
  Sveikos, mūsų darbščiosios ,,BITUTĖS” 

Praėjo dar viena savaitė. Iš Jūsų gautų laiškučių, nuotraukų, filmuotos medžiagos, už visa tai -  

labai dėkojame, sprendžiame, kad smagiai leidžiate laiką su savo artimaisiais, esate visi sveiki, 

atliekate mūsų pasiūlytas užduotėles, mokotės eilėraštukus…, tad su naujomis jėgomis kibkime 

ir vėl į darbelius. 

Gegužės 11 – 15 d. siūlome temą/idėją ,,Žydintys sodai”. 

 
Soduose auga vaismedžiai. VAISMEDŽIAI – tai medžiai, auginantys vaisius. Gal galite 

įvardinti, kokius vaismedžius žinote? Kokių vaisių gali užauginti vaismedžiai, augantys soduose?  

 

Gal galite pasakyti, kokio čia vaismedžio žiedai? Taip, tai obels žiedai. Pasakykite, kokius 

vaisius užaugina obelis. Pažiūrėkite atidžiai į paveikslėlį ir paskaičiuokite, kiek žiedlapių turi 

obels žiedas. Jei nepavyks suskaičiuoti žiedlapių paveikslėlyje, išeikite į lauką, prieikite prie 

žydinčios obels ir suskaičiuokite  

 

Jei jau esate lauke, pažaiskite su šeima smagų ir loginį žaidimą ,,Valgoma – nevalgoma”.   



Žaidėjai sustoja ratu. Vienas iš jų turi kamuolį. Sakydamas kokio nors daikto pavadinimą, jis 

meta kamuolį vienam iš žaidėjų. Jeigu  buvo pasakytas  valgomo daikto pavadinimas, kamuolį 

reikia sugauti, jei nevalgomo – jo negalima gaudyti, reikia atmušti. Jeigu žaidėjas suklysta ir 

pagauna kamuolį tariant nevalgomo daikto pavadinimą, iškrenta iš žaidimo. Jeigu nesuklysta, 

toliau tęsia žaidimą, sakydamas kitą žodį ir mesdamas kamuolį kitam. Laimi tas, kuris lieka 

ilgiausiai  žaidime. 

 

 
 

Kokio čia medžio žiedai? Tai kriaušės žiedai. Kiek kriaušės žiedai turi žiedlapių? Tiek pat, kiek 

ir ….?   Suskaičiuokite žiedlapius paveikslėlyje arba išėję į lauką… 

O dabar įminkite mįslę: 

Žalia kaip žolė, maža kaip pelė, saldi kaip medaus taurė. Kas? 

 

                          Atsakymas paveikslėlyje  

 

 

 

Pažiūrėkite į šią nuotrauką.  Ir vėl  suskaičiuokite, kiek žiedlapių turi šie žiedai? 



 

Koks vaismedis žydi? Tai – slyva. Gal pavyks suskaičiuoti, kiek matote slyvų žiedų? Turbūt 

suskaičiuosite  visi skirtingai. Svarbiausia pastangos. Ar ne?  O kas svečiuojasi žiedo viduryje? 

Kuo ten tas vabalėlis taip užsiėmęs? 

 
Dabr įminkite mįslę:  Žalia višta, mėlyni kiaušiniai. Kas? 

 

                                           Atsakymas paveikslėlyje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokių vaismedžių žiedus matote čia? Kaip manote, jie skiriasi nuo obels, kriaušės ar slyvos 

žiedų? 

 

Koks vaismedis čia žydi? Taip, tai vyšnia. 

Kaip manote,  ko reikia, kad vaismedžiai augtų, žaliuotų, žydėtų, užaugintų vaisius? 

Taip, jiems reikalinga  saulė. 

Kaip manote, ko dar reikia, kad vaismedžiai užaugintų vaisius? O kam reikalingi vaismedžiai? 

 

 

Taip, reikia lietučio.                                                                               

Pasiklausykite dainelės apie lietų: https://youtu.be/4syIJxgtL-E               

https://youtu.be/4syIJxgtL-E


Kai šviečia saulė ir lyja lietus – danguje galime pamatyti …?   Taip - vaivorykštę. 

 

 

Išvardinkite spalvas, kurias matote vaivorykštėje. 

Pažiūrėkite edukacinį filmuką apie vaivorykštę: https://youtu.be/Q5qamP5yMuE  

Gal norėsite nupiešti vaivorykštę? Tuomet atverkite nuorodą: https://youtu.be/a1s407sSjYI  

 

Štai dar vienas darbelis, kurį siūlome atlikti 

Jums reikės: 

popieriaus lapo, 

plastilino, 

flomasterių, 

spalvoto popieriaus. 

 

https://youtu.be/Q5qamP5yMuE
https://youtu.be/a1s407sSjYI


 

 

Laiškelį baigiame… 

SVEIKINAME 

gegužės mėnesį gimusius VĖTRŪNĄ IR IGNĄ!!! 

SU GIMTADIENIU!!!   

SVEIKINAME VISAS ŠEIMAS SU ŠEIMOS DIENA (gegužės 15 d.) 

 IR TEGUL VISI PAVASARIO ŽIEDAI ŽYDI JUMS IR JŪSŲ ŠEIMAI!!! 

Kaip visada, lauksime Jūsų laiškučių, nuotraukų, filmuotos medžiagos… 

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

Likite sveiki!!! 

Su geriausiais linkėjimais 

Mokytojos: Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė. 

APKABINAME VISUS IR KIEKVIENĄ!!!  

2020 m. gegužė 
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LAISVALAIKIUI 

 

 

 

 



 



 





 



 



 

 


