
Sveiki, mielieji ,,Šimtakojai“, 

Štai ir vėl viena savaitė prabėgo. Džiugu dar kartą su jumis pasisveikinti, 

pasidžiaugti gražiu pavasariu, nuostabias žiedais ir... vis dažniau pasirodančiu lietučiu. 

Tiesa, prisipažinkime, kad kartais mes nemėgstame lietaus. Sakome – šlapia, 

nuobodu, nemalonu, bet reikia nepamiršti, kad tik lietus palaisto ir atgaivina orą, 

pagirdo kiekvieną žolynėlį ir medį. Be lietaus nebūtų gyvybės mūsų planetoje Žemėje!  

GEGUŽĖS 18 – 22 D. Siūlome temą/ idėją ,,LYK, LIETUTI!“ 

 

O dabar pasiklausykite lietuvių liaudies sakmės. 

VĖJAS, LIETUS IR SAULĖ 

Gyveno du seniai ir turėjo daug žemės. Kartą jie susipyko dėl ežios, 

skiriančios jų daržus. Ir pradėjo bartis. Vienas senis bardamasis pūtė vėją, o antras 

šnypštė vandenį. Supyko saulė ant šių senių už tokį jų barnį ir nustojo šviesti. 

Ir dabar visada, kai tik šie seniai pradeda bartis, saulė pasislepia už 

debesų, o tada pučia vėjas ir lyja lietus. 

Perskaitę sakmę, ją aptarkite. Paprašykite tėvelių, kad jums paaiškintų, 

ką reiškia žodis ,,ežia“? O gal kai kas ir žinote – esate jau dideli?  Kokie buvo seniai? 

Dėl ko jie susipyko? Ko mes galime pasimokyti iš šios sakmės? 

 

Siūlome eilėraštuką ,,LIETUS“ 



Lyja, oi lyja, lyja, oi lyja! 

Lijo prilijo baltą leliją... 

Vaikšto po lietų gėlės lyg skėčiai. 

Ar pasislėpti po jais galėčiau? 

 

Paukščių lizdeliai šiandien prilyti... 

Merkia lietutis pilką pelytę... 

Permirko kiaurai lapės ir meškos, 

Vien tik žuvytės linksmos sau taškos. 

 

Kartu su gyvūnėliais pasidžiaukime lyjančiu lietučiu ir  išmokime 

eilėraštuką  mintinai. 

O dabar pamąstykime. Iš kur lyja lietus? Į ką panašūs lietaus lašai? Kam 

labiausiai reikia lietaus? Kas atsitinka, kai lietus nelyja? Ar gali būti per daug lietaus? 

Ištark žodžius LIETAUS LAŠAI. Kuo jie panašūs? Kurie dar žodžiai 

prasideda garsu L? 

Pavargote? Išduosime jums mažą paslaptį... Žinote, koks geriausias būdas 

yra pailsėti? Vieną veiklos rūšį reikia pakeisti kita! Pabandykite, nenusivilsite… 

Siūlome mankštelę. 

 Tegul vaikas pamėgina paimti nedidelį guminį kamuoliuką kojų pirštukais 

ir įmesti į šalia stovintį krepšį. Kad būtų šiek tiek lengviau, galite naudoti nepilnai 

pripūstą kamuoliuką. 

Ar pavyko? Neabejojame, buvo linksma... Kad būtų aiškiau, pažiūrėkite į 

paveikslėlį. 

 



 

 

O dabar siūlome eksperimentą. 

Spalvotų putų šou 

Indelius, kuriuose rengsime spalvotų putų šou, pastatykime ant padėklo 
ar neperšlampama medžiaga dengto stalo – bus daug šlapio veiksmo! 

Kiekviename indelyje sumaišykime vandenį su muilu ar plovikliu ir 
leiskime jį vaikams nuspalvoti, įlašinant keletą lašų dažų. Tegul vaikas išmaišo,  o 
patys įberkime sodos, vėl išmaišykime. 

Paimkime citrinos rūgšties ir pradėkime linksmybes – berkime rūgštį į 
kiekvieną indelį ir stebėkime, kaip spalvos suputoja ir liejasi per kraštus! Vaikai liks 
sužavėti! Trukmė – iki 20-30 minučių. 

1 spalvai reikės: 

• 150 ml vandens 

• šaukštelio indų ploviklio ar skysto muilo 

• 5-7 lašų maisto dažų 

• 2 šaukštelių sodos 

• 0,5-1 šaukšto citrinos rūgšties 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Štai jums ir eksperimentas! 



O dabar įminkite keletą mįslių. 

Vienas lieja, antras geria, trečias auga. (Debesis, žemė, žolė) 

Giedroje – kertėj stovi, po lietų – vaikščioja. (Skėtis) 

 

Ir laibas, ir ilgas 

Atsitūpė žolėj – nesimato. 

Kai namie nėra, tai visi laukia,  

O kai ateina, tai visi bėga. (Lietus) 

Patarlės 

Kur perkūnija, čia turi būti ir lietus. 

Iš didelio debesies -  mažas lietus. (Paaiškinkite, ką jos reiškia...) 

 

DAILĖS DARBELIS 

O dabar paimkite baltą popieriaus lapą, akvarelinius dažus, teptuką ir 

vandens. Ir duokite laisvę savo fantazijai! Žinome – esate labai išradingi! Jūsų 

piešinukuose jau matome vaivorykštę, lietutį, debesis, plaukiančius dangumi...O ką gi 

dar jūs sugalvojote? Juk jūsų fantazijai nėra ribų! Drąsiai imkite teptuką ir pieškite. 

Piešinėliai bus nuostabūs... SĖKMĖS... 

 

 



Jūsų laukia dar viena linksma užduotėlė! Pažiūrėsime, ar esate atidūs, ar mąstote? 

 

 

Tai tiek šį kartą jums mūsų parengtų užduotėlių. Ačiū už laiškelius, 

atsiliepimus, nuotraukas, idėjas. 



Savo laiškelį – užduotėles baigiame. Linkime geros sveikatos, puikios 

pavasariškos nuotaikos. LABAI LAUKSIME JŪSŲ LAIŠKŲ! 

 

IKI KITO KARTO!!! 

Mokytojos: Violeta, Irma ir Danutė 

 

Mums rašykite: 

violeta0325@inbox.lt 

austejarakauskaite@gmail.com 

danuciute@gmail.com 
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