
Sveiki, mūsų mažieji ,,Žiogeliai”  

 

                       Prabėgo jau nemažai laiko, kai mes su Jumis bendraujame tik laiškeliais. Mes Jūsų 

labai  pasiilgome. Laukiame sugrįžtančių, kad galėtume Jus apkabinti, kartu žaisti, dainuoti, 

sportuoti, klausytis pasakų … Smagiai kartu leisti laiką. 

                       Norime padėkoti Tėveliams už nuotraukas, už kartu atliktus darbelius, laiškelius, 

kuriuos siunčiate mums. AČIŪ JUMS !!! 

                        Vaikai, norim  paklausti, ar žinote ką švenčiame gegužės mėnesio pirmąjį 

sekmadienį? Ogi Mamos dieną!  

 

 

 



                         Taigi  ir balandžio 27 –  30 d. siūlome Jums temą/idėją ,,Mano Mamytė‘‘ 

                         Gal galite, su tėvelių pagalba, išmokti eilėraštuką, skirtą mamytėms? 

Mamyte! 
Mama! 
Mama! 
Šaukiu  tave balsu. 
Tai tu, mamyte mano, 
Gražiausia iš visų. 
 
Tai tu, mamyte  mano, 
Švelniausia iš visų, 
Nuo tavo giedro šypsnio 
Visuos namuos šviesu. 
Pirma žolelė prausias 
Saulutės spindesy. 
Esi pati geriausia, 

Nes mano tu esi.           

(V.Palčinskaitė) 

 

                 Pasimokius eilėraštuko galima ir darbelį padaryti.  

 

 



             

 

     Manau tėveliai padės Jums iškirpti savo nusipieštą rankytę. Nuspalvinkite patikančia spalva ir 

gausite atviruką mamai . 

 



                   O po darbelių galima ir smagiai pasimankštinti. Siūlome smagią ,,Marsiečių 

mankštelę“ skirtą kiekvienai savaitės dienai. Pakvieskite kartu pasimankštinti ir savo šeimos 

narius. Visas mankšteles rasite nukopijavę nuorodas. 

 

Pirmadienis:      https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs 

Antradienis:      https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg&t=1s 

Trečiadienis:      https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU 

Ketvirtadienis:     https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI&t=21s 

Penktadienis:      https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw 

                   Tikimės mankštelės patiks ir linksmai  pasimankštinsite su Marsiečiu  

 

                    Žinote, kad ir naminiai paukščiai, gyvūnėliai irgi turi savo mamas ir tėčius.  
Pasižiūrėkite nuotraukas iš jūsų mokytojos Gerdutės ūkio: 
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                              Pabandykite kartu su tėveliais , paeksperimentuoti gal patiks  

 Eksperimentas „Vulkano išsiveržimas“ 
  
Jums reikės: 

laikraščių masės; 
plastikinio butelio; 
acto; 
sodos ( 1valg.šaukštas); 
miltų (2valg.šaukštai); 
maistinių dažų  arba guašo (geltonos, raudonos arba oranžinės spalvos). 
  
Eiga: 
Iš laikraščių masės padaryti „vulkano kraterio formą“.  Į jo vidurį įstatyti plastikinį butelį. Į butelį 
pilame actą (maždaug iki pusės butelio).Tada žiupsnelį maistinių dažų suberiame į miltus, juos 
išmaišome ir supilame į butelį. Galiausiai supilame sodą ir laukiame „išsiveržimo“. 
  
 
Kas vyksta? 
Sumaišius sodą su actu vyksta cheminė reakcija, kurios metu susidaro putos. Jos pakankamai 
stipria srove išteka iš butelio. Kadangi buvo suberti maistiniai dažai, srovė veržiasi spalvota, 
panaši į lavą. Su vaikais galima kalbėtis apie kalnus, ugnikalnius. 
 

 
 



                    O kad būtų linksmiau atlikti bandymą galite pasiklausyti dainelės  ,,Aš širdyje labai 
myliu savo mamą”, kurią atlieka vaikų grupė ,,Džimba”. Dainelę rasite nukopijavę nuorodą: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4 
 

 

                    Prieš miegelį pasiklausykite Vytės Nemunėlio eiliuotos pasakos ,,Meškiukas 

Rudnosiukas“. Pasakėlę  rasite nukopijavę nuorodą 

Gero klausymo   https://youtu.be/Z8dIB2NL3ys  

 

                      Laiškelį baigėme,  iki greito susitikimo. Lauksime Jūsų laiškelių. 
Rašykite mums   linakeizikiene@gmail.com 
                             gerduteluscinskiene@gmail.com 
 

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Lina, Gerdutė 
Ir mūsų padėjėja: Danutė 
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                         Nuspalvinkit: 

 

 

 

 



 


