
Labas mūsų, ,,Drugeliai“, 

 

 Jau visai greitai galėsime susitikti, galėsime dūkti, šokti, dainuoti ir žaisti su pasiilgtais 

žaisliukais. Bet dabar, keliaujame toliau ir dar bendraukime laiškeliais...  Šią savaitę mes Jums 

papasakosime apie transporto priemones. 

 

TRANSPORTAS 

(05.11 – 05.15) 

Mums labai patinka keliauti, o Jums? Kokiomis transporto priemonėmis keliaujate, ar 

keliavote Jūs? Kadangi mes jau suaugę žmonės, kaip ir Jūsų tėveliai, tai dažniausiai keliaujame 

automobiliu. Kokios spalvos Jūsų automobilis? Kiek jis turi ratų? O kiek langų? Paskaičiuokite. O gal 

mašina turi atsikišusius veidrodėlius? Paskaičiuokite, kiek jų matote. 

 

 

 



 

 

Yra dar viena, labai įdomi transporto priemonė – traukinys. Ar kada matėte tikrą 

traukinį? O gal teko juo važiuoti? Pastebėjote,  koks jis didelis? Jis važiuoja ne keliu, o bėgiais. 

Matėte traukinio bėgius? Jei turi kaladėlių, sudėliokite savo traukinuką, suskaičiuokite, kiek jis turi 

vagonų, o gal jis bus spalvotas? Paprašykite, kad tėveliai jį nufotografuotų ir atsiųskite mums...  

Pažiūrėkite filmuką apie traukinuką Tomą. Jis turi daug draugų ir jo kelionės būna 

labai smagios. https://www.pasakos.lt/tomas-ir-draugai-17-sezonas/ 

Smagiausia transporto priemonė, autobusas. Ar pamenate mūsų dainelę apie 

autobusą? Jei pamiršote, paklausykite ir pašokite. O ką autobusas veikia važiuodamas? (Ratai 

sukasi, valytuvas valo, signalas pypsi...).  

https://m.youtube.com/watch?v=kap24WXgt-E 

Ar kada važiavote autobusu? Ar  patiko? Paprašykite tėvelių, kad, kai baigsis 

karantinas, organizuotų  ekskursiją – pasivažinėjimą autobusu. Būtinai po to mums papasakokite. 

 

 

 

 

https://www.pasakos.lt/tomas-ir-draugai-17-sezonas/
https://m.youtube.com/watch?v=kap24WXgt-E


Ar kada nors matėte laivą? O gal  plaukiojote laivu? Laivai plaukia jūra, vandenynais, 

ežerais. Laivais keliauti gali žmonės, yra ir krovininiai laivai, kuriais gabena įvairius krovinius. Laivai 

būna labai dideli ir labai maži.  

Pasigaminkite savo laivelius. Įpilkite į kibirą vandens ir plukdykite juos, o jei norite, 

paleiskite juos į upę ar ežerą. Pridedu Jums pavyzdžių. (Pavyzdžiai iš interneto). 

 

 

 



O dabar, ištieskite rankas ir įsivaizduokite, kad esate lėktuvas. Pabėgiokite po pievą ir 

svajokite, kad esate lėktuvėlis, kuris skrenda aukštai, aukštai danguje ir sklando tarp debesų. 

Lėktuvai skraido aukštai danguje, kartais jų net nesimato. Pakelkite akytes į dangų, gal pamatysite 

skrendantį lėktuvą? O gal lėktuvo kelią? Jis bus baltas ir matysis danguje... 

 

Gal jums jau teko skristi lėktuvu? Ar buvo labai baisu? Gal žinote kokį garsą jis leidžia? Papasakokite mums... 

 

 

Gal žinote daugiau  transporto priemonių? Būtinai mums papasakokite, 

nupieškite, sudėliokite. Labai lauksime Jūsų laiškų ir nuotraukų. 

Rašykite: drugelis.peledziukas@gmail.com 

                  Pasiilgome Jūsų – Margarita, Samanta, Jolanta  


