
Sveiki, mielieji „Boružiukai“, 

Pavasaris - nuostabus metų laikas. Auga žolė, gražiausios gėlės. Pavasarį atgimsta  

gamta ir nori jus pakviesti į spalvotas keliones. Pavasarį mes sulaukiame ir nuostabios šventės – Šv. 

Velykų. 

         Veikloms  namuose balandžio 1 – 10 d. siūlome  temą/idėją: 

„ PAVASARIO TAKUČIU EIKIME  PASITIKTI  ŠV. VELYKŲ“ 

 

 

Kai eisi pasivaikščioti pajusk,  pastebėk ir patyrinėk, kaip  atgimsta gamta: pastebėk 

gėlių žydėjimą, jų spalvų, formų, kvapų įvairovę,  skleidžiamą aromatą, surask ant šakelių 

,,kačiukus“, pumpurėlius juos suskaičiuok, patirtus įspūdžius papasakok artimiesiems. Pabandyk 

suskaičiuoti žiedus. O gal žinai jų pavadinimus ir gali juos įvardinti? Papasakok  kokios tavo yra 

mėgstamiausios gėlės? Kur jos auga    

      

 

 



 

Po smagaus pasivaikščiojimo atlik darbelį „ Miško karūna“  

Tau reikės lipnios juosto, žirklių, bei gamtoje randamu augalų ir pasipuošk gėlėmis. 

 

 

Pavasarį gamta puošiasi, bunda... bet jai padeda greičiau atsibusti.... Kas... vaikai, kaip jums 

atrodo?... Manau jūs atspėjote, tai saulutės šiluma ir lietučio šokis..... 

  

Tad smagiai paklausykite, pašokite ir kartu padainuokite 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 

 Pašokę, pajudėję pasigaminkite įvairių darbelių pavasario  temomis:

   

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0


  

 

 Pavasario takučiu, įvairiais žiedais, paukšteliais ir gyvūnėliais pasipuošusi pas mus 

atšokuoja smagiausia pavasario šventė ŠV. VELYKOS. 

Laukdami smagios pavasario šventės išmokite dainelę ,,PAVASARIS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g 

 

Atlikite eksperimentus su vandeniu arba 

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE 

išbandydamas kitas priemones.... tik visada juos atlik su suaugusiojo priežiūra... 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE


Sužinok viščiuko istoriją, paklausęs... 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc 

 

 

 

 

O tada sukurk savo istoriją apie ...... 

                 

                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc


 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimo taisyklės. Vienas vaikas išrenkamas būti lape, antras – višta. Visi likę žaidėjai 

yra kiaušiniai. Lapė iš pradžių pasitraukia toliau nuo vištos ir kiaušinių, kad jų 

negirdėtų. Tuo tarpu višta kiekvienam kiaušiniui priskiria spalvą. Tada visi kiaušiniai 

išsirikiuoja priešais vištą. Ateina lapė, atsistoja vištai už nugaros ir beldžia į duris. Višta 

klausia: ,,Kas ten?‘‘ Lapė atsako: ,,Tai lapė.‘‘ Višta: ,,Ko tu nori?‘‘ Lapė: ,,Spalvotų 

kiaušinių.‘‘ Višta: ,,Aš tokių neturiu.“ Kai višta tai pasako, kiaušiniai ima garsiai 

juoktis. Lapė: ,,Aš girdžiu, kaip jie juokiasi.‘‘ Višta: ,,Gerai. Kokią spalvą renkiesi?‘‘ 

Tada lapė turi pasirinkti spalvą ir pasakyti. Kai ji pasako spalvą, kuri yra priskirta 

kiaušiniui, tas kiaušinis turi bėgti pas vištą, o lapė stengiasi jį pagauti. Jei pagauna, tai 

tada kiaušinis tampa lape, o lapė  - višta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su tėveliais pažaisk smagų 

žaidimą „ Spalvoti kiaušiniai“ 

 Smagiai pažaidęs žaidimą 

pamiklink rankytę ir atlik užduotį. 



 

 

 

 



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 pažinti pavasarį, laukti Šv.Velykų 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. balandis 


