
Sveiki,  

 

Labai malonu, kad mūsų nepamirštate ir siunčiate įvairių idėjų vaikų veikloms.  

Siunčiame jums trumpą aprašymą bei nuotraukas apie Anos ir Vytauto kasdienę veiklą: 

1.modelino gamyba iš krakmolo ir plaukų kondicionierio-labiausiai įspūdį padarė dažų maišymas ir 

stebėjimas kokia spalva gaunasi išminkius tešlą :)  

2. Maisto gaminimas, pyragų kepimas, salotų pjaustymas ir pan-šioje veikloje vaikai dažnai dalyvauja, tik labai 

greitai atsibosta, taigi gaminame maistą kas greitai ir lengvai pasigamina.  

3. Ne paslaptis, kad gyvename prie miško bei Kauno marių. Pasivaikščiojimas miške, buvimas prie vandens tai 

mūsų kasdienė veikla. Tuo pačiu susipažįstame su gamta, miško gyventojais- šernų iškastos vietos, stirnų 

pėdsakai, erelių sklandymas virš miško ir pan. Taip pat ir augalų įvairovės pažinimas-žybutės, zuikio kopūstai, 

įvairūs medžiai. Saulę palydime kasdien, kadangi viskas matosi neišeinant iš kiemo, o kai norime su Ana 

pabėgti nuo visų, lekiam prie Marių pažiūrėti ir tuo pačiu parinkti akmenukus ir kriauklytes.  

4. Žvejyba- tai irgi mūsų kasdienė veikla, taigi vaikai žino ir žuvų rūšis.  

5. Daiginame namie sėklas bei kartu ruošiame žemę šiltnamiui. Auginsime bazilikus, salotas, ridikėlius, 

svogūnų laiškus. Kasdien apžiūrime dygstančius augalus daigyklose, laistome bei džiaugiamės kiekvienu 

nauju daigeliu. 

6. Su Ana karpėme popierines lėles, labai priminė ir man vaikystę :)  

7. Kadangi daug praleidžiame lauke ir nemažai kalbamės apie pavasarį, Vytautas sako, kad pavasaris yra kai 

daug saulė šviečia, o Ana kalba kad pavasaris reikalingas vasarai pasiruošti bei augalams sudygti. Nemažai 

matome sugeįžtančių, čiulbančių paukščių, prūde dažnai svečiuojasi laukinės antys :)  

8. Piešimas, tai veikla kuri yra Anos kasdienybės dalis, piešiniai patys kalba už save, šiuo metu gyvename 

slibinų pasaulyje.  

9. Lego konstruktorius-tai viena dažniausia mūsų veikla namuose- vaikai stato įvairius daiktus, pradedant 

slibinais, baigiant tankais ir greitosios pagalbos mašinomis :)  

10. Dviratis ir paspirtukas- kasdienis užsiėmimas, kurių pagalba aplekiame visą kaimą. 

 

Tikiuosi, kad mūsų veikla yra įvairi ir atliepia dabartinius vaikų ugdymo planus.  

Mūsų šeimoje karantinas nesustabdė darbų, dirbame abu iš namų visą darbo dieną, tik tuo pačiu turime 

pasirūpinti ir vaikais. Dėl šios priežasties tikiuosi iš jūsų suprantingumo jei neatliksime tam tikrų užduočių.  

 

Foto iš mūsų veiklos: 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1HS2Fl7xS4vZEJBppC2FR1zZ8GNNJMzyo 

 

Lauksime iš jūsų žinių ir būkite visi sveiki!  

 

Pagarbiai/ Kind regards, 

Jelena Dapkevičienė 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1HS2Fl7xS4vZEJBppC2FR1zZ8GNNJMzyo

