
 

 

Susirinkome visi – labas, labas! Šiandien bus diena puiki – labas, labas!  

Labas man ir labas tau, kaip džiaugiuos, kad tau rašau!  

Duok rankytę, pasisveikinsime tuojau...  

 

1. Prisiminkite ir padainuokite šią pasisveikinimo dainelę iki pabaigos! (duok kojytę, duok ir kitą, 

duok nosytę, pilvuką, ausytę.. ir t.t.) 

 

2. Mažieji pelėdžiukai nekantraudami laukia Šv. Velykų, o šios šventės draugas yra kiškutis. Juo 

pabūkite ir jūs!  

a. Pavaidinkite, išjauskite: (kiškis) linksmas, piktas, liūdnas, stiprus, greitas, lėtas, mieguistas. 

 

3. Išmokite žodelius: 

Čyku, čyku, čyku, čyku! Nebedaug jau lig Velykų! 

Čyku, čyku, čyku, čyku! Gera laukt linksmų Velykų!  

a. Kartodami plokite, trepsėkite ir dainuokite.  

b. Sukurkite savo melodijas ir linksmai dainuokite.  

 

4. Pavasario Saulė džiugina mus visus - didelius ir mažus! Kartu padainuokite lietuvių liaudies 

sutartinę „Kas ten teka?“ ir pasidžiaukite pavasariu.  

 

Kas ten teka per kiemelį, rygailio, rygailio? 

Saulė teka per kiemelį, rygailio, rygailio.  

 

Kas ten teka per kiemelį, rygailio, rygailio? 

Upė teka per kiemelį, rygailio, rygailio.  

a. Pakvieskite drauge padainuoti visus šeimos narius.  

 

  

 

 

 

 



5. Belskite būgneliu iš natų ta, ti. (Ta – lėta, ti – greita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rūpinkites savo sveikata ir nepamirškite nuolatos plauti rankyčių, o įpročiui išsiugdyti išmokite 

ir dainuokitę šią smagią Lauros Remeikienės „Rankyčių dainelę“. Jums sugrįžus ją 

padainuosime drauge!  

 

Dainelę rasite štai čia:   

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&feature=share&fbclid=IwAR2F8JV_FCtV-

Cyr8ON52OhUnlwcB_-_u5dRg0zvu4NgZKQ7F2Te40JWnyM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&feature=share&fbclid=IwAR2F8JV_FCtV-Cyr8ON52OhUnlwcB_-_u5dRg0zvu4NgZKQ7F2Te40JWnyM
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&feature=share&fbclid=IwAR2F8JV_FCtV-Cyr8ON52OhUnlwcB_-_u5dRg0zvu4NgZKQ7F2Te40JWnyM


„Rankyčių dainelė“  

 

Jei iš lauko sugrįžai, ar su šuniuku žaidei – nusiplauk rankas.  

Jeigu mokais ar žaidi ir užkast labai skubi – nusiplauk rankas. 

Jei kompiuterį lietei ar telefone naršei – nusiplauk rankas. 

Parduotuvėje pirkai, pinigus suskaičiavai – nusiplauk rankas.  

 

Plauk rankas, tu nusiplauk rankas!  

Delnus išmuiluok gerai, nuskalauki atidžiai – nusiplauk rankas.  

 

Jei buvai tu iškylaut, rankų nepamiršk nuplaut – nusiplauk rankas.  

Ar namie, ar gamtoje pasirūpink jų švara – nusiplauk rankas.  

Nors tu jų ir nematai, virusų pilni kampai – nusiplauk rankas.  

Tas, kas plauti jas pamirš, nuo bakterijų susirgs – nusiplauk rankas.  

 

Plauk rankas, tu nusiplauk rankas!  

Delnus išmuiluok gerai, nuskalauki atidžiai – nusiplauk rankas. 

 

Plauk sukamaisiais judesiais, delnus išmuiluok gerai, patrink tarp pirštų nuoširdžiai! 

Trink plaštakas tu iš viršaus ir panagės lai muilo gaus, ir nykščio vieno tu nenuskriausk!  

Laikrodukas, kol tiksės, sekundžių dvidešimt prabėgs, štai tiek tu plauk rankas ir ne trumpiau!  

Tol, kol bus jos švarios pagaliau! 

 

Plauk rankas, tu nusiplauk rankas!  

Delnus išmuiluok gerai, nuskalauki atidžiai – nusiplauk rankas. 

 

Plauk rankas, tu nusiplauk rankas!  

Delnus išmuiluok gerai, nuskalauki atidžiai – nusiplauk rankas. 

 

Su muilu švariai nuplauk, vandeniu jas tu nuskalauk – nusiplauk rankas! 

Visiems linkėjimai! Pasiilgau!  

 

Muzikos mokytoja Danutė 
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