
Sveiki, mielieji ,,Šimtakojai“, 

Už lango gražus pavasaris – šviečia saulutė, žaliuoja žolytė, žydi 

pavasariniai žiedai. Kartais tik vėjelis šaltokas papučia, bet, tikimės, kad jums 

neliūdna namie, kad visi jaukiai leidžiate laiką su savo šeima... O mes ir vėl 

sveikinamės su jumis laiškučiu, linkėdamos likti sveikais ir linksmais. 

 

Balandžio 27 - 30 d. veiklai namuose siūlome temą/ idėją ,,Pavasarį žydinčios gėlės“ 

                       

 

Ar pasigrožėjote su tėveliais mūsų  atsiųstais gėlių paveikslėliais? O gal 

žinote šių pavasarinių  žiedų pavadinimus? Priminsime, kad kai kurios gėlės auga 

darželiuose prie namų, o kai kurios – miške.  

 

UŽDUOTIS. Aiškiai ištark šių gėlių pavadinimus. Pasakyk, kurios gėlės auga miške, 

kurios – gėlių darželiuose. 

 

Koks pirmas žodžio GĖLĖ  garsas? 

Kiek garsų žodyje GĖLĖ? 

Kuris žodis labai panašus į žodį GĖLĖ? 

Kodėl žmonės augina gėles? 

 

 



O dabar siūlome padeklamuoti eilėraštuką ,,Tulpė“ 

   Tai pražydo tulpė rytą! 

 Negirdėta, nematyta. 

      Ir suknia pūsta raudona, 

   Žali lapai du prie šono, 

     Stovi ant mažos kojytės 

Ir iškėlus galvą švyti. 

 

 

- Vai neskink manęs, mažyte! 

Aš dar noriu daug matyti! 

Noriu vėjy pasiūbuoti 

Ir drugelį palinguoti. 

Noriu saulei padėkoti 

Ir gėlelėm padainuoti. 

       

Eilėraštuką išmokime mintinai.  Pagalvokime, kaip švelniai, maloniai 

galima pavadinti tulpę, pvz. tulpelė, tulpytė ir pan.  O  dabar visi švelniai 

pavadinkime rožę, žibutę, narcizą... 

Žaidžiant žaidimus, naudojame skaičiuotes. Siūlome tokią skaičiuotę: 

Ak, vija pinavija 

Jau pražydo kaip lelija, 

Ak varvarum, tykum takum, 

Ei džium zakt! 

 



Smalsučiams ,,Šimtakojams“ yra paruoštas eksperimentas. Įdomu, ar ne? 

„ŠOKANČIOS UOGYTĖS“ 
 
PRIEMONĖS: razinos, gazuotas vanduo.  

TIKSLAS: razina yra sunkesnė už vandenį ir nuskęsta. Kadangi vandenyje anglies dioksidas virsta 

angliarūgšte, jos burbuliukai aplimpa raziną ir iškelia ją į paviršių.  

EIGA: butelis atsargiai atsukamas ir jo turinys lėtai supilamas į stiklainį. Į jį įmetamos kelios razinos. 

Jos pradeda „šokti“, tai kyla aukštyn, tai leidžiasi žemyn.  

REZULTATAS: razina, nusileidusi žemyn, aplimpa angliarūgštės burbuliukais ir pakyla aukštyn. 

Paviršiuje burbuliukai sprogsta, ir razina nusileidžia žemyn. Tą patį eksperimentą galima atlikti su 

ryžiais. 

   

O dabar jau laikas ir pasimankštinti.  Ar atliekate namuose rytinę 

mankštą? Mes jums pasiūlysime tokią. 

Mankštelė 

Atlikimas: klūpint ant žemės, remiantis delnais į grindis, pūsti stalo teniso 

kamuoliuką pro vartus, padarytus iš dviejų stovelių. 

 

 



Ar patiko mankšta? Žinome, kad sportas naudingas sveikatai. Tada virusai 

bus nebaisūs! 

Jūsų darbščios rankelės padaro nuostabius dailės darbelius. Jei bus 

sunku, šalia jūsų puikiausi pagalbininkai – mamytė ar tėvelis! 

Reikalingos priemonės: 

– spalvotas kartonas; 

– dvipusė lipni juostelė arba guma; 

– žirklės. 

 

Nusipieškite žibutės žiedą ir lapelius. Pasidarykite šabloną, kurį perkelsite 

ant spalvoto kartono. 

 

 

 

Detales iškirpkite. Žiedlapius truputį užrieskite žirklutėmis.  Gėlės viduriuką darėme 

dvigubą, nes  žibutė turi kuokelius.  O gaminome taip: iš balto popieriaus iškirpome 

apskritimą, aplink kraštelį šiek tiek įkirpome ir suspaudėme (susukome)  pirštukais. 

 

 

 



Iš blogosios pusės prilipinkite lipnią juostelę ir priklijuokite prie atviruko pagrindo. 

 

 

 

 

 

Štai ir pagaminome žibuoklę. Ar gi ji ne puiki? 

O dabar metas skaičiams. Žinome, būsite matematikais, nes pažįstate 

skaičius, mėgstate skaičiuoti… Prisiminkite skaičius, mintyse suskaičiuokite nuo 1 iki 

10… Taip taip, žinome, kad mokate skaičiuoti ir daugiau! Prisimenate, kaip daržely, 

,,RYTO RATO“ metu skaičiuodavote, kiek vaikučių susirinko į grupę?.. Buvo taip gera. 

Bet, nenusiminkite! Mes ir vėl greit susitiksime!.. O dabar linksma užduotėlė – 

susikaupkite! 

 



 



 



Štai ir visos mūsų jums parengtos užduotėlės. Savo laiškelį baigiame. 

Lauksime labai mielų jūsų laiškučių.  

Labai ačiū, kad mums rašote, siunčiate nuotraukas, pasidalijatės savo patirtimi . 

Likite sveiki, būkite laimingi, mielieji! 

Labai jus visus mylime!!!♥♥♥♥♥ 
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