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IškIrpk kortas. IšdėlIok ant stalo, kad užrašo 
nesImatytų. paImk vIeną kortą (jeI nemokI skaItytI, 

paprašyk auklėtojos, mamos, draugo, kad paskaItytų), 
atpažInk jausmą, papasakok, kada tu šį jausmą patyreI, 

kaIp jauteIsI.
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žAISTI šAchmATAIS

gAlIu vIenAS – gAlIu TIK Su drAugu

pažymėk rodyklėmIs, ką galI atlIktI vIenas, 
ką galI atlIktI tIk su draugu. 

ar daug galI atlIktI Ir vIenas Ir su draugu.

SKAITYTI KnYgą

PAKelTI šIuKšlę

žAISTI fuTbolą

PAnešTI močIuTeI SunKų 
KrePšį

SPorTuoTI

PAdėKoTI

PIešTI
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įvardInk trIs savo grupės draugus, kurIe taI daro gerIausIaI.

grAžIAI PIešIA

moKoSI PASTebėTI vIenAS KITo STIPrYbeS, 
PASAKYTI vIenAS KITAm grAžų žodį.

PAžįSTA rAIdeS

SKAITo

PuIKIAI dAInuojA

dėlIojA lego

gerAI žAIdžIA KrePšInį
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Ona
audrius
rita
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nubrėžk rodyklę kaIp susItaIkytI  Ir 
nuspalvInk su draugu.

SužInoK būdų, 
KAIP SuSITAIKYTI SuSIPYKuS. 

b
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b
nusIšypsau

IštIesIu ranką

pasakau 

gražų žodį

pakvIečIu pradėtI 

žaIdImą Iš naujo
atsIprašau
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sujunk rodykle taI, ką galIu pauostytI, 
palIestI Ir ragautI.

uoSTAu, lIečIu, rAgAuju

b



SAvęS PAžInImAS
kaIrėje pusėje sudėk kūno dalIs
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PAvojIngI dAIKTAI
surask Ir apvesk storu raudonu 

flomasterIu daktus, kelIančIus pavojų. 
nuspalvInk pavojIngus daIktus.
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PAvojIngoS vIeToS
saugIas žaIdImo vIetas apIbrauk žalIu pIeštuku, 

pavojIngas – raudonu.
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į pIrkInIų vežImėlį IšrInk maIsto produktus, 
tInkančIus pusryčIų staluI. 

juos nuspalvInk, 
IškIrpk Ir suklIjuok prIe  vežImėlIo.
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1. šIe mIelI kIškučIaI mėgsta žaIstI Ir bėgIotI po 
pIevelę, tačIau kažkas joje prImėtė atlIekų, ku-
rIos labaI teršIa aplInką Ir galI sužeIstI. padėk 
sutvarkytI pIevą, surInk šIukšles, surūšIuok jas 
lInIjomIs į tInkamus konteInerIus ar prIėmImo 

punktus. kIškučIaI bus labaI dėkIngI.
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2. Ar moKI rūšIuoTI ATlIeKAS? nupIešk ką tIn-
ka mestI į kIekvIeną konteInerį (arba IškIrpk 
Ir tInkamaI surūšIuok paveIkslėlIus 1 prIede). 

šypsenėle pažymėk atlIekas, kurIas atsakIngaI 
rūšIuoja jųsų šeIma.
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3.                     šIs vandens lašelIs yra labaI 
nusImInęs, nes jIs nrešvarus Ir užterštas. tačIau 
tu galI lašelIuI padėtI. nupIešk vandens apyta-

kos ratą – lašelIs vėl bus švarus Ir lInksmas

4. gamta – mūsų namaI. neteršk jos! pamąstyk, 
kas labIausIaI užteršIa vandens telkInIus, 

kas pakenkIa mIškams? sukurk įspėjamuosIus, 
draudžIamuosIus ženklus neatsakIngIems 

poIlsIautojams. 



5. susIpaInIojo elektrIukės Ir lašelIo 
kelIaI, padėk juos IšpaInIotI. 

mėlyna spalva nuspalvInk kur turI kelIautI 
lašelIs, o geltona – elektrIukė.

kasdIen buItyje vartojame elektros energIją, 
vandens IšteklIus, tačIau juos būtIna taupytI. 
papasakok elektros Ir vandens taupymo būdų.
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PrIedAS nr. 1
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Jolita razminaitė
laura žemaitytė

Marina Bogušienė
Zita gabinaitienė

laima petrauskaitė
Birutė adomaitienė

giedrė Barštienė
Vida Bukėnienė

giedrė Bartkuvienė
loreta Mačiulienė

Jūratė Vėsienė
asta Valaitė


