
SVEIKI, ,,Šimtakojai“ ir  ,,Boružiukai“, 

Pavasarėlis jau baigėsi, visur skleidžiasi vasaros žiedai, pievos ir medžiai pasipuošė 

sodria žaluma.  

   

 

Birželio 1 – 12 d. siūlome temą/idėją ,,Žaislai“ 

Turbūt, visi iš jūsų sutiks, kad žaislai vaiko gyvenime yra labai svarbūs. Dauguma mūsų yra 

taip prisirišę prie kažkurio savo žaisliuko, kad su juo miega, valgo, džiaugiasi ir liūdi. Kartais žaislai tampa 

geriausiais mūsų draugais. Mes jums norime pasiūlyti eilėraštuką ,,LĖLĖ“: 

Aplankytum, 

Pamatytum, 

Kokią lėlę aš turiu. 

Pabučiuoju, 

Pačiūčiuoju, 

Kai neklauso, tai baru. 

Ji mažutė, bet neverkia, 

Ji gerutė ir linksma. 

Paguldyta užsimerkia 

Ir užmiega supama. 

Eilėraštuką išmokite deklamuoti raiškiai, paskui pasimokykite padeklamuoti mintinai. 

Ištarkite žodį LĖLĖ, suskirstykite jį skiemenimis (LĖ – LĖ), tardami  skiemenis, juos išplokite. Kokie dar 

žodžiai skamba panašiai? (lėlė, gėlė, pelė...). Pirštuku ore parašykite visus žodžio LĖLĖ garsus. Pabandykite 

žodžiui LĖLĖ sugalvoti žodžių, nusakančių daikto ypatybę (pvz.: nauja lėlė, graži gėlė ir t.t.). 

Žinome, kad jūsų mylimiausi žaislai yra ne tik lėlės. Tai ir lenktyninės mašinos, įvairiausi 

pliušiniai žaislai, įdomūs robotai...  

Rudenį  jūs keliausite į priešmokyklinę grupę... Visi sutiksite, kad tikrai jau esate dideli, 

sumanūs ir labai lakią fantaziją turintys vaikai... Todėl siūlome jums pažaisti žaidimą ,,Mes kuriame 

pasaką!..” 

Tad susikaupkite, pamąstykite ir pradėkite... Pasakėlė galėtų prasidėti taip: 

Kartą gyveno mergaitė, vardu Emilija. Ji buvo labai miela ir gerutė. Emilija turėjo 

daug žaislų, su kuriais ne tik žaidė, bet juos labai mylėjo, visada juos rūpestingai sutvarkydavo... 

Buvo Emilytės gimtadiemis. Mergaitė gavo daug gražių dovanėlių, bet viena dovanėlė jai buvo visų 



mieliausia. Mama nupirko  dukrytei jos taip išsvajotą lėlę Barbę... Mergaitės džiaugsmas buvo 

beribis! Tą vakarą  mergaitei kiti žaisliukai neberūpėjo, nes ji žaidė tik su padovanota lėle Barbe... 

Visi žaisliukai labai nuliūdo... 

Atėjo naktis, danguje suspindo mėnulis. Emilija saldžiai miegojo, nemiegojo tik 

nuliūdę žaislai... Pirmasis prabilo pliušinis meškinas... 

UŽDUOTĖLĖ. Sukurk pasakėlei pabaigą. Pakviesk į šią veiklą įsijungti ir kitus 

šeimos narius. Tegul kiekvienas pabando sukurti pabaigą pasakėlei.  Suprasite, kokią lakią fantaziją 

visi turite... 

O dabar metas pasimankštinti: 

 

 

Kaip reikia mankštintis, parodyta paveikslėlyje. Mankštelė nesudėtinga ir labai 

naudinga. TAI PĖDŲ MANKŠTINIMAS. Siūlome visiems išbandyti 

 

 

 

Žinome, kad esate puikūs tyrinėtojai, todėl parengėme jums eksperimentą. 



Spalvotos gėlės. Šiam eksperimentui reikia laiko, todėl mokslo popietę jau galite tik papuošti jo 

rezultatais – dažytomis gėlėmis. Į 20-30 ml vandens įlašiname bent 12 lašų maisto dažų (mes 

lašinome 7, bet rezultato norėtųsi ryškesnio), įmerkiame žiedelius ir paliekame 24 valandoms. 

Pamažu dažai, kartu su vandeniu, pasiekia žiedlapius –  tai puikus būdas vaikams paaiškinti, kaip 

gėlė geria vandenį. 

Reikės: 

 maistinių dažų 

 baltų gėlių 

 

 

Kai norėsite pailsėti nuo judriųjų žaidimų lauke, kažkur jaukiai įsitaisius namie, ši užduotėlė jums 

bus kaip tik. 



 

 

Žinome, kad esate darbštūs ir smalsūs vaikai. Turite lakią fantaziją. Manome, kad 

savo namuose rasite siūlų, popieriaus, klijų ar kitų priemonių. Darbelių pavyzdžius matote 



paveikslėlyje. Kuris iš jų jums patinka labiausia?  Jei kažkuriam darbeliui ko nors trūksta, 

pasiruoškite iš anksto. SĖKMĖS! 

 

PASIGAMINKITE ŽAISLIUKUS PATYS 

 

PASIGAMINKITE ŽAISLIUKĄ -  LĖKTUVĖLĮ 

JUMS REIKĖS TIK LAZDELIŲ NUO LEDŲ, KURIAIS VASAROS METU SMAGU 

SMALIŽIAUTI IR SKYSTŲ KLIJŲ. 

REIKALINGI: 3 PLAČIOS  LEDŲ LAZDELĖS, 5 SIAURI LEDŲ PAGALIUKAI, SKYSTI 

KLIJAI. 

 

 

 

 

LEDŲ LAZDELIŲ LĖKTUVĖLIS 



     

 

Iš tūtelių ir siūlų pasigaminkite žaisliukus ,,Vabaliukas“.... ,,Smagiosios varlytės“ 

arba 

,,Ugnies drakonas“: 

 

 

 



Lauke, suradę įvairių šakelių, gėlyčių, akmenėlių, pastatykite namelius savo lėlytėms, robotams ar 

garažus mašinoms.... pasodinkite medį (suraskite mažą šakelę)... būnant gamtoje, viskas gali tapti 

žaisliukais... būkite kūrybingi...išradingi....ir stebinkite save... artimuosius ir draugus.... 

 

 

 

 

 

 

BIRŽELIO PIRMĄJĮ SEKMADIENĮ (birželio 7 d. LIETUVOJE ŠVĘSIME TĖČIO DIENĄ. 

NEPAMIRŠKITE PASVEIKINTI SAVO TĖČIŲ. UŽPILDYKITE ANKETĄ, sukurkite  

PASAKOJIMĄ APIE SAVO TĖTĮ... 



 

 

 

 

 

 

 



 

PAGAMINKITE DOVANĖLĘ MYLIMAM TĖČIUI ,,PLAKTUKAS“ 

 

 

 

 

Štai ir visos  mūsų paruoštos užduotėlės. Tikime, kad kiekvienas iš jūsų 

rasite sau kažką naudingo. Belieka palinkėti puikios saulėtos vasaros ir džiugios 

TĖČIO dienos. 

 

IKI KITO KARTO!!! 

Mokytojos: Violeta, Ramunė, Irma ir Danutė 

Laiškučių lauksime adresu: 

peledziukasv.s.b@gmail.com 


