
Sveiki, mūsų mielieji „Boružiukai“, 

 

Jūsų visų mes labai pasiilgome! 

Tikimės, kad esate sveiki ir visi linksmai leidžiate laiką su savo šeima. 

 Veikloms namuose  gegužės 4-8 d. siūlome temą/idėją „Transporto priemonės“. 

                                     

Šios savaitės tikslas: plėtoti žinias apie įvairias transporto priemones: (lengvieji 

automobiliai, traukiniai, laivai, lėktuvai... ), aptarti kaip  mes  keliaujame... 

    Kartu su tėveliais pasikalbėkite apie transporto priemones: 

             -Transporto priemonė – kas  tai? Kam skirtos transporto priemonės? 

            - Kuo jos skiriasi?  

            - Kokia transporto priemonė pati lėčiausia? 

            - Kokia pati greičiausia? 

            - Kaip manote,  kokia transporto priemone galima greičiau nukeliauti: lėktuvu ar  

              laivu? Kodėl? Atsakymą nupieškite. 

           - Kaip manote, kur Lietuvoje galima plaukti laivu?  

           - Kokiomis transporto priemonėmis jūs jau keliavote, kur keliavote, o kokiomis 

            dar ne.. 

            Sukonstruokite arba nupieškite savo šeimos transporto priemonę – nepamirškite    

            nufotografuoti ir su mumis pasidalinti... Prisiminkite savo keliones... 

            O savo žaislų dėžėje ar daug turite mašinų, lėktuvų, laivelių – suskaičiuokite. 

 



 

 

 

PLAUKIAM VALTELE 

Bėga takas per pievelę, 

Mus jis veda prie upelio. 

Plauksim mudu valtele, 

Tėtis prieky, aš – gale. 

   Mūsų valtis sparčiai plaukia, 

O krante vaikučiai šaukia. 

Plaukt visi kartu norėtų, 

Tik valtelėj maža vietos. 

O paskui pakelsim burę 

Ir nuplauksim iki jūros. 

Perskaitę eilėraštuką pasakykite, kokia transporto priemone keliavote?  

Kokiu garsu prasideda žodis „Valtelė“.  

Sugalvokite dar 5 žodžius, kurie prasidėtų garsu V. 

 Pabandykite vandenyje plukdyti sušaldytų ledukų ,,laivelius“, kol jie ištirps. Taip 

susipažinsite su sąvokomis  (šilta, šalta, tirpsta, plaukia, skęsta).  

Meskite į vandenį įvairius daiktus ir stebėkite, kas plaukia, o kas skęsta... Kaip manote, 

kodėl taip vyksta? Paprašykite, kad Jūsų paaiškinimus tėveliai užrašytų. 

                                    

 

 

 

Kartu su tėveliais 

perskaitykite eilėraštuką 

,,Plaukiam valtele“ 

 

 

 



 

  Įminkite mįsles: 

Didelis paukštis storu balsu kurkia. (Lėktuvas) 

          Vienas bėga, vienas veja. (Dviratis) 

Širdis geležinė, batai guminiai,  o akys stiklinės. (Mašina) 

                              Daug namukų per lauką nurūko. (Traukinys) 
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Pakartokite prielinksnius: „TARP, VIRŠ, UŽ“ 

 

Šeimos nariai suskirstomi poromis. Naudojami popieriniai kamuoliai. Tėveliai pasako 

prielinksnį „TARP“, vaikai padeda kamuolį tarp kojų; tarp dviejų šeimos narių; tarp 

kėdučių... , 

kai pasako prielinksnį „VIRŠ“ - reikia palaikyti kamuolį virš galvos; virš kėdutės, 

pasidėti knygą ant žemės, o kamuolį laikyti virš... 

kai pasako prielinksnis „UŽ“  - vaikai  nusimauna šlepetes ir pasideda jas priešais save, 

o kamuolį už nugaros. Pakeisti kamuolį pasidėti prieš save, šlepetes - už nugaros.  

Sustokite į vorelę, kiekvienam pasakykite, už kurio šeimos nario nugaros jūs stovite 

(pvz.: aš stoviu už tėčio, aš stoviu už mamos...).  

Sugalvokite  daugiau žaidimų su šiais prielinksniais. Sėkmės! 

 

 

 

 

                                                                 

 

Atlikimas: 

Atsisėskite ant kilimėlio,  ant delno padėkite plunksnelę (popieriaus skiautelę), įkvėpkite 

pro nosį ir lengvai iškvėpdami pūskite plunksnelę... 

Pratimo imitavimo pavyzdžiai: plunksnelės skraidinimas; popierinių vabalėlių/paukštelių 

skraidinimas. 

 

 

 

Kviečiame kartu 

su tėveliais 

pasimankštinti 



 

 

 

 

 

 

Pripūskite čiužinį ir patieskite jį ant grindų, pasiimkite du kastuvėlius ir jau 

esate sudužusio laivo keleiviai. Grindys yra vandenynas, čiužinys – valtis, kastuvėliai – 

irklai. Kai vandenynas yra ramus, dairotės, ar netoliese nepraplaukia laivai, akimis 

ieškokite tariamų žuvėdrų ir vandenyje šokinėjančių delfinų. O kai vandenyne kils audra, 

stipriai vienas kitą laikykite, kad neiškristumėte iš valties ir nepatektumėte rykliui tiesiai 

į nasrus. 

 

                                  

  Priemonės:                     

         plastikinis indas, 

                actas, 

                      soda, 

                            maistiniai dažai, 

                                   indų ploviklis. 

Atlikite smagų eksperimentą 

„Putojantis krokodilas“ 

Siūlome žaidimą  

„Buriuok vandenyne“ 
 

 



     

 Darbo eiga: 

Į plastikinį indą įpilkite acto, indų ploviklio ir maistinių dažų. Supurtykite. Į servetėlę 

įvyniokite sodą ir supilkite į plastikinį indą. Sumaišykite ir stebėkite kaip putoja 

,,krokodilas“. 

 

 

 

 

 

 

Idėjos darbeliams 



 

 

 

      

Savo laiškutį - užduotėlę baigėme. Linkime nesirgti ir smagiai leisti laiką namuose. 

Labai laukiame jūsų laiškučio! 

Jūsų mokytojos Irma, Ramunė ir padėjėja Onutė. 

Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com  austejarakauskaite@gmail.com 

Apsikabiname kartu!!! 

 

 

 

 

 

 

 


