
SVEIKI, MAŽIEJI ,,BORUŽIUKAI“ IR JŲ TĖVELIAI!! 

 Vis tęsiasi mūsų išsiskyrimas ir tęsiasi... o taip norėtųsi jau susitikti ir leisti laiką kartu...  

Džiaugiamės, kad jums šauniai sekasi leisti laiką namuose su artimaisiais... Įdomu, kaip sekėsi susitikimas 

su Velykų kiškučiu, o gal jus aplankė Velykų bobutė... Ar ridenote margučius?... 

 Nupiešk savo Velykų šventės istoriją, taip mums ją parodysi ir papasakosi...  

Ačiū tėveliams už nuotraukas, video akimirkas, kurias atsiunčiate mums... tie laiškučiai labai 

džiugina ir  šildo mus...  

Šią savaitę siūlome pakalbėti apie  didelius ir mažus, mylimus ir švelnius, o gal mažučiukus gyvūnus... 

BALANDŽIO 14-17 d. siūlome kalbėti ir kažką įdomaus nuveikti tema:  

,,MANO MYLIMAS GYVŪNAS“ 

Vaikas augdamas aplinkoje, kurioje yra  daugiau gyvūnų, išmoksta rūpintis jais, mylėti ir labiau  juos saugoti. 

Taip pat jaučia pagarbą mus supančiam gyvajam pasauliui. Tad šią savaitę pasakokite, pieškite, lipdykite, 

skaičiuokite, dainuokite, žaiskite ir daug visko įdomaus veikite tyrinėdami temą ,,Mano mylimas gyvūnas“. 

Kad rytas prasidėtų smagiai - pradėkite jį pasisveikinimu: 

Labas rytas, tau saulute, 

Mums smagu su tavim būti. 

Labas rytas, debesėli, 

Kaip anksti tu atsikėlei. 

Labas rytas,  jums paukšteliai, 

Dovanokit mums dainelę. 

Ir vaikučiams, ir tėveliams - labas rytas, 

Labas rytas suraitytas... 

 

 

Turbūt žinote, kad mus supa gyvūnų įvairovė.... naminiai gyvūnai, naminiai augintiniai, miško gyvūnai, 

pasaulio gyvūnai... ir jie visi kalba skirtingais 

balsais, skirtingomis kalbomis... 

pasiklausykite įdomios ir paslaptingos gyvūnų  

kalbos... o gal pavyks ją pakartoti 

 

 

 

 ir pačiam... 
https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8 

Sutik,  jie visi - labai skirtingi ir labai įdomūs... 

     O koks gyvūnas tau patinka labiausiai? Nupiešk jį  ir atlik užduotį. Užduotis kaupiamoji, nes ją sudaro 

kelios dalys:  

➢ Sukurk plakatą-pasakojimą apie savo mylimą gyvūną ar gyvūnus. Gal tą, kurį ar kuriuos augini 

namuose, o gal tą, kuris tau pats gražiausias, pats mieliausias... bet tu jo dar neturi, nors apie jį labai 

svajoji: nupiešk savo mylimiausią gyvūną, sukurk apie jį pasaką, ar istoriją, ar nuotykį, ar papasakok, 

kaip tu juo rūpiniesi, žaidi... Paprašyk tėvelių, o gal sesės ar brolio, kad tą istoriją užrašytų.  

Apie gyvūnus parašyta daug įvairių knygų, pateikta daug informacijos internete, taip pat dažnai 

juos galime ,,sutikti“ ir žurnalų, vaikiškų knygelių puslapiuose. Paprašyk tėvelių, kad tau padėtų surasti 

informacijos apie juos. O jei surasi ką nors įdomaus, ir tai galima iškirpti, tai tą ir padaryk... 

https://www.youtube.com/watch?v=UCGYw2JrRG8


Užrašyk gyvūno vardą... sukurk svajonių namelį jam... Tad... kurk plakatą apie savo mylimiausią 

gyvūną, kai susitiksime, tu jį mums parodysi ir papasakosi...  

Mes tikime, kad tai bus pats įdomiausias ir gražiausias plakatas. O plakatai būna dideli, juose 

telpa įvairi informacija, piešiniai... ir tavo sukurta istorija apie tavo mylimą gyvūną... 

 Laukiame tavo vienintelio ir nepakartojamo darbo, kurį tėveliai nufotografuos ir jau 

dabar mums atsiųs...  
  Atlikdamas/a užduotėles tu prisimink  garsiukus ir raideles. Garsiai kartok gyvūno/ų pavadinimą/us, 

išgirsk pirmąjį/uosius garsą/us, jį/juos pakartok, pasakyk, kokia raide tą/tuos garsą/us gali užrašyti? Tas raideles 

pabandyk užrašyti ant popieriaus lapo, gali jas sukonstruoti iš kaladėlių ar pieštukų, o jei eini į lauką - sudėliok  raides 

iš kankorėžių, šakelių, gėlyčių... būk kūrybingas ir išradingas... Paprašyk tėvelių, kad raideles nufotografuotų ir mums 

atsiųstų... 

