
SVEIKI MŪSŲ MAŽIEJI DRAUGAI „ŽIOGELIAI“, „SVIRPLIUKAI“ ☺ 

 

Mūsų laiškelis – užduotėlė skuba pas jus. Linkime pasinerti į stebuklingas 

kosmoso platybes ir pažinti dar neregėtas įdomybes. Lapkričio 16 – 27 dienos 

tema/idėja :  

„Kosmosas“ 

 

Kad būtume sveiki, žvalūs ir stiprūs nepamirštame sportuoti, juk sportas tai 

sveikata☺. Kad rytinė mankštelė būtų linksmesnė, siūlome atlikti ją su 

„marsiečiu“, (tai pats tikriausias kosmoso gyventojas ☺) nuorodos apačioje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg 

https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg
https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI&t=1s


Vaikučiai, jei  pažvelgtumėte į naktinį dangų, pamatytumėte Mėnulį ir daugybę 

daugybę žvaigždučių, tad žinokite : žvelgiate tiesiai į kosmosą! 

 

Visatą sudaro Žemė (kurioje mes gyvename), Saulė ir kitos planetos. 

Saulė yra didelė žvaigždė, kuri šviečia jau milijardus metų. 

Mėnulis yra Žemės palydovas, keturis kartus mažesnis už Žemę. Norėdami 

pasiekti Mėnulį, astronautai turi nuskrieti daugybę kilometrų nuo Žemės. 

Vaikučiai, o kas gi yra astronautas? 

 

Tai žmogus, kuris skrenda į kosmosą, ir kuris dėvi specialų kostiumą☺. 

Į kosmosą astronautai skrenda raketa.  

Atlikite bandymą, kuris bent kiek paaiškintų, kaip skrieja raketos. Pripūskite 

balioną ir paleiskite, pamatysite kokiu greičiu jis nuskries. 

Kūrybinė užduotėlė: „planeta iš pupelių“. Prireiks iš popieriaus iškirpto 

apskritimo, klijų ir pupelių. 

 



Kosminiai amatai savo rankomis: šiai užduotėlei prireiks iš kartono išsikirpto 

apskritimo ir siūlų. 

 

Spalvingas darbelis „Saulė, Mėnulis, Žemė ir Žvaigždės“. Darbeliui reikės : 

vienkartinių lėkštučių, žirklių, klijų, spalvoto popieriaus ir dažų. 

 

Darbelis iš plastelino, jums reikės: plastilino, spavoto popieriaus. 

 

 

 



Pasaka 

Saulė ir mėnulis 

Seniai seniai, kai dar žmonių nebuvo, gyveno mėnulis ir saulė. gyveno šviesioje 

pilyje ir vienas kitą labai mylėjo. Begyvendami susilaukė ir gražios dukters. 

Dukteriai davė Žemės vardą. 

Daug metų Mėnulis su Saule gražiai gyveno, bet vieną dieną ėmė ir susipyko. 

- Tu tokia karštuolė, kad aš negaliu su tavim gyventi, - sako Mėnulis. - Jeigu 

nekeisi savo būdo, aš tave pamesiu. 

- O tu šaltas kaip ledas. Jei toliau toks būsi - mudu negalėsime gyventi. 

- Galim skirtis, - ėmė pykti Mėnulis, - bet duktė liks pas mane. 

- Ne, dukters aš tau nepaliksiu. Ji negalės gyventi su tokiu šaltuoliu. 

Ilgai juodu ginčijosi ir nesimatė ginčo galo. Pagaliau nutarė prašyti Perkūną, 

kad surastų teisingą sprendimą. 

Šis išklausęs Saulę ir Mėnulį sugriaudėjo: - Abudu kalbat niekus. Bet jeigu taip 

norit skirtis - skirkitės. Tik jūsų duktė Žemė negali priklausyti nei vienam, todėl 

bus taip: Saulė saugos judviejų dukterį dieną, Mėnulis - naktį. 

Suprato abu, kad Perkūno sprendimas teisingas, ir šventai jį vykdo: nuo ryto iki 

vakaro Saulė žiūri dukterį Žemę, o nuo vakaro iki ryto - Mėnulis ją globoja. Kai 

Mėnulis kur nors išvyksta, tada Žemę prižiūri jo seserys žvaigždės. 

 

Pasakos galite pasiklausyti ir vaizdo įraše : 

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

 

 

 

 

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


Pabandykite įminti mįsles: 

Tai skylėtas, tai skylėtas 

Vakare virš miesto skėtis. 

Kas jam tiek skylių pradūrė? 

Tai ne skylės, .....žiūri.   (Žvaigždės) 

 

Kai mėlynas -  juokiasi, 

Kai pilkas – verkia.    (Dangus) 

 

Paskaičiuokime ir apibraukime teisingą skaičiuką: 

     



   

 

Likite sveiki mažieji mūsų draugai!  

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos : Beata Ligeikienė: ligeikienebeata@gmail.com 

                                                          Lina Keizikienė: linakeizikiene@gmail.com 

                                                          Gerdutė Luščinskienė: gerduteluscinskiene@gmail.com 
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