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PASKUTINIAI ŽIEMOS
PASISPARDYMAI ! 

LIETUVA KITAIP - VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
 
 

SKAIČIUOJAM IKI MĖNULIO IR ATGAL !
 
 

JAUKŪS ŽIEMOS VAKARAI TYRINĖJANT 
 

NEPAMIRŠK PALEPINTI SAVĘS
 



UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ -
LIETUVĄ !
LIETUVOS VALSTYBĖS HIMNAS
(TAUTIŠKA GIESMĖ)

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi
.
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Sugiedok
Tautišką giesmę
iš visos širdutės!

NUORODA:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.C

OM/WATCH?
V=CZLDV2TVMX0



UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ -
LIETUVĄ !
GITANAS NAUSĖDA - DABARTINIS
LIETUVOS PREZIDENTAS

Gitanas Nausėda (g. 1964 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje) –
Lietuvos finansininkas, dėstytojas, politikas, nuo 2019 m.
gegužės 26 d. – devintasis Lietuvos prezidentas.

!
 Vytis - Lietuvos valstybės

herbas

BUVĘ MŪSŲ ŠALIES PREZIDENTAI

Pažiūrėk ->
https://youtu.be/ARQpatSMJIs



UŽDUOČIŲ LAIKAS !
LIETUVA KITAIP - VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

IDĖJOS !
PASIDARYKITE

LIETUVO LABIRINTĄ IŠ
SNIEGO LAUKE,

NUDAŽYKITE KELIĄ
LIETUVOS

SPALVOMIS! 









Nepamiršk pasakyti porinius ir
neporinius skaičius! :) 



Nepamiršk pasakyti porinius ir
neporinius skaičius! :) 



JAU TUOJ, TUOJ.... NUSPALVINK
LIETUVĄ PAVASARIŠKAI!

 

 



MEILĖ LIETUVAI TELPANTI
DELNE...

 

 

Pasigamink
pats!

Tau reikės:  spalvoto popieriaus (geltono,
žalio raudono) , žirklių, klijų ir medinio pagaliuko.

Eiga: 
1.      Nupiešk tris skirtingas širdeles ant skirtingų

spalvų popieriaus.
2.      Iškirpk jas ir iš jų sudeliok Lietuvos vėliavos spalvas.

3.      Suklijuojame visas širdeles viena šalia kitos,
vėliau klijuojame ant pagaliuko.

O dabar gali pasveikinti Lietuvą su gimtadieniu !



SKAIČIUOJAM IKI MĖNULIO
IR ATGAL !

 

 

Jau moki skaičiuoti iki 10-ies ir žinai, jog ne tik mama ir tėtis yra
pora, bet ir skaičiai gali būti poriniai bei neporiniai. 

 

Išbandyk namuose ! Susikurk figūras,
dėliok į jų vidų panašius daiktus,
skaičiuok ir atpažink porinius ir

neporinius skaičius!



TYRĖJŲ VAKARAS! 
 

 Užsiaugink Lietuvą pats !
 

Užsiauginti savo nuosavą Lietuvą reikės: 
Kieto kartono pagrindui.

 Vatos
Sėjamosios pipirnės sėklų

Purkštukų su vandeniuIr viskas! 
Priemonės - visiškai primityvios ir minimalios, o galutinis projektas -

nepaprastai žavingas ir prasmingas!



TYRĖJŲ VAKARAS! 
 

 

Ant storo kartono iš vatos išdėliojate norimo dydžio Lietuvos kontūrą - kad
vaikai maksimaliai galėtų dalyvauti procese, kontūro pavyzdį galite

atspausdinti ir duoti vaikams jį išskirpti bei priklijuoti prie kartono - tuomet
išdėlioti Lietuvos kontūrą bus paprasta net ir darželinukams. Kol vata sausa,
kontūras nesigaus idealiai lygiai, bet tuomet paimkite vandens purkštukus ir

vatą sudrėkinkite. Dabar jinai tampa paslanki ir galima kuo puikiausiai
išpildyti net ir pačius mažiausius kontūro kraštelius.

Kai kontūras jau paruoštas, belieka kruopščiai išbarstyti sėjamosios
pipirnės sėklas po visą kontūrą, tada dar kartelį supurkšti purkštuku ir

delniukais paspausti sėklytes į vatą. Jei norite dar didesnio efekto -
duokite vaikams kažkokį smeigtuką ar kitą mažą detalę, kuria jie

apytiksliai pažymėtų vietą, t.y. miestą, kuriame gyvena - jų asmeninė
Lietuva tada tampa dar tikresnė, dar svarbesnė ir artimesnė...

Sėjamoji pipirnė sudygsta labai greitai - kasdien purškiant ir drėkinant bei
laikant šiltai, daigeliai pradeda lįsti jau po paros, o gražiai sužaliuoja po 3-5

parų. Vaizdas išties gražus ir įspūdingas, o kur dar kasdienės kalbos ir
rūpestis apie Lietuvą, ugdantis atsakomybę, savarankiškumą, sprendimų

priemimą - net jei vaikai kasdien rūpinsis ir klausinės apie Lietuvą, turėdami
mintyje savo želdinamą projektą, tie žodžiai persismelkia giliai ir didina vaikų

patriotiškumo jausmą,

Užsiaugink Lietuvą pats !
 

Rezultatų ir foto nuotraukų
laukiu iki 2021-02-16 



PALEPINK SAVE!
 

 

 



NEPAMIRŠK PASIDALINTI
REZULTATAIS!

 

 

 

Jūsų mokytojos Evelina ir
Birutė laukia jūsų rezultatų!

Juos galite siųsti auklėtojai Evelinai FB. el paštu:
evelinakairiukstyte@gmail.com


