
Laba diena, ,,Žiogeliai“! 

 

 
 

 
Norime padėkoti Jums už atsiųstus darbelius. Jie nuostabūs! Labai visų pasiilgome ir vėl skubame 

pas Jus su nauju laiškeliu – užduotėle.   

Gegužės 11-15 d.  siūlome temą/idėją ,,Medžių žiedai“. 

Šiandieną mes su Jumis pakalbėsime apie medžių žydėjimą, jų nuostabius kvapnius žiedus. 

Ar žinote, kad  medžiai kaip ir gėlės žydi? 

Dabar gegužę žydi sodai. Jų nepakartojami žiedai turi nuostabiai malonų kvapą. Medžiai 

pasipuošę rausvais, baltais žiedais. 

Šiuo metu žydi kriaušės, vyšnios, slyvos. Pumpurus sukrovusios ir obelys. Priėjus prie 

medžio, gali išgirsti malonų ausiai dūzgesį... Gal žinote, kas ten dūzgia?.. Tai - darbščiosios bitelės! 

Laksto nuo žiedelio prie žiedelio. Jų ten gausybė! Jos dirba savo darbą, renka nektarą... 

                 Ar žinote, kad pražydėjus medžiams, nukritus žiedlapiams užsimezga vaisiai. Gal galite 

pasakyti,  kokie tai vaismedžiai ir kaip vadinami jų vaisiai ir uogos: 

 

    
 

                KRIAUŠĖ 

 

 

 

                                                                                                             



                               

                                
 

                   SLYVA 

 

 

 

                        
 

              VYŠNIA 

 

 

 

 



        
 

              OBELIS 

 

                   O Jūsų koks mėgstamiausias vaisius ar uoga? Gal galite nupiešti? 

 

 

                   Paprašykite tėvelių, kad paskaitytų Jums trumpą pasakaitę apie obelį: 

 

 

Sodas žydi 

 
Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia. Oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį veria. 

Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą šaudo: nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios, rūpestingai 

medutį renka. 

Džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko. Medutį berinkdamos, ant kūnelio 

žiedų dulkeles iš vienos į kitą nešioja. Vieno žiedo dulkelės, į kitą kritusios, gardų vaisių mezga. 

-Prašom, prašom, - į svečius kviečiasi. – Saldžių sulčių jums žiedeliuose patiekėme. Gerkit sveikos, 

kiek širdelė geidžia. 

Atgijo ir kiti  sodo gyvūnėliai. Štai šliaužia obels kamienu, prie lapų gretinasi kirmėlaitė. 

Obelėlė žino, kokia besotė ta viešnia. Apgrauš lapus, šakeles nunuogins. Dar paskui, į lapo likučius 

įsivyniojusi, voratinkliu apsiraizgys, kybos, kol, drugeliu virtus, išlėks. 

-Kad žvirblis ar kitas paukštelis greičiau atlėktų, nemalonią viešnią nusineštų, - dūsauja obelėlė. 

Ir paukšteliai laksto, šakose nardo, medžius nuo kirmėlių valo, tik visų nurinkti nesuspėja. 

-Lankykitės,  paukšteliai, - šnabžda jiems medžiai, šakelėmis linguodami.- Kam patinka, mūsų 

šakelėse lizdelius kraukitės, vaikelius perėkite, savo dainelėmis juos ir mus linksminkite. 

Ir čiulba, ulba, kvepia sodas per linksmą medžių pavasario šventę. 

 

 

             Gal pasakysite, kokie tie nekviesti svečiai obelėlę lankė ir kieno pagalbos ji laukė? 

 

 



 

Atspėkite mįslę: 

 

Vasarą su kailiniais, žiemą ir be marškinių. 

(Medis) 

 

             

            Pasiklausius pasakos, įminus mįslę, galima ir darbelį atlikti : 

 

 

 

            Jums reikės balto popieriaus lapo, lėkštelės, guašo baltos ir raudonos spalvos ir butelio nuo 

mineralinio vandens. 

           Ant popieriaus lapo nupieškite medį ar šakas (gal tėveliai padės). Lėkštelėje sumaišykite 

guašo spalvas   -   gausite rožinę spalvą. Tada butelį dėkite į lėkštutę ir jo dugnu pieškite žiedus. 

 

 

 



           Kadangi pavasaris sėjos metas, tai ir eksperimentas pavasarinis. Į stiklainį sodinsime pupelę. 

Galite naudoti įvairias pupeles,  kokias tik turite namuose. 

 

    

 
 

   

 

                  



  Šią savaitę, gegužės 15 dieną, minima Tarptautinė Šeimos diena. O Jūs ar žinote, kas yra 

šeima? Papasakokite tėveliams.  

 

                    Šeima – tai žemė, kurioje mes gyvename. Ji suteikia visiems gyvybę. Tai medis, turintis 

vieną stiprų kamieną ir daug šakų šakelių. Tai vanduo, be kurio mes užtrokštume. Tai saulė, kuri 

visus mus sušildo. Šeima -  tai Jūsų mama, tėtis, seneliai, broliai, seserys. Ir nesvarbu, kiek žmonių 

Jūsų šeimoje yra -  du, trys, keturi ar dar daugiau. Žinokite, kad Jūs visi esate svarbūs. Be Jūsų visų 

nebūtų ŠEIMOS. Todėl mylėkite, gerbkite, pasitikėkite, vertinkite savo šeimą.  

                  Padėkite savo mamytėms namų ruošoje, pasiklokite lovytę, gražiai susidėkite savo 

žaisliukus ir drabužėlius. Apkabinkite stipriai stipriai savo šeimą!!! 

 

 

                     

                      

       
 

 

  

 

Nupieškite savo šeimą. Lauksime Jūsų darbelių. 

 

 

Savo laiškelį-užduotėlę baigėme. Būkite sveiki. Apkabiname stipriai stipriai  

 

 

Jūsų mokytojos: Lina, Gerdutė ir Danutė 

 

 

Rašykite mums: linakeizikiene@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 
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