Sveiki, mūsų mažieji draugai ir tėveliai!!!

Pasiilgome… Tikimės, kad smagiai leidžiate laiką su savo artimaisiais, esate visi sveiki. Bet
atstumas mums ne kliūtis, nes galime bendrauti laiškeliais 

Lapkričio 16 – 27 d. siūlome temą/idėją

,,Juoda – balta, šilta – šalta. Pagauk šešėlį“.
Jūsų draugai PI ir KA siunčia kiekvienam linkėjimus  ir siūlo pažaisti žaidimą ,,Ką su kuo?“
Žaidimui reikės įvairių buities daiktų. Tai gali būti raktas, plaktukas, lėkštė, puodukas, pakaba ir
kt.
Eiga. 1 variantas: tėtis ar mama paprašo rasti daiktą, pvz.: iš kurio valgoma sriuba, kuo
atrakinamos durys, iš ko geriamas pienas, ant ko kabinami drabužiai ir kt. Vaikas iš gausybės
daiktų atrenka reikiamą.
2 variantas: tėtis ar mama paprašo atnešti kokį nors daiktą, esantį namų aplinkoje, bet
nepasako jo pavadinimo, o tik apibūdina, pvz.: <Prašau surasti ir atnešti man tai, ant ko sėdi
lėlė, kuo ją vežiojame ir pan.“ Vaikas suranda, atneša ir įvardija daiktą.
Ši aktyvi veikla ,,Kas pirmas?“ turėtų patikti visiems, o ypač berniukams. Šį žaidimą galite žaisti
su savo sesutėmis ir broliukais.
Priemonės: didelis baltas popieriaus lapas, mažos mašinėlės, lipnioji juosta, žirklės, gerai
rašantys flomasteriai, dideli šiaudeliai.
Eiga. Prie kiekvienos mašinėlės priekio flomasteris priklijuojamas taip, kad galėtų nubrėžti
mašinėlės kelią. Ant lapo pažymimas startas ir finišas. Vaikas, pūsdamas pro didelį šiaudelį, turi
kuo greičiau nuvaryti mašinėlę iki finišo. Priklijuotas flomasteris nužymės mašinėlės kelią, todėl
kiekvieną kelio trajektoriją galima palyginti su kitomis.
Po aktyvios veiklos, siūlome smagiai įsitaisyti ant sofos ar kitoje jums patinkančioje vietoje ir
paklausyti pasakos ,,Mėlynas autobusiukas“, kuris bijojo tamsos.

https://youtu.be/A8j_ING2lmk

PI ir KA siūlo jums pasidaryti atspaudų iš bulvių ,,Balti pėdsakai juodoje pievoje“.
Priemonės. Bulvės, plonas flomasteris, peilis popieriui, kempinėlė, baltos spalvos dažai (guašas),
juodos spalvos popieriaus lapas.
Eiga. Bulves tėtis ar mama perpjauna pusiau ir ant kiekvienos bulvės puselės plonu flomasteriu
nupieškite norimos formos figūrėles. Tuomet tėtis ar mama išpjaus nereikalingas bulvės vietas,
o jūs ant kempinėlės užlašinkite baltos spalvos dažų. Išpjaustyta bulvė merkiama į kempinėlę su
dažais, paskui atspaudžiama ant juodos spalvos popieriaus.
Pavyzdyje iš interneto parodyti spalvoti atspaudai, o jūs pabandykite padaryti tik baltus ant
juodo popieriaus lapo.

Kita PI ir KA siūloma veikla ,,Rankutės“.
Priemonės. Balti popieriaus lapai, buteliukas su purkštuku, juodi nekenksmingi dažai, tinkantys
piešti pirštukais.
Eiga. Į buteliuką įpilama vandens, įdedama šiek tiek juodų dažų ir suplakama. Padedama ranka
ant balto popieriaus lapo ir apipurškiama dažais. Jei turite broliukų, sesučių, galite jiems
pasiūlyti padaryti tą patį, o vėliau palyginti – kieno rankutė didesnė ir pan.
Dar viena veikla - ,,Surask vienodą“.
Priemonės. Sąsiuvinis (jis taps katalogu) arba susegti popieriaus lapai, du vienodi reklaminiai
lankstinukai, žurnalai arba katalogai, žirklės, klijai.
Eiga. Iškerpama daugybė paveikslėlių iš katalogo. Jie priklijuojami kiekviename albumo
puslapyje, priešingą puslapį paliekant tuščią. Kai visi paveikslėliai bus priklijuoti, imkite kitą tokį
pat katalogą ir, radę tokį pat paveikslėlį, kaip priklijuotas, iškirpkite ir priklijuokite greta, kad
būtų abu vienodi.

