
Sveikos, mūsų šauniosios „Bitutės“!!! 

     Labai jūsų visų pasiilgome, tad skubame pas kiekvieną susitikti laiškučiu. Tikimės, 

kad esate sveiki, daug laiko praleidžiate lauke, stebite  gamtą. 

Birželio 1-12 d. siūlome temą/idėją 

 

,,PAGALIAU ATĖJO VASARA” 

Vasara prasideda gražia švente -Tarptautine Vaikų Gynimo Diena! 

 

 

 

Vaikystė - tai emocijos, ieškojimai, atradimai. 

Vaikas - tai šeimos, visuomenės dalis, turinti savo galias ir poreikius, nuolat siekianti 

veikti, pažinti ir išreikšti. 



,,Vaikų žemė“ 

Išdykauja žaidžia, liūdi, siaučia, 

Nesvarstydami - kodėl ir kam. 

Jeigu šita žemė kam priklauso, 

Tai pirmiausia, žinoma, vaikams. 

 

Mes gi esam tie, kurie jų laukia, 

Laukdavo ir lauks visais laikais. 

Tik su jais mes esame suaugę, 

O vieni mes irgi kaip vaikai. 

/J.Marcinkevičius/. 

 

 

 



Siūlome visiems kartu pasigaminti  šeimos rankyčių paveiksliuką ar gėlytes: 

 

 



 

 

 

 

 



 

Savaitę pradėjome švente ir baigsime švente! 

Mieli, vaikučiai, nepamirškite pasveikinti savo tėčių su 

Tėčių  diena!!! 

Su tėčiu visada smagu, 

Ar vasara tai būtų, ar žiema. 

Tėvelis linksmas ir labai stiprus 

Važiuoti dviračiu išmokė jis mane. 

               Pakėlęs link dangaus aukštai, 

              Parodo, kas tenai, už kalno? 

             Mano rankutę paima tvirtai, 

              Pasaulis visas tilptų jam ant delno. 

 

                      Pagaminkite tėčiui dovanėlę: 

 

 



 

 

 

Instrumentus galima aplikuoti spalvotu popieriumi, nuspalvinti dažais,  

flomasteriais, pieštukais. 

 

 



 

                       Atkeliavo birželis - vasaros pradžia.  Šį mėnesį žydi pievos, jose pilna įvairių 

gyventojų.  Siūlome pasigaminti ,,padidinamąjį stiklą” ir eiti tyrinėti pievų, gal pavyks sutikti 

vabaliukų, sraigių… 

 

                                           Kviečiame pasiklausyti pasakos: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g 

Pasiklausyti dainelės: 

https://www.youtube.com/watch?v=aYXBmmmg8K8 

Kviečiame jus su tėveliais aptarti, kaip saugiai elgtis vandenyje, prie vandens, 

kaip saugotis kaitrios saulutės. 

O kai tokios puikios dienos - labai smagu lauke pūsti muilo burbulus, kurių receptą mums atsiuntė 

Anastasija su šeima: 

0.5 stiklinės indų plovimo skysčio(tik ne indaplovėms); 

2 stiklinių vandens; 

2 arbatinių šaukštelių cukraus. 

Smagaus jums eksperimento ir spalvotų burbulų. 

O gal norite sužinoti ką pasakė Kakė Makė apie atostogas? 

https://www.youtube.com/watch?v=NgDBx347IDo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g
https://www.youtube.com/watch?v=aYXBmmmg8K8
https://www.youtube.com/watch?v=NgDBx347IDo


 

Manome, kad jums patiktų taiklumo išbandymo žaidimas: 

 

 

Taip pat sveikiname birželio mėnesį gimusius: 

Dorotėja-Gabrielę, 

Matą, 

Luknę, 

Anastasiją, 

Ranveerą ir Simarą!!! 

Su GIMTADIENIU!!! 

Iki  pasimatymo, mūsų mielieji, lauksime jūsų laiškučių, nuotraukų, video… 

Rašykite mums: bitute.paledziukas@gmail.com 

Su geriausiais linkėjimais: 

Mokytojos: Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė. 

2020 m. birželis 
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