
Mieli ,,Žiogeliai“,  

 

                Štai ir atskubėjo pas mus paskutinis pavasario mėnuo. Pasidžiaukime kartu atgyjančia 

gamta, pražydusiomis gėlėmis ir vis labiau mus šildančia saulyte. Jūs juk žinote, kad pavasaris 

kaip ir kiti metų laikai, turi tris mėnesius. Pabandykime juos išvardinti.  

 

               Kovas – pirmasis pavasario mėnuo (po žiemos). O žinote, kaip jį vadindavo mūsų 

senoliai? Ogi: karveliu, balandžiu, glušėku, burblėku, morčiumi, nes visi šie pavadinimai buvo 

siejami su gamtoje vykstančiais reiškiniais. Kovo mėnesį parskrenda daug paukštelių iš šiltų 

kraštų. Galima išgirsti ir varnėną, ir pempę. Mėnesio pabaigoje parskrenda ir gandrai.  

               Balandis – antrasis pavasario mėnuo. Senieji jo pavadinimai: aprilius, balundis, 

karvelis, sultekis. Dar vadinamas velykų mėnesiu. Senoliai sakydavo, kad per ,,aprilių“ negalima 

pykti, nes visus metus būsi piktas. Tai sėjos, žemdirbių mėnuo.  

                 Gegužė – trečiasis pavasario mėnuo. Gegužė turėjo daug pavadinimų: žiedų mėnuo, 

žiedžius, milčius, sėmenies mėnuo. Buvo švenčiama ir gegutės diena. Ją švęsdavo pirmą savaitę, 

kai tik išgirsdavo ją kukuojant. Ar žinote kaip atrodo gegutė?  



 

Jūs jau žinote, kad pirmą gegužės sekmadienį švenčiame mamos dieną. Ją švęsdavo ir senoliai. 

                     Gegužės mėnesį atgyja visa gamta, pražįsta pavasarinės gėlės, išsprogsta medžių 

lapeliai, linksmai šypsosi saulytė. 

                      Su tėvelių pagalba įminkite mįslę: 

Pirmą balos dar užšąla, 

Antras mėgsta linksmą melą. 

Trečias – su šimtais žiedų – 

Kokį mėnesį renkiesi tu? 

                      Siūlome iš popieriaus padaryti darbelį. Jums reikės popieriaus, klijų, baltų juostelių 

(galite ir kitokios spalvos) ir geltonų apskritimų. Baltas juosteles lenkite per pusę ir klijuokite 

nedideliu ratu, vėliau priklijuokite geltoną apskritimą. Gautą gėlę priklijuokite prie popieriaus 

lapo, o kotą ir lapelius reikia nupiešti patiems. Galite piešti pirštais, iškirpti iš popieriaus. Vaikai, 

jūs tikrai sugalvosite kaip spalvingiau dekoruoti savo darbelį. 

   

                    



Atlikę darbelį pasiklausykite  ,,Saulės vaikai“ atliekamos dainelės ,,Pirmos žibuoklės“. 

Rasite paspaudę nuorodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAAA1ru7tXA 

Klausydamiesi dainelės ,,Pavasaris“, pabandykite išvardinti pačius svarbiausius 4 pavasario 

požymius - nupieškite dainelę ir atsiųskite mums... 

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

                       Kartu su tėveliais  siūlome pabandyti  atlikti  eksperimentą su vandeniu – kaip skleidžiasi 

lotoso žiedas. Jums reikės: Įvairių spalvų gėlių  iškirptų iš spalvoto popieriaus, indo su vandeniu. 

 

                   Gėlyčių lapelius užlenkite į vidų. Pasidarę daug gėlyčių, dėkite į indą su vandeniu. Ir 

stebėkite kaip skleidžiasi lapeliai. Ar žinote kodėl ?  O todėl, kad popierius išbrinksta ir lapeliai 

išsiskleidžia. Darbelį galite pasižiūrėti nukopijavę nuorodą. O spalvų pavadinimų ar 

nepamiršote? Suskaičiuokite, kiek inde plaukia gėlyčių. Nupieškite savo bandymą, o gal ir 

pavadinimą sugalvosite... 

https://www.youtube.com/watch?v=URaahFZk3H4&feature=share&fbclid=IwAR0A5NhSdpCsuIkwCHt6R

Y9MrUF4XHhXMde_qxYV7cfcXhWeiIixpqdtEAE 

 