Pavargote dirbti prie stalo? Įsitaisykite ant grindų. ,,Kas pastatys didžiausią piramidę?“ - taip
vadinasi sekanti siūloma veikla. Dalyvauti šioje veikloje pakvieskite visą šeimą.

Priemonės. Didelės plastikinės vienkartinės stiklinės.
Eiga. Padėkite ant grindų vieną šalia kitos keletą vienkartinių stiklinių (dugnu aukštyn). Ant jų
dėkite kitas taip, kad gautųsi piramidė. Kiekvienas šeimos narys stato savo piramidę. Kad veikla
būtų dar įdomesnė, galite parungtyniauti - kuris greičiausiai pastatys didžiausią piramidę.
Linkime sėkmės! 
PI ir KA siūlo jums keverzonių meną ,,Šešėlio medžioklė“.
Priemonės. Piešimo popieriaus lapas, paprastas pieštukas, vaškinės kreidelės, akvareliniai dažai.
Eiga. Paprastu pieštuku per visą lapą apskritais judesiais pieškite vieną nepertraukiamą liniją
(vienu ilgu judesiu), neatitraukdami pieštuko nuo popieriaus. Lapas turi būti pakankamai
pripieštas. Tada atidžiai iš įvairių pusių apžiūrėkite ir bandykite surasti kokių nors objektų. Jų
kontūrus paryškinkite paprastu pieštuku, paskui nuspalvinkite vaškinėmis kreidelėmis.
Akvareliniais dažais sukurkite tokį foną, kuris labiausiai išryškintų objektus.
Įdomu, kokius objektus sukūrėte jūs? Tikimės, kad mums tėveliai parašys arba atsiųs nuotraukų
su jūsų puikiais darbeliais.
Kai būsite su šeima lauke, nepamirškite pažaisti smagų žaidimą ,, Parodyk tai, ką girdi“. Jis
padės vaikučiams įsisavinti sąvokas: ilgas-trumpas, aukštas-žemas, storas-plonas ir pan.
Eiga. Išrenkamas žaidimo vedėjas. Jis stovi priekyje, kiti žaidėjai sustoja pusračiu. Žaidimo
vedėjas sako ,,storas“, o rodo ,,ploną“. Visi žaidėjai turi rodyti teisingai - tai, ką išgirdo. Toliau
sako: ,,aukštas“, bet rodo ,,žemas“, ,,ilgas-trumpas“, ,,platus-siauras“, ,,didelis-mažas“,

,,vingiuotas-tiesus“ ir t.t. Žaidimo vedėjas gali rodyti kūno dalis ir pavadinti jas neteisingai (visaip
stengiasi suklaidinti žaidėjus). Tobulinti žaidimą galima naudojant fantus ar kitaip.
Ir paskutinė šio laiškelio užduotėlė – žibintas ,,Besmegenis“.

Priemonės. Baltas kopijavimo popierius, flomasteriai, žirklės, klijai, stiklinis indas, skridininės
žvakutės.
Eiga. Atsikirpkite kopijavimo popieriaus lapo, kurio aukštis būtų kaip indo, kurį pasirinkote, o
plotis toks, kad, apjuosus indą, būtų galima jo kraštus suklijuoti. Flomasteriais ant popieriaus
nupieškite besmegenio šypseną ar kokį nors žiemos motyvą. Baigus piešti, lapo kraštus
suklijuokite ir gautą tūtą užmaukite ant stiklinio indo. Į jį įstatykite skridininę žvakutę. Štai ir
žibintas.

Savo laiškutį baigiame.
Likite sveiki!
Labai džiaugsimės, jei pasidalinsite su mumis, kaip jums sekėsi žaisti žaidimus, daryti
atspaudus, gaminti žibintus...
Lauksime jūsų laiškų, nuotraukų, filmuotos medžiagos...

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com

Apkabiname visus ir kiekvieną!!!
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