
SVEIKI, MIELIEJI „ŠIMTAKOJAI“! 

 

 

Jau prabėgo trys savaitės, kai mes su jumis bendraujame tik laiškeliais ir 

žinutėmis. Labai jūsų visų pasiilgome. Norime kuo greičiau jus pamatyti, kad galėtume vėl 

kartu žaisti, dainuoti, sportuoti ir dar daug daug ką nuveikti...  

Tikime, kad  Šv. Velykas  įdomiai praleidote savo šeimoje... 

Visus jus apkabiname... 

Balandžio 14 – 17 d. siūlome jums  temą/idėją - „Diena keičia naktį“. 

Savaitės veiklų tikslas: suprasti ir paaiškinti paros  dalis bei jų nuoseklumą. 

Žinoti, kad parą sudaro rytas, diena, vakaras ir naktis. Suvokti žmonių gyvenimo ritmą 

paros metu bei teisingai taikyti sąvokas: šiandien, vakar, rytoj. 

                      

Kaip tu manai: 

▪ Kodėl dieną šviesu, o naktį tamsu?  

▪ Ką matai dieną danguje, o ką - naktį? 

▪ Ar mėnulis šviečia? 

▪ Kas yra šešėlis? 

 



Nupiešk savo paros gyvenimo ritmą: padalink lapą į keturias lygias dalis. 

Kiekvienoje lapo dalyje ,,apgyvendink“ paros dalis: RYTAS, PIETŪS, VAKARAS, NAKTIS  ir 

nupiešk, ką tu tuo metu veiki. Gali sukurti kiekvienam šeimos nariui jo paros gyvenimo ritmą... 

Beje, ar prisimeni savo grupės dienos ritmą? Nieko nepamiršai? 

Pagalvok, ar visų žmonių paros gyvenimo ritmas toks pat? Jei kitoks, tai kodėl? 

Gal žinai, kuriuo paros metu gieda gaidelis? 

Paprašyk tėvelių, kad užrašytų tavo pasakojimą, aiškinimą bei nufotografuotų  

darbelį. 

Kai eisi su tėveliais pasivaikščioti, stebėk  dangų, debesis, pajusk vėją ir jo 

stiprumą - apibūdink orą (pvz.: šiandien saulėta diena, pučia .... vėjas, o vakar buvo...? o rytoj 

bus... ? ).  

Užpildyk orų statistiką  arba sukurk savo savaitės orų stebėjimo knygelę, lapą, 

kalendorių – tapk ORŲ PRANEŠĖJU! 

 

 



 

Pakviesk visus didelius ir mažus pažaisti! 

Žaidimas „Šešėlių spėjimas“ 

 

 

 

Vienas, du, trys, 

Gieda vakare gaidys. 

Lygiai šimtą suskaičiau, 

Burtai krinta kaip tik tau. 

Vaikas - spėjikas atsisėda ant kėdės priešais vienspalvę sieną. Už jo kėdės  (5 žingsnių 

atstumu) pastatoma lempa. Žaidėjai slenka tarp lempos ir  vaiko - spėjiko, kuris iš šešėlio turi 

pažinti praeinančiuosius. Lempą reikia pastatyti taip, kad ant sienos pasirodytų visas vaiko šešėlis. 

Vaikui - spėjikui negalima atsigręžti. Žaidėjai stengiasi visaip pakeisti savo kūno judesius - 

šešėlius. ,,Atpažintas šešėlis“  sėdasi ant kėdės ir tampa vaiku - spėjiku.  

Gal žinai kaip atrodo raidės Š, S? Paprašyk, kad tėveliai parodytų šią raidelę 

knygelėje ar žurnale. Kuo jos skirtingos? Nupiešk jas pirštuku ore, sukurk jas iš savo šalikėlio, 

sudėliok iš Lego, iš mašinėlių ar kaip kitaip sugalvosi...  

 

 Prisimink skaičių seką iki 10-ies, o jei moki - skaičiuok toliau.... 

  Pasakyk skaičių  3, 5, 7 kaimynus (prieš skaičių ir už jo esančius). 

