
                                                                                                         

 

Sveikos mūsų mielosios, mažosios  ,,Bitutės” 

 

 Atrodo, kad kaip įprastai užbaigėme savaitę ir  turėjome vėl susitikti. Bet nutiko taip, kad ir vėl 

bendrausime su jumis tik laiškais. Bet viskas bus gerai, nenusiminkite, tikėkimės greitai ir vėl 

pasimatysime. 

  Lapkričio 3-14 dienomis veiklai namuose siūlome temą/idėją 

,,Šešėlių metas. Gyvybės ratas”, 

,,Aš toks, o tu kitoks“ 

 Susitikę darželio grupėje mes  draugavome su  PI ir KA, tai ir  laiškelyje vėl su jais susitiksime 

ir atliksime tai, ką jie mums siūlo. 

 

Pažaiskite namuose su tėveliais, sesutėmis ir broliukais žaidimą: ,,Kur jis gyvena”. 

 Sustokite ratu.  Tėtis/mama ar kt. šeimos narys  meta vaikui kamuoliuką ar kt. panašų daiktą, 

užduoda klausimą: ,,Kur gyvena kurmis, sliekas”? Vaikas atsako (pvz.: žemėje) ir  meta kamuoliuką 

atgal. Užduoda kitus klausimus: ,,Kur gyvena banginis, delfinas?” (vandenyne: ežere, jūroje…), kur 

gyvena briedis, lapė, vilkas? (miške), kur gyvena žmogus, gyvūnas, vabalas, paukštis? (žemėje). Po to 

tėveliai ar kt. šeimos nariai paklauskite vaiko,  o kas yra žemė? (planeta). Kartu su vaiku pavartykite 

vaikiškas enciklopedijas ir paskaitykite vaikui apie planetas… 

 

Siūlome kartu su šeima paskaityti  šią  pasakėlę: 

NAKTIS IR ŠEŠĖLIS 

Sykį  šešėlis gyrėsi: 

- Kas gali man prilygti? Paukštis? Bet aš ir už plunksną lengvesnis. 

Žmogus? Bet aš ir už žmogų aukštesnis! Einu per ugnį – nesudegu, einu per vandenį – neskęstu,     

einu per žemę - pėdų nepalieku. Aš esu saulės pagimdytas! 

Visi stebėjosi ir vadino šešėlį stebukladariu. Tik naktis nusijuokė ir tarė: 

- Žiūrėkite - pasirodysiu ir tas jūsų  stebukladarys prapuls. 



Ir tikrai - nespėjo naktis kojos ant žemės pastatyti, kai šešėlis dingo. Gal žinote - kodėl? 

 

 

 

UŽDUOTIS.  Aiškiai ištarkite žodį ŠEŠĖLIS. 

 

Koks pirmas  žodžio ŠEŠĖLIS garsas? 

 

Kiek skiemenų žodyje ŠEŠĖLIS? 

 

O dabar siūlome įminti mįsles: 

 

 Eina keliu nedunda, lenda šienu – nečeža?  

(Šešėlis) 

Saulei kylant – trumpėja, saulei žemyn svyrant – ilgėja? Kas? 

         (Šešėlis) 

Už žmogų didesnis už plunksną lengvesnis? Kas? 

       (Šešėlis) 

 

Išėję į lauką patyrinėkite savo paties šešėlį. 

Rankomis  pabandykite sukurti įvairių gyvūnų šešėlių atvaizdus. 

 

 

 

 



 

Kviečiame atlikti kūrybinį darbelį iš tualetinio popieriaus tūtelių  - pagaminti vabalėlį: 

 

Sukurkite savo pagamintų vabaliukų istoriją, nuotykį. Tegul  šeimos nariai jį užrašo. 

Aptarkite vabaliukų   skirtumus, panašumus. 

Pasiimkite žibintuvėlį ir ieškokite šešelių savo namučiuose… 

 



 

Išėję į lauką pasivaikščioti, panagrinėkite savo ir šeimos narių pėdsakus, kuo jie skiriasi? 

O gal pavyks pamatyti paukštelių ar žvėrelių pėdsakus? 

Mieli vaikai, mums rūpi, kaip jūs šiuo metu jaučiatės? Siūlome užduotėlę: popieriaus lape 

nupieškite savo emociją. Prisiminkite,  mes kalbėjome apie tai, kaip jaučiuosi?(piktas ,liūdnas, 

linksmas, patenkintas). 

Paprašykite tėvelių, kad lapo apačioje užrašytų, kaip tu jautiesi? 

Lapkričio 6-oji yra Pyragų ir Atšvaitų diena. 

Kadangi ateina tamsus paros metas, tad keliaudami tamsoje, būtinai turite segėti atšvaitą! 

Pagal pavyzdį siūlome patiems jį pasigaminti. 

Jums reikės: šviesą atspindinčios medžiagos, žirklių, markerio, virvės, popieriaus ir formos, 

pagal kurią pasigaminsite norimą atšvaitą. 

 

              O Pyragų dienai paminėti kartu su šeima  išsikepkite mūsų grupėje mėgstamiausią 

obuolių pyragą! 

RECEPTAS: 

3 kiaušiniai, 

1 stiklinė cukraus ir miltų, 

5 obuoliai. 

EIGA: 

Kiaušinius su cukrumi labai gerai išplakti,įmaišyti miltus,pjaustytus obuolius. 

Kepti 250 laipsnių temperatūroje. apie 30-40 min. Skanaus! 



 

Linkime jums gražių akimirkų bei šiltų emocijų, atliekant užduotėles ir leidžiant laiką 

šeimos apsuptyje.  

Lauksime jūsų laiškelių bei nuotraukų adresu: 

bitute.peledziukas@gmail.com 

Nuoširdžiausi sveikinimai lapkričio mėnesio mažiems ir dideliems 

sukaktuvininkams!!! 

 

 

Likite sveiki, labai Jus mylime! 

Iki greito susitikimo! 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų padėjėja Dalytė. 
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