
Sveiki, maži ir dideli! ☺  

 

Mes jūsų dar labiau pasiilgome, todėl balandžio 14-17 d. 

siūlome idėją/temą ,,PAVASARINĖS GĖLĖS“. 

                                                                                                                                      

Gal norėsite išmokti eilėraštuką? Siūlome šį: 

Gėlė lietučio prašo: 

Ateik tokia sausra. 

Nejau nei vieno lašo  

Visam dangui nėra?  

Lietutis ją išgirdo... 

Tu taip gražiai prašai, 

Tegul tave pagirdo 

Svaiginantys lašai.. 

Kai mokysitės eilėraštuką, nupieškite gėles, lietų... 

          



 

Pavasarinės gėlės yra pačios gražiausios.  

Klausimas jums: 

 – Pažiūrėkite į šias nuotraukas ir pasakykite, kokios tai pavasarį žydinčios gėlės? 

  

1 PAV. ŽIBUOKLĖS 

 

 

2 PAV. SNIEGUOLĖS 

 

 

3 PAV. KROKAI (Jie būna įvairių spalvų.) 



 

 

4 PAV. TULPĖS (Jos taip pat būna įvairių spalvų ir atspalvių.) 

 

 

5 PAV. NARCIZAI 

Kai eisite pasivaikščioti, paprašykite tėvelių, kad jus supažindintų su 

žydinčiomis gėlėmis. Paklauskite ir bandykite įsiminti jų pavadinimus. Atkreipkite 

dėmesį į jų spalvą, dydį, gal kvapą... Iš kokių dalių susideda augalas (šaknys, stiebas, 

lapai, žiedai ).  Gal pavyks suskaičiuoti žiedlapius ☺ 

Suraskite pievoje į mažą saulę panašią gėlytę – šalpusnį! 

 

Galima išsivirti šalpusnių arbatą. Ji padeda sumažinti kosulį. 

 



 

Papasakokite, kokios yra jūsų mėgstamiausios gėlės, kur jos auga? 

Dabar pasitikrinkite žinias ☺ Siūlome viktoriną  https://youtu.be/LbvFQqLuXdk  

Atėjo laikas pamankštinti pirštelius. 

Siūlome kartu su tėveliais, sesutėmis ir broliukais sukurti meninius darbelius - 

pavasarines gėlytes. 

                     Darbeliams reikės: spalvoto popieriaus, kartono, klijų, žirklių, pieštukų, ausų 

krapštukų, plastikinės šakutės, akvarelės ar flomasterių, plastilino. Štai jums keletas pavyzdžių: 

 

 

https://youtu.be/LbvFQqLuXdk


 

 

 

 

 

 

 



Nuspalvinkite... 

 

 

 



Smagiai padirbėjus, galima pasižiūrėti filmuką apie gėles:      

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&feature=youtu.be 

 

Galbūt laikas lauke pažaisti smagų žaidimą ,,Gaudynės“. 

Visi žaidėjai turi žinoti pagrindinę taisyklę - jei žaidėjas užlipa kur nors ir yra ne ant žemės,  jo 

gaudyti negalima. O tam, kad sužinotumėte kuris gaudys, siūlome išmokti skaičiuotę: 

                         Žibuoklėlė, žydruonėlė 

                      Po žiemos žiedelį kėlė: 

                      Žiema, žiema, galas tau- 

                      Žydrą dangų aš matau! 

 

Savo laiškutį baigiame. 

Dėkojame dalyvavusiems projekte ,,Mano verba“. 

Linkime nesirgti ir būti žvaliems. 

Labai džiaugsimės, jei bent kartą savaitėje pasidalinsite su  

mumis, kaip jums sekėsi pažinti pavasarines gėles, kaip leidote    

                                       laiką namuose... 

Lauksime jūsų laiškų, nuotraukų, filmuotos medžiagos... 

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

          

                               APSIKABINAME VISUS IR KIEKVIENĄ!!! ☺ 

                   Mokytojos Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė 

 

                                                                2020 m. balandis 

                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hysuhMFhlc&feature=youtu.be

