
 Sveiki, mūsų mažieji „Šimtakojai“! 

 

 

 Kiekvieną savaitę jūs gaunate, mūsų laiškelį. Tikimės, kad smagiai leidžiate 

laiką, būnate gryname ore, sportuojate ir atliekate užduotėles. Gražios, turiningos ir 

smagios jums  savaitės... 

 

Balandžio 20-24 d. siūlome jums  

temą/idėją „Naminiai gyvūnai“ 

Žinome, kad jums patinka naminiai gyvūnėliai, todėl kviečiame šią savaitę 

susipažinti su naminių gyvūnėlių įvairove, jų priežiūra, pomėgiais. Rūpestis gyvūnėliais, 

yra didelė atsakomybė. 

Kartu su tėveliais pasikalbėkite  apie naminius gyvūnus: 

Kuo jie yra naudingi žmogui? 

Ką jie ėda, kur gyvena, kaip jie „kalba“?. 

Ką galime auginti savo namuose?  Gal ir jūsų namuose yra šuo, katė, triušis, vėžlys, 

žuvytės, žiurkėnas, žiurkė, arklys, višta? 

Kodėl žmonės augina naminius gyvūnėlius? 

Kokia priežiūra jiems reikalinga? 

Papasakokite apie savo gyvūnėlį, kurį auginate namuose. 

 

Namuose pavartykite knygeles apie naminius gyvūnus, gal turite nuotraukų ar 

plakatų, o gal ir jūsų senelių ūkyje yra naminių gyvūnų. Apibūdinkite jų  išvaizdą, kuo 

jie panašūs, kuo skiriasi, nepamirškite pakartoti dydžio sąvokas: didelis-mažas.  

Popieriaus lapo  dešinėje pusėje nupieškite didelius naminius gyvūnus, o kairėje 

pusėje-mažus gyvūnus.  

Pavadinkite gyvūnus mažybiniais, švelniais žodeliais: katinas-kačiukas, katinėlis; kiškis-

kiškelis ir t.t... 

Sukurkite smagią istoriją ar nutikimą su gyvūnėliu. Papasakokite, kaip jūs 

rūpinatės gyvūnais. Tyliai ir garsiai pamėgdžiokite gyvūnų balsus. 



 Palyginkite  gyvūnus: kalakutą ir kalakutę, vištą ir gaidį,  avį ir ėriuką ir t.t.. 

            Ar radote panašumų ir skirtumų? 

Kviečiame susipažinti su  naminiais gyvūnėliais: 

 

 



 

 

 

Pabandykite ir jums tikrai pavyks išmokti šį eilėraštuką: 

 
Ožka turi barzdą juodą, 

Bet pienelį baltą duoda. 

Aš pienelį vis geriu, 

Sveikatėlės daug turiu. 

Turi ožka oželiuką 

Striukumbukumbukum buką. 

Verčia viską jis namuos 

Ir neklauso jis mamos. 

Kad negeras oželiukas 

Striukumbukumbukum bukas, 

Jam išdygs ilgi ragai, 

Bėgs nuo jo visi draugai! 

Aš nebūsiu kaip ožiukas 

Striukumbukumbukum bukas - 

Ant galvos nebus ragų, 

Daug turėsiu aš draugų. 

 

 

Įminkite mįsles: 

Šarangė varangė po suolu susirangė. Kas?  

 

 

 

Pati nusivelka, o kitą apvelka. Kas?  



 

 

Siūlome jums keletą greitakalbių: 

 

Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio. 

Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais. 

Bėgo zuikis pro spragutę prie pakratų. 

Smagiai padirbėjote, dabar siūlome smagiai pažaisti  

 

 

Žaidimas: 

„Namai – miškas“ 

 

Tėveliai sako  gyvūno pavadinimą.  Jeigu  gyvūnas naminis - vaikas rodo stogelį virš 

galvos, o jeigu gyvūnas laukinis - imituoja medžių ošimą.  

 

Žaidimas: 

„Nupiešk katinui uodegą“ 

 

Pakviesk žaisti artimuosius. Popieriaus lape nupiešiamas katinas be uodegos. Vaikas 

užrištomis akimis bando nupiešti uodegą. Laimi tas, kuris tiksliausiai nupiešė uodegą. 

 

Laikas pasimankštinti. 

Gulint ant pilvo, kojų pirštais remiantis į grindis, ištiesti rankas į priekį ir suploti delnais. 

Pratimo imitavimo pavyzdžiai: plojimas. 

 

                                



 

 

 Atlikti meninius darbelius 

Lipdymas. 

Kad būtų smagiau, pakvieskite mamytę ir tėvelį, brolį ar sesutę. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UŽDUOTĖLĖS 

Sujunk taškelius 

Sujunk taškelius 



 

NUSPALVINK visas G (didžiąsias) ir g (mažąsias) raideles. 
Padėk Katinėliui rasti kelią ir išvaduoti gaidelį iš  
KLASTUOLĖS nagų! 



GRAŽIOS SAVAITĖS! 

 

Lauksime jūsų laiškučių. Siųskite nuotraukas, komentarus, dalinkitės savo 

idėjomis. Iki - Violeta, Irma, Danutė ir Dalytė! 

Mums rašykite: violeta0325@inbox.lt; danuciute@gmail.com; 

austejarakauskaite@gmail.com 
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