
Sveiki, mieli ,,Laumžirgiukai“ ir ,,Skruzdėliukai“!!! 

  Štai ir atėjo Naujieji 2021-ieji metai, linkime visiems stiprios sveikatos, džiaugsmo, 

laimės. Pasiilgome Jūsų visų, tikimės, kad greitai pasimatysime, o kol kas bendraukime 

laiškučiais!!! 

2021 m. sausio 4 – 15 d. siūlome temą 

,,Kas namelyje gyvena?“ 

Kviečiame  tėvelius savo mažyliui perskaityti  šią pasakėlę: 

 

Labai seniai miške stovėjo apleistas namelis, jame niekas negyveno. Buvo šalta 

žiema. Miško takeliu šuoliavo kiškis, pamatė namelį, nedrąsiai pabeldė į duris, tyla, 

niekas neatsakė. Įėjo į vidų, apsidairė, nieko nėra, tik šalta namelyje. Prie krosnies 

pamatė ryšulį malkų, apsidžiaugė kiškis, užkūrė krosnį ir galvoja: ,,Jeigu niekas čia 

negyvena, tai aš galiu apsigyventi“. Staiga kažkas pabeldė į duris, o ten lapė, ji 

pamatė, kad iš kamino rūksta dūmai ir nutarė užeiti  pasišildyti, klausia: ,,Kas 

namelyