
Sveikos, mūsų mielosios ,,Bitutės“!!! 

                           Toliau tęsiame mūsų virtualius susitikimus. Pasiilgome Jūsų visų!!! 

                                  Gruodžio 14-31 dienomis siūlome temą/idėją 

                                                    ,,Ore dvelkia gerumu“ 

Kiekvienais metais pas mus ateina žiema. Ir kiekvienais metais atneša mums tyrą ir gražią šventę 

– Šv. Kalėdas. Galima drąsiai sakyti, kad Kalėdos - tai metas, kai mes dažniau galvojame apie 

kitus. Juk taip gera dalintis ir taip gera kiekvieną dieną žiūrėti į eglutę, kuri spindi gėriu, 

paprastumu, jaukumu... 

 Mūsų draugai PI ir KA siūlo Jums patiems pasigaminti ir papuošti eglutę. Sukurkite jos žalią 

rūbą iš spalvoto popieriaus gabalėlių (aplikaciją). Pagrindui naudokite žalios spalvos popierių. 

Papuošimui sukarpykite blizgutį (lietutį) ir jo gabalėliais papuoškite eglutę. 

 

Kitas variantas. 

PRIEMONĖS:  vienkartinių rankšluosčių ritinėlių tūtelės arba kartono lapas, žirklės, klijai, 

spalvotas popierius. 

EIGA: tūtelė perkerpama išilgai ir suformuojamas kūgis, kur reikia, suklijuojama. Apačia 

palyginama taip, kad kūgis stovėtų. Iš spalvoto popieriaus iškerpama daug vienodų juostelių, jos 

sulenkiamos pusiau ir priklijuojamos prie kūgio. 

 



 

O kai taip smagiai padirbėjote, pakvieskite savo šeimos narius pažaisti žaidimą ,,ACH ir OP“. 

EIGA: visi žaidžiantys sustoja ratu, tėtis ar mama meta vaikui įsivaizduojamą daiktą (kamuolį, 

teniso kamuoliuką, popieriaus gniūžtę ar pan.). Kai išgalvotas objektas metamas per ratą, 

sušunkama ,,Ach“. Žaidėjas, kuriam metama, turi reaguoti greitai - pagauti ir perduoti kitam, tik 

jau turi pasakyti ,,Op“. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šis žaidimas labai paprastas, tačiau, 

greitinant tempą, žaisti vis smagiau ir sudėtingiau. 

Žu žu žu 

Per kiškio kiemą 

Šaltis vežė baltą žiemą. 

Kiškis Piškis strykt iš miego, 

Žvilgt pro langą- 

Pilna sniego! 

 

Na, o jeigu šaltis neatvežė baltos žiemos, siūlome jums pasigaminti sniego patiems: 

PRIEMONĖS: krakmolas, plaukų kondicionieriaus. 

EIGA: sumaišome krakmolą su kondicionieriumi santykiu 3:1. 

 

 

Sėkmės gaminant ir lipdant! 

 



Padirbėjus reikia pailsėti. Siūlome jums pasiklausyti įgarsintą S.Nėries eilėraštį ,,Senelės pasaka“ 

(nuorodą nukopijuokite). 

https://youtu.be/jsD2lZC1i5s 
 

Praėjus Šv.Kalėdoms, sulauksime Naujųjų Metų!  

Kviečiame išmokti deklamuoti  šį  J.Degutytės eilėraštuką... 

Mirga žvaigždėm ir snaigėm 

Žalios palaukių eglytės. 

Sidabro varpeliais aidi 

Naujųjų Metų rytas. 
 

Paukščiams parneš dovanų 

Saulę - raudoną uogą. 

Kiškiams - šiltų kailinių, 

Vaikams - saldainių ir juoko. 
 

Spindi ledinis langas, 

Briedžio ragais išrašytas. 

Sidabro varpeliais skamba 

NAUJŲJŲ METŲ RYTAS! 
 Aptarkite šį eilėraštį... Iliustruokite (nupieškite, aplikuokite, nulipdykite...) šį eilėraštuką ir  

meno darbeliu pasidalinkite su mumis...  

Gali atsitikti taip, kad šaltis neišmargins langų... PI ir KA siūlo pasigaminti vitražus. 

PRIEMONĖS: popierius, žirklės, klijai, lipni juostelė, celofano plėvelė, akriliniai dažai, ploni 

teptukai. 

EIGA: tris kartus perlenkite popieriaus lapą. Šitaip sulanksčius, iškirpkite įvairias formas. Tada 

išskleiskite ir pamatysite, ką pavyko padaryti... 

Padedami suaugusiųjų, priklijuokite šias formas ant celofano plėvelės. Kad būtų sukurtas 

spindinčio stiklo ir tikro vitražo efektas, celofaną išmarginkite labai smulkiais raštais. Šiuos 

piešinius galite pakabinti ant savo langų... Suskaičiuokite, kiek sukūrėte vitražų... 

Pasidalinkite šiuo grožiu ir su mumis... 

 

https://youtu.be/jsD2lZC1i5s


Dar viena idėja - iš tualetinio popieriaus tūtelių pasigaminti  fejerverkus (aiškiai ištarkite šį žodį, 

aptarkite, šio žodžio reikšmę): 

 

Naujųjų Metų išvakarėse siūlome pažiūrėti šias pasakas: ,,Dvylika mėnesių“ ir ,,Sniego 

karalienė“ (nuorodas nukopijuokite): 

https://youtu.be/2RIGT_TrQ3o 

https://youtu.be/EMjIZk6zYEs 

Linkime smagaus laiko su šeima! 

Nuoširdžiai sveikiname gruodžio mėnesį gimusius: 

Martyną, Adomą, Aleks, Simoną!       

 

 

 

 

 

 

 

 

Savo laiškutį baigėme… 

 

Būkite ir likite sveiki! 

 

Labai lauksime jūsų nuotraukų, filmuotos medžiagos, kaip Jums sekasi 

leisti laiką namuose... 

Rašykite mums adresu: bitute.peledziukas@gmail.com 

 

 
 

https://youtu.be/2RIGT_TrQ3o
https://youtu.be/EMjIZk6zYEs
mailto:bitute.peledziukas@gmail.com


 

Mielieji, 
Artėja gražus, ramybę nešantis metas. 

Jau visai netrukus pajusime 

Artėjančių švenčių dvasią… 

Kūčios, 

Kalėdos, 

Naujieji… 

Tebūna šios džiugios šventės 

Jums maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų sūkury, 

Susimąstymo akimirka, 

Ramybės palaima… 

Tebūna šviesios ir laimingos 

Visos metų dienos! 
Ramaus Kūčių vakaro, linksmų Šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

 

Nuoširdžiai Jūsų ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų padėjėja Dalytė. 

 


