
                                                                        

Sveiki, mūsų mieli ,,Laumžirgiukai“! 

Kaip sekasi? Tikimės, kad esate visi sveiki ir linksmi! 

  Atšilo oras ir gal greitai galėsime visi keliauti, važiuoti, pamatyti kažką nauja, nematyta, kad ir 

netoli mūsų gražioje Lietuvoje! Jūs mėgstate keliauti? Mes -  labai!!! 

 Prisiminkite linksmą Raudonkepuraitės dainelę, jūs ją žinote ir dainuokite kartu  

https://www.youtube.com/watch?v=DvAZDXaOU0E 

Gegužės 4 – 8 d. siūlome temą/ idėją ,,Aš keliauju“. 

 

Apžiūrėkite paveikslėlį, pavadinkite transporto priemones. Transporto priemonėmis 

iš vienos vietos į kitą perkeliami žmonės ir kroviniai, galima keliauti įvairiais būdais- 

oru, vandeniu, ant žemės... Pasakykite, kokiu transportu  jūs keliavote? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvAZDXaOU0E


 

Paspauskite šią nuorodą – čia slepiasi dainelė apie mažas mašinėles: 

https://www.youtube.com/watch?v=2OjvxTqvmUk . 

 

Kiek ir kokių spalvų jūs turite žaislinių mašinėlių ?  

Suskaičiuokite, kiek ratų turi mašina?  

Pabandykite  nupiešti savo mašinytę/es. 

O  kuo dar galite važiuoti? 

Tikimės, kad  visa šeima ,,keliaus“  kartu su dainele ,,Spalvotas garvežiukas“, tik paspauskite šią 

nuorodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=2OjvxTqvmUk
https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI


 

Kokios spalvos buvo paminėtos dainelėje? 

Pažiūrėkite, kiek vagonų turi šis traukinukas?  

Iš kaladėlių, dėžučių sukonstruokite savo traukinuką, gal juo galės keliauti ir 

jūsų žaisliukai?  

Sukurkite pasaką, istoriją apie žaislo/ų kelionę.... 

https://www.youtube.com/watch?v=0a_lOK9rbRs   daina ,,Turiu laivelį mažą“. 

 

Ar patiko dainelė apie laivelį? Pažiūrėkite, kelių dalių paveikslėlis? Kokios spalvos 

laivelis? Kiek jame langelių? 

 

Pažiūrėkite, kas čia? (lėktuvėlis) Kaip jis juda? (važiuoja, plaukia, skrenda). 

Pažaiskite žaidimą ,,Kas skrenda, plaukia, važiuoja , eina?“. Pvz.: tėtis sako: 

,,gulbė“, vaikas atsako – plaukia, mamytė sako: ,,autobusas“, vaikas atsako – 

važiuoja (naudokite šiuos žodžius: valtis, debesėlis, oro balionas, aitvaras, 

troleibusas, musė, žmogus“ ir t.t.). 

https://www.youtube.com/watch?v=0a_lOK9rbRs


 

Pasakykite, ką matote paveikslėlyje? Tikimės, kad pažinote šviesoforą. Ar matėte šviesoforą? Jis 

labai reikalingas, kad neatsitiktų  gatvėje avarijos. Manome, kad jūs žinote, kokiam šviesoforo 

signalui šviečiant galima eiti? Taip, tik šviečiant žalios spalvos signalui galima eiti.  O kai  dega 

geltonos, raudonos spalvų šviesoforo  signalai, ką reikia daryti? 

Tikimės, kad tėveliai užrašys jūsų ,,minčių lietų“ ir mums atsiųs.... 

Atspėkite mįsles: ,,Didelis paukštis storu balsu kurkia“ (lėktuvas). 

  ,,Du tekini tekėniuoja, gyvybę ant savęs nešioja, bet ne visuomet“ (dviratis). 

Paklausykite skaičiuočių - eilėraštukų, o gal bent vieną ir išmoksite: ,,Skrido oro  lėktuvėlis, jam 

sugedo motorėlis, kiek reikės vinių, pasakyki tu!”. 

    ,,Aš turėjau dviratuką,  

    Vienas ratas nesisuko, 

     Per kiemelį važiavau 

     Penkis zuikius sugavau. 

 

Tikimės, kad zuikių nepagausite, saugiai važinėsitės dviračiu ar triračiu  

Džiaugsimės, jei atliksite darbelius pasirinktinai, kas patinka. Labai lauksime jūsų 

el.laiškų, nuotraukų, video vaizdų įrašų, darbelių, siųskite laiškus iki gegužės 12 d. 

adresais  - danute1027@gmail.com , grigaraviciute.samanta@gmail.com 

Būkite sveiki, plaukite rankytes, saugokite save! 

 

Apkabiname visus  Danutė ir Samanta. 
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