
ApvedžiokApvedžiok skaičiukus.
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JUNG U

TĖVELIAMS!TĖVELIAMS! Kartu su mažyliu suskaičiuokitesuskaičiuokite, kiek daiktų yra prie 
kiekvieno skaičiaus. Paprašykite vaiko išvardinti gyvūnus.



Nuspalvink Nuspalvink inkilą ir 
priklijuok priklijuok lipdukus.SPALV NU
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Papasakokite Papasakokite vaikui, kam reikalingi inkilai, 
kas juose gyvena. TĖVELIAMS!TĖVELIAMS!



SuraskSurask ir apibraukapibrauk,  kokio gyvūno 
dalis pavaizduota paveikslėliuose.ESKAU
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PaprašykitePaprašykite mažylio pasakyti,
ką mato paveikslėliuose.TĖVELIAMS!TĖVELIAMS!



SujunkSujunk taškus.

TĖVELIAMS!TĖVELIAMS! Papasakokite Papasakokite mažyliui, kokios būna mėnulio fazės. 
StebėkiteStebėkite, kaip mėnulis keičiasi per visą mėnesį.
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PažaiskitePažaiskite su vaiku. SuraskiteSuraskite namų aplinkoje keletą 
vienodų daiktų ir suskaičiuokite: 1, 2, 3...TĖVELIAMS!TĖVELIAMS!

SuraskSurask skaičius ir 
apvedžiok apvedžiok juos.



MIKUČIO LIŪDESYSMIKUČIO LIŪDESYS
PASAKELE

Mikutis iš savo senelio gavo dovaną. Tai spalvoto stiklo 
langelis. Jis buvo daug kartų mažesnis už namo langą ir daug 
gražesnis, nes viena pusė buvo mėlyna, o kita – raudona. 
Kiškutis labai didžiavosi savo langeliu. Pažiūrėjęs pro raudoną 
langelio pusę jis matydavo viską raudonai. Net ir citrina bei 
bananas atrodė raudoni. O jei Mikutis pažvelgdavo pro mėlyną 
langelio pusę, tada viską matydavo mėlynai. 

- Aš bėgu į kiemą, - sušuko Mikutis mamai ir išdūmė. Jis labai 
norėjo pažiūrėti, kaip atrodo saulė ir paprasti pilki akmenys. 
Atsitūpęs kiškutis tyrinėjo akmenis. Oi, kaip apsidžiaugdavo, 
kai akmenėliai tapdavo tai raudoni, tai mėlyni. Mikutis labai 
gėrėjosi savo stebuklingu langeliu. Tik staiga jis išgirdo piktą 
vilkiuko balsą:

- Duok man šį žaisliuką, - piktai sustaugė vilkiukas ir stvėrė 
stebuklingąjį langelį Mikučiui iš rankų. Tik staiga langelis 
nukrito ant akmenėlio – pokšt ir suskilo.

- Kodėl tu manęs nepaprašei? – verkdamas paklausė 
Mikutis. –  Mes galėjome pažaisti abu.

Vilkiukas nusijuokė ir nudūmė namo. O Mikutis, 
surinkęs šukes, verkdamas sugrįžo namo.

- Neliūdėk, Mikuti. Aš sutaisysiu langelį, - 
guosdamas senelis apkabino vaikaitį. 

Senelis klijavo, kalė, vėl klijavo, bet sutaisė. 
- Na štai, Mikuti, langelis atrodo kaip 

naujas, - tarė senelis ir padavė kiškučiui 
stebuklingąjį langelį. 

- Seneli, bet man vis tiek labai liūdna. 
Kodėl vilkiukas manęs nepaprašė? Mes 
abu galėjome pažaisti su langeliu. 

-  Aš labai atsiprašau,- liūdnu 
balsu tarė vilkiukas. Jis atėjo 
kartu su mama atsiprašyti, 
nes vienam buvo nedrąsu. 

Mikutis ir vilkiukas 
apsikabino ir ilgai abu 
žaidė su spalvotu, 
stebuklingu 
langeliu.


