
Savaitės tema
(04.20-04.24)

“Aš gamtos draugas”
Uždaviniai:
• Domėsis, kaip galima padėti gamtai;
• Susipažins su atliekų rūšiavimu;
• Aktyviai judės, mankštinsis;
• Kūrybiškai išreikš mintis kurdamas

meninius darbelius;
• Atliks užduotėles, prisimins raideles.

Neveronių lopšelis-darželis
Vyr. mokytoja Karolina Sebekinaitė



Labas rytas, boružiukai!  Šį gražų rytą kviečiu
netinginiauti, bet pasimankštinti su Marsiečiu:

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs


Šią savaitę kalbėsim apie gamtą, bei kaip
galime jai padėti. Susipažinsim su rūšiavimu, 
pasigaminsim spalvotus konteineriukus. 

Taip pat padedami naujojo draugo Marsiečio
būsim aktyvus, mankštinsimės.



Bučio ir Liuko istorija

Pažiūrėk ir paklausyk:

https://www.youtube.com/watch?v=-
duHXZ5Xr1g

Kas nutiko plastiko buteliukams?

Kodėl vienam iš jų nepasisekė?

Kas nutiko kitam?

Plastiko buteliukus galima ne tik į 
taromatą nešti, bet ir į rūšiavimo
konteinerį.. Kaip manai kokios spalvos
tas konteineris?

https://www.youtube.com/watch?v=-duHXZ5Xr1g


Užduotėlė: pasigamink geltonąjį
(plastiko) konteineriuką į kurį
galėsime “rūšiuoti” plastiko atliekas –
kamštelius,vienkartinius indus, 
plastikinius buteliukus,kokteilinius
šiaudelius.
Reikės: Geltono popieriaus lapo (jei
neturi gali nuspalvint baltą lapą
geltonai), žirklių, klijų, flomasterio. 
Jei turit nereikalingų žurnalų, 
kuriuose galėtų iškirpt tinkamus
paveiksliukus, arba nupiešti.



Sėkmės 



Mankšta su Marsiečiu

https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg&t=29s


Švariuko ir Murziaus istorija
Paklausyk, ir įsidėmėk kam skirtas žalias, geltonas ir mėlynas
konteineriai.

https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag

https://www.youtube.com/watch?v=MJbU3HeD9ag


Užduotėlė: pasigamink
mėlynąjį(popieriaus) konteineriuką ir
į jį “rūšiuok” popierines
atliekas,kurias gali nupiešti arba
iškirpti iš reklaminių lankstinukų.

Reikės: Mėlyno popieriaus lapo (jei
neturi gali nuspalvint baltą lapą
mėlynai), žirklių, klijų, flomasterio. 
Reklaminių lankstinukų, kuriuose
galėsi iškirpt tinkamus paveiksliukus, 
arba nupiešti.





Marsiečio mankšta

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

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


Jau esam pasigaminę 2 konteineriukus
(geltoną-plastmasės ir mėlyną-popieriaus).

Šiandien pasigaminkim žaliąjį - stiklo
konteineriuką, į jį rūšiuok stiklo atliekas.

Įdomu. Stiklo atliekas galima panaudoti
antrą kartą. Pvz. Iš stiklainiuko, jį nudažęs
ar kaip kitaip papuošęs) gali pasigaminti
spalvingą pieštukinę.

Reikės: Žalio popieriaus lapo (jei neturi gali
nuspalvint baltą lapą žaliai), žirklių, klijų, 
flomasterio.

Jei norėsi pasigaminti pieštukinę: reikės
stiklainiuko be etiketės, puošimui:guašo, klijų
spalvoto popieriaus, antrinių
žaliavų(šiaudeliai, kamšteliai).



Be plastiko, stiklo ir popieriaus
konteinerių būna:

Tekstilės(rūbų) konteineriai
Elektronikos konteineriai:



Švara ir tvarka pirmiausia priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei tingėsime rūšiuoti atliekas, jei mesime 
šiukšles ant žemės – labai greitai į mūsų namus, 
miestus ir kaimus įšliauš šiukšlių drakonas. 
Rūšiuodami atliekas, mes saugojame mūsų 

nuostabią žaliąją planetą.



Gamtai padėti gali ne 
tik rūšiuodamas, bet ir
atlikdamas kitus gerus
darbus, kaip manai kaip
gali padėti dar gamtai?



Mankšta su Marsiečiu

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

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


Kuriuose paveikslėliuose negerai yra
gamtai? Kodėl taip manai?







Suskaičiuok, kiek laimingų žemės veidukų, 
o kiek liūdnų? Kiek iš viso jų yra kartu?



Ką galima mesti į šį konteinerį?

A.                                 B.                                         C.



Ką galima mesti į šį konteinerį?

A.                  B.  C.



Ką galima mesti į šį konteinerį?

A.                     B.               C.



Ačiū, šauniai padirbėjai! 


