JUNG U

TĖVELIAMS!

Sujunk taškus ir padėk
Mikučiui palaistyti gėles.

Kartu su mažyliu suskaičiuokite
suskaičiuokite, kiek yra
gėlyčių ir kokios jos spalvos.
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VEDZ OJU

Apvedžiok skaičiukus.

Paprašykite vaiko suskaičiuoti, kiek yra
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saulyčių, debesėlių ir gėlyčių.

TĖVELIAMS!

JUNG U

TĖVELIAMS!

Drugeliai pasiklydo ir neranda savo
gėlytės. Surask ir sujunk juos
pagal dydį.

Paprašykite mažylio parodyti didžiausią ir mažiausią
drugelį. Tegul pasako, kokios spalvos yra gėlytės.
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ESKAU
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Surask eilutėje du vienodus kamuolius
ir apibrauk juos.

Jei mažyliui sunku, padėkite jam. Ieškokite kartu.

TĖVELIAMS!

JUNG U

TĖVELIAMS!

Sujunk

lentynoje ir kortelėje taip pat
sudėtus žaislus.

Pažaiskite su vaiku. Paklauskite , kurioje lentynoje
kamuolys yra padėtas per vidurį.
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PASAKELE
MIKUTIS IR SRAIGĖ
Vieną ankstyvą rytą Mikutis bėgiojo po pievą. Kiškučiui
labai patinka šokinėti, striksėti ir bėgioti. Pievoje jis sutiko
žiogą ir varlyčių. Tik staiga pamatė kažkokį keistą padarą.
– Labas. Kas tu toks? – paklausė Mikutis.
– Labas rytas. Aš esu sraigė.
– Sraige, eime lenktynių, – linksmai pasiūlė Mikutis.
– Aš negaliu su tavimi lenktyniauti, nes labai lėtai judu.
– O kas tau ant nugaros? Nusimesk tą naštą, tada galėsi
su manimi bėgioti.
– Negaliu, nes čia mano namelis. Aš jo niekada nepalieku.
– Tai tu kaip vėžlys tampaisi visur savo namą? Labai
juokinga.
– Man tai nejuokinga, o labai patogu. Aš visada esu
savo namuose, – išdidžiai tarė sraigė.
Staiga pakilo vėjas ir pradėjo lyti. Sraigė sulindo
į savo namelį, o Mikutis kiek tik kojelės leido
pradėjo bėgti. Parbėgęs namo garsiai sušuko:
– Aš noriu nešiotis namą ant nugaros kaip
sraigė.
– Tu negali nešiotis namo, nes nesi sraigė, –
linksmai tarė mama.
– Aš noriu dar pabūti kieme, bet lyja, tad
sušlapsiu.
– O tu apsiauk guminius batus ir pasiimk
skėtį. Jis ir bus tavo namelis.
Mikutis labai apsidžiaugė tokiu
pasiūlymu. Apkabino mamą ir pabučiavo
jai į skruostą.
– Tu pati geriausia mama, –
pareiškė kiškutis ir išbėgo į
kiemą.
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