
                             Sveiki, sulaukę Šv. Velykų, mažieji ,,SVIRPLIUKAI“!  

Kaip laikotės?  

Kiek žinome, visai neblogai: noriai ir atkakliai atliekate užduotėles, mankštinatės, deklamuojate, 

leidžiate laiką gamtoje, prašote ir prašote tėvelių kažką kartu veikti...  

Pagaliau šventėte pačią gražiausią pavasario šventę ,,Velykas‘‘...  

Šaunuoliai, labai džiaugiamės ir didžiuojamės jumis. Manome, kad ,,Gerų darbų medis“ vis auga 

kiekvieno namuose, o galbūt ir jūsų mažutėse širdelėse? Kai susitiksime, grupėje auginsime vieną 

didelį, galingą medį, turėsime apie ką pasikalbėti... 

Tikimės, kad kiekvieną aplankė Velykų bobutė, o gal ir kiškiai užsuko į svečius pas gerus, gerus 

vaikus? 

Dėkojame už sveikinimus  Šv.Velykų proga, už siunčiamas nuotraukas, video reportažus, linkėjimus. 

Ypatingai dėkojame Nojui su šeima, nes jie dalyvavo įstaigos  projekte ,,Mano verba“! 

 

        Maksimai, sveikiname tave Gimtadienio proga, linkime būti sveiku, turėti gerų draugų ir kuo 

greičiau sulaukti broliuko arba sesutės...  

Atsisveikinome su Kovo mėnesiu, pasitikome Balandį, o Balandis vadinamas Švaros ir tvarkos 

mėnesiu. 

-O kaip sekasi tvarkytis JUMS? Į pagalbą skuba du draugai, susipažinkite  -  ČIUKĖ IR TUKAS. 

Balandžio 14-17 dienomis siūlome temą ,,Mokausi rūšiuoti“. 

▪ Nuspalvink šiuos veikėjus nurodytomis spalvomis, susipažinkite. 

 

 



 

▪ Pasakyk, kokių spalvų šie konteineriai, ką į juos dedame? 

  
 

▪ Pabandyk surūšiuoti, sujunk linijomis. Rask namuose popierių, plastiką, stiklą... 

 
▪ Kokia transporto priemone vežamos šiukšlės, pakuotės? Sujunk taškelius, galbūt pavyks 

sukurti ypatingą automobilį? 

      
 

 

 



 

▪ Nukopijuok ant popieriaus šį pastatą ir nupiešk  trūkstamas detales: langus, duris, pastatą 

nuspalvink: 

 
▪ Šauniai padirbėjus siūlome pasimankštinti: 

▪  https://youtu.be/GlgxAtkASeO 

https://youtu.be/kikzJtgstA4 

▪ Galbūt norisi pasmaguriauti? Pasigamink pieno kokteilį... Be to, jį gerti nepaprastai sveika: 

▪  

 

https://youtu.be/GlgxAtkASeO
https://youtu.be/kikzJtgstA4


 

▪ Žinome, kaip norisi būti lauke, kai taip skaisčiai šviečia saulutė. Pakviesk tėvelius, brolį, sesę 

pažaisti žaidimą ,,SAUGOK UODEGĄ‘‘. Kiekvienas žaidėjas turi po skarelę ir ją užsikiša už 

kelnių ar sijono juosmens už nugaros. Tai - uodega, kurią žaidėjas turės saugoti. Po signalo 

žaidėjai vieni kitus gaudo, stengdamiesi nutraukti uodegas. Žaidėjai, kurie liko be uodegos, 

turi palikti žaidimą. Laimi tas žaidėjas, kuris išsaugo uodegą. 

                                             

 

▪ Na ir smagus tas Balandis... pagerbkime jį - pasimokykime mintinai šį eilėraštuką: 

 

Tuo ir baigsime, atsisveikiname iki kitos savaitės. 

Būkite ir likite sveiki. 

Dėkojame tėveliams už kantrybę ir pagalbą. 

Lauksime jūsų laiškučių, būkite drąsesni- rašykite mums: 

ligeikienebeata@gmail.com, gerduteluscinskiene@gmail.comIkimokyklinio ugdymo mokytojos: 

Beata, Gerdutė, Viktorija ir mokytojų padėjėja Ania☺ 
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