
                                         LABA DIENA,   ‚, SVIRPLIUKAI “   

                   Jūsų visų mes labai pasiilgome. Tikimės, kad esate sveiki ir visi linksmai 

leidžiate laiką su savo šeima. 

O kad dienelės namuose neprailgtų –  

balandžio 1-10 d.  veiklai namuose  siūlome temą/idėją  

‚,Laukiame Velykų“. 

 

❖ Vaikščiodami lauke stebėkite gamtą, pasiklausykite kaip čiulba paukšteliai.  

Kokie paukšteliai parskrido iš šiltų kraštų? 

          Paukštelių čiulbėjimo galite pasiklausyti čia:                            

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0 ). 

 

❖ Pasiklausykite video pasakos ,,Viščiuko istorija“: 

 https://youtu.be/VRqudbgayuc aptarkite ją,  kokie veikėjai vaidina, ką jie 

veikia, kokios jų nuotaikos  ir t.t.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

                                          IDĖJA dailės darbeliui... ,,Viščiukas“. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0
https://youtu.be/VRqudbgayuc


 

 

❖ Kartu su tėveliais išmokite šį eilėraštuką – išaušus Šv. Velykų rytui – jį 

padeklamuokite: 

 

 
Velykų kiškis 

Eina kiškis takeliu 

Su pintiniu krepšeliu. 

O krepšelyje margučiai, 

Duos kiškelis jų vaikučiams. 

Kiekvienam dalins po vieną, 

Kad Velykų šventės dieną 

Būtų linksma ir smagu 

Su kiškučio margučiu. 

                                                                 

❖ Nupieškite ant popieriaus ir nuspalvinkite margutį įvairiomis spalvomis 

(žr. 1 priedą). 

❖ Dalyvaukite įstaigos projekte ,,Mano verba“ (žr. skelbimą įstaigos 

svetainėje www.grigiskiupeledziukas.lt. 

❖ Margutis truputį panašus į kamuoliuką, o kad jūs išmoktumėte daugiau 

žodelių - pabandykite atlikti nesudėtingą mankštelę pirštukams su 

kamuoliuku (pirštukų galuose ,,gyvena žodeliai“, todėl svarbu  

mankštinti pirštukus...): 

 

Pirštų mankštelė su kamuoliu 

TAISYKLĖS: 

• Kamuoliukas laikomas tarp delniukų, pirštai suglausti. Ridenkite 

kamuoliuką aukštyn - žemyn. 

• kamuoliuką ridenkite ratu tarp delniukų; 

• kamuoliuką ridenkite vienoje rankoje nuo pirštelių iki delno ir atvirkščiai. 

Kai išmoksite tai daryti atskiromis rankomis, darykite abiem; 

• pasukiokite kamuoliuką delne viena ranka tai į dešinę, tai į kairę pusę; 

http://www.grigiskiupeledziukas.lt/


• laikydami kamuoliuką rankoje piršteliais stipriai spaudykite jį 4-6 kartus. Šį 

pratimą išmokę daryti atskiromis rankomis, paimkite antrą kamuoliuką į kitą 

ranką; 

• suspauskite kamuoliuką tarp delniukų. Tai darykite dviem būdais: ištiestais 

delniukais ir sunertais pirštukais (4-6 kartus). 

Taip pat siūlome įvairias pirštų kombinacijas, kurių iš pradžių turi būti mokoma dominantine 

(ranka, kuria vaikas valgo, piešia ar rašo-kairė arba dešinė) ranka, vėliau-kita ranka, po to 

abiem rankomis. Mokymuisi kasdien reikėtų skirti po 5-8 minutes. 

  

Mieli  tėveliai, prieš pradėdami mokyti vaikus, būtinai patys išmokite taisyklingai atlikti 

pratimus. 

 
 

Savo laiškelį – užduotėlę baigėme. 

Būkite sveiki, nepamirškite plauti rankyčių ir mankštintis ☺. 

 

Sveikiname Jus su artėjančiomis  Šv.Velykomis!!! 

Linkime sveikatos ir santarvės Jūsų namams ☺ 

 

Lauksime Jūsų laiškučių! - rašykite  mums:                       

ligeikienebeata@gmail.com,   gerduteluscinskiene@gmail.com 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:   

Beata, Gerdutė, Viktorija  ir  mokytojų padėjėja Ania 

 

 

mailto:gerduteluscinskiene@gmail.com


1 PRIEDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


