
SVEIKI, „ŽIOGELIAI“ ir  „SVIRPLIUKAI“,  

ŠTAI IR SULAUKĖMĖ VASARĖLĖS!!! 

                                                             

NUSIJUOK, 

SKAISTI SAULYTE, 

IMKI SPINDULIUS ŽARSTYTI. 

RISKIS 

DEBESĖLIŲ TILTU, 

KAD IŠ DŽIAUGSMO 

GRŪDAS SKILTŲ,                                                      

                                                                                 

KAD KUŽDĖTŲ  

ŽALIAS DAIGAS, 

Į SAULUTĘ 

KILTI LAIKAS! 

 

O SAULYTĖ : 

NEGALIU 

ŠILUMOS 

NĖ SPINDULIŲ: 

SPINDULIUOSIU 

JUMS ILGAI! 

KILKIT! KALKITĖS 

DAIGAI! 

 

TEMA/IDĖJA BIRŽELIO 1-12 D.  ,,LABAS, VASARĖLE“ 



Įprastai vasara mus lepina  saulės šiluma, šiltu lietučiu, malonia akims žaluma. džiaukimės tuo!!! 

Besidžiaugdami  šiluma, šviesa - kuo daugiau laiko  praleiskime gamtoje, mėgaukimės saulės 

spinduliais, gaiviu vėjeliu. 

Mėgstamiausias vaikų užsiėmimas lauke, žaisti su smėliu. statyti smėlio pilis, kepti ,,blynukus”, 

,,pyragus”, kuriais vėliau yra vaišinami draugai 

Siūlome įdomias idėjas žaidžiant su smėliu: 

,,Paslaptis smėlyje“ 

Žaidimui reikės peršviečiamo plastiko (atkreipkite dėmesį, kad būtų saugūs kraštai), įvairių 

augaliukų, gėlyčių, žolytės ir šepetėlio. Ant smėlio iš įvairių augalų sukurkite paveikslėlį, uždėkite 

plastiką ir užkaskite. Nepamirškite tos vietos pažymėti, kad vėliau galėtumėte atkasti ir rasti savo 

paslaptį. 

 

„PAVEIKSLĖLIAI SMĖLYJE“ 

Šiai veiklai reikės susirasti pagaliuką ir akmenukų, kurių pagalbą sukursite tikrą meno kūrinį. 

 

Kad  laikas gamtoje  neprailgtų, siūlome  piešti kreidelėmis, tai -  smagus užsiėmimas, lavinantis 

vaikų kūrybiškumą. 



 

JUDRIEJI ŽAIDIMAI LAUKE 

Gaudynių žaidimai, iš kurių, bene, įdomiausias „aukščiau žemės“ – gaudyti galima tik tuos, kurie 

yra ant žemės, o užšokusių aukščiau  - gaudyti nevalia. Kad žaidimas nesibaigtų visuotiniu tupėjimu 

ant akmenų, suoliukų, galima taikyti taisyklę, kad visiems gaudomiesiems esant aukščiau žemės, 

gaudytojas gali gaudyti bet kurį. 

„SLĖPYNĖS“ 

Nuo neatmenamų laikų žaidžiamas vienas smagiausių vaikų žaidimų. Suaugusiems belieka 

įsitikinti, ar vaikai žaidžia saugiai. 

Kartais vasarėlė mums pagaili gražių dienų, tuo atveju yra puikių užsiėmimų patalpose. Patalpose 

galima slėpti įvairius daiktus, žaislus... 

 

„BALIONŲ GĖLĖ“ 

Dedame balionus, kaip gėlę ir skaičiuojame žiedlapius. Galime sukeisti juos vietomis – pasakyti, 

kuris balionėlis atsidūrė kitoje vietoje... 

 

 

 

 



KŪRYBINIAI DARBELIAI 

PAVEIKSLĖLIS ,,VASARA” 

 

Naudojame spalvotą popierių, žirkles, klijus. Darbelis lavina vaikų susikaupimą, kantrybę, 

kūrybiškumą. Tai - puikus užsiėmims esant nepalankiam orui. 

 

„AŠTUONKOJIS“ 

Šiam darbeliui reikės keksiukų popieriukų, krepinio popieriaus, klijų, žirklučių. 

 

 

 

 

 

 



UŽDUOTĖLĖS: 

 

 

 



 

NUSPALVINK IR ĮSIMINK RAIDELES: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NUSPALVINK IR PASAKYK,  KOKIE ČIA SKAIČIUKAI: 



 

 

 



 



 

LINA, BEATA, GERDUTĖ IKI PASIMATYMO MIELIEJI 

 