Norime paklausti, ar patiko ,,Marsiečių mankšta“ ? Gal dar ir kitą savaitę pasimankštinkite kartu 

su žaviuoju Marsiečiu ir Marsiete 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAAA1ru7tXA
https://www.youtube.com/watch?v=iUGAXSAHnNE
https://www.youtube.com/watch?v=URaahFZk3H4&feature=share&fbclid=IwAR0A5NhSdpCsuIkwCHt6RY9MrUF4XHhXMde_qxYV7cfcXhWeiIixpqdtEAE
https://www.youtube.com/watch?v=URaahFZk3H4&feature=share&fbclid=IwAR0A5NhSdpCsuIkwCHt6RY9MrUF4XHhXMde_qxYV7cfcXhWeiIixpqdtEAE


 

Paprašykite  tėvelių, kad jums paskaitytų Prano Mašioto pasaką 

,,Pempių namai“ 

 Viktukas su Antanuku sumanė pažiūrėti, kaip pempės gyvena. 

Už karklyno buvo plati pelkė. Tenai kas pavasaris parlėkdavo pempės. 

Vaikai, nubėgę į karklyną, palengva nuslinko tarp karklų, kad pempės nepajustų. 

Išėję rėplomis į kraštą, pritūpę žiūri, kad kelios pempės nardyte nardo ore: iškyla aukštyn, ore persiverčia 

ir krinta žemyn; beveik pasiekusios žemę, metasi į vieną šoną, paskui į kitą ir vėl kyla aukštyn, o kitos, 

galvas iškėlusios, į jas žiūri. 

- Tai jos pavasario šventę švenčia,- paaiškino Viktukas, - aš ne pirmą kartą tai matau. 

- Eime tolyn, aš iš arčiau noriu pamatyti, - pasiūlė Antanukas ir atsistojo. 

Tuojau kelios pempės sušuko: „Gyvi, gyvi!" - ir pasileido lėkti prie vaikų. 

 - Jau mudu pamatė,  -  tarė Viktukas, - žiūrėk: žvalgai atlekia. 

Atlėkusios pempės skrajojo aplink vaikus, kone kepures savo sparnais užgaudamos. Juo tolyn ėjo juodu į 

pelkę, juo daugiau palydovų skrajojo aplinkui, juo neramiau jie šaukė: „Gyvi, gyvi! Neikit į pelkę, lizdų 

nedraskykit!" 

-Antanuk, nesumindyk lizdo! - staiga sušuko Viktukas, nutvėręs draugą už rankovės. 

Ant kupstelio, duobutėje, žole išklotoje, gulėjo prie kits kito keturi. Kiaušiniai, tamsiai rudi, su juodais 

brūkšneliais ir taškeliais. Vos tebuvo matyti. 

Antanukas norėjo vieną kiaušinį namo parsinešti. Viktukas sudraudė. 

-Ką veiksi parsinešęs? Pempėms bus nuoskauda. Geriau būkim paukščių bičiuliai ir kitus drauskim, kad 

paukščių neskriaustų. 

-Tai dar kada ateisim,- paprašė Antanukas,- aš noriu mažų pempiukų pamatyti. 

Vaikai įsižiūrėjo lizdo vietą ir susitarė po keliolikos dienų vėl ateisią. 

Kaip tarė, taip ir padarė. Kelioliktą dieną eina į pelkę. Pempės dar smarkiau vaitoja, pro pat veidus 

sparnais švilpina. Lizdo ilgai negali rasti. Atitinka pagaliau kupstelį, ant jo duobelę. Tik kiaušinių vietoje 

keli tamsiai rudi grumsteliai guli. Kurgi kiaušiniai, kur pempiukai? Pasilenkę pažiūrės, kas čia padaryta, 

kas po tais grumstais yra. O duobelėje ne grumstai, bet keturi pempiukai kaip įsprausti guli, ir nė krust. 

Pempė: 

-Sveiki gyvi, Sveiki gyvi, Sveiki gyvi, vaikučiai! 

Klyvis, klyvis, Kas mane padyvys? Kiaušinėlius dėsiu, Vaikelius perėsiu. Kiaušinėliai 

taškuoti, Vaikeliai kuoduoti. 



 

 

 

Visi kartu pagalvokite, apie ką ši pasaka? Pabandykite išmokti pempės pasisveikinimą... 

                 Savo laiškutį - užduotėlę baigėme. Dėkojame vaikučiams už darbelius, už nuotraukas. 

Džiaugiamės, kad smagiai leidžiate laiką. Būkite sveiki. Lauksime Jūsų laiškelių.  

 

Apsikabiname visi kartu !!! 

 

Rašykite mums   linakeizikiene@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 

 

4Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Lina, Gerdutė ir mūsų padėjėja Danutė 
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