep

lep. Sunkiausiai sekėsi piešti paukščius pagal 

vaizdo įrašą.



*  Siunčiame S. darbelius. Iš varnėno virto 

papūga. Labiausiai patiko karpyti ir klijuoti. Šis 

darbas dar ilgai buvo tęsiamas.Dar labai patiko 

žiūrėti video medžiagas. Nepatiko, ir net neleido 

man, pamėgdžioti paukščių garsų.🙈Visuomet 

darbelius paskirsto auklėtojom-šitas A, o šitas 

'Vavantai'.😊Pasiilgom Auklėtojų.




