
Sveiki, mielieji ,,Šimtakojai“, 

 

Laikas bėga labai greitai. Net nepajutome, kaip dar viena savaitė 

praskriejo. Mes labai džiaugiamės, kad turėjome  galimybę pabendrauti su tėveliais 

telefonu. Puiku, kad visi sveiki, linksmi, kad esame labai pasiilgę vieni kitų... 

Siunčiame nuoširdžius palinkėjimus nuo šeimininkėlės Dalytės. Ji pasiilgo jūsų visų 

labai labai... 

Gegužės 4 -8 d. veiklai namuose siūlome temą/idėją ,,TRANSPORTO  PRIEMONĖS“. 

Transporto priemonės  yra skirstomos į 3 grupes. 

 Sausumos transporto priemonės. 

      

Oro transporto priemonės. 

    
Vandens transporto priemonės. 

     

UŽDUOTIS. Pavadinkite kiekvieną transporto priemonę, aiškiai ištarkite jos 

pavadinimą. Užduotėlę atlikti bus linksmiau, jei turėsite savo komandą (tėvelis, 

mamytė, broliukas ar sesutė...). 



Na, štai – viena užduotėlė jau atlikta!  

O dabar siūlome mintimis nusikelti prie jūros. Galima įsivaizduoti, kad 

dabar vasara, o jūs atostogaujame prie jūros. Ištark žodį JŪRA. Išgirsk kiekvieną 

garsą. Kiek šiame žodyje garsų? O gal žinote jūros, skalaujančios Lietuvos krantus, 

pavadinimą? Štai jums eilėraštukas. 

EILĖRAŠTIS ,,POPIERINIS KAPITONAS” 

 

Tai saulutės linksmas monas –  

Balon debesys sugūra.  

Popierinis kapitonas 

Pasiryžo plaukt į jūrą.   

 

Laukia inkaras pakeltas 

Burės įtemptos. Jau laikas. 

Ir per žydrą balą baltas 

Iškilmingai plaukia laivas. 

 

Eilėraštuką išmokite mintinai. 

Kyla vėjas. Vėtroj gęsta 

Saulės spindulys geltonas, 

Tik jokioj audroj neskęsta 

Popierinis kapitonas. 

 

 

Žinome, kad mėgstate minti mįsles. O kodėl jums nesurengus mįslių 

konkurso? Bus ir linksma, ir naudinga! 

MĮSLĖS 

 Sparnai  yra, o nelaksto, 

Kojų nėra, bet neprivysi. (Laivas) 

Du bėga, du veja 

Ir niekuomet neprigena.(Ratai) 



 

Darbininkas, kurio darbas sukti. Kas? (Automobilio motoras) 

 

Baltas vabalėlis dangų raižo. (Lėktuvas) 

 

Žaidžiant įvairius žaidimus, neišsiversime be skaičiuočių. Siūlome tokią. 

SKAIČIUOTĖ 

Važiavo žmogus keliu, 

Jam sulūžo ratai. 

Kiek reikės vinių 

Ratams pataisyti, 

Pasakysi tu. 

- Trijų! 

- Viens, du, trys. 

 

O dabar metas pasportuoti. Siūlome mankštelę. 

                                              Mankštelė  

 

Išskleiskite didelį lapą ir paprašykite vaiko jį sugniaužyti į kamuoliuką. Be 

abejo,  rankų naudoti nevalia – tik kojų pirštukus! Šis pratimas lavina mažylio judesių 

koordinaciją ir aktyvina raumenis. 



 

 

 

Štai mes ir pasportavome. Manome, kas mankštelė jus pralinksmino, 

išjudino. Metas ir dailės darbelį padaryti. 

 

 



Jums reikės: popierinių ritinėlų, akvarelinių dažų, pieštuko, žirklių, adatos, 

siūlo ir klijų. 

 

Kad mūsų traukinukas būtų nuotaikingesnis, popierinius ritinėlius 

nuspalvinkite akvarele. Iš storesnio popieriaus iškirpkite traukinio ratukus, 

juos nudažykite. Traukinuko kaminą mums atstos taip pat nudažyti popieriniai 

ritinėliai.Būtinai į pagalbą pakvieskite tėvelius, kad prižiūrėtų, kaip sekasi 

kirpti. Dažams išdžiuvus, jau galima sujungti traukinuko vagonėlius. Čia 

neišsiversite be suaugusiųjų pagalbos. Naudodami adatą ir siūlą ir sujungsite 

vagonėlius į traukinuką. Prie vagonėlių priklijuokite ratukus. Dar trūksta 

kamino! Jį padarykite taip, kaip parodyta paveikslėlyje. ŠTAI IR LINKSMASIS 

TRAUKINUKAS! 

 

 

O gal linksmasis traukinukas mus nuveš į skaičių šalį? 

 

 

Prisiminkite skaičiukus. Skaičiuokite nuo 1 iki 10 garsiai, paskui tyliai 

(mintyse). Bandykite skaičiukus pirštuku parašyti ore. Linksma, tiesa? 

 

O štai ir užduotėlė skaičiavimui. Padėkite katinėliui susitvarkyti su 

skaičiukais. Lapeliuose parašyti skaičiai. Šalia ( skaičiaus dešinėje) taškučiais 

pavaizduotas skaičius. Pieštuku apvedžiokite tą skaičių. Kartu su tėveliais ar 

vyresniais broliukais ir sesutėm pakartokite sąvokas ,,kairė”,  ,,dešinė”.  

Sugalvokite žaidimų sąvokoms ,,kairė” ir  ,,dešinė” įtvirtinti. Lauksime 

jūsų pasiūlymų. 

 

Gal prisimenate, mes mokėmės pasakyti, katras skaičius yra už kurį 

didesnis, ar mažesnis? Pvz. , skaičius 5 yra didesnis už 4, bet mažesnis už 6.  

Pagal šį pavyzdėlį pateikite savo pavyzdžių. 

Padėkite katinukui nubraukti nereikalingus skaičiukus. 

  

 

 SĖKMĖS, ATLIEKANT UŽDUOTĖLĘ! 



 



Siūlome atlikti įdomų eksperimentą. 

 

 

                                               Eksperimentas  ,,Popierinis tiltas“ 

                                              Priemonės: 

trys stiklinės su vandeniu, 

du popieriaus lapai. 

Darbo eiga : 

Pastatykime dvi stiklines su vandeniu netoli viena nuo kitos ir ant viršaus 

uždėkime išilgai sulenktą popieriaus lapą. Pabandykime uždėti trečią stiklinę su 

vandeniu ir pamatysime, kad popierius jos nelaiko. Imkime antrąjį lapą ir jį 

lankstykime klostėmis. Popierius atlaikys stiklinės svorį. 

 

 

 

 



Štai ir visos mūsų parengtos užduotėlės.  Išsirinksite, kas jums 

įdomiausia, aktualiausia.  

Labai lauksime jūsų laiškelių. Rašykite, kaip sekasi, siūlykite savo idėjas, 

siųskite nuotraukas. Visus stipriai apkabiname ir tariame: 

 

IKI KITO KARTO!!! 

 

MOKYTOJOS VIOLETA, IRMA IR DANUTĖ 

 

Mums rašykite: 

violeta0325@inbox.lt 

austejarakauskaite@gmail.com 

danuciute@gmail.com 

☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺ 
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