
Labas, ,,Laumžirgiukai‘‘! 

 

 

Ar jau pajautėte pavasarį? Džiaugiatės saulyte? Tik gaila, kad tas virusas vis mūsų nepalieka. 

Pasiilgome Jūsų, norime su Jumis susitikti ir apsikabinti... 

,,Esu švarus ir sveikas‘‘ 

(05.18 – 05.22) 

Ar pastebėjote, kad paskutiniu metu rankas plauname ypač dažnai? O plauname todėl, kad tas 

blogasis ,,Karūnos‘‘ virusas mūsų nenugalėtų. Juk mes stiprūs? Ir kovosime, kol jo nenugalėsime? 

Ką mes veikiame, kai atsikeliame rytais? Pirmiausia, pasimankštiname, kad mūsų rankytės, kojytės,  

nugarytė pasiruoštų žaidimų dienai.  Pamenate mūsų Piratų mankštą?  Kvieskite mamytę ir tėvelį, 

kad kartu pasimankštintų. https://youtu.be/r2NybvkCRsk 

,,Tiesiam ranką, keliam koją, 

Pasilenkiam, tupiam, stojam. 

Šuoliukai – vienas, du, trys. 

O dabar tarsi malūnai, 

Sukame rankas ir kūną,  

Kol prakaitas, ištrykš.‘‘ 

 

 

https://youtu.be/r2NybvkCRsk


 

Pasimankštinome, keliaujame nusiprausti. Pamenate, grupėje turėjome tokius netikrus didelius 

dantis ir didelį dantų šepetėlį, su kuriuo mokėmės valytis dantukus?  Juk Jūs jau viską mokate, tik 

nepamirškime užsidėti žirnelio dantų pastos ant šepetėlio. ☺ 

 

 

 

Kad dantukus valytis būtų smagiau, paklausykime dainelės. https://youtu.be/DId6gjN-uNU 

O kuo kvepia Jūsų dantų pasta? Atsistokime prieš veidrodį ir suskaičiuokime, kiek  burnytėje yra 

dantukų... 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DId6gjN-uNU


 

Dantukai švarūs, išsiplaukime rankytes ir veidelį. Gerai pasitrinkime ausytes, kad geriau 

girdėtumėte. 

Švarūs, pasportavę, bet dar alkani, keliaukime valgyti sočių ir sveikų pusryčių. 

 

Ką labiausiai mėgstate valgyti pusryčiams? Košę? O gal  kiaušinius? O gal mama rytais Jums kepa 

blynus? Nepamirškime, kad būtina atsigerti ir šiltos arbatos, kakavos, kad pilvelis būtų sveikas. 



 

Dabar mes tikrai pasiruošę žaisti, pasivaikščioti, važinėti dviračiu ar paspirtuku. Jei žaisdami 

išalkome, nepamirškime, kad prieš kiekvieną valgymą reikia  kruopščiai su muilu nusiplauti rankytes. 

 

 

Kiek turite rankyčių? O kiek pirštukų turi viena rankytė?  O abi rankytės? Paskaičiuokime ir 

papasakokime. 

Pavargote? Laikas atgauti jėgas. Pamiegokime. Ar žinote kodėl reikia miegoti? Miegodami vaikai 

auga. Juk mes norime užaugti dideli? Pasiklausykime lopšinės ir pailsėkime: 

https://youtu.be/HzUDrYHEmW4 

 

 

 

 

https://youtu.be/HzUDrYHEmW4


Pailsėję ir turbūt vėl pavalgę, atgavę visas jėgas, padirbėkime. Siūlome Jums į pagalbą pasikviesti  

tėvelius. Pasiimkime plastilino, padėkliuką, kad nieko neišteptumėte, ir nulipdykime dantuką. Didelį 

arba mažą, piktą arba laimingą, tokį, kokį tik norite. Pridedame Jums pavyzdėlį. (Pavyzdys  iš 

interneto) 

 

Kadangi jau vakarėja ir saulytė jau taip pat ruošiasi miegoti, ruoškimės ir mes, bet prieš tai - vonios 

malonumai.... Prisileiskime vonią pilną burbulų, tik nedarykime to vieni, būtinai būkite kartu su 

tėveliais. Išsimaudykime, nuplaukime kojytes, rankytes, nugarytę ir vėl ausytes. Išlipę iš vonios prieš 

miegą vėl išsivalykime dantukus.  

 

Švarūs griūkime į lovą. Paprašykime, kad prieš miegą mama ar tėtis jums paskaitytų  pasaką. 

Apkamšytų ir pamyluotų... 

Saldžių sapnų, mūsų mažyliai. Stipriai Jus apkabiname ir sparnuoti bučkiai ruošiasi nutūpti Jums ant 

kaktos... 

Laukiame Jūsų laiškelių ir nuotraukų. 

Jūsų Samanta, Danutė, Genutė ☺ 

 

P.S. kadangi Danutė atostogauja, netrukdykime jai ☺ - 

laiškelius siųskite Samantai: grigaraviciute.samanta@gmail.com 


