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 Sužinos kokie yra medžiai, jų 
dalys, kokios yra medžių rūšys.

Sužinos, ko reikia augalui augti 
(žemės, saulės, šviesos ir vandens) 
ir kodėl jų reikia. Taip pat sužinos 
kaip auga augalai.

Žinių patikrinimas, ką išmoko per 
savaitę.
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Tėvams pateikiama medžiaga apie 
medžius, jų dalis bei rūšis vaikai su
ja supažindinami. 
(https://www.youtube.com/watch?
v=jPPAIS08NbY)
Aptarti kokie medžiai yra kieme, 
aplink namus, kurie iš jų 
spygliuočiai, o kurie – lapuočiai, 
aptarti medžio dalis. Atlikti 
užduotėlę iš pateiktos medžiagos 
apie medžio dalis (šaknys, 
kamienas, šakos, lapai.)

Eksperimentas su augalais. 
(pasodinti kokį nors augalėlį 
(daržovės sėklą, pupelę, žolytę) 
stebėti, kaip ji pradeda augti, 
laistyti. Aptarti duotą medžiagą 
(skaidrės) kodėl reikia saulės, 
žemės, šviesos ir vandens) 
Iškirpti ir suklijuoti, ko reikia 
augalui užaugti, nuspalvinti augalą.

Žaidimo forma su kamuoliuku tėvai 
užduos paruoštus klausimus su 
atsakymais. Užduotis : iš pateiktų 
paveiksiukų nuspalvinti pavasario 
tema piešinį (kreidelėmis, 
pieštukais, dažais ar flomasteriais)
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privačią „Facebook“ grupę, į 
vaikui sukurtą aplanką iki 
balandžio 5 dienos.
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Konsultacijos tėvams teikiamos 
privačiu telefonu, arba „Facebook“
platformoje. 07:00val. – 17:30 val.
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