
                            Sveiki, maži ir dideli !!!  
    

 
 
Džiaugiamės, kad jums šauniai sekasi leisti laiką namuose su savo 
artimaisiais. Ačiū tėveliams už nuotraukas ir video. Tie laiškučiai labai 

džiugina ir šildo, labai visų pasiilgome... 
 

Visi žinome, kad tęsiamas karantinas, todėl negalima visiems vaikams 
lankyti darželio -  bus nesaugu, juk virusas vis šalia mūsų...  

Nuo pirmadienio su kai kuriais vaikais jau pasimatysime grupėje. 
Gegužės 18-22 d. siūlome visiems 

 (esantiems namuose ar grupėje) temą/idėją 
 

,,Mano draugas – muilo burbulas“ 
 



 
 
 
    Kai eisite su šeima pasivaikščioti, pasiimkite muilo burbulus. Neturite – 
pasigaminkite, o receptą ir mums atsiųskite... Pūskite muilo burbulus, skaičiuokite 
juos. Grįžę namo suraskite butelio kamštį ir kurkite, štampuokite savo burbulus. 
Stebėkite jų spalvas, atspalvius, formas, aptarkite į ką jie jums panašūs,  sugaukite 
juos... 
 

 
 

 



Paprašykite tėvelių, kad jie jums perskaitytų šį eilėraštuką: 
 

Balionėlis 
 

Balionėlis 
Kyla, kyla lig lubų. 

Aš ir rainas katinėlis 
Juo pažaisime abu. 

 
Bapt! 

Nupuolė balionėlis. 
Capt!-jį puolė katinėlis. 

Balionėlis jau kad sprogo, 
Katinėlis jau kad šoko... 
Aš juokiuosi ir verkiu, 
Aš baruosi ir šaukiu: 
-Tu su savo nageliu 

Eik sau gaudyti pelių. 
/K.Kubilinskas/ 

 
Su tėveliais aptarkite eilėraštį. Kaip manote, kodėl sprogo balionėlis? O gal kam 
nors pavyks išmokti jį mintinai... 

 
Jūs tikrai  visi žinote, kad grįžus iš lauko reikia labai švariai ir su muilu nusiplauti 
rankas. Muilą pasigaminkite patys: 
 

Jums reikės: 
50 ml spalvotos dušo želė; 
20 g maistinės želatinos; 
200 ml vandens; 
džiovintų vaisių, apelsino žievelės, gėlyčių. 
 
Eiga: 
Dubenėlyje su šiltu vandeniu ištirpinkite maistinę želatiną. Įpilkite dušo želė ir į 
formą sudėkite norimus priedus pvz.: apelsino žieveles, gėlytes... 
Viską gerai išmaišykite ir palikite indelį šaltai, kad per naktį sustingtų. Ryte muilą 
supjaustykite į  įvairių dydžių ir formų gabalėlius ir  -  nusiplaukite rankeles.  
 
Kas vyksta? 
    Želatina stingsta ir sustandina dušo želė. Plaunantis rankas, augalai ir kitos 
gėrybės skleidžia gaivų kvapą. Jūsų rankytės labai kvepės... 
 



 
 

 
 Nupieškite savo muilo gabalėlius.  
Pagaminkite muilinę, kad ir iš 
popieriaus.  
 
 
       
Kai būsite su tėveliais parduotuvėje, suraskite skyrių, kuriame žmonės gali išsirinkti 
ir nusipirkti muilo.  
Kaip manote, ar muilo gabalėlis gali turėti savo vardą/pavadinimą – gal tėveliai 
perskaitys  jums labiausiai patikusio muilo  pavadinimą? 
O kaip jūs išsirinkote muilą? Parašykite ir mums... 
 
Daug dirbote, metas ir atsipalaiduoti: pažiūrėkite senosios animacijos filmuką 
,,Baltprausys“: https://www.youtube.com/watch?v=-fRNh3roVwg 
 
     Savo laiškutį-užduotėlę baigėme. Linkime nesirgti, saugoti save, savo 
artimuosius bei smagiai leisti laiką namuose. 

.  
 

Džiaugsimės, jei gausime iš jūsų žinutę, kaip jums sekėsi... 
Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

Apsikabiname kartu!!! 
Mokytojos: Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė. 

2020 m. gegužė 
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