
Sveiki, mieli ,,Šimtakojai“, 

Namuose praleidome dar tik savaitę, bet jau pasiilgome jūsų visų labai labai... Tad 

siūlome pabendrauti laiškučiu ir linksmai praleisti laiką. Gera nuotaika mums padės įveikti visus 

virusus. 

        Kovo 23–31 dienomis veiklai namuose siūlome temą/idėją 

,,KATINAS IR PELIUKAI“ 

Kovas – teatro festivalio mėnuo. Siūlome kartu su tėveliais, broliukais ar sesutėmis 

sukurti pasaką apie kačiuką ir peliukus su laiminga pabaiga. Pasaką galima vaidinti, o katiną su 

peliukais nupiešti. 

Mes jau pažįstame raideles, kad nepamirštume, ką išmokome, būtinai visi 

pasikartokite. Siūlome pažaisti žaidimą, ,,Sugalvok kuo daugiau žodžių, prasidedančių ta pačia 

raidele“.  

Žinome, kad mėgstate deklamuoti eilėraštukus. 

 Eilėraštukas ,,Katinėlis“ 

-Katinėli, kis, kis, kis,                                                     

Pažiūrėk man į akis:                                   

Ar tu man nemelavai,  

Kad pelytę sugavai? 

 

Murkis tarė: ,,Miau, miau, miau, 

Tik nebark, kalbėk ramiau. 

Ne melagis aš esu,  

Sugavau ją iš tiesų“. 

 

Žinome, kad visi esate labai smalsučiai, net akutės blizga, kaip norite tyrinėti, stebėti. 

Galite kartu paeksperimentuoti. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/animated-cats.html&psig=AOvVaw2sqVDooY5O4S3GDT6ky9oM&ust=1584981958390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDS0YbErugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/premium-vector/cartoon-happy-mouse-waving_3568061.htm&psig=AOvVaw2B0IVpJZkmEoBQwDwh0d2a&ust=1584982045736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCu9K_ErugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/premium-vector/cartoon-happy-mouse-waving_3568061.htm&psig=AOvVaw2B0IVpJZkmEoBQwDwh0d2a&ust=1584982045736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCu9K_ErugCFQAAAAAdAAAAABAE


Eksperimentas su pipirais 

Jums reikės: maltų pipirų, dviejų stiklainių dangtelių, vandens, skysto muilo ir ausų krapštukų. 

Į vieną dangtelį įpilkite vandens ir ant viršaus užbarstykite maltų pipirų. Į kitą dangtelį įpilkite 

skysto muilo. Padažykite ausų krapštuką arba pirštą į muilą ir merkite į vandenį. Stebėkite, kaip 

pipirai išsisklaido į šonus. 

REZULTATAS: eksperimentas veiksmingesnis, jeigu į muilą padažomas pirštas. Vaikas supranta, kad 

muilas ir vanduo nuo rankų nuplauna bakterijas. 

Mes jau dabar įsivaizduojame, kaip spindi vaikų akutės atradimo džiaugsmu, girdime 

skambų juoką... ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

O dabar norime pakviesti visus į lauką! Puiku, jei turite savo kiemą. Jei ne – bėda 

maža. Gal kuris su savo šeima turite galimybę nuvažiuoti į mišką? Čia galima rinkti kankorėžius, 

akmenukus, juos skaičiuoti. Galima su tėveliais skaičiuoti žingsnelius nuo vieno medžio iki kito... 

Pakvėpavus gryno oro, smagu grįžti kiekvienam į savo namučius... 

Žinome, kad esate ne tik smalsučiai, bet ir labai judrūs! Galima kartu su savo šeimos 

nariais pažaisti žaidimą ,,Katinas gaudo pelytes“. Žaisdami pasikeiskite vaidmenimis – bus 

naudingiau ir įdomiau.  

 Ir lauke, ir namie siūlome atlikti, pvz., ,,Peliukų mankštelę“. (pakilnokite rankeles, 

kojeles, pašokinėkite...). Mankštintis linksmiau bus su muzika. 

Net neabejojame, kad esate labai išradingi ir sumanūs, kad taip pat turėsite savų 

idėjų. Iš viso to, ką mes jums pasiūlėme, kiekvienas pasirinkite pagal savo galimybes ir norą. 

Savo laiškutį baigsime. Linkime nesirgti ir išlaikyti gerą nuotaiką. Labai 

apsidžiaugtumėme, sulaukę laiškučio iš jūsų. Pasidalinkite, kaip sekėsi įveikti užduotėles, siūlykite 

savo idėjas, siųskite nuotraukas. 
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