
SVEIKI, MIELI ,,ŠIMTAKOJAI“, 

Štai ir baigia žydėti paskutiniai pavasario žiedai, greit pražys alyvos, 

nuostabiais žiedais pasipuoš kaštonai. Miškuose kukuoja gegutė, paupy suokia 

lakštingala... Ne už kalnų ir margaspalvė vasara... 

GEGUŽĖS 25 – 29 d. siūlome temą/idėją ,,LAUKIAME VASARĖLĖS“ 

 

 

UŽDUOTĖLĖ. Įsižiūrėk į paveikslėlius. Į pagalbą pakviesk mamytę, ar tėvelį. Paprašyk, 

kad jie išsirinktų vieną paveikslėlių ir raiškiai papasakotų, kas juose pavaizduota. Pagal šį 

pavyzdį bandyk pasakoti ir tu. Vyresni šeimos nariai tau tikrai padės, jei nežinosi, kaip 

vadinasi gėlė, medis ar kitas augalas. SĖKMĖS! 

Skubėkime į  vasarą eilėraštuku  su ,,Vasarėlė”: 

Vasarėlė nubrido per lanką, 

Su drugeliais ant lino plaukų. 

Uogų krepšį paėmus į ranką, 

                                                       Ji nubėgo pasveikint vaikų. 

Ei, skubėkit į lauką, mažieji! 

Šen, uogaut ir grybauti visi! 

                                                       Kol nepapūtė rudenio vėjai, 

Kol dar spindi padangė šviesi! 

 
 

 

 

 



 

        Pabandyk išmokti eilėraštį mintinai? Išvardink visus žodžio VASARA garsus.  

Nukopijuok ir papuošk visas šio  žodžio raides. Sugalvok su kiekviena raide  bent po 

vieną žodį. 

Vasara – nuostabus metų laikas! Kiaurą dieną galima siausti kieme, džiaugtis 

saulute ir... daryti įvairiausius eksperimentus lauke! Vieną jų ir siūlome atlikti – 

ruoškimės vasarai... 

Dideli muilo burbulai – paprastas receptas, 

kaip juos pasidaryti patiems 

 

        Dideli muilo burbulai vasariškose vaikų šventėse tiesiog nepakeičiami – jie visada 

keri savo besimainančiomis formomis bei spalvomis, juos leisti pavyksta net ir 

mažiausiems bambliukams, o sudominti jie geba net ir rimčiausius dėdes bei tetas. 

Trumpai tariant – šauni, visą šventės publiką apjungianti pramoga. Todėl labai 

nudžiugau, aptikusi didelių muilo burbulų receptą, kaip šią puikią pramogą pasidaryti vos 

iš 3-jų ingridientų. Mudvi su Nida nedelsiant ėmėmės bandyti ir buvome sužavėtos – 

pavyko!!! Tiesa, lyginant su burbulais iš pirktinio skysčio, dauguma jų greičiau 

susprogsta, tik dalis sklendžia toli ir ilgai, tačiau svarbiausia, kad burbulai išeina išties 

gražūs, dideli, spalvingi ir įvairiaformiai. Tikrai šaunus, vaikus įtraukiantis užsiėmimas, 

kurį galime suorganizuoti net ir paprastam vasaros savaitgaliui nuspalvinti. 
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Muilo burbulų lazdelės – jas labai paprasta pasidaryti patiems. Tereikia 

dviejų pagaliukų – juos galima susirasti ir artimiausiame miške bei medvilninės virvelės. 

Įdedame brėžinį, kuriame matosi, kaip virvelė turi būti pririšta prie pagaliukų. Jos ilgį 

galima įvairuoti patiems, tik proporcijas išlaikykite daugmaž tokias, kaip brėžinyje. Jei 

burbulų leidėjų bus daugiau – pasigaminkite bent kelias lazdeles – juk taip nekantru ilgai 

laukti, kol prieis tava eilė išleisti milžiną gražuolį... 

Burbulams reikės: 

 1 litro vandens 

 250 ml skysto indų ploviklio – tinkamiausias „Fairy“ 

 30 ml glicerino 

Didelių muilo burbulų recepto paslaptis – glicerinas. Jis neleidžia burbulams išsausėti, 

todėl jie taip greit nesusprogsta. Glicerino rasite daugumoje didesnių vaistinių. 

Gaminame didelius muilo burbulus: 

Visus ingredientus sumaišome švariame inde ir paliekame mažiausiai parai, o dar geriau 

2-3 dienoms. Merkiame lazdeles į burbulų skystį ir pradedame pramogą! 

