
 

Sveikos, mūsų darbščios mažosios „Bitutės“ ir tėveliai! 

Labai Jūsų visų pasiilgome, todėl ir vėl skubame rašyti 

jums laiškelį.  2020-ieji metai prabėgo labai greitai, todėl 

šituo laiškučiu mes su Jumis susitinkame jau 2021-iais 

metais. Ta proga Jus, Jūsų tėvelius ir senelius norime 

pasveikinti su atėjusiais Naujaisiais Metais: 

tegul Naujieji metai būna sėkmingi ir laimingi. 

Kupini gerų emocijų ir šypsenų, tegul pildosi jūsų svajonės ir norai!!! 

            2021 m. sausio 4-15 d. siūlome temą/idėją 

„Varveklio beieškant. Slapukas šaltukas.“ 

 

 Su Jumis taip pat sveikinasi ir linkėjimus siunčia Jūsų draugai PI ir KA, ir siūlo kartu 

daug įdomaus nuveikti. 

 Nors Jūs jau žinote, kad sausis yra žiemos mėnuo ir varveklių turėtų būti sočiai, bet šiuo 

metu varveklių pas mus ir su žiburiu nerasime... Kaip Jūs manote, kodėl? Pakalbėkite su 

tėveliais.   

           Siūlome  varveklius pasigaminti patiems.  

           VARVEKLIŲ GAMINIMAS. 

 Reikės: Balto popieriaus A3, A4 formato, liniuotės, paprasto pieštuko, žirklių ir klijų. 

 

Kai jau varvekliai pagaminti, PI ir KA siūlo jums atlikti bandymą  „Šaltuko triukas“: 

 

PRIEMONĖS. Didelės plastikinės stiklinės, vanduo, sagos, spalvoti šiaudeliai, lego kaladėlės, 

siūlai, blizgi eglutės girlianda, žirklės. 



PASIRUOŠIMAS. Uždenkite stalą plastikine staltiese. Smulkūs daiktai turi būti padėti ant stalo 

atskiruose indeliuose (blizgučius galite pasigaminti iš senos kalėdinės girliandos – tiesiog ją reikia 

smulkiai sukarpyti). 

EIGA. Pasirinkite keletą daiktų ir juos įdėkite į stiklinę su vandeniu. Atkreipkite  dėmesį, kad 

vieni daiktai skęsta, o kiti plūduriuoja... Kodėl? Stiklines išneškite į lauką, kad vanduo užšaltų. Kai 

vanduo stiklinėje užšals, įneškite į kambarį ir grožėkitės šaltuko sukurtomis kompozicijomis ir stebėkite, 

kas joms nutinka... (šiluma jas tirpdo). 

Su tėveliais apibendrinkite, kad šiluma tirpdo ledą ir jis virsta vandeniu, o šaltis jį sušaldo 

į ledą. Išsiaiškinama, kad vanduo, kintant temperatūrai, keičia savo būseną. 

 

Atlikite žodžių VARVEKLIS ir ŠALTUKAS garsinę analizę, suskaičiuokite,  kiek raidžių 

šiuose žodžiuose. Parašykite šias raides. 

 

Nors pas mus už lango tik retkarčiais ir labai trumpai būna sniego, bet mums PI ir KA skuba 

priminti, kad paukšteliais reikia rūpintis ir juos lesinti, todėl siūlo pasigaminti lesyklėlę. 

LESYKLĖLĖS GAMINIMAS. 

PRIEMONĖS. Pieno ar sulčių pakuotė, žirklės, arba kanceliarinis peilis, vandeniui 

atsparūs spalvikliai, lipnioji spalvota plėvelė, lininis siūlas. 

           EIGA. Paimti jau paruoštą,  iškirptomis  angomis pieno ar sulčių pakuotę. Pasitarkite su 

tėveliais, kaip turi atrodyti lesyklėlė, ją dekoruokite (pvz., priklijuokite akis, nosį, pavaizduokite, 

pvz.: kad ir pelėdą..). Pakuotės viršuje pradurkite skylę, įverkite siūlą – lesyklėlė baigta. 

Lesyklėlę pakabinkite taip, kad  galima būtų stebėti, kiek ir kokių paukštelių atskrenda palesti...  

         Prisiminkite, kuo galima lesinti paukštelius? 

