
 

 

Sveiki, mažieji ,,BORUŽIUKAI“, 
 

Jau visų labai pasiilgome, tad skubame pas kiekvieną susitikti laiškučiu. 

Kai gripo pusbrolis Korono Virusas iškeliaus į Niekados šalį, mes vėl susitiksime grupėje. 

Apsikabinsime stipriai stipriai.... 

O kad dienelės namuose visiems neprailgtų – kovo 24-31 d. siūlome veiklai namuose 

temą/idėją ,,Paukščiai grįžta namo“  

Kai eisi su šeima pasivaikščioti, apsidairyk, gal tavo kieme jau girdėti paukštelių giesmės? O 

gal tu pamatei skrendančius paukštelius? 

Papasakok apie tai artimiesiems (Kaip tu manai, kaip jaučiasi grįžę paukšteliai? Iš kokių šalių 

jie parskrido? Gal turi kur žemėlapį ir gali jį patyrinėti... Kaip manai, kokia paukštelių nuotaika? Kodėl taip 

manai? Ką jie pirmiausiai turi nuveikti grįžę į Lietuvą?). Paprašyk, kad tavo pasakojimą suaugusieji 

užrašytų, o gal įrašytų... 

Pirmiausiai prisiminkite, kokie paukšteliai grįžo...  

 

 

Paukščiai grįžę namo pirmiausiai turi pasirūpinti namučiais... o ar pameni kokius namus turi 

paukščiai? Taip, taip pirmiausia vieni suka lizdus , kiti ieško inkilų. 

 



Pasivaikščiojimų metu apžiūrėk aplink augančius medžius, ar matai inkilus... Suskaičiuok, kiek 

jų jau matai... o gal matai susuktus lizdus...  

Gali pabandyti ir tu iš įvairių šakelių, bei sausų žolių susukti lizdą...  

 

Na, o dabar laikas smagiai pajudėti. Pakviesk visus smagiai pažaisti judrų žaidimą  

,,Paukščiai be gūžtos“ 

Aikštelėje padedami keli gimnastikos lankai arba pažymimi ,,paukštelių“ lizdai. Tai paukštelių 

gūžtos. Į kiekvieną lanką gali atsistoti tik keletas žaidėjų. Lankuose vietų mažiau, negu žaidėjų. Vedantysis 

sako, kad lauke šviečia saulė, o  paukščiai  skrenda ieškoti maisto. Kai vedantysis pasako „ lietus“, paukščiai 

greitai skrenda ir skuba užimti vietas gūžtuose, ,,lizdeliuose“. 

O dabar prisimink dainelę apie garnį ir kartu su artimaisiais padainuokite ir pašokite 

https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo 

Man atrodo, kad aš jau girdžiu, kaip linksma tavo namuose ir visų širdelėse ....          

Tikriausia pasiilgai ir įvairių darbelių... tad  imk spalvotą popierių arba senus žurnalus ir prikarpyk 
plunksnų 

 

 

 

 

 

 

 

O tada pagamink įvairių paukštelių 

               

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo


 

 

 

    Pasipuošk margais rūbeliais, pasigaminkite paukščiukų karūnėles ir kartu smagiai suvaidinkite 

paukštelius, nes kovas – teatro  festivalio ,,Nusišypsok” mėnuo!  

 

  

 

 

 

O kaip dėl eksperimentų? Paprašyk suaugusiųjų atlikti štai tokį eksperimentą: 

EKSPERIMENTAS SU PIPIRAIS 

 

PRIEMONĖS: malti pipirai, du stiklainių dangteliai, vanduo, skystas muilas, ausų krapštukai. 

EIGA: 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, kaip 

muilas ir vanduo nuo rankų nuplauna bakterijas. 

 



 

 

Kad pirštukai būtų tvirti ir mokėtų gerai laikyti piešimo priemonę, būtina kasdien  juos lavinti piešiant, 

karpant, lipdant iš plastelino ar tešlos… štai tau vienas iš pavyzdžių, kurį atlikęs stiprinsi savo pirštukų ir 

rankos darbą… 



 

Savo laiškutį - užduotėlę baigėme. Linkime nesirgti, saugoti save, savo artimuosius bei smagiai 

leisti laiką namuose. 

Džiaugsimės, jei bent kartą savaitėje gausime iš Jūsų žinutę, kaip sekėsi ,,draugauti su 

paukšteliais“, ar kaip kitaip leidote laiką namuose....  

Labai laukiame laiškučio! 

Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com,  austejarakauskaite@gmail.com  

Apsikabiname kartu !!!  

 

                                                         Mokytojos Ramunė ir Irma 

                                                                2020 m. kovo 23d. 
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