
 

Sveiki, mieli mūsų ,,Laumžirgiukai“ ir tėveliai!!! 

Labai ačiū Jums už laiškus, nuotraukas, puikius darbelius, visi 

smagiai dirbate, linksmai leidžiate dienas, tikimės, kad esate sveiki! 

Šiuo metu aplinkui viskas auga, žydi, čiulba -  taip gražu!!! 

Gegužės 11- 15 d. siūlome temą/idėją ,, Spalvų šalyje“. 

 

     Matote tris spalvotas juostas - pabandykite įvardinti jų spalvas, suskaičiuokite, 

kiek yra spalvotų juostų? Kokios spalvos viršutinė juosta? Vidurinė? Paskutinė? 

Puiku!  

Paklausykite  eilėraštukų apie spalvas, suraskite jas po to  paveikslėliuose, ieškokite 

šių spalvų ir savo namuose, kieme: 

Susipažinkime! Aš – RAUDONA. 

Karšta kaip laužas, graži kaip aguona. 

Skani kaip braškė, ryški kaip boružė, 

Saldi kaip avietė... Aš – tavo bičiulė (draugė). 



 

Labas! Aš vardu  ŽALIA. 

Mane rasi žolėje. 

Moku  šokinėt kaip žiogas ir draugauti su varle, 

Aš sultinga kaip agurkas ir kaip žirnis apskrita. 

MĖLYNA mano širdis jūroj plaka, 

Akys danguj debesėliuose šneka. 

Dieną skraidau peteliškės sparne. 

O miego laiškus rašau vakare. 

                                      

                                           

Tikimės, kad suradote ir  pavadinote šias spalvas, ačiū  

 Paklausykite dainelių apie spalvas, juk spalvų yra  daug daugiau. Maišydami spalvas 

vieną su kita gauname kitas spalvas... 

  https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU 

https://www.youtube.com/watch?v=sgRmqoFUY5A – apie mėlyną autobusiuką. 

https://www.youtube.com/watch?v=_kUo1IlawWg – spalvotų balionėlių dainelė. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0Z2gU5AJgU
https://www.youtube.com/watch?v=sgRmqoFUY5A
https://www.youtube.com/watch?v=_kUo1IlawWg


  Siūlome jums atlikti bandymą -  paimkite mėlyną ir geltoną spalvas (akvarelę, 

guašą)  sumaišykite jas ir kokia spalva atsirado? (žalia). Parašykite mums ar pavyko? 

 Ar žinote, kad po lietaus šviečiant saulei, pasirodo  VAIVORYKŠTĖ. Jos forma –  

spalvotas lankas. Vaivorykštę sudaro 7 spalvų  juostos.  Siūlome paklausyti 

eilėraštuką apie vaivorykštės spalvas (pirma žodžio raidė reiškia spalvą): 

 Raudonai, o (oranžinė) gal (geltona) žaliai, žydi (žydra), marių (mėlyna) vandenai 

(violetinė).  

 RAUDONAI, O GAL ŽALIAI ŽYDI MARIŲ VANDENAI. 

Štai kaip lengvai galime įsiminti visas vaivorykštės spalvas, gal ir jūs matėte 

vaivorykštę?  

https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE  - dainelė apie vaivorykštės spalvas. 

 

 

Siūlome pažaisti spalvų žaidimus: 

,,Dienos spalva“  paskelbkite vieną savaitės dieną tam tikros spalvos diena. Tarkim, 

raudona arba žalia. Pasistenkite apsirengti tos spalvos rūbeliais. 

https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE


,,Eime ieškoti“  iš anksto susitarkite su vaiku, kokios spalvos ieškosite 

lauke. Pvz.: tebūnie tai raudona. Išėję į lauką ieškokite raudonos spalvos daiktų –gal 

tai bus gėlė, gal kaimyno automobilis ar namo stogo spalva...  Kitą dieną ieškokite 

kitos spalvos daiktų.  

,, Gudrieji flomasteriai“ mokytis spalvų padeda ir spalvoti flomasteriai. Juk jų  

viršūnės  yra tokios pat spalvos, kaip ir galiukai. Sumaišykite skirtingų spalvų  

dangtelius ir paprašykite, kad vaikas uždėtų flomasteriams ,,kepurėles“ teisingai. 

,,Vaivorykštė“  prikarpykite įvairiausių spalvų juostelių, ir nupiešę vaivorykštės 

kontūrus , klijuokite spalvotas juosteles, įvardindami jų spalvas. 

 

 

 Kad dienelės neprailgtų siūlome darbelių  

 

 



   

Kokias geometrines figūras pažįstate? Parodyk mėlynos spalvos trikampį, raudonos  

spalvos kvadratą, žalios spalvos stačiakampį. Kokios spalvos ir geometrinės figūros 

nepavadinome? Ar galite pasakyti? Ačiū! 

 

 

 

 

 



 

 Nuspalvinkite spalvotais pieštukais. Kiek pieštukų,? Paskaičiuokite. 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 



 

Pavadinkite, parodykite  -  MAŽA/AS, VIDUTINĖ/IS, DIDELĖ/IS. Puiku! 

 



 

 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI&list=PL497083B0D568C85A&index=18&t=0s  - 

spalvotas garvežiukas. 

 

Paprašykite, kad tėveliai perskaitytų poeto Kęstučio Ivinskio eilėraštį apie linksmas 

spalvas. 

 

 Linksmos spalvos 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0QST52F1bI&list=PL497083B0D568C85A&index=18&t=0s


Kai pažvelgi pro langą, 
Ką tu ten pamatai? 
O gi spalvų daugybę, 
Bet tu jas ar žinai? 

Štai dangumi prabėgo 

Avytės baltos baltos. 

Tai debesėlį baltą 

Padūkęs vėjas vaikos. 

O ant žalios žolytės 

Žiogelis žalias groja 

Ir žaliosios varlytės 

Jau kojeles kilnoja. 

Raudona boružėlė 

Va taškelius skaičiuoja, 

Raudona aguonėlė 

Jai skarele pamoja. 

Geltonos pievų pienės 

Galvelėmis linguoja, 

Geltoną spindulėlį 

Saulutė dovanoja. 

Po langu nužydėjo 

Jau mėlynos žibutės. 

Mėlyną dangų karpo 

Parskridusi kregždutė. 

Kieme ant juodo suolo 

Juoda katytė prausias. 

O ten, aukštai ant stogo, 

Juoda štai varna snaudžia. 

Spalvų už tavo lango, 

Kaip pats matai - daugybė. 

Jomis tu baltą lapą 

Nuspalvint pabandyki. 

Kęstutis Ivinskis 2020.05.04 

  

MIELI TĖVELIAI, NORIME PASVEIKINTI 

JUS SU ARTĖJANČIA ŠEIMOS DIENA, 

LINKIME JUMS SVEIKATOS, LAIMĖS, 

DŽIAUGSMO!!! 
  



 

   

 Laukiame Jūsų el. laiškų, nuotraukų, likite visi sveiki, iki pasimatymo!   

   Apkabiname Jus visus -  Danutė, Samanta ir Genutė  

Rašykite :  danute1027@gmail.com ; grigaraviciute.samanta@gmail.com 

mailto:danute1027@gmail.com

