
                                                                              

 

 

Sveiki, mūsų šaunieji „Boružiukai“!!! 

Labai ačiū Jums už laiškus, nuotraukas, video, puikius darbelius. Džiaugiamės, 

kad linksmai leidžiate dienas, džiaugiatės žydinčiu pavasariu ir čiulbančių paukštelių balsais...  

Tikimės, kad esate visi sveiki ir gal jau labai greitai mes vėl būsime visi kartu darželyje!!!       

 

Šią paskutinę pavasario savaitę kviečiame keliauti... o keliausime į nepaprastą... , o gal 

paprastą... 

į nepažintą...., o gal pažintą...., į žinomą...., o gal dar nelabai žinomą... , 

į šalį... , kurioje yra daug įvairių geometrinių figūrų..., kur gyvena alkani arba sotūs krokodilai..., 

kur šalis, kurioje viską galima suskaičiuoti..., palyginti..., atimti..., pridėti..., sumažinti..., 

pailginti..., tad pradedame kelionę į Skaičiavimo šalį!!! 

 

GEGUŽĖS 25 – 29 d. siūlome  temą/idėją 

„KELIONĖ Į SKAIČIAVIMO ŠALĮ“ 

Šios savaitės tikslas - įtvirtinti skaičiavimo ir matavimo įgūdžius. 

 

Kviečiame pradėti kelionę  poeto  Kosto Kubilinsko eilėraščiu  ,,Mano skaičiai 4“ 

                                       - Malūnėlį tu turi. 

                                         Kiek sparnelių? - Keturi! 

                                           Klausia Milda ir Audrys:  

                                          - Ar malūnas nenuskris?                       

                                         - Nenuskris... Juk tu žinai,                                         Va, staliuką aš turiu. 

                                           Kad mediniai jo sparnai.                                         Ant kojelių keturių. 

                                                                                                                               Prie staliuko sėdi lėlės, 

                                                                                                                               Laukia mano arbatėlės. 

                                                                                                                                          - Vežimuką tu turi.                                                                 
 
 
 
 
 
 



Ristą žirgą aš turiu 
                                                                                                                               - Kiek ratukų? – Keturi!                                                        
Ant kojelių keturių. 
                                                                                                                                - Viens, du trys...                                                                  
Kai išjoju aš į pulką, 
                                                                                                                                  O kur ketvirtas?                                                                
Tai po kojų kelias dulka. 
                                                                                                                                 Nusirito, nes netvirtas....                                                  
– Pasagų tai neturiu...  

                                                               

                                                               - O kiek reikia? 

                                                              - Keturių! – 

                                                              Aš pakaustysiu žirgelį 

                                                              Ir išjosiu į darželį. 

 

O dabar aptarkite, apie kokį skaičių šis eilėraštis... patikrinkite, ar tikrai stalas turi keturias kojas... , o žirgelis 

kiek turi kojų..., kas dar turi keturias kojas..., keturis kampus..., o  keli metų laikai - taip pat  4... , prisiminkite 

juos kartu... , išvardinkite metų laikus: ... ŽIEMA... PAVASARIS... VASARA... RUDUO... , apibūdinkite juos... 

palyginkite... 

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

 

   

                                                                    

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Jau baigiasi PAVASARIS..., GEGUŽĖS mėnuo, o jis nepaprastas..., pagalvokite ir pasakykite, kodėl.... 

pažiūrėkite į šį nepaprastą kalendorių ir suskaičiuokite, kiek jis turi dienų, kaip jums atrodo, kaip galime 

tai apibūdinti...  (daug,  mažai... ) 

 Suraskite ir pasakykite, kuri savaitės diena šiandien, kuri buvo vakar, kuri savaitės diena bus rytoj... 

Įtvirtinkite sąvokas šiandien... vakar... rytoj.... 

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


 

 

...Užsukite į Simetrijos gatvę. Simetrija - viena iš pagrindinių sąvokų matematikoje,  simetrija yra  labai 

svarbi rašyme ir skaityme. Simetrija formuojasi spontaniškai per piešimą ir lipdymą, tačiau papildomam jos 

ugdymui bei suvokimui visada galime išbandyti įvairias veiklas, atkreipdami vaiko dėmesį į simetrijos sąvoką. 

Pažaiskite popieriaus lankstymą – atlikdami įvairius darbelius, lankstydami popierių mokykite atlikti tai 

teisingai, atkreipdami dėmesį į simetrijos liniją, į dvi vienodas lapo dalis, į tai, kad jos yra simetriškos. 



                                 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



Pieškite, kai reikia užbaigti kitą piešinio pusę (simetrišką), iš pradžių mokykite vaikus apvesti piešinį pagal liniją. 

Vėliau bandykite pasunkinti užduotį – baigti piešinį be papildomų linijų; paprašykite nupiešti simetriškai 

sudėtingesnį piešinį, pridėkite papildomų detalių... 

 

                                              

 

 

 



 

                                        Dėliokite ornamentus simetriškai  

 

 

 

 



Apsidairykite aplinkui, apžvelkite  pastatus, medžius, baldus, žaislus..., įvairius daiktus...,  stebėkite tai, kas yra 

aplinkui – gamtą, architektūrą - ten visada galima surasti simetriškų vaizdinių. 

 

 

Dabar užsukite į Sudėties gatvę.... ir pažaiskite.... 

Žaidimas ,,Taškius“, arba ,,Kas surinks daugiau taškų“. Šiam žaidimui Jums bus reikalingas 

atspausdintas lapas su „taškiukais“ ir du spalvoti pieštukai. Metame kauliuką ir apvedame 

iškritusių taškų skaičių, kiekvienas žaidėjas  - skirtinga spalva. Laimi tas, kuris surenka daugiau 

taškų.  

 

 

 

 

 

 

                                                                          

    

 

 

 

 

Kitas žaidimas ,,Suskaičiuok domino taškelius“ 

 

 

 

 

 



Paprašykite tėvelių  ir pažaiskite internetinį žaidimą 

 ,,SUSKAIČIUOK IR SUDĖLIOK KORTELES IŠ EILĖS (1 IKI 7) 

https://learningapps.org/display?v=pd41x3ugj20 

VĖLIAU TĄ PATĮ ATLIKITE IR SU SAVO ŽAISLIUKAIS.  

ANT KORTELIŲ UŽRAŠYKITE SKAITMENIS NUO 1 IKI...  .. 6... 7... 10... 11..., O GAL ... 

 PADĖKITE ŠALIA TOS KORTELĖS TIEK  ŽAISLŲ..., AR DAIKTŲ..., AR PIEŠTUKŲ..., AR...  

TADA PASAKYKITE, KURIS SKAIČIUS EILĖJE  - DIDŽIAUSIAS... , 

KURIS  - MAŽIAUSIAS...  

TADA SUDĖLIOKITE  KORTELES NUO DIDŽIAUSIO SKAIČIAUS IKI MAŽIAUSIO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Laikas pamiklinti pirštelius ir galveles. 

Atlikite užduotėles... 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pd41x3ugj20




 





 

 

 

 



 

 

APLANKYKITE IR RAIDŽIŲ SKAIČIAVIMO GATVĘ...  

PAŽAISKITE ŽAIDIMĄ SU SAVO VARDAIS ,,VARDO RAIDĖS“ 

Užrašykite  savo..., mamos..., tėčio..., sesės..., brolio..., senelių..., draugo..., mylimo gyvūno vardus... 

SUSKAIČIUOKITE RAIDES... PASAKYKITE, KURIO VARDAS ILGIAUSIAS..., TRUMPIAUSIAS..., PAŽYMĖK RAIDES 

SKAIČIAIS..., PABANDYKITE SUDĖLIOTI ATVIRKŠČIAI..., NUO PASKUTINĖS RAIDĖS IKI PIRMOS..., KAS PAVYKO... 

PABANDYKITE PATYS PERSKAITYTI ARBA PAPRAŠYKITE, KAD PERSKAITYTŲ TĖVELIAI...  

PAVYKSTA JUOKINGAI SKAMBANTYS NAUJI ATBULINIAI VARDAI... 

T O M A S 
 

R O M A 
 

K I K A 
     

 

 

 

                                                                           Šią savaitę žaiskite namuose kartu su vaikais 

skaičiuodami, lygindami (daugiau- mažiau). Skaičiuokite didėjimo ir mažėjimo tvarka, 

įvardykite skaičių kaimynus (koks sekantis ar ankstesnis skaičius), vartokite 

kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras ir t.t.). Įsidėmėkite matematinius ženklus: 

plius +, minus -, lygu =, daugiau >, mažiau<. Prisiminkite savaitės dienų 

pavadinimus, įtvirtinkite sąvokas ,,šiandien”, ,,vakar”, ,,rytoj”, ,,užvakar”, ,,poryt”. 

Nepamirškite sportuoti ir skaičiuoti savo judesiukų... 

Atlikdami užduotis ne tik skaičiuokite, bet ir prisiminkite, 

 kaip taisyklingai rašyti skaitmenis, atlikite dėmesio, 

rankos lavinimo pratimų.  

Kelionė po Skaičiavimo šalį yra labai ilga, įdomi..., pilna atradimų...,  

Ji  gali tęstis iki begalybės..., tad keliaukite joje savarankiškai ir pasidalinkite patirtais  

Įspūdžiais ir  su mumis..., ir draugais... 

 

 



 

Šiandien laiškelį jau baigiame. 

 Laukiame jūsų nuotraukų, darbelių ir kelionės įspūdžių!!!! 

Rašykite mums: ramuneprinceva9@gmail.com austejarakauskaite@gmail.com 

Linkime geros, saulėtos, pavasariškos nuotaikos!!! 

Likite sveiki!!!  

Iki labai greito pasimatymo!!! 

Jūsų mokytojos: Ramunė, Irma ir Onutė 

 

 