 

 

Jūs visi esate tikri darbštuoliai ir smalsuoliai, daug padirbėjote, todėl siūlome  pailsėti, patogiai 

įsitaisyti fotelyje ir pasiklausyti Kosto Kubilinsko eilėraštuko „LEDINUKAS“ 

https://youtu.be/Yk51e99PJJ8 

 

https://youtu.be/Yk51e99PJJ8


PI ir KA siūloma veikla: Dirbiniai, naudojant dantų krapštukus. 

PRIEMONĖS. Plastelinas arba modelinas, dantų krapštukai. 

EIGA. Vaikams parodoma, kaip iš plastilino arba modelino padaryti mažus rutuliukus. 

Kočiojant rutuliuką suvoliojama gyvatėlė, ją galima panaudoti kaip pamatą konstruojant namą. 

Be to, vaikai gali prismaigstyti daug dantų krapštukų, kad suformuotų sienas. Konstruojamos 

mažos atramos - bus galima sukurti gardus savo naminiams gyvūnams, namus lego 

žmogeliukams.  

Sukurtus darbelius iš dantų krapštukų nufotografuokite ir atsiųskite mums: 

 

Kadangi dabar sausio mėnuo, paprašykite, kad tėveliai ar kiti šeimos nariai Jums 

perskaitytų eilėraštuką apie sausį, o gal pavyks ir mintinai jį išmokti: 

Sausis 

Brenda sausis su veltiniais 

Balto vėjo vėpūtiniais, 

Ir nustebęs žiūri sausis: 

Iš pusnyno – kyšo ausys… 

 

– Kelkis, kiški skeltanosi, 

Tu pusnyne suragosi! 

– Nesušalsiu, dėde Sausi! 

Pusnys – patalai šilčiausi! 

Įsikasęs po sniegu, 

Kaip karalius aš miegu. 

 



 Vėl Jūsų draugai PI ir KA mums pakuždėjo, kad nori su jumis pasidalinti savo veikla ir 

siūlo atlikti bandymą „Kristalų auginimas“: 

 PRIEMONĖS. 2 puodeliai cukraus, puodelis verdančio vandens, maistiniai dažai, 

medinės lazdelės arba mediniai iešmeliai, negilus dubuo. Šį bandymą atlikite tik su tėveliais!!! 

 EIGA. Verdančiame vandenyje atsargiai išmaišomas cukrus, įlašinami keli lašeliai 

maistinių dažų ir leidžiama ataušti iki kambario temperatūros. Vaikai dubenyje komponuoja 

medines lazdeles. Paskui ant  jų lėtai užpila cukraus tirpalo. Dubuo uždengiamas ir paliekamas 

kelioms dienoms. Mišiniui nusistovėjus, susidaro kristalai. 

PASTABA. Maistinius dažus galima naudoti ne cukraus tirpalui nudažyti, bet po kelis įvairių 

spalvų lašelius pipete užlašinti ant susidariusių kristalų ir sukurti sodo įspūdį. 

 

 
 

Sausio 6-oji – Trys Karaliai (KASPARAS, MERKELIS, BALTAZARAS)!!! 
 

 

Senoliai sakydavo, kad ant Trijų Karalių saulė jau ,,gaidžio žingsnį žengia“. 

Saulės grįžimo šventės baigdavosi sausio 6-ąją, kai diena pailgėdavo „per vieną gaidžio 

žingsnį“. Šią šventę krikščionys sutapatino su Trijų Karalių švente. Šią dieną baigiasi ir 

kalėdinis laikotarpis. Beje, šią dieną turėtume atsisveikinti su savo eglutėmis... 

Nupieškite Tris Karalius ir piešinukus atsiųskite mums! 

 



 

Jums labai gerai sekasi skaičiuoti ir suskaičiuoti, todėl siūlome šią linksmą matematinę 

užduotėlę, o jos personažai primins apie pamažu artėjantį dar vieną metų laiką pavasarį, 

kurio visi labai laukiame... 

 

 

 

 

 



Ir dar viena, jau paskutinė, užduotėlė Jūsų rankytės lavinimui 

O ir rašyti jums  puikiai sekasi! 

 

 



 

 
 

Savo laiškelį jau baigėme. 

Linkime Jums būti sveikiems ir smagiai leisti laiką namuose. 

 

Labai lauksime Jūsų darbelių, nuotraukų, video ir kt.: 

bitute.peledziukas@gmail.com  

 

Iki greito susitikimo! 

Apkabiname visus! 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų padėjėja Dalytė 

 

 

2021 m. 

Sausis 

 
 

 

 

 

 

 

 


