
Sveiki „Drugeliai“ ir ,,Voriukai“   

Nenusiminkite, jei ne visi  šiuo laikotarpiu lankysite darželį. 

Kviečiame  ateinančias dieneles praleisime kartu,  

kad ir būnant namuose... 😊 

Gruodžio 14-31 d. siūlome temą/idėją 

„Žiema - žiemužėlė“ 

Pirmiausia prisiminkite  žiemos požymius. Pažiūrėkite pro langą, kaip 

pasikeitė gamta... Kartu su tėveliais aptarkite paveikslėlius, papasakokite jiems, ką 

matote paveikslėliuose, kokius rūbelius reikia dėvėti  žiemą?  

 

      Žiemą būna labai smagu, nes iškrenta daug sniego. Pasiklausykite žiemos garsų, 

kokie jie? Vaikai, o kokios spalvos sniegas? Kuo kvepia sniegas? Kaip jūs manote, ar 

sniegas yra maistas? Ką su sniegu galima daryti, o ko negalima?  Kodėl?  

 



         Taip, teisingai. Sniegas – BALTAS, bet jį galima nudažyti... Jei turite namuose 

dažus, pasiimkite juos, teptuką  ir keliaukite į kiemą .😊  O jei jums negalima išeiti į 

kiemą, paprašykite tėvelių, kad atneštų sniegą į kambarį...  😊 nudažykite sniegą jums 

patinkančiomis spalvomis. Lauksime jūsų nuotraukų. Atkreipkite dėmesį, kas nutinka su 

sniegu, jeigu jis ilgiau pastovės namuose... 

 

            Lauke su šeimos nariais galite nulipdyti sniego senį besmegenį (jei bus 

sniego...), žaisti žaidimus, statyti sniego pilis... 

 

    Siūlome pasigaminti besmegenį iš vatos rutulėlių (ant spalvoto popieriaus lapo): 

 

 

 



Sniege galite ieškoti arba sukurti savo, tėvelių pėdų, kūno  atspaudus...  Palyginkite  

juos, pabandykite aptarti atspaudų skirtumus, panašumus... 

O gal  kieme pavyks jums surasti ir atpažinti paukštelių, kačiukų ar šuniukų  pėdučių 

atspaudus? Būtinai parašykite, nufotografuokite ir pasidalinkite su mumis... 

 

              

     O dabar visi kartu prisiminkite  eilėraštuką/dainelę, pasimokykite kartu 😊: 

ŽIEMA 

Ėjo pro šalį žiema 

Sniegą maiše nešdama. 

Opa pa pa, o lia lia lia, 

Sniegą maiše nešdama. 

 

Sniegas ištrūko slapčia,     

Leidos į žemę nakčia. 

Opa pa pa, olia lia lia, 

Leidos į žemę nakčia. 

 

Smarkiai supyko žiema, 

Barės ilgai siausdama. 

Opa pa pa, olia lia lia, 

Smarkiai supyko žiema. 

 

 



Vaikučiai, nepamirškite ir mūsų mažųjų paukštelių. Kai kieme  prisnigs daug 

sniego, paukšteliams bus sunku susirasti maisto, nes...  (aplinkui baltas sniegas). 

Kviečiame su tėveliais pasigaminti lesyklėlę ir lesinti paukštelius.  O gal jūs 

jau turite savo lesyklėlę? Padėkite tėveliams ruošti trupinėlius, grūdelius, stebėkite, 

kokie paukšteliai ir kiek (vienas, du, trys, daug...) jų atskris į jūsų lesyklėlę. 

Pamėgdžiokite paukštelius... 

Nupieškite savo lesyklėlę arba atsiųskite mums  nuotraukytę... 

 

 

Artėja mūsų pačios gražiausios šventės. Būkite draugiški, mandagūs,  padėkite 

tėveliams, seneliams bei sutvarkykite savo žaisliukus, knygutes, pasipuoškite eglutę ir 

laukite Kalėdų senelio dovanėlių!  

O mes lauksime veiklos namuose akimirkų - nuotraukų. 😊 

 

   



 

 Štai dar keletas darbelių jums 😊: 

 Pabandykite išskirpti snaigių - galėsite jomis pasipuošti savo namų langus...  

 

 

Iškirptas snaiges galite nuspalvinti.  

Snaiges galite nupiešti  ir teptuku, pirštuku, pagaliuku sniege...  

Vaikai, pabandykite skristi, suktis kaip snaigės... 

 



 

 

 

Linkime Jums būti sveikiems, džiaugtis artėjančiomis šventėmis ir sulaukti dosnaus 

Kalėdų senelio. Gražių ir  ramių švenčių! 

Lauksime Jūsų laiškučių! 

Rašykite mums: drugelis.peledziukas@gmail.com 

Janina, Margarita, Jolanta  

voriukai20@gmail.com 

Samanta, Irma, Onutė 
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