
 

 

 

SVEIKI,  MIELIEJI ,, ŽIOGELIAI “  

Labai  Jūsų  visų pasiilgome, tad skubame pas kiekvieną susitikti jau su kitu 

laiškučiu. 

Tikimės, kad esate sveiki, daug laiko praleidžiate lauke, stebite pavasarėjančią 

gamtą, grįžtančius paukštelius. 

O kad dienelės namuose neprailgtų, o ir Šv.Velykos ne už kalnų –  

 

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

  
Nupieškite ant popieriaus lapo kiaušinį (tėveliai jums padės) ir jį išmarginkite 

įvairiomis spalvomis (galite marginti spalvotais pieštukais, kreidelėmis, guašu ir kt., 

kokias tik priemones turite namuose.)   

Iš plastilino ar modelino nulipdykite kiaušinį. Dekoruokite jį pirštukais  -

įspauskite jame įvairaus dydžio duobutes ar papuoškite kt. spalvomis. 

Paprašykite, kad tėveliai nufotografuotų jūsų darbelius. 

          Margindami kiaušinius gal išmoksite eilėraštuką apie velykinį kiškutį: 

  

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!!! 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Dar siūlome iškirpti iš popieriaus geometrines figūras ir iš jų sudėlioti 

gyvūnėlius. Manome, kad tėveliai kerpant Jums tikrai pagelbės… 

 

 

 

 

 

Ant Šv. Velykų stalo visada puikuojasi ne tik margučiai, bet ir skanus pyragas...  

Pasiklausykite pasakos ,,Pagrandukas”- https://youtu.be/Jyaa2XGhNPs.  

O kai visi grįšime į grupę - tapsime aktoriais ir vaidinsime. 

https://youtu.be/Jyaa2XGhNPs


 

 

 

PASAKA ,, PAGRANDUKAS ” 

 

Kviečiame nepamiršti, kaip mes skaičiuodavome savo pirštukus. Pagal eilėraštuką 

pažaiskite kartu su tėveliais: 

10 pirštų nemažai, galime pažaist gražiai,  

Galim juos suspausti, o po to suglausti, 

Galim katutes paploti ir linksmai pašokti, 

Galime paslėpti, o paskui išskėsti. 

Galime viršun iškelti ir saulytę paridenti, 

Galime guldyti juos visus miegoti, 

Miega jau nykštukas, 

Miega jau smiliukas, 

Miega jau didysis, 

Miega jau bevardis, 

Tik mažylis žaidžia, šoka ir triukšmauja. 

 

Dėkojame visiems atsiuntusiems laiškelius – užduotėles. 

 

Savo laiškutį – užduotėlę baigėme.  

 

Būkite sveiki  bei  smagiai leiskite laiką namuose. Lauksime Jūsų laiškučių!!! 

Sveikiname visus su  artėjančiomis Šv. Verbomis  ir 

Šv. Velykomis!!! Linkime  sveikatos  ir ramybės Jūsų namuose!!! 

 

 

Mokytojos Lina, Gerdutė ir  mokytojų padėjėja Danutė 

 

Rašykite mums linakeizikiene@gmail.com; 

gerduteluscinskiene@gmail.com 

mailto:linakeizikiene@gmail.com

