
Laba diena,  ,,Svirpliukai”  

 

              Jau kelias savaites internetu  mes siunčiame Jums laiškelius - užduotėles. Tikimės, 

kad esate visi sveiki, daug laiko praleidžiate gamtoje, džiaugiatės pavasariu, atgyjančia gamta, 

parskridusiais paukšteliais, pražydusiomis gėlytėmis ir vis šiltesne  saulyte. Taip pat smagiai 

leidžiate laiką namuose su savo šeima.    

                   Kadangi gegužės mėnesio pirmą sekmadienį mes visi švęsime Mamos dieną, tai ir 

mūsų savaitės tema/idėja:  ,,Mamytė mylima”     

Siūlome išmokti eilėraštuką: 

Tau, mamyte, 
Ryto saulė 
Uždega šviesas anksti. 
Vos prašvitus, 
Laša saujon 
Saulės spinduliai karšti. 
Tau, mamyte, 
Pievų gėlę 
Vėjas glosto sparneliu. 
Čiulba rytą  
Vyturėliai 
Virš miškų, laukų žalių… 
Tau, mamyte, 
Skamba gojai, 
Mirga pievų žaluma. 
Tau kas rytą 
Aš dainuoju: 
-Būk laiminga, būk linksma. 

 

(V.Palčinskaitė) 

 

 



                  Pasimokius eilėraštuką galite pamiklinti ir rankytes atlikdami darbelį - dovanėlę 

mamytei. Manau tėveliai Jums mielai pagelbės. Reiks popieriaus lapo, spalvotų pieštukų ar 

kitų spalvinimo priemonių ir žirklių. Jeigu turite namuose spalvoto popieriaus, darykite darbelį iš 

jo. 

 

 

                  Kad būtų smagiau dirbti, pasiklausykite dainelės ,,Tau, mano Mamyte” kurią atlieka 

vaikų grupė ,,Džimba”. Dainelę rasite nukopijavę nuorodą. 

 https://www.youtube.com/walch?v=dGSdyN1rWqk. 

 

https://www.youtube.com/walch?v=dGSdyN1rWqk


                   Po smagiai praleisto laiko galima pasivaikščioti po lauką. Gal turite galimybę su 

tėveliais nueiti į mišką? Pasiklausytumėte paukštelių čiulbėjimo, o gal ir atpažintumėt kokį 

paukštelį pagal jo dainavimą. Apsidairykite aplinkui. Ką matote? Gal gėlytės žydi? Gal medeliai 

lapelius skleidžia? Gal pasiseks įvardinti medžių ,,vardus’’. O  gal vėjas padūkėlis  šlamena  

medžių viršūnėmis gąsdindamas jus? Stebėkite viską aplinkui, kai grįšite į darželį papasakosite 

mums savo įspūdžius. 

                    Vaikščiodami po mišką tikriausiai pastebėjote baltas gražias gėlytes? Jos vadinasi 

,,Plukės”. Nusiskinkite kelias, grįžę į namus pabandysit padaryti eksperimentą 

                    Nepamirškite grįžę į namučius nusiprausti su muilu rankyčių 

                    O dabar eksperimentas: spalvą keičianti gėlė. 

Reikės:  stiklinio indo, vandens,  rašalo (galima guašo, maistinių dažų…), balto gėlės žiedo ir 

šaukšto. 

 

 



                     Belaukiant kada gėlės pakeis spalvą, siūlom nuotaikingą muzikinę šokio mankštą. 

Mankšteles  rasite nukopijavę nuorodas. 

https://www.youtube.com/watch?=LIFxK6NdDq8Llist   

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys-5ow 

 

                     Pasimankštinus, pašokus galima pasigaminti vaisių desertą (su tėvelių pagalba). 

Jeigu neturite visų ingredientų dėkite tuos kuriuos turite 

  

 

            

 Skanaus           

 

https://www.youtube.com/watch?=LIFxK6NdDq8Llist
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys-5ow


                      O jūs ar žinote, kad  gyvūnėliai ir paukšteliai turi savo mamas? Gal įvardinsit ką 

matote paveikslėlyje? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                       Linkėjimus jums siunčia mokytojos Gerdos  Višta Raibukė su savo viščiukais. 

Paskaičiuokite viščiukus. 

 

 



 

                      Skuba pasisveikinti ir Triušė Pilkė su būriu striukauodegių triušiukų iš mokytojos 

Gerdos ūkio, suskaičiuokite ir juos. O gal vardus jiems  sugalvosite. 

 



 

Smagiai praleidus dienelę atėjo laikas ir pasakai. Pasiklausykite ,,Žalia pasaka“. Ją rasite 

nukopijavę nuorodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=K3hr2-NoeTU. 

 

Dėkojame Benitai už laiškelį 

 

                   Tuo laiškelį - užduotėlę ir baigėme. Būkite sveiki, linksmi, nuoširdūs, padėkite savo 

mamytėms namų ruošoje. O mes Jūsų lauksime sugrįžtančių į grupę. 

                    SVEIKINAME SU GIMTADIENIU: 

                                                               
 

Dovydą, Motiejų, Natą, Maksimą, Robertą 

 Apkabiname stipriai stipriai 

 Sveikiname visas Mamas, būkite mylimos !!! 

 Lauksime Jūsų laiškučių – rašykite mums: 

ligeikienebeata@gmail.com; gerduteluscinskiene@gmail.com 

  

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

Beata, Gerdutė, Viktorija ir mokytojų padėjėja Ania 

https://www.youtube.com/watch?v=K3hr2-NoeTU
mailto:ligeikienebeata@gmail.com
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