
Sveiki, vaikai ir tėveliai! 

Džiaugiamės, kad visi taip aktyviai bendraujame ir 

nepamirštame vieni kitų. Ačiū už Jūsų laiškus, nuotraukas, video! 

Smagu ne tik skaityti, kaip Jums sekasi, tačiau ir Jus pamatyti. 

Tikimės, kad gražiai praėjo sekmadienį buvusi šventė – Motinos 

diena.   

Štai ir sulaukėme gegužės  mėnesio – paskutinio pavasario 

mėnesio. Nepastebėsime, kaip greitai šis mėnuo prabėgs ir Jūs 

žengsite pirmus žingsnius mokyklos link... Ar pastebėjote, kad 

išmokome visas raideles? 

Šios savaitės tema/idėja „Dovanų dirbtuvėje“. Ar žinote, 

kas yra dovana? Dovana gali būti ne tik daiktas, bet ir gražus 

sveikinimas, dainelė, eilėraštis ar vaidinimas. Pagalvokite, ką galima 

padovanoti savo artimiesiems, draugams. Pasidalinkite savo idėjomis.  

Kas Jums yra šeima? Ar žinote, kad šeima gali būti laikoma 

net grupėje ar klasėje ilgą laiką leidžiantys vaikai? Tad ir mes visi, 

,,Voriukai“, esame didelė šeima. Artėjant Šeimos dienai (gegužės 15 

d.), pakalbėkime, ką mėgstate veikti kartu su šeima, kokia Jūsų 

mėgstamiausia veikla ir kokios jūsų šeimos  tradicijos. Pasidalinkite 



savo įspūdžiais ir su mumis!  

 

SAVAITĖS TEMA/IDĖJA 

„DOVANŲ DIRBTUVĖJE“ 

Gegužės 4-8 d. 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 Remdamasis asmenine patirtimi, gebės paaiškinti šeimos 

sąvoką, įvardys 2-3 šeimos taisykles, įpročius, supras, koks jo 

vaidmuo šeimoje; 

 Menines užduotis stengsis atlikti laikydamasis žodinių 

instrukcijų, taupiai naudos reikalingas medžiagas, užbaigs 

darbelius, savarankiškai susitvarkys darbo vietą; 

 Noriai dalyvaus, visiems kartu kuriant spektaklį, stengsis tiksliai 

atkartoti veikėjų žodžius, išmoktus kūno judesius ar mimiką.  

 Atlikti ,,OPA PA“ pratybų 1 - 7 lapų užduotis imtinai. 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 Šeima, dovana, rytas, vakaras, dienotvarkė, tekstas, sakinys, 

žodis. 

TEKSTAS, SAKINYS, ŽODIS. 

PARA (rytas, diena, vakaras, naktis). 

 

 



 

 

 

ŠIAI PUIKIAI SAVAITEI SIŪLOME JUMS IDĖJAS!!! 

Dienotvarkė  

 Kokia yra Jūsų dienotvarkė? Papasakokite apie savo dieną 

keliais sakiniais.  

 O kas yra para? Daugiau apie parą sužinosite, pažiūrėję video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M  

,,Užaugink šeimos medį – apkabink mėnulį“ 

 Siūlome Jums sukurti dovaną savo šeimai – nupiešti Šeimos 

medį „Užaugink šeimos medį – apkabink mėnulį“. Medžio 

kūrimas sudomins ne tik Jus, bet ir tėvelius, senelius, kurie 

https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M


prisidės prie unikalios šeimos atkūrimo istorijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė užduotis – stiklinio butelio puošimas.  

Galima rinktis bet kurį variantą. Reikia: 

 nudažyti butelį guašu horizontaliomis arba vertikaliomis 

juostomis (kai nudžius, nupurkšti plaukų laku, kad neteptų 

rankų); 

 apklijuoti plastilino virvelėmis, paliekant tarpus, o į juos 

įklijuoti iš virvelių susuktų gėlyčių arba paprasčiausių 

skrituliukų; 



 prikarpyti spalvotų skrituliukų 

(galima naudoti lipnius spalvotus 

taškelius – būna tokių lipukų) ir 

margai nutaškuoti visą butelį, paskui 

juodu žymekliu vingiuoti takelius 

tarp taškelių ir sukurti vitražą.  

Tai gali būti puiki dovana – vazelė!  

Sukurkime dovaną draugui 

 Susekite savo gražiausius piešinius į albumą. Albumą 

dekoruokite ir padovanokite jį 

savo draugui.  

 

 

 

 

 

Siūlome sukurti savo šeimos spektaklį 

 Pasirinkite savo mėgstamiausios pasakos ištrauką, 

pasiskirstykite vaidmenimis, kas ką vaidins. Pasigaminkite savo 

personažo atributus (karūną, apsiaustą, kaukę ir pan.) ir išmokite 

savo žodžius. Pabandykite  suvaidinti su savo šeima. Be to, tai 

gali būti puiki dovana, kuria galite nustebinti savo artimuosius...  



 

 

 

 

 

Mano pagalbos ratai  

 Prisiminkite mūsų jaukias grupės akimirkas, kai kalbėdavome 

apie jausmus ir emocijas. Ši užduotėlė svarbi, nes ji padės 

pasirinkti asmenis, kurie galėtų suteikti pagalbą kasdienėse ir 

sudėtingose situacijose. Svarbu, kad žinotumėte, kad visada 

šalia yra suaugęs žmogus, į kurį gali kreiptis pagalbos.  

 Sugalvokite su savo artimaisiais 

sudėtingą situaciją. Pakalbėkite, į 

ką konkrečiai kreiptųsi pagalbos, 

jei ištiktų nelaimė šioje 

situacijoje (pvz.: policininką, 

mokytoją ir t.t.) 

Linkime Jums gražių akimirkų bei šiltų emocijų, gaminant 

dovanėles ir leidžiant laiką šeimos apsuptyje. 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.  

Plaukite rankas ir likite sveiki! 😊 

mailto:voriukai.peledziukas@gmail.com


Mokytojos Elvyra, Lina ir Viktorija 

 

 

 

 


