
Sveiki, ,,Skruzdėliukai“! 

 

                          

       Balandžio 27-30 d. siūlome veiklai namuose temą/idėją ,,Gėlės”. 
 

                        GĖLĖS ŽYDI, KVEPIA IR LINGUOJA, 

                        GĖLĖS DŽIUGINA, RAMINA IR SVAIGINA. 

                        GĖLĖS DRĄSIAI ĮKVĖPIA ŠVELNUMUI, 

                        GĖLĖS SAVO SPINDESĮ DALINA. 

 

     Vaikai! O dabar užmerkite akytes ir paklausykite muzikos, įsivaizduokite save 

tarp gėlių. Arba galite pavirsti gėle ir pašokti pagal muziką: 

    

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY 

    Kaip gražu kai žydi gėlės! Pažiūrėkite į paveiksliukus ir įsiminkite gėlių 

pavadinimus. O gal kas galite pasakyti, kokios spalvos žiedai?  

 

 
                      Ramunė              Narcizai  Našlaitės 

 

 Pienė                           Tulpės                                                 Varpeliai 

 

  

  Pažiūrėkite filmuką ir kartu su kiškučiu susipažinkite su gėlėmis: 

     https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&t=2s   

 

  Pagalvokite ir pasakykite, kuo skiriasi gėlytės (spalva, forma, vienų žiedai dideli, o 
kitų smulkūs). 
  Kai eisite pasivaikščioti, pastebėkite, kokias gėles matote, pajuskite  jų kvapus. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY
https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&t=2s


   Pabandykite suskaičiuoti žiedus. Sugrįžę  patirtus įspūdžius papasakokite 
artimiesiems. Papasakokite, kokios jūsų mėgstamiausios gėlės, kur jos auga. 
Kuo panašios visos gėlės? Ką jos visos turi? (kiekviena gėlytė turi žiedą, stiebą, 
lapelius, šaknis). 
    Ko reikia gėlytėm, kad jos ilgai žydėtų? (gėlytėms reikia vandenuko, šilumos ir 
saulytės). 
 
    Dabar laikas lavinti rankeles. Nuspalvinkite gėlytes ir laistytuvus, pervedžiokite 

linijas nuo laistytuvo iki gėlytės: 

   



  Metas pasimankštinti: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 
 
 

  Pažaiskime kartu: 
 
Įsivaizduokit, kad esate gėlių sėklos. 
 

 Pasėjau sėklas į dirvą             (pritupiam) 

 Sėklytės ilgai miegojo            (sudedam rankytes prie veiduko ir užsimerkiam) 

 Palijo lietutis                            (pirštukais pabarbenam) 

 Pašvietė saulytė                      (nusišypsom ir pakeliam rankytes aukštyn) 

 Iš sėklytės pasirodė daigelis  (rankytės suglaustos prie krūtinės) 

 Daigas augo augo                    (keliam suglaustas rankeles į viršų) 

 Kol išsiskleidė žiedas               (alkūnės kartu suglaustos, rankų pirštai                                                                                               
skleidžiasi į šonus).                  skleidžiasi į šonus). 

 
 
 

  Nupieškite gėlytes. Pabandykite piešti pirštukais. Čia piešinukų pavyzdžiai: 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


  Gėlytės teikia džiaugsmą, todėl jas reikia prižiūrėti (laistyti, purenti žemę, 
nemindžioti). 
  O, kaip smagu gauti gėlytę dovanų! 
  Pažiūrėkite filmuką kaip gyvūnai vienas kitam neša gėles tiesiog šiaip sau. Taip jie 
pradžiugina vienas kitą. Filmukas moko, kad reikia dalintis. 
 
   https://www.youtube.com/watch?v=VHm1hJRexwc&t=265s 

 

 

  Pirmą gegužės mėnesio sekmadienį  švenčiame mamų dieną.  Kartu su tėčiu 
pagaminkime  aplikaciją-gėlytę mamytei  dovanų. 
 

 

 
Dar išmokite eilėraštuką ir padeklamuokite mamai: 

 

           VISKĄ  MOKA 
           MAMOS  RANKOS... 
           MAMOS  RANKOS 
           BULVES  SKUTA. 
           TVARKO  BUTĄ. 
           VERDA, KEPA, 
           PLAUNA, ŠLUOSTO 
           IR  GALVELĘ 
           MAN  PAGLOSTO. 
 

                                                

https://www.youtube.com/watch?v=VHm1hJRexwc&t=265s


 

        Sveikiname  visas  mamas  ir  linkime, kad   Jūsų vaikai  

būtų visada linksmi ir nesirgtų. 
 

 

 
 
 
 

       Tėveliai, labai džiaugsimės, jeigu pasidalinsite su mumis, kaip jums sekėsi. 
Lauksime jūsų laiškelių, nuotraukų. 
       Rašykite  mums: skruzdeliukai15@gmail.com 
                                                                     

 

Jekaterina ir Janina 
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