
Sveiki, mūsų vaikai! 

 

Manome, kad visiems mums sekasi puikiai. Rašome vieni 

kitiems laiškus, kuriame video istorijas, net susitikome  virtualiai 

vieni su kitais ZOOM programėlės pagalba!!! Buvo puiku, atrodo, lyg 

ir nebuvome išsiskyrę. Tikimės, jog prie mūsų virtualaus vaizdo 

prisijungs vis daugiau mūsų grupės draugų. Jūs atrodėte lyg būsimi 

Pirmokai! 

Netrukus jau ir balandžio mėnuo baigsis. Bet mus pasitiks 

gegužė su savo gražiausia švente.  

Tau, mano Mamyte, pirmieji, pirmieji žiedai... 

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Kaip 

pavasaris džiugina pasaulį, taip ir mes stengiamės pradžiuginti mus 

mylinčias Mamytes. Sakoma, kad gražiausios dainos yra apie Mamą, 

o gražiausios gėlės – Mamai. Tad apiberkime savo Mamytes 

gražiausiais žodžiais bei pavasariniais žiedais.  

 

        Žibuoklėm pražydę                        Nuo saulės nušvitę 

       Šilelio, šilelio šlaitai.                     Žiedai su rasa, su rasa. 

       Tau, mano mamyte,                       Tau, mano mamyte, 

      Pirmieji, pirmieji žiedai.              Saulutės, saulutės šviesa.  

 



SAVAITĖS TEMA 

„TARP ŽIEDŲ“ 

Balandžio 27 – 30 d. 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 Gebės atpažinti 3 – 5 pavasarines gėles; 

 Įvardys, kas svarbu draugiškiems santykiams palaikyti, mokysis 

gerbti kito nuomonę; 

 Susipažinęs su bitėmis, stengsis tiksliai žaisti imitacinius 

žaidimus, gebės pamėgdžioti bičių dūzgesį, parinkti garsą 

tinkamai situacijai; 

 Pakartos žinomas geometrines figūras, susipažins su 

šešiakampiu.  

 Atlikti ,,OPA PA“ pratybų 1 - 7 lapų užduotis (balandžio mėn.), 

imtinai. 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 Pavasario požymiai; pumpuras, sprogti; brinkti, kačiukai, 

blindė, žiedlapis, avilys, 

korys, šešiakampis. 

RAIDĖ – Ū.  

ŠEŠIAKAMPIS 

 

 

 



ŠIAI PUIKIAI SAVAITEI SIŪLOME IDĖJAS: 

 

 Sugalvokime gražių žodelių apie mamą, močiutę, pvz.: mamytė, 

motulė, mamutė ir pan. 

 Kviečiame pažaisti viktoriną „Pirmosios pavasario gėlės“- 

pasakykime gėlių pavadinimus. Nuoroda žemiau:  

https://youtu.be/LbvFQqLuXdk 

 Išmokime eilėraštuką, o gal tik prisiminkime: 
 

 

Tau, mano mamyte! 

 

Žibuoklėm pražydę 

Šilelio, šilelio šlaitai. 

Tau, mano mamyte, 

Pirmieji, pirmieji žiedai. 

 

Nuo saulės nušvitę 

Žiedai su rasa, su rasa 

Tau, mano mamyte, 

Saulutės, saulutės šviesa. 

 

Paukšteliai parskridę 

Čiulbės kas diena, kas diena.             

Tau, mano mamyte, 

Gražiausia, gražiausia daina.  

 

Tu mažą – mažytę 

Mane auginai, auginai. 

Mama, aš mylėsiu 

Tave amžinai, amžinai!  

 Mūs 

 

https://youtu.be/LbvFQqLuXdk


 

 

 

 Mūsų draugė Danielė vėl skuba mums į pagalbą, siūlo sukurti 

bendrą piešinį „Mūsų pieva“. Pakvieskime visus šeimos narius 

ir kartu nutapykime savo šeimos piešinį! 

 Sukurkime Mamytei, Močiutei šventinį atviruką, o gal net 

karūną?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besidžiaugdami geru oru, paieškokime šalia savęs įvairiaspalvių 

žiedų, sprogstančių pumpurų ir sukurkime savo Mamytei, 

Močiutei pavasarinę puokštę. Ir kartu pasiklausykime: 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR1xmC4_5SJ7ayRkM4uNf4zU6iHFx2EP9LnxxwSk-

5g6VEAQq4NUnNiE4ZM.  

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xmC4_5SJ7ayRkM4uNf4zU6iHFx2EP9LnxxwSk-5g6VEAQq4NUnNiE4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xmC4_5SJ7ayRkM4uNf4zU6iHFx2EP9LnxxwSk-5g6VEAQq4NUnNiE4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xmC4_5SJ7ayRkM4uNf4zU6iHFx2EP9LnxxwSk-5g6VEAQq4NUnNiE4ZM


  

 Prisėdę šventinę dieną, kartu su savo šeimos nariais, žaiskime šį 

smagų judrų žaidimą. Reikės kauliuko ir ėjimo figūrėlių: 



 LINKSMAI ŠVĘSKIME MOTINOS DIENĄ  IR KARTU 

DAINUOKIME ŠIAS DAINELES: 

- https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk&feature=share&f

bclid=IwAR073dh81WX_nhVi0dr4CJTpqEq9lj6voI1dywm-

DfMU16rXb4hO__jXY-g 

- https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-

x4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UJS5dTA4uMcLmMjcJgZyQc9

3oivAlZtY4No79AoG-OMJpLMkIdapUIgI 

- https://www.youtube.com/watch?v=JQqLW5E_5fo&feature=share&f

bclid=IwAR3C969Y0LhnAbKjZPg5CbJSmtRXY_kLRaOpeURDzeG

d6mZizxB7g-e4cNM 

- https://www.youtube.com/watch?v=bGH4kEFxdQs&feature=share&f

bclid=IwAR0VFmzWxXbwFW_2HUbixjhQ_h-

yUdW3Mm_vXJGm8QdwvrlnN9huK4xUABs 

Linkime Jums šventiškos savaitės, gražių akimirkų bei šiltų 

emocijų. Lauksime Jūsų laiškelių bei nuotraukų adresu 

voriukai.peledziukas@gmail.com. Taip pat nepamirškite sekti 

informacijos Padlet skelbimų lentoje bei dalyvauti Voriukų vaizdo 

pokalbyje per ZOOM programėlę.  

Plaukite rankas ir likite sveiki! 😊 

Mokytojos Elvyra, Lina ir Viktorija 
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