 

Jei tėveliai leidžia tau truputį pažaisti kompiuteriu ar telefonu, siūlome  žaidimą ,,KOKS PIRMAS 

GARSAS? Surask raidę“: 

https://wordwall.net/resource/1160308 - tempk paveikslėlį ir surask jo raidelę. 

Prisimink sąvokas daugiau – mažiau. Naudodamas/a įvairius daiktus, žaisliukus ar kt. pažaisk žaidimą 

,,Daugiau mažiau“: popieriaus lape nubrėžk liniją horizontaliai, kad lapą padalintum į dvi dalis (į viršutinę ir 

apatinę dalis). Viršutinėje lapo dalyje padėk norimą kiekį žaisliukų/daiktų, o apatinėje lapo dalyje – padėk jų   

mažiau.  Liesdamas žaislus/daiktus ranka, suskaičiuok, kiek žaislų/daiktų yra viršutinėje lapo dalyje,  o kiek  

-  apatinėje lapo dalyje. Palygink, kurioje lapo dalyje yra daugiau, o kurioje lapo dalyje – mažiau, pagalvok,  

keliais žaisliukais daugiau, keliais mažiau? Taip galima išbandyti įvairius variantus, išmokti atimties ir 

sudėties veiksmus. Paprašyk tėvelių, kad tau padėtų užrašyti  matematinius veiksmus.  

    Atmink, visada smagu išbandyti sužinoti kažką naujo... taip mes mokomės pažinti, patirti aplinką ir pasaulį... 

 

 

O gal tavo mėgstamas gyvūnas yra gyvatė?... pasižiūrėk eksperimentą, kaip pagaminama gyvatė... tai 

pavojingas eksperimentas, ir tau galima tik stebėti, kai  jį atlieka tėveliai, arba žiūrėti ekrane... 

https://www.youtube.com/watch?v=WcsgQY49L54 

         

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/1160308
https://www.youtube.com/watch?v=WcsgQY49L54


Nepamiršk ir sportuoti. Prisimink, kokius pratimus mes atlikdavome sporto salėje ,,Supykęs kačiukas“ 

(iškelk nugarytę, padaryk kalniuką, stovėdamas ant keturių...); ,,Šuniukas“;                                                   

,,Kiškis“; ,,Ežiukas“.... 

 

 

 

 

 

  

 

Kviečiame atlikti smagius  jogos pratimus ,,Afrikos gyvūnai“:  

https://www.youtube.com/watch?v=3eXfNjQOb 

            Išmok eilėraštuką apie kačiukus...  

DU KAČIUKAI 
Du kačiukai žaidė, 

Sviedinuką svaidė. 
Susisuko jiems galvytė, 

Ir palindo po lovyte. 
O iš ten pelytė 

Bandė juos išvyti. 
Bėkite iš čia, kačiukai, 

Jūs plėšikai mažučiukai. 

Savo urvą aš ginu 
Nuo pikčiurnų katinų. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Šį eilėraštuką galima  

paversti ir žaidimu, vaidinimu... 

Tu esi labai 

kūrybingas...pabandyk 

sugalvoti žaidimą, o gal šokį... 

 



Lavink rankytes - atlik užduotėles:

s 

  

 

 



 

Prisimink ir padainuok mūsų mėgstamą grupės ,,Džimba“ dainelę ,,Ant palangės tupi 

katinėlis“ ir smagiai pašok... 

                            https://www.youtube.com/watch?v=cW0uOckHJd0 

                    Įmink mįsles apie gyvūnus:   

• Keturi trept, trept, daugiau kaip du šimtai šliukšt ir šliukšt. Kas? (Arklys bėga) 

• Mažas broliukas dideliais žingsniais laukus matuoja? Kas? (Žiogas) 

 

O dabar pabandyk sukurti savo mįsles... tai labai įdomus žaidimas, kurį gali žaisti kartu su 

tėveliais ir kitais artimaisiais... 

           Pasidalink su mumis sukurtomis mįslėmis, filmuotomis žaidimų akimirkomis...  

 

Mieli Tėveliai, būkite fotografais, rašytojais ir su mumis pasidalinkite 

savo namų veiklų istorijomis, kurios džiugina mūsų širdis!!!  

Būkite kūrybingi, išradingi, linksmi ir svarbiausia  - sveiki!!! 

Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com, austejarakauskaite@gmail.com  

Apsikabiname kartu !!! 

Jūsų pasiilgusios – Ramunė, Irma ir Onutė. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cW0uOckHJd0

