
Sveiki, ,,VORIUKAI“ ir jų tėveliai! 

 

Džiaugiamės, kad Jums šauniai sekasi leisti laiką namuose su 

artimaisiais. Ačiū tėveliams už el. laiškus, kuriuos atsiunčiate mums. 

Mes jų labai laukiame. 

 Šią savaitę kviečiame pakalbėti apie tyrinėjimus ir 

eksperimentus su įvairiomis medžiagomis (oru, vandeniu ir kt.). 

 

TEMA/IDĖJA:  

,,PER MOKSLO KALNUS“ 

 

Balandžio 20-24 d. 

 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 

 Noriai stebės, tyrinės ir eksperimentuos su įvairiomis 

medžiagomis (oru, vandeniu), pasitelkdamas pojūčius mokės 

daryti išvadas; 

 Suvoks, kad aplinką galima pažinti įvairiais būdais (pasitelkus 

jusles, suvokimą, mąstymą, vaizduotę); 

 Gebės atpažinti žodžiuose garsą S, išvardys visus garsus 

nesudėtinguose žodžiuose; 

 Atliekamos ,,OPA PA“ pratybų 14-20 lapų užduotys (imtinai). 

 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 Pojūčiai 

 Oras 

 Vanduo 

 Vaivorykštė 

 Bandymai, stebėjimai ir išvados 

 Raidė S 

 Skaičių iki 20 eilė 

 

 

 

 

 

 



 

TURIME JUMS IDĖJŲ: 

 

,,Baliono paslaptys“ 

 

Kodėl balionai atšoka? 

Ką daryti? 

Vaikams pripūskite balioną ir užriškite, kad iš jo neišeitų oras. Vėliau 

suspauskite stipriau ir suduokite į įvairius paviršius. 

Paaiškinkite, kad pripūtus balioną, oras yra jame sandariai supakuotas. 

Balioną spaudžiant, molekulės priverčiamos priešintis. Išsiaiškinsite, kada  

jis atšoka. Vieną balioną užpildykit smėliu, o kitą vandeniu, ir stebėkite, 

kas atsitiks. Paaiškinkite, kodėl sporto kamuoliai yra pildomi oru ir t.t... 

 

SIŪLOME SU TĖVELIAIS EKSPERIMENTUOTI KARTU: 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=_8CuBfQQVFs) 

 

Pasigaminus žmogeliukų iš balionėlių, siūlome sukurti linksmą jo istoriją 

ar nuotykį. Galite jį nuspalvinti, suvaidinti. O vėliau pasidalinkite video su 

mumis.  

 

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

 

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

 

Eksperimentai – smagi veikla kiekvienam, jos metu sužadinamas 

smalsumas, mąstymas bei kūrybiškumas. 

Išbandžius eksperimentus, linkiu patirti atradimo džiaugsmą! 

 

(https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-

eksperimentu-ikimokyklinukams/18947) 

 
 

O ar kada pagalvojote, kad galime 

turėti savo vaivorykštę? 

Tokį darbelį mums siūlo Danielė J. 

Pabandykite sukurti ir Jūs! 
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Mieli vaikai, kviečiame su tėveliais pakalbėti: ,,Kaip pasakyti tai, ką noriu 

pasakyti?“  

Siūlome užduotėlę: 

- Popieriaus lape nupiešk savo atsitikusią situaciją, kai tau buvo svarbu kažką 

pasakyti, bet nepavyko. Paprašyk tėvelių, kad lapo apačioje jie užrašytų, ką 

dabar darytum kitaip. Paprašyk, kad tėveliai nufotografuotų darbelį ir atsiųstų 

jį grupės mokytojoms.   

(Prisimink, ką mes kalbėjome: prieš kalbėdamas pagalvok, nesijaudink ir kalbėk 

ramiai, kalbėk aiškiai, pasakyk, kaip jautiesi, pasakyk viską, ką nori).  

 

  Siūlome žaidimą ,,Geras-blogas klausytojas“: 
  

Šį žaidimą siūlome žaisti dviese. Pasakykite, vaikui, kad pažaisite: ,,Gerą-

blogą klausytoją“. Pasiūlykite, kad vaikas jums papasakotų bet kokį neseną įvykį. 

     Paprašykite, kad jis papasakotų du kartus. Perspėkite vaiką, kad vieną kartą Jūs 

įdėmiai klausysitės, o kitą-ne.  

     Paklauskite vaiko: 

 iš ko jis tai suprato, kad Jūs klausotės/nesiklausote? 

 kaip jis jautėsi matydamas, kad Jūs jo nesiklausote? 

 kaip jis tuomet jautėsi? 

Padiskutuokite, kodėl svarbu įdėmiai klausytis kito. 

Parašykite mums. 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Džiaugsimės Jūsų laiškeliais bei nuotraukomis, kaip sekasi 

įveikti įvairias užduotėles, eksperimentuoti ir ką naujo sukūrėte, išmokote. 

 

Visų el. laiškų lauksime adresu: 

voriukai.peledziukas@gmail.com 

 

BŪKITE SVEIKI! 

 

Mokytojos: Elvyra, Lina ir Viktorija. 
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