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1.Jau dabar yra parskridę šie paukščiai.
Peržiūrėkite, paklausykite ir įsiminkite 3-5
paukštelių pavadinimus.

Lietuvoje įsibėgėja pavasaris -
pamatykite, kokie paukščiai jau
parskrido į mūsų šalį | VIDEO
Lietuva Lietuvoje įsibėgėja pavasaris!
Video klipe pamatysite, kokie ir iš kur
sugrįžę paukščiai jau džiugina kiekvieno
ausį. Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies"). Jie
padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir
naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums
patogesnė. Plačiau apie tai: privatumo politika .

15MIN.LT/24SEK

2.Sakmės apie paukščius.
Perskaityti sakmę ,,Kodėl genys margas? "

Sakmės apie paukščius - vaikams.lt
Labai labai seniai, kai dar paukščiai ir
gyvuliai neturėjo akių, dievas sušaukė
juos visus, kad galėtų padalyti jiems
akis. - Kas atvyks anksčiau, tas gaus
geresnes akis, - tarė dievas. Visi gyvuliai
ir paukščiai labai skubėjo pas dievą, tik viena pelėda vos vilkosi
paskui. Jau...

VAIKAMS.LT

3.Suskaičiuok.
Suskaičiuok varneles.

Mokomes skaiciuoti
by Audronė

YOUTUBE

4.Pabandykit nupiešti.
Pradėk nuo ovalo.

Kaip piešti paukštį pieštuku: etapais
vaikams
"Lygiosios paukštis" yra užduotis, kuri
dažnai atsirandapriešais vaikus ir jų
tėvus. Žvirbliai, varnos, jackdaws,
Lakštingalos, Juodagalvė sniegena,
ereliai, chickadees ir kiti paukščiai yra bendri objektų vaikų albumų.
Taip pat yra vieta neįprastoms personažams - "firebirds" ir "Angry
Birds".

SRATHBUN

5. Raidelė P.
Pabandyk kopijuoti ir rašyti raideles.
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9.Prisiminkit paukštelių pavadinimus.

https://padlet.com/irenajuraitiene/qkp1ut5fm5t9vc9q
https://padlet.com/irenajuraitiene
https://www.15min.lt/24sek/video/lietuvoje-isibegeja-pavasaris-pamatykite-kokie-pauksciai-jau-parskrido-i-musu-sali-178568
https://www.vaikams.lt/sakmes/sakmes-apie-paukscius/
https://www.youtube.com/watch?v=IcH2S5HRk_E&list=PLsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzVUatynf&index=58
https://lt.srathbun.com/hobby/3139-kak-narisovat-pticu-karandashom-poetapno-dlya-detey.html
http://mudubudu.lt/images/files/u%C5%BEduotys_vaikams_raideles_02.jpg.pdf
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Lietuvos paukščiai | SmartkinderTV
by SmartKinderTV

YOUTUBE

8. Spalvotas paukštelis.
Pamėgink vienas ar su tėveliais sukurti darbelį.

Paper Art Crafts For Kids | find craft
ideas png for Free Download |
DLPNG
This png file is about Art , Paper , Crafts ,
Kids . You can use it in your daily design,
your own artwork and your team project.
Download this graphic design element for free and lossless data
compresion is supported.Click the download button on the right side
and save the Wallpaper : minimalism, black, colorful, tribal, swastika ...

DLPNG

7.Paukštelis.
Apvedžiok ir nuspalvink.

Paukštis | Pasakų kampelis
pasakos, įgarsintos pasakos, lietuvių
liaudies pasakos, eilėraštukai, mįslės,
minklės, mįslės su atsakymais, mįslės
vaikams, lietuvių liaudies mįslės, lietuvių
liaudies patarlės ir priežodžiai, lietuvių
liaudies padavimai, skaičiuotės, lietuviškos pasakos, užduotėlės,
įdomybės, mažoji enciklopedija, gražios pasakos, pasaka vaikams,
pasakos apie gyvūnus, velnius, raganas, mitines būtybes, princeses,
karalius, princus, liaudies pasakos, stebuklinės pasakos,

PASAKUKAMPELIS

6. Paukštelis
Nuspalvink paukštelį.

https://www.youtube.com/watch?v=BeCBTUs8GdM
https://dlpng.com/png/4726302
http://pasakukampelis.eu/lt/?Uzduoteles/Suvedziok-ir-nuspalvink/Paukstis
http://2.bp.blogspot.com/-jz2YwhvkgRs/UtM3Nw0fp1I/AAAAAAAACG4/Oloj_2a0BFo/s1600/sniegena.jpg

