
    Sveiki, „Drugeliai“, 

Tikimės, kad Šv. Velykos buvo linksmos ir įdomios... 

 Visų jūsų vėl  pasiilgome, o kad dienelės namuose neprailgtų – siūlome veiklas 

namuose ☺. 

Balandžio 14-17 d. tema/idėja „Linksmasis lašelis“! 

       
 

 Pradėdami savo rytą, jūs  nusiprausiate, išsivalote dantukus☺ ir keliaujate 

pusryčiauti... Mamytė su tėveliu tau gali papasakoti, koks svarbus mums vanduo.  Jį 

mes naudojame kiekvieną dieną ir beveik visur ☺... 

 O jei jau baigei pusryčiauti, kviečiame pasimankštinti ☺. Kad mankšta būtų 

įdomesnė, siūlome atverti šią nuorodą:  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

Tau puikiai sekasi ☺ Džiaugiamės tavimi☺ 

 

Paklausyk, kokį gražų eilėraštuką tau radome: 

  Lietaus lašai 
 Penki linksmi lašeliai 

 Jau krenta į žemelę. 

 Prašysim lašelius 

 Skaityti vardelius. 

 

 Tuk tuk Tukas, 

 Tam tam Tamas, 

 Tim tim Timas, 

 Tik tik Tikas, 

 Top top Topas – jau visi nukritom! 

 

Prisimink ir pakartok lašelių vardus. 

O dabar padainuokime kartu: ☺ 
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw


 

 

 

Po smagių dainų kviečiame padirbėti.  

Siūlome sukurti meninį darbelį apie lašelius, debesėlius ...  

Pažiūrėk į šiuos pavyzdėlius. Gražu? 

 

      
 

O gal ir pats nupiešk savo lašelius ar ką įdomaus... ☺ 

Arba nuspalvink šį debesėlį... ☺ 

 

Kaip tu manai, kai iš debesėlio ima kristi lašeliai, ką mes sakome? (Lyja lietus.).  

Taip, teisingai - LYJA LIETUS.  

Prisimink, kokius drabužėlius tu apsirengi, kokį išskleidžiamą daiktą pasiimi, kad 

apsaugotum save nuo lietaus, kai eini ,,vaikščioti lietuje“... ? 

O gal žinai, koks būna lietus? Savo pirštukais sukurk lietų... Pavyko? 

Ar žinai, kai lyja lietus ir šviečia saulė, danguje pasirodo spalvota juosta – 

VAIVORYKŠTĖ. 

Suskaičiuok, kiek  matai spalvotų juostų piešinėlyje, išvardink vaivorykštės spalvas.  

Kokių spalvų dar nežinai... ? 

 

 
 



 

 

 

O dabar laikas pažaisti. Siūlome tau ir tavo tėveliams žaidimus/eksperimentus 

su vandeniu:  
https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE 

 

 

Smagios dienelės pabaigai, prieš miegelį paklausyk gražios pasakos,  

kurią tau paseks „ANIMOTUKO TV“: 
 https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM 

 

Saldžių sapnelių! 

 

P.S. Prašome tėvelių nepamiršti būti rašytojais, fotografais ir 

užrašyti, fotografuoti  veiklas, žaidimėlius namuose... ☺ 

 

Jūsų laiškelių lauksime šiuo adresu: 

drugelis.peledziukas@gmail.com 

Linkime nesirgti,  bet smagiai praleisti laiką namuose. 

 
Margarita ir Samanta ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE
https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM

