
                             Sveiki, mūsų mielieji ,,Skruzdėliukai“!   

                      

    Gegužės 25-29 d. siūlome temą/idėją ,, Rieda ratai rateliukai“.   

Savo laišką pradėsime eilėraštuku. Atspėkite, apie ką jis? 

TŪ! TU - TŪ! STOTY SUŠUKO 

IR LAUKAIS, MIŠKAIS NURŪKO. 

VISA VIRTINĖ NAMUKŲ 

NURIEDĖJO ANT RATUKŲ. 

         

 

 

 

     

 Šis eilėraštukas apie traukinuką. Ar žinote, kad traukinys važiuoja ne keliu, o bėgiais. Pasigrožėkite 

šiuo spalvotu traukinuku. Kaip jums atrodo, kaip jis važiuoja (greitai, lėtai)...  Kiek jis turi ratų, 

vagonų? Pasakykite, kiek vaikų keliauja traukiniu? Pažiūrėkite,  kokį linksmą traukinuką sudėliojo 

Lukas su Lėja. Jie siunčia visiems linkėjimus ir kviečia keliauti kartu!  Jei turite kaladėlių, 

sudėliokite savo traukinuką... 

 

 

       O  kokiomis transporto priemonėmis dar galima keliauti? Kuo jūs atvažiuojate  į darželį? 

Šeimos automobiliu?Autobusu? O gal ateinate pėsčiomis? Atminkite, kad vaikščioti - sveika... 

Paklausykite linksmos dainelės apie autobusiuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=HMm11zGZVsw 

http://liepaite.lt/wp-content/uploads/2020/05/Rieda-ratai-rateliukai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMm11zGZVsw


Pabandykite sukurti darbelį ,,Autobusiukas“: 

                                          
  

    Visi vaikai mėgsta važinėti dviračiais. Jei turite dviratuką, papasakokite apie jį.  O gal kas turi 

triratuką? Pagalvokite, kuo skiriasi dviratukas nuo triratuko?  

Paklausykite eilėraštį apie dviratuką: 

 Vytė Nemunėlis 

DVIRATUKAS  

Aš turėjau dviratuką - 

Vienas ratas nesisuko: 

Per kiemelį važiavau, 

Penkis kiškius sugavau.  

Vienas kiškis ant kaktelės, 

Kitas kiškis ant noselės...  
Man kiškelis: ..Sveikas drūts!" 

Aš ant kiškio tuoj būc... būc... 

 

Na palaukit, kitą dieną 

Nesugausiu jau nė vieno - 

Dviratuką sutaisys, 

Visi kiškiai išlakstys. 

 

    Tikimės, kad zuikių nepagausite, saugiai važinėsitės dviratuku ar triratuku.  Atminkite,  kad 

kelionė būtų - dviratininkas turi dėvėti šalmą.  

    Apžiūrėkite paveikslėlius ir pasakykite, kiek vaikų važinėja su šalmais? Kodėl  reikia juos 

dėvėti?  

 

 



                                                                                                                       

 

 

 

 

    Gal žinote kaip vadiname šią transporto priemonę?  

    Suskaičiuokite paspirtukus. Kiek jų? Kuris paspirtukas  - didžiausias, o kuris -  mažiausias, 

parodykite piršteliu. 

 

                                        

                                                          

 

Kartu su Kake Make pasimokykite kaip reikia elgtis kelyje: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=wSF8r9E8Azw&feature=emb_logo 

   Jus jau žinote, kad visos mašinytės, traukinukai, dviračiai turi ratus. Pabandykite namuose 

susirasti kuo daugiau daiktų, kurie yra apvalūs kaip ratukai. Pamąstykite, iš ko galėtumėte  

,,padaryti“ apskritimą? 

 Ratuku sudėkite nykštį su smilių. 

 Sudėkite sulenktas rankas. 

 Išdėliokite iš kubelių. 

 Apveskite pieštuku apskritus daiktus. 

 Nupieškite įvairių dydžių ir spalvų apskritimų kreidelėmis. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=wSF8r9E8Azw&feature=emb_logo


Pažiūrėkite ir pasakykite, kurie daiktai yra apskritimo formos: 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Puikiai padirbėjote! 

 

                                                                    Savo laišką baigiame. 

 

                              Dėkojame už gražius darbelius. 

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

Rašykite mums: skruzdeliukai15@gmail.com 

Jekaterina ir Janina. 

 

 

 

 

mailto:skruzdeliukai15@gmail.com


Nuspalvinkite..          

                                      

 

 



 