Ką reikia žinoti didelius muilo burbulus gaminant patiems: muilo burbulai mėgsta švarą – 

lazdelės, lazdelių virvutė ir indas turi būti kuo švariausi. Taip pat mėgsta drėgmę – 

tinkamiausios jiems leisti drėgnos, kiek apniukusios dienos, tuomet ir jų spalvos 

atsiskleidžia gražiausiai. Muilo burbulai geriausiai pavyksta juos leidžiant lėtais judesiais 

– jokio staigumo ir nekantrumo. Ir jokio putų plakimo lazdelėmis. Idealu, jei pučia 

švelnus, nestiprus vėjelis. 
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Kadangi keliausite į priešmokyklinę ugdymo grupę, jums būtinai reikia 

,,draugauti“ su skaičiais. Manome, kad ši linksma ir labai naudinga užduotėlė 

skaičiavimui jums kaip tik. SĖKMĖS! 

 

Kai nusibos lauke dūkti, mėtyti kamuolį, ramesnei veiklai puikiai tiks minti mįsles. 

,,Ant bobutės grytelės kabo duonos riekelė, šunys loja – pasiekti negali.“ (Mėnulis) 

,,Daug namukų per lauką nurūko.“ (Traukinys) 

,,Ant kojytės – kepurytė.“ (Grybas) 

Paprašykite tėvelių, sesučių ir broliukų, kad jie užmintų savo mįslių. Net 

neabejojame, bus linksma, įdomu ir naudinga. O sukurtas mįsles ir jų įminimus būtinai 

atsiųskite mums. Labai lauksime. 



 

      Vasarą, būdami gryname ore ar ilsėdamiesi kambaryje, žaisite įvairius žaidimus. 

Jums reikės išsiskaičiuoti. Siūlome skaičiuotę: 

Sėdėjo nykštukas ant aukšto kalno, 

Jis turėjo daug spalvų... 

Kokią spalvą išsirinksi, 

Pasakyki tu! (išskaičiuotas vaikas išsirenka spalvą, esančią jo drabužėliuose ir klausia: 

Ar turi tokią spalvą, greičiau pasakyki tu! (jei vaikas, kurio klausiama, neturi šios 

spalvos, išeina tas vaikas, kuris  išsirinko šią spalvą). 

             Manome, kad jau metas pajudėti. Tiesa, jūs, jei lauke nelyja, turbūt ir taip dažnai 

būnate kieme? Ten bėgiojate, šokinėjate, spardote kamuolį! Juk tai ir yra sportas. 

Svarbiausia – judėjimas ir gera nuotaika. Tada būsime stiprūs ir sveiki. Gal jūs su mumis 

pasidalinsite, kokius judriuosius žaidimus žaidžiate lauke? Jei patiems sugalvoti sunku, 

kreipkitės į vyresnius šeimos narius. Tai patys geriausi jūsų draugai. Su jais praleistas 

laikas bus nepakartojamas! 

Mes jums siūlome kelionę lazda: 

 
 

                                                         Keliavimas lazda 

Šį mankštos pratimą turite atlikti eidami palei lazdą kryžiuojant  kojas.  

Tai smagus ir linksmas pratimėlis, kuris tikrai jums patiks. 
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Vasarą pievoje žydi daug nuostabių gėlių. Siūlome padaryti  dailės darbelį. 

Jums reikės: balto popieriaus lapo, akvarelinių dažų, plastikinių šakučių, trupučio 

vandens indelyje. 

DARBO EIGA 

Prieš save pasidėkite baltą popieriaus lapą, akvarelius dažus, indelį su 

vandeniu ir plastikines šakutes. Darbelio pavyzdį matote paveikslėlyje. Drąsiai imkite 

visas darbo priemones ir kibkite į darbą. Jei dažai skystesni, indo su vandeniu neprireiks. 

Jūsų darbelių pavadinimų pavyzdžiai: ,,Gėlių pieva“, ,,Vasaros gėlių puokštė vazoje“. Jei 

darysite pamerktų gėlių puokštę, lapo apačioje nupieškite vazelę, joje pieškite gėlių 

kotus. Šakutę merkite  į dažus ir darykite gėlių žiedus ( žr. į paveikslėlį). Piešti gėlių 

pievą dar paprasčiau. Vazelės piešti jums nereikės, o jūsų piešinukas pražys nuostabia 

gėlių jūra!.. GRAŽU... 

  

Mes jau baigiame savo laiškelį, skirtą jums, mielieji. Tikimės, kad jis kvepia 

artėjančia vasara, žemuogėmis, atostogomis... Rašėme jį su didele meile jums... 

IKI SUSITIKIMO!  NUOSTABIOS VASAROS!  GERŲ ATOSTOGŲ!!! 

Mokytojos: Violeta, Irma ir Danutė 

Jūsų laiškelių lauksime adresu: 

violeta0325@inbox.lt 

austėjarakauskaite@gmail.com 

danuciute@gmail.com 
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