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                                                               Sveiki, ,,Skruzdėliukai“!   

                       

                 Gegužės 18-22 d. siūlome veiklai namuose temą/idėją ,,VARLYTĖS KVARKSYTĖS”. 

 

KAS JI? ŽALIA, SLIDI, ŠOKUOJANTI IR KVARKSIANTI? (Varlė). 

 

       Pavasaris – varlių atsiradimo metas. Kai eisite pasivaikščioti, ypač po lietaus, apsidairykite, gal 

jūsų kieme jau šokinėja  žalios varlytės. Na, šių varliukų tikrai  nereikia bijoti. Jie žavūs ir visai 

nebaisūs.  

 

     Ar norėtumėte sužinoti, kaip atsiranda varliukai? Pavasarį ežeruose ar upėse varlės išneršia 

kiaušinėlius. Iš pradžių kiekvienas kiaušinėlis atrodo lyg juodas taškelis. Iš jo išsirita buožgalvis. 

Plaukdamas jis vinguriuoja uodegėle. Po to buožgalviui užauga kojos, ir netrukus jis tampa varle.  

                                                                  
Drauge su tėveliais pažiūrėkite filmuką, kaip mažas burbuliukas virsta  varliuku: 

       https://www.youtube.com/watch?v=gmlaclb3K2o&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmlaclb3K2o&feature=emb_logo
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      O žinote, kad varlė - šokinėjimo į tolį ČEMPIONĖ. Gal jau sutikote varlytę, matėte, kaip ji 

šokinėja ir net bandėte su ja pažaisti? Pašokinėkite kaip varliukai.  

 

• Namuose pasigaminkite lelijų lapukus ir pamiklinkite kojytes: 

 

 
 

• Pamąstykite,  kuri pėdutė tinka  varlytei, parodykite pirštuku: 
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     Jau visi žinote, kad varlės kvaksi: „kva kva“. Kadangi jos gyvena pulkais, tai jų kurkimas 

ir kvaksėjimas būna labai garsus. Ar jums patinka varlyčių dainelės? Pasiruoškite pašokti ir   

pakvaksėti su linksmosiomis varlytėmis: 

               https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=MAWgSJZSEms&feature=emb_logo 

 

      Paklausykite eilėraštuko ir pagalvokite, kodėl varlytė susirgo?  O kaip jus jaučiatės, 

kai sergate? Kas tuomet jumis rūpinasi?                                                                         

Martynas Vainilaitis 

Varlytės gripas 

Po šalnų pradėjo lyti. 

Kurkė pievoje varlytė. 

Kurkė, maudėsi klane. 

Ir neaišku, nežinia, 

Nuo vandens, ar nuo kurkimo               

Ėmė vargšė ir užkimo. 

Negirdėjo tokio gando, 

Visos varlės nusigando. 

Susirinko pabaly 

Balto dobilo pily, 

Ir pasikvietė sumanią 

Pievų daktarę kamanę. 

Pievų daktarė kamanė 

Daug žinojo, daug išmanė. 

— Gulk, varlyte, po lapu. 

Susirgai žaliu gripu. 

Dieną kitą pagulėsi… 

Na, ir kurkti vėl galėsi! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=MAWgSJZSEms&feature=emb_logo
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      O dar varlės turi labai ilgą liežuvį. Pamačiusi grobį, varlė kyšteli iš burnos liežuvį, ir prie jo 

prilimpa įvairūs vabzdžiai ar mažytės žuvelės. Taip varlytė ir pavalgo. 

Suskaičiuokite varles ir museles. Ar užteks visoms varlytėms muselių?  
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             Siūlome su tėveliais sukurti meninius darbelius: 

• Įmerkite pirštą į žalius dažus - ir varlė paruošta. Paprašykite tėvelių padėti nupiešti varlytėms 

letenėles, akytes, burnytes. 

 

                                                                                                           

• O gal jums patiks šita varlytė? Tuomet pabandykte ją pasigaminti  iš žalio skritulio. 

 

 

 

Manau, kad nuo šiol puikiai atpažinsite žalią spalvą ir neskriausite varlyčių. 
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• Prieš miegelį siūlome pažiūrėti filmuką ,,Žalia pasaka“: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=K3hr2_NoeTU&feature=emb_logo 

 

 
  Savo laišką baigiame. 

 

                                    Dėkojame už gražius darbelius. 

Tėveliai, mes labai džiaugsimės, jeigu pasidalinsite su mumis, kaip Jums sekėsi. 

Rašykite mums: skruzdeliukai15@gmail.com 

Jekaterina ir Janina. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=K3hr2_NoeTU&feature=emb_logo

