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Sveiki, mūsų ,,Voriukai“!  

Tikrai džiaugiamės, kad nepamirštate mūsų, mokytojų. Gauname 

jūsų laiškelius! Matome, turite veiklos, netenka nuobodžiauti: mokotės, 

kuriate, piešiate, sportuojate bei džiaugiatės šiltėjančiu oru. 

Praskriejus gražiausiai pavasario šventei, Velykoms, linksmai 

kviečiame pasitikti Atvelykį. Atvelykis yra kitaip dar žinomas kaip Vaikų 

Velykėlės, kuomet karaliauja mažieji: dažo ir ridena margučius vaikai. 

Vaikai, ar spėjote pasisupti per Velykas? Jei ne, nenusiminkite, tai atlikti 

spėsite iki Atvelykio, kadangi yra tikima, kad pasisupus visus metus būsi 

linksmas ir greitas!  

Šią savaitę kviečiame pakalbėti apie gamtos svarbą žmogui, mus 

supančios aplinkos tvarką ir švarą. Pabandykite atsakyti į keletą klausimų: 

• Ar žinote, kad medis, gėlė, upelis ar vabaliukas negali patys 

susitvarkyti aplinkos? Kaip manote, kodėl? O žinote, kas yra talka ir 

kuo ji svarbi mūsų aplinkai? 

• Ar žinote, kad gamtoje elgtis reikia atsakingai? Negalima palikti be 

priežiūros uždegto laužo, kadangi gali sudegti mūsų mažųjų draugų, 

gyvūnėlių, namai.   

• Ar žinote, kuo mums svarbus rūšiavimas? Gal ir patys su tėveliais tai 

darote? Rūšiavimas – tai nesudėtingas ir linksmas procesas, kuriuo 

metu saugome mūsų aplinką.  
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TEMA/IDĖJA 

„Į PAGALBĄ GAMTAI“ 

Balandžio 14-17 d.  

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

• Stebėdamas ir imituodamas suaugusiųjų elgesį, rūpinsis aplinkos 

tvarka ir švara, suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą, mokės tai paaiškinti 

1-2 sakiniais; 

• Susipažins su atliekų rūšiavimo tvarka, stengsis atliekas rūšiuoti 

tinkamai;  

• Ugdysis vaizduotę ir kūrybiškumą, o iš antrinių žaliavų gebės sukurti 

pasirinktą erdvinį darbelį, pavyzdžiui, vabalėlį, drugelį; 

• Gebės įtvirtinti skaičių seką iki 20 bei nurodyti skaičiaus kaimynus.  

• Atliekamos ,,OPA PA“ pratybų 8 - 13 lapų užduotys (imtinai). 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

• Gamtosauga, šiukšlių rūšiavimas; talka, valytojas, kiemsargis, skaičių 

eilė. 

RAIDĖ – Š; SKAIČIŲ IKI 20 EILĖ.  
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KAD DIENOS NEPRAILGTŲ, TURIME JUMS IDĖJŲ.  

Akmenukų abėcėlė: 

• Besitvarkant kieme, galite prisirinkti įvairiausių akmenukų. Vėliau 

rašymo priemone juos paįvairinkite: užrašykite skaičius, raides ar 

simbolius. Viską atlikę, sudėliokite žodžius ar skaičių veiksmus.  

 

 

 

 

Mokomės užsirišti batukus: 

• Paimkite paprastą ar kartono lapą ir nupieškite bato formą. Ją iškirpus, 

padarykite bate skylutes tose vietose, kur turi būti įverti batraiščiai. 

Paimkite virvutę, įverkite į skylutes ir bandykite užsirišti savo batą.  

 

 

 

 

Paklausykite: 

• https://www.youtube.com/watch?v=lhflMQWPXSA&feature=yo

utu.be  

• https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-

CG0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=lhflMQWPXSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lhflMQWPXSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&feature=youtu.be


4 
 

 

Siūlome sukurti savo vabaliuko istoriją (nuotykį ar pasaką): 

• Pagaminus iš antrinių žaliavų erdvinį darbelį, vabaliuką, siūlome  

sukurti  jo istoriją ar nuotykį. Jį galite užrašyti bei suvaidinti.  

 

 

 

 

 

„Voriukai“ siūlo vieni kitiems: 

• Emilija A. pasidalino kūrybiniu darbeliu. Siūlome margutį dekoruoti 

ir Jums!  

 

 

 

 

 

 

 

• Viktorija Ž. siūlo linksmą marsiečių mankštą! Nuoroda čia: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYdAL81Oefk37gxB5K

HOOQREvhYWMIsS  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYdAL81Oefk37gxB5KHOOQREvhYWMIsS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYdAL81Oefk37gxB5KHOOQREvhYWMIsS
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 Kviečiame pažaisti žaidimą ,,Sugedęs telefonas“.  

• Visa šeima susėda ratu. Pirmas šeimos narys greta sėdinčiam tyliai į 

ausį pasako nesudėtingą 4-5 žodžių sakinį, o tas jį pasako kitam  ir taip 

toliau... Paskutinis pasako garsiai, ką girdėjo. Juokinga? Pasvarstykite, 

kodėl taip atsitinka, kad sakinys, kurį pasakė pirmasis šeimos narys, 

taip pasikeitė,  kol pasiekė paskutinį asmenį? Parašykite mums. 

Mieli vaikai, mums rūpi, kaip jūs šiuo metu jaučiatės? Siūlome 

užduotėlę: 

• Popieriaus lape nupiešk savo emociją, ją įvardink. Paprašyk tėvelių, 

kad lapo apačioje jie užrašytų, kaip tu jautiesi. Paprašyk, kad tėveliai 

nufotografuotų darbelį ir atsiųstų jį grupės mokytojoms.  

• (Prisimink, ką mes kalbėjome apie jausmus: aš pykstu, kai...; aš 

liūdžiu, kai...; aš džiaugiuosi, kai...; aš jaudinuosi, kai... .). 
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Lauksime Jūsų laiškelių bei nuotraukų, kaip sekėsi įveikti 

užduotėles, kokius žaidimus žaidėte ir ką naujo atlikote... 

Visų el. laiškų lauksime adresu –   

voriukai.peledziukas@gmail.com. 

                       Plaukite rankas ir likite sveiki!        

                             Mokytojos: Elvyra, Lina ir Viktorija. 

 


