
Sveiki ,,Svirpliukai“, 

 

Kaip laikotės? Greitai lekia mūsų dienelės, skubame perduoti jums naują laiškelį... Kad laikas 

namuose neprailgtų, vėl siūlome kažką naujo, įdomaus, galbūt netikėto. 

Tikimės, visi esate sveiki, siekiate tokiais ir likti. 

Balandžio 20-24 d. siūlome temą/ idėją ,,Iš kur atsiranda pienas?‘‘ 

Visi žinome, kad pieną gerti sveika, vaikučiai jį be galo mėgsta... Tačiau, kas iš tikrųjų duoda 

pieną: karvė ar parduotuvė? Pabandom pasiaiškinti...☺ 

 

Susipažinkime: Karvutė. Sugalvokite jai vardą.  

  

 Pažiūrėkite filmuką ,,Pienas“, Programa ,,Pienas vaikams‘‘.( Ieškokite youtube) 

 

 Pasakykite, ką matote 

 Kaip pas jus atkeliauja pienelis? 



  

 Nuspalvinkite karvutės dėmes. 

 

 Kodėl karvutė ėda žolę ir geria vandenį? 

 

 

 Rodyklėmis parodykite, kas gaminama iš pieno. 

 Pasakykite pieno gaminių pavadinimus. 

 Ką jūs mėgstate valgyti? Nupieškite. 

 

Kaip manote, ar verdant košę reikia pieno? 



  

 Nupieškite dubenėlį pagal pavyzdį, nuspalvinkite kruopas rudai.  

 

Pasimokykite naujo pirštukų žaidimo, pažaiskite, sugalvokite smagių judesių. Manome, kad šį 

žaidimą jau mokate, lenkite pirštelius, prisiminkite...( ,,Virė, virė košę vaikai atsilošę, tam 

davė, tam davė, o kažkam neliko...‘‘) 

  

  

 Įminkite mįsles:  

 Ėda žolę duoda pieno, kas?                                                        (karvė)     

 Kaip vadinamas karvės vaikelis?                                              (veršelis) 

 

 

 

Pasigaminkite ir sudėkite dėlionę. 



  

 Suskaičiuokite,  kiek karvutė turi kojų, ragų, ausų ir uodegų? 

     

 

Pasistenkite sukurti darbelį ,,Auginu žolę savo karvutei“, galbūt pavyks nupiešti besiganančią 

karvutę? 

  

Paprašykite  tėvelių ir mamyčių pagalbos. 

 

Kai ,,auginsite‘‘ žolytę, pasimokykite, raiškiai tarti: ,,RALIO, RALIO ,KARVUTE, RALIO“. 

KARVĖ: ,,Mū, mū.  Duokit dobilų.‘‘ 

VERŠIUKAS: ,,Mū, mū . Nerandu namų.‘‘ 

Išmokite eilėraštuką mintinai: 



  

 

Manome, kad dabar tikrai žinote ir suprantate,  iš kur atsiranda pienas.  Ar svajojate 

pamatyti tikrą karvę? galbūt ją jau matėte? Galbūt  greitai galėsite su šeima keliauti, 

pamatyti tikrą karvutę. Karvutės taipogi gyvena savo tvarteliuose, kantriai laukia ,,svajoja,  

kada ūkininkai išves jas į laukus, o ten galės rupšnoti šviežią žolę..., duoti vaikučiams gardaus 

ir sveiko pienelio. 

Tikimės, kad sportuojate, einate į mišką pasivaikščioti, važinėjate savo kieme triratukais, 

paspirtukais, žaidžiate judrius žaidimus. Būnant namuose siūlome pažiūrėti multiplikacinį 

filmuką ,,Atostogos Rūgpienio kaime‘‘, video pamokėlę (žr. youtube.com): ,,Vaikai gamina 

ledus su Samčio burtais‘‘. Po to pamėginkite  pasigaminti naminių ledų arba jogurto. Jeigu 

pavyks, skanaus..☺ 

  

Neliūdėkite, būkite sveiki  ir judėkite☺ 

 

Būkite  GREITI, STIPRŪS, PROTINGI, ir žinoma, LAIMINGI☺ 

Atsisveikiname iki kitos savaitės. Pasiilgome... Jeigu pavyktų sukurti mielą darbelį, išmokti 

raiškiai tarti, deklamuoti posmelį, ar tiesiog pasiilgote - parašykite, atsiųskite nuotraukyčių, 

pasidžiaugsime kartu.☺ 

Rašykite adresu: 

ligeikienebeata@gmail.com, gerduteluscinskiene@gmail.com  
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