
Sveiki ,,Svirpliukai", 

Tikimės, kad visi esate sveiki, nenuobodžiaujate, daugiau laiko praleidžiate lauke, gamtoje.  

Žinodamos, kokie esate smalsūs ir guvūs, skubame pateikti jums naujų veiklų. 

Gegužės 11-15 d. siūlome temą/idėją ,,Tarp žiedų". 

Sulaukėme šiltų dienelių, pastebėjote, kaip keičiasi gamta... Pradeda žaliuoti medžiai, žydi spalvotos 

gėlės. 

Ar pažįstate žydinčias gėles?  Gal galėtumėte pasakyti jų pavadinimus? 

Susipažinkite, prisiminkite: 

 

 

Siūlome pažiūrėti video pamokėlę, stebėti, ar kiškis neklysta. Kartokite drauge, pasakykite gėlių 

pavadinimus, spalvas. Pamokėlę pamatysite, atsidarę šią nuorodą: 

https://youtu.be/0hysuhMFhlc 

Ar žinote, ko reikia, kad gėlytės pražystų? 

Kaip manote, ar žydi tiktai gėlės? 

 

 

https://youtu.be/0hysuhMFhlc


Atidžiai paklausykite kūrinėlio:    

Atėjo pavasaris; saulė nešė sniegą iš laukų; pageltusiose praėjusių metų žolėse buvo matomi švieži, 

ryškiai žali stiebai: pumpurai ant medžių atsivėrė ir išleido jaunus lapus. 

Taigi mažoji bitė pabudo iš savo žiemos miego, nušluostė akis plikomis letenėlėmis, pažadino draugus, 

o jie pasižiūrėjo pro langą, kad sužinotų, ar neliko sniego ir ledo bei šalto šiaurės vėjo? 

Bitės mato, kad saulė šviečia ryškiai, kad visur šviesu ir šilta; jos išlipo iš avilio ir nuskrido prie obels: 

„Ar jūs, obelys, turite ką nors varganoms bitėms?“  Mes badavome visą žiemą! 

„Ne“, - sako jiems obelis. „Jūs atvykote per greitai: mano gėlės vis dar yra paslėptos pumpuruose“. Išmėginkite 

vyšnias. 

Bitės skrido pas vyšnią: 

- Saldi, vyšnia! Ar turite gėlę alkanoms bitėms? 

,,Aplankyk mane, brangioji, rytoj“,- jiems atsako vyšnia. – Šiandien ant manęs dar nėra nė vienos gėlės, o kai jos 

atsiras, džiaugsiuosi svečiais. 

Bitės skrido prie tulpės: pažvelgė į jos puokštės galvą, bet joje nebuvo nei kvapo, nei medaus. 

Liūdnos ir alkanos bitės jau norėjo skristi namo, kai po krūmu pamatė kuklią, ryškiai geltoną gėlę. Ji atvėrė 

mažosioms bitėms puodelį, kuriame pilna aromato ir saldžių sulčių. Lik sveika, gėlele. Mažosios bitės išgėrė 

nektaro ir linksmos skrido namo... 

 

Galbūt prisimenate šios gėlelės pavadinimą? 

Pažiūrėkite nuotaikingą  filmuką ir sužinosite, ką renka bitės, kiek turi akių, kiek skiria spalvų, kaip vadiname 

gerus draugus? Spauskite šią nuorodą: 

https://youtu.be/0SFKGPOkANU 

 

Pats metas patiems padirbėti, ne tik į darbštuoles bitutes žiūrėti ☺ 

Ne veltui sakoma: ,,Darbštus kaip bitė”☺ 

Pabandykime tapti kūrybingais darbštuoliais, sukurkime gėlytes, pilnas nektaro, bitutę. 

https://youtu.be/0SFKGPOkANU


 

 



 

 

 

Pabandykite aiškiai ištarti: 

ZUR ZUR ZUR 

ZYRZENA ZYZIA 

ZVIMBUOLYTĖ BITĖ ZYZĖ. 

 

 

Pažaiskite žaidimą : 

 Tikslas: Išgirsti garsą ,,L“ 

 Užduotis: Tėveliai lėtai skaito eilėraštį ,,Gaivinantys lašai”, vaikas atidžiai klauso. Išgirdęs garsą L 

,vaikas pasiima paties pasigamintą lietaus lašelį, padeda į šalį. Atidžiai išklausius eilėraštį, 

suskaičiuoja, kiek lašelių surinko. Žaidimą rekomenduojama kartoti, palyginti surinktų lašelių 

skaičių.☺  

Dėkojame tėveliams už pagalbą.☺  

 

 

 



A. Karosaitė „Gaivinantys lašai“: 

Gėlė lietučio prašo: 

„Ateik. tokia sausra. 

Nejau nė vieno lašo 

Visam danguj nėra?“ 

Lietutis ją išgirdo... 

„Tu taip gražiai prašai... 

Tegul tave pagirdo 

Gaivinantys lašai... 

 

 

Kviečiame visus išeiti į lauką, pasivaikščioti po sodą, pastebėti pražydusius medžius. Išmokite 

eileraštuką mintinai, pradžiuginsite visą šeimą☺ 

Tėtis sodą pasodino, 

Daug medelių užaugino. 

Sužydėjo daug žiedų. 

Suskaičiuot juos ketinu. 

Trys obels ir du vyšnaitės, 

Dar penki saldžios slyvaitės. 

 

Nepraleiskite progos prisirinkti pienių, kartu su tėveliais pasimokykite pinti vainiką. Mergaitės galės pasipuošti 

galvą, berniukai padovanoti sesei, mamai, močiutei☺. 

 



Visi pažįstate spalvas, pažiūrėkite, kokiomis spalvomis dailininkas nuspalvino žiedus. Paklausykite 

neįtikėtinos istorijos, kaip gėlytės tapo spalvotos...Atidarykite nuorodą: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fbook%2Fread%2F19923378%2F

P0ASAKA-APIE-G%25C4%2596LES%3Ffbclid%3DIwAR0T_VM877VkBCZtK5LhOpqj0RqOCKyCVQJr8Z

r0_gM2ZGyrqlMTublWNtg&h=AT3Q9NUpm2ZP3ouqPUt80LvJtpMhcSC2r3UMc8Ell_NnBEChDUitlynwgrF

rQPPf7XhJBSvpSrSr7DCPCD0XhF2JwdIFHFbrrI6fqKJIQmbVeTPE0dIZwzpTuIYkuklpQzXP 

Penktadienį kviečiame švęsti ŠEIMOS DIENĄ: 

Siūlome visiems šeimos nariams pažaisti smagų, judrųjį žaidimą  ,,Vaivorykštė". Nepamirškite apsirengti 

spalvotai☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numanome, kad tikitės kažko skanaus... , mažieji smaguriai☺. Ačiū Nojui už puikų naminių ledų recepto 

įvertinimą. Pristatome pieno kokteilio receptėlį, lauksime įvertinimų.☺ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fbook%2Fread%2F19923378%2FP0ASAKA-APIE-G%25C4%2596LES%3Ffbclid%3DIwAR0T_VM877VkBCZtK5LhOpqj0RqOCKyCVQJr8Zr0_gM2ZGyrqlMTublWNtg&h=AT3Q9NUpm2ZP3ouqPUt80LvJtpMhcSC2r3UMc8Ell_NnBEChDUitlynwgrFrQPPf7XhJBSvpSrSr7DCPCD0XhF2JwdIFHFbrrI6fqKJIQmbVeTPE0dIZwzpTuIYkuklpQzXP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fbook%2Fread%2F19923378%2FP0ASAKA-APIE-G%25C4%2596LES%3Ffbclid%3DIwAR0T_VM877VkBCZtK5LhOpqj0RqOCKyCVQJr8Zr0_gM2ZGyrqlMTublWNtg&h=AT3Q9NUpm2ZP3ouqPUt80LvJtpMhcSC2r3UMc8Ell_NnBEChDUitlynwgrFrQPPf7XhJBSvpSrSr7DCPCD0XhF2JwdIFHFbrrI6fqKJIQmbVeTPE0dIZwzpTuIYkuklpQzXP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fbook%2Fread%2F19923378%2FP0ASAKA-APIE-G%25C4%2596LES%3Ffbclid%3DIwAR0T_VM877VkBCZtK5LhOpqj0RqOCKyCVQJr8Zr0_gM2ZGyrqlMTublWNtg&h=AT3Q9NUpm2ZP3ouqPUt80LvJtpMhcSC2r3UMc8Ell_NnBEChDUitlynwgrFrQPPf7XhJBSvpSrSr7DCPCD0XhF2JwdIFHFbrrI6fqKJIQmbVeTPE0dIZwzpTuIYkuklpQzXP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.storyjumper.com%2Fbook%2Fread%2F19923378%2FP0ASAKA-APIE-G%25C4%2596LES%3Ffbclid%3DIwAR0T_VM877VkBCZtK5LhOpqj0RqOCKyCVQJr8Zr0_gM2ZGyrqlMTublWNtg&h=AT3Q9NUpm2ZP3ouqPUt80LvJtpMhcSC2r3UMc8Ell_NnBEChDUitlynwgrFrQPPf7XhJBSvpSrSr7DCPCD0XhF2JwdIFHFbrrI6fqKJIQmbVeTPE0dIZwzpTuIYkuklpQzXP


 

 

 

Sveikiname DEIMANTĘ SU GIMIMO DIENA!!! 

 

 

Atsisveikiname iki kitos savaitės. Džiaugsimės, jeigu pasidalinsite su mumis, kaip leidžiate laiką namuose, 

švenčiate šeimos dieną... 

Būkite drąsesni, lauksime jūsų laiškučių, nuotraukų... 

Rašykite mums: ligeikienebeata@gmail.com; gerduteluscinskiene@gmail.com 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, žydinčiu ir kvepiančiu pavasariu☺  

Visų pasiilgusios: Beata, Gerdutė, Viktorija ir Ania:) 



 

Laisvalaikiui: 

 

 


