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Kiekvieną dieną džiaugiamės būdami kartu ir linkime to
džiaugsmo kitiems. Mylime lėtą gyvenimą ir nostalgiškus,
džiaugsmo jaudulį keliančius prisiminimus. Tikime, kad laikas su
artimaisiais geriausiai gydo, suteikia jėgų ir pasitikėjimo bei
įkvepia geriems darbams.

Vadovaujamės nerašytomis taisyklėmis: niekur neskubėti, niekam
nieko neprivalėti, džiaugtis, dėkoti ir mėgautis kiekviena akimirka;
mylėti ir vertinti žmones bei daiktus - nei vienų, nei kitų neįsileisti į
gyvenimą neapgalvotai. Savo pavyzdžiu mokome vaikus gerbti
“vakar”, gyventi “šiandien” ir rūpintis “rytojumi”.

Nors esame tik viena šeima tarp milijono kitų, bet tikime, kad viso
pasaulio pokyčius reikia pradėti nuo savęs, tad įsitraukiame į
socialinės atsakomybės projektus kaip piliečiai ir kaip verslas. Nuo
kiekvieno mūsų pardavimo mes atidedame vieną kaladėlę dienos
centrams, kuriems dovanojame kaladėlių rinkinius. Jais galės
džiaugtis ir savo vaizduotę išlaisvinti dienos centrus lankantys
vaikai.
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Reikės (kaladėlių ir...):
- bet kokių namuose turimų žaislų su skaičiais
(geriau užrašytų skirtingu šriftu, skirtingomis
spalvomis), taip pat galima iš kartono pasidaryti
skaičių korteles.

Ką veikti?
- ieškoti vienodų skaičių, grupuoti, mokytis jų
pavadinimus, skaičiavimus nuo 1 iki 10;
- atskirti lyginius/nelyginius skaičius;
- galima mokytis skaičiuoti daiktus, prie skaičių
padedant po atitinkamą kiekį lego detalių, pupų,
pieštukų ir kt.

kaladėlės + skaičiavimai



Reikės (kaladėlių ir...):
- namuose pasigamintos kvepiančios statybinės medžiagos:
pusės stiklinės vandens, 2 šaukštų aliejaus, pusės stiklinės
druskos, stiklinė miltų ir du šaukšteliai cinamono (dėl kvapo
ir spalvos). Sumaišome vandenį su aliejumi, birius
produktus - atskirai. Tuomet viską sudedame kartu ir
maišome/minkome iki vientisos masės.

Ką veikti?
- masę minkyti, dėti tarp „kaladėlių-plytų", statyti pamatus,
formuoti namo sienas
- galima į pagalbą "pasikviesti" namuose turimus
statybininkų kranus, sunkvežimius ir kt.

kaladėlės + statybos



Reikės (kaladėlių ir...):
- gyvūnų figūrėlių
- miško "atributikos" parsineštos iš pasivaikščiojimo lauke
(kankorėžiai, samanos, spygliai, žolė ir kt.)
- bet kokios dėžutės miško aplinkai kurti

Ką veikti?
- vaikščiodami lauke rinkite miško "atributiką", pasitelkite visus
pojūčius - pačiupinėkite, pauostykite, atidžiau panagrinėkite
tekstūras.
- į dėžutę sudėkite parsineštas gėrybės, sukurdami savo mišką
- atrinkite gyvūnus, kurie gyvena miške, o kurie – ne.
- (skaitantiems vaikams) surasti gyvūno pavadinimo kaladėlę
- apgyvendinti gyvūnus Jūsų sukurtame miške

kaladėlės + miškas



Reikės (kaladėlių ir...):
- lapo popieriaus
- žymeklio
- kaladėlių, storo kartono gabaliukų arba skirtingų formų
žaisliukų

Ką veikti?
- apvedžiokite kaladėles ar storo kartono gabaliukus
žymekliu ant lapo, vėliau kaladėles sumaišykite ir leiskite
mažyliams surasti vienodas kaladėlių formas lape
- suskaičiuokite kiek kampų turi figūros
- atskirkite, kurios figūros didelės, kurios mažos

kaladėlės + formos



Reikės (kaladėlių ir...):
- popieriaus su apvedžiotomis kaladėlėmis,
likusio nuo praėjusio žaidimo
- spalvų (pieštukų, flomasterių, akvarelės)
- dekoro detalių (lipdukų, spalvotų klijų, žurnalų
iškarpų)

Ką veikti?
- spalvokite, dekoruokite
- sugalvokite temą ir karpiniais iš žurnalų,
lipdukais apklijuokite formas - žaiskite ir kurkite!

kaladėlės + piešimas



Pasidalinkite su mumis! 

Mėgstame bendrauti ir džiaugtis kitų pasiekimais, todėl 
labai lauksime Jūsų nuotraukų info@tryskaipvienas.lt arba
mūsų instagram ir facebook paskyrose kaip Jūs žaidžiate 
su TRYS KAIP VIENAS kaladėlėmis.

Norime tobulėti ir atliepti mūsų mažųjų žaidėjų poreikius, 
todėl būsime laimingi, jei pasidalinsite savo patirtimi ir 
įvertinsite mūsų žaidimą: 
https://www.facebook.com/pg/tryskaipvienas/reviews
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