
Sveikos, mūsų mielosios ,,Bitutės“ ir jų    tėveliai, 

    Štai ir atskubėjo paskutinė pavasario savaitė. Nors orai ir nelepina, 

galime pasidžiaugti artėjančia vasara. Ir šis kartas  gali būti jau bus paskutinis, kai su 

jumis susitinkame laiškais, bet gali būti dar ir kitaip, nes karantinas nesibaigė... 

Ačiū tėveliams už nuotraukas ir video. Siunčiame Jums visiems linkėjimus! 

Pamažu vaikai pradeda lankyti darželį, tačiau karantinas dar nesibaigė...                                      

Gegužės 25-29 d. siūlome temą-idėją: 

,,Kiekvienas turi namus“ 

    Kviečiame vaikus pasidžiaugti savo namais, jų vidumi, išore, vieta... Tačiau  namus turi 

net tik žmonės... Siūlome tyrinėti, diskutuoti apie gyvūnų būstus (pvz.: kur gyvena 

šuniukas, paukštelis, žuvytė, skruzdėlytė ir kt.), suprasti, kad kiekvieno namai: miškas, 

laukas, upė, žmonių būstai -  kiekvieną gyventoją saugo, ramina,  guodžia ir džiugina.... 

 

          

 



              Kartu su  tėvelių perskaitykite  V.Palčinskaitės eilėraštuką, aptarkite, o gal 

pavyks išmokti mintinai? 

,,Visi ką nors turi“ 
 

Lapė turi savo olą, 
Kur pavargusi įpuola. 

 
Štai ežiukas - tapu-tapu, 

Turi stogą klevo lapų. 
 

Su visu namu, jei reikia, 
Į alksnyną šliaužia sraigė. 

 
Sako, gandras nesuklysta 

Ir atrandą seną lizdą. 
 

Riešutų sukrovus kraitį, 
Saugo drevę voveraitė. 

 
Ir pelė, išbraidžius purvą, 
Grįžta po grindim į urvą. 

 
Ir kiekvienas atsidūsta, 
Vėl atradęs savo būstą. 

 

 

    Eidami pasivaikščioti apžiūrinėkite namus, suskaičiuokite kiek jie turi langų ir durų? 

Koks  jų stogas, ar yra kaminas, gandralizdis, šuns būda? Būdami gamtoje stebėkite, ar 

neropoja skruzdėlytė, ar kitas koks vabalėlis... Paprašykite tėvelių papasakoti, kur jų 

namai... 

         Susitikę su draugais galite pažaisti judrųjį  žaidimą  „Nameliai“ (išsibėgioti ir 

stengtis grįžti į savo ,,namus“, kurie saugo jus nuo gaudytojo). 

 



        Prisibėgioję lauke, užsiimkite ramesne veikla: iš konstruktorių, kaladėlių, mozaikos 

kurkite žmonių ir gyvūnėlių namus,  miestus... 

 

Paprašykite tėvelių pagalbos: ant spalvoto popieriaus tegul jums nubraižo geometrines 

figūras: trikampį, stačiakampį, kvadratą. O jūs bandykite išsikirpti ir komponuoti figūras  

ant piešimo lapo – sukurkite savo, senelių, draugų ar šuniuko namus... 

 

 

 Tikime, kad namuose turi knygų.  Knygelėse apžiūrėkite  pasakų veikėjai namus (pvz.: pilis, rūmus,  

stebuklingus miestus ir t.t.) 

Šitaip padirbėjus, nusipelnėte pramogos, siūlome pasiklausyti dainelės ,,Ežio namas“ 

https://www.youtube.com/watch?v=dcNhMv4YCyI 

                                                         bei  pašokti ir pasilinksminti.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcNhMv4YCyI


     Dabar jau daug sužinojote apie namus.  Kviečiame pasižiūrėti filmuką ,,Trobelė”, 

padiskutuoti, kodėl taip atsitiko, kad meška sugriovė namus? Ir kaip visi draugiškai 

pasistatė naujus…     https://www.youtube.com/watch?v=essUBL4rOUA 

                                   

                                   Pabandykite paaiškinti:  ,,Namai namučiai, kad ir po smilga.“ 

                     ,, Kur ramu, ten - tėvai, kur duonelė, ten - namai.“    

  

              Savo laiškutį - užduotėlę baigėme. Linkime smagiai leisti laiką namuose.                

Labai laukiame jūsų laiškučių! 

Jūsų mokytojos: Daiva ir Jurgita, padėjėja Dalytė. 

Rašykite mums: bitute.peledžiukas@gmail.com 

Apsikabiname kartu!!! 

 

                             

 

 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=essUBL4rOUA
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