
 

 

Sveiki, ,,VORIUKAI“ ir jų tėveliai!  
 

 Džiaugiamės, kad po truputį grįžtate į darželį. Esantiems 

vaikučiams namuose, siūlome pasivaikščioti ir apsidairyti, gal jūsų 

pievoje jau ropoja vabaliukai, vabzdžiai. Artėja birželis - vasaros 

pradžia. Šį mėnesį žydi pievos, zuja įvairiausi jų gyventojai.  

  

  

Kviečiame atsakyti į keletą klausimų apie METŲ LAIKUS:  

 

 Ar žinote, koks metų laikas bus po pavasario? 

 Ar žinote, koks metų laikas bus po vasaros? 

 Ar žinote, kokie dar liko neišvardinti du metų laikai? 

 Ar žinote, kokie yra METŲ LAIKAI? 

 

Kviečiame pasižiūrėti animacinį filmuką: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g 

 

 Pasiklausyti dainelės:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 
 

TEMA/IDĖJA:  

,,PER VASARĄ Į MOKYKLĄ“ 
 

Gegužės 25-29 d.  
  

 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 

● Gebės atpažinti metų laiką, 2-3 sakiniais nusakyti būdingus 

kiekvieno metų laiko požymius; 

● Gebės nuosekliai 2-3 sakiniais papasakoti, ką veikė ryte, per 

pietus, po pietų, vakare; 

● Gebės parodyti didžiąsias ir mažąsias raides, skirs rašytines ir 

spausdintines raides; 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0


 

 

 

● Atliekamos ,,OPA PA“ pratybų 23 - 30 lapų užduotys.  

 

 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 

● Miškas 

● Pieva 

● Birželis 

● Liepa 

● Rugpjūtis 

● Metų laikai 

● Dienotvarkė 

● Abėcėlės raidžių  kartojimas 

● Skaičių iki 20 seka 

 

Kviečiame Jus su tėveliais aptarti  saugaus elgesio taisykles būnant 

saulėje, prie vandens, vandenyje. Kodėl svarbu žinoti? Apsisaugoti  

nuo saulės kaitros kepurėmis, skarelėmis, rengtis šviesiais drabužiais, 

nes tamsiai apsirengus bus karščiau.) 

 

TURIME JUMS IDĖJŲ: 

 

Gal esate girdėję, kad stovintis vanduo sušyla greičiau nei tekantis. 

Svarbu paminėti, kad didesnis vandens kiekis sušils lėčiau nei 

mažesnis.  

 

Atlikite tyrimą: 

 

Į lėkštas ir gilias vienkartines lėkštes įpilama po stiklinę vandens. 

Viena lėkštė pastatoma ant juodo popieriaus lapo. O kita ant balto. 

Abi pastatomos ant palangės, kur gerai apšviečia saulė. Paliekama 

maždaug pusvalandžiui. Pamatuokite vandens temperatūrą vandens 

termometru ar paprasčiausiai įmerkus pirštą. Padaromos išvados: 

vanduo lėkštėje ant juodo popieriaus lapo bus šiltesnis, nes spalvos 

nevienodai sugeria saulės spindulius. (juoda ,,traukia“ spindulius).  

 



 

 

Siūlome dailės darbelį ,,DRUGELIS“: 

 

Jums reikės kartono lapo, lipnios plėvelės, pieštuko, žirklių, 

flomasterių, klijų, įvairių augalų žiedų ir lapelių. 

Ant kartono lapo nupieškite drugelį. Iškirpkite  taip, kad drugelis būtų 

tuščiaviduris. Suklijavus drugelį, papuoškite jį įvairiais augalų žiedais 

ir lapais.  

 

 

Pabandykime perskaityti, o gal norėtumėte ir išmokti šį eilėraštį apie 

VORĄ: 

 

                              Mažas voras lipo medin 

                              Iš paskos vaikus jis vedė: 

 Tik lietaus lašai nukrito, 

 Voras žemėn nusirito. 

 

 Vėlei šypsosi saulytė. 

 Voras imasi dairytis.     

  Dar kartelį lipa medin, 

 Iš paskos vaikus jis veda. 

 

 Supa vėjas ant šakų 

 Daug išdykusių vaikų. 
 

Gal galėtumėte sugalvoti šiam VORUI vardą? 

 

 

Siūlome meninį darbelį ,,VABALIUKAI“: 
 

 

  Reikės akvarelės ar kitų dažų, šiaudelio, popieriaus lapo. 

Ant lapo užtepkite dažų ir juos praskieskite nedideliu kiekiu 

vandens. 

Paimkite šiaudelį ir pūsdami orą stumdykite spalvotą vandenį. 

Galima tiesiog pūsti arba bandyti išpiešti norimus vaizdus. Jei 

bus ant lapo per daug vandens - nupilkite. Piešinys taps dar 

įdomesnis.  



 

 

 

Gal turite atsinešę iš lauko akmenukų? Tuomet siūlome piešti 

ant akmenuko ,,VABALIUKĄ“.  
  

 

Norime pasidžiaugti mūsų Daniele J., dalyvavusia 

respublikiniame projekte virtualioje erdvėje „Mamyte, tu mieliausia“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat norime pasveikinti Matą T. su gimtadieniu, 

švenčiantį gegužės mėnesį. Prie sveikinimų prisideda ir grupės draugė 

Nida N.  Tau ji siunčia savo piešinį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų el. laiškų lauksime adresu: 

voriukai.peledziukas@gmail.com 
 

BŪKITE SVEIKI! 

mailto:voriukai.peledziukas@gmail.com


 

 

 

Mokytojos: Elvyra, Lina ir Viktorija. 

  