                  Pažaisk žaidimą ,,Pridėk dar 1“.   Lėkštėje aš turiu 2 margučius. Močiutė man davė 

dar 1, dabar turiu .... , senelis man davė dar 1, dabar turiu...  Draugė man davė dar 1. Kiek iš viso 

turiu margučių? Atsakymą nupiešk... 

                    

Dabar pažaisk pūtimo pratimą su vatos kamuoliukais. 

Tėveliai atsisėda priešais tave. Tu ant savo delniuko padėk vatos kamuoliuką ir tark garsą Š. 

Tėveliai savo delną laiko priešais tavąjį, ir tau tariant garsą Š, vata turi nuskristi į tėvelių delnus. 

Tą patį kartoja tėveliai... 

 

O dabar pavirsk stipriu vėju ir išpūsk kamuoliuką iš stiklinės.  

Į neaukštą stiklinę įdėk teniso kamuoliuką ir pūsk į stiklinę stipria oro srove, kad kamuoliukas 

toje stiklinėje stipriai judėtų arba net iššoktų iš jos. Pavyko?  

 

Jeigu  namuose neturi teniso kamuoliuko, įdėk nedidelį popieriaus kamuoliuką... 

Gali į stiklinę  pripilti vandens ir stipriai pūsti – kas nutiko? 

 

Nupūsk servetėlę! Namuose surask servetėlę. Paprašyk, kad tėveliai tau ją išlankstytų ir uždėtų 

ant galvos.  Tu pats/i turi ją nupūsti, nukreipdamas/a pūtimo srovę į viršų. 

 

Šokoladiniai ūsai. Gal per Velykas žaidei šį žaidimą su tėveliais? Jei ne, tai pabandyk dabar... 

Nupieškite vieni kitiems šokoladinius ar uogienės ūsus ir bandykite kuo švariau juos nulaižyti... 

Manome, kad buvo smagu ir linksma ne tik liežuvėliui... 

 

Išsiskaičiuokite ir išsirinkite ,,spėjiką: 

 



 

 

Veiklų metu dažnai girdėjai šiuos žodžius: PARA, PIETŪS, PRATIMAS, PŪTIMAS. 

POPIERIUS. Kokiu  tuo pačiu garsu jie visi prasideda? O kokį garsą girdi žodžio gale? Pakartok. 

O gal žinai daugiau žodžių, kurie prasidėtų garsais P, S, Š, M .... 

  

Po dienos ateina vakaras... 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Pasaka „Saulė ir Mėnulis“ – Lietuviška animacija vaikams (Full HD) 

 

 

 

 

Nupiešk pasaką... 

O gal gali sukurti kitokią pasakos pabaigą... 

Pabandyk... 

Paprašyk, kad tėveliai pasaką užrašytų, o  piešinį nufotografuotų ir mums atsiųstų... 

 

 

 

 

Su tėveliais pažiūrėk pasaką ,,Saulė ir Mėnulis“. 

(Atmink, vaikų akelės žiūri, auselės klauso...) 

Po pasakos atsakyk į šiuos klausimus: 

 -Kaip manai, kodėl Saulė ir Mėnulis  susipyko? 

 -Kas padėjo jiems susitaikyti? 

 

 

 

 

 

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


 

    Atlik Mėnulio užduotėlę: 

 

 



 

 

O dabar į pagalbą pasitelk vaizduotę ir kūrybiškumą - atlik darbelius: 

 

       

 

 

 

Būkime sveiki!!!Nepamirškime plauti rankų! 

Lauksime jūsų laiškučių. Siųskite nuotraukas, dalinkitės savo idėjomis...  

Iki - Violeta, Irma, Danutė ir Dalytė! 

Mums rašykite: violeta0325@inbox.lt; danuciute@gmail.com; 

austejarakauskaite@gmail.com 

 

 

 



                                                                                PRIEDAS 

Nepavargai?  

Nuspalvink piešinėlius, juos papuošk įvairaus dydžio raidelėmis, 

 kurias tu jau žinai... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


