
                          Sveiki, mielieji mūsų „Boružiukai“!   

 

                                          

  

     Labai jūsų visų pasiilgome. Norime kuo greičiau jus pamatyti, kad galėtume 

vėl kartu žaisti, dainuoti ir sportuoti.  

 

Esam „Boružiukų" grupė, 

       Mums visiems darbeliai rūpi. 

                                              Tyrinėt, skaičiuot, svajot, 

                                               Kažką naujo sužinot. 

 

                              BALANDŽIO 27-30 DIENOMIS 
 

  Veikloms namuose siūlome temą/idėją „Mano šeima“ 

 

              Šeima – tai buvimas kartu, šypsenos, juokas, meilė. Šeima – žodis, kuris 

asocijuojasi su šiluma. Šeimoje  būti gera, smagu ir saugu.  

Savaitės veiklų tikslas: suprasti, kad šeimoje esate saugūs, mylimi ir gerbiami.  

                        -  O kaip jūs manote, kas yra  šeima?  

                        - Ką reiškia turėti šeimą? 

                        - Kaip leidžiate laiką kartu? 

                        - Kokie tėvelių, senelių vardai? 

 Kartu su šeima pažiūrėkite nuotraukas, papasakokite, ką jose matote.  

Kas sudaro jūsų šeimą (tėtė, mama, močiutė, senelis...)? Žiūrėdami į nuotraukas 

pabandykite pasakyti šeimos narių jų amžių. Kas šeimoje vyriausias, kas 

jauniausias (vyresnis brolis, jauniausia sesutė). Pabandykite išvardintus šeimos 

narius  suskaičiuoti. Pasidalinkite smagiais įspūdžiais, kuriuos patyrėte šeimoje.  



 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           Ten miške, kur eglės ošia,                                     

           Po pušim sena, sena 

           Buvo meškinas Rudnosis, 

           Rudnosienė - jo žmona. 

 

                                                     Ir turėjo jie meškiuką,- 

                                                     Rudnosiuką, kaip ir jie, - 

                                                     Buvo jis visai dar mažas 

                                                     Ir bėgiojo tik namie. 

 

                    Vakare, kai tėtis grįžta, 

                    Kai visa šeima namuos, 

                   Sėdi jis šiltam namely, 

                   Klauso pasakų mamos. 

 

 

Pabandykite išmokti mintinai šį eilėraštuką, arba papasakokite, apie ką jis. 

Ištarkite garsiai žodį „Rudnosiukas“. Kokį pirmą garsą girdite?. Žodį 

Rudnosiukas“   suplokite skiemenimis (Rud-no-siu-kas). 

 

 

Paprašykite mamytės ar tėvelio, kad 

paskaitytų V. Nemunėlio 

eilėraštuką „Rudnosiukas“ 



 

Prisiminkite sąvokas pirmas ir paskutinis 

 

                                           „Pirmas - paskutinis“ 

Priemonės: vienkartinės stiklinės. 

Statysime bokštelį. Vaikas priešais save padeda 4 stiklines. Jas priglaudžia vieną 

prie kitos šonais. Tai -  pirmas aukštas. Antrame aukšte dedamos 3 stiklinės. 

 Toliau - dvi ir paskutiniame aukšte - 1 stiklinė. 

 Kuris aukštas pirmas? Kuris paskutinis? 

( Lavinant vaikų motoriką, bokštelio statymui tikslinga panaudoti kuo daugiau 

vienkartinių stiklinių pirmajame aukšte, taip gaunamas didesnis bokštelis). 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Kėdės sustatomos ratu. Pastatoma viena kėde mažiau negu 

yra šeimos narių. Visi  stovi prie kėdžių. Įjungiama 

muzika, visi eina ratu ir šoka. Po kurio laiko muzika 

išjungiama. Visi sėdasi ant kėdžių. Likęs be 

kėdės  išeina iš žaidimo. Žaidžiama, kol su 

kėde lieka vienas šeimos narys. 

Kad dienelės neprailgtų, 

siūlome jums pažaisti smagų 

žaidimą „Muzikinės kėdės“ 



 

Nepamirškite pasimankštinti 

 

 

Atlikimas: klūpint ant žemės, delnai prie kelių atremti ant frotinių rankšluostėlių į 

grindis. Rankos slysta į šalis ir vėl grįžta į pradinę padėtį. 

Pratimo imitavimo pavyzdžiai: imituojamas grindų valymas. 

Pastaba: kojų pirštai ir pačios kojos neturėtų būti atkeliamos nuo grindų. 

 

 

 

 

                    

Atlikimas: atvirkštinė padėtis ant keturių, vaikščiojimas remiantis kojomis ir 

rankomis. 

Pratimo imitavimo pavyzdžiai: „krabo pasivaikščiojimas“. 

 

                      

 



 

 

 

 

PRIEMONĖS: druska, didelis dubuo, šiltas vanduo, teptukai, indukai vandeniui, 

tamsus popierius. 

TIKSLAS: sužadinti smalsumą, mąstymą, kūrybiškumą. 

EIGA: druską ištirpinkite šiltame vandenyje, kol gausis prisotintas tirpalas. 

Pieškite sūriu vandeniu ant tamsaus popieriaus. 

 

       

                         

Atlikite 

eksperimentą 

‚Piešimas  

druska“ 



Gegužės saulė, pavasario dvelksmas, pirmieji pavasario žiedai atneš į žemę pačią 

gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną. Šia proga nepamirškite pasveikinti  

mamyčių. 

                                                                               

Eilėraštis mamytei 

 

  Kaip saulytė, kaip šviesi 

Tu, mamyte, mums esi. 

                                               Tu ir šildai, ir šypsaisi 

        Meilės spinduliais šviesiais. 

Daug ilgų tamsių naktų 

Žvaigždele žibėjai tu, 

Prie lopšelio nemigai, 

Mus mažus supai ilgai. 

Mes užaugsim dideli, 

Tau plaukeliai bus žili. 

                                                Iš širdelės kiekvienos 

  Mūsų meilė tau liepsnos. 

 

 



                                       

Idėjos darbeliams 

O dabar į pagalbą pasitelkite vaizduotę ir kūrybiškumą - atlikite darbelius: 

 Nupiešite savo šeimą, ir paprašykite, kad tėveliai   piešinius nufotografuotų ir 

mums atsiųstų... 

                                 

                

 

 



 

                                              Atvirukas su gėlytėmis mamai 

Reikalingos priemonės: 

– spalvotas kartonas; 

– žirklės; 

– klijai; 

– pieštukas. 

 

                  

 

                    

 



 

 

 

                      

 Savo laiškutį - užduotėlę baigėme. Linkime nesirgti, saugoti save, savo 

artimuosius bei smagiai leisti laiką namuose. 

Labai laukiame jūsų laiškučio! 

Jūsų mokytojos Irma, ir Ramunė, padėjėja Onutė. 

Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com  austejarakauskaite@gmail.com 

Apsikabiname kartu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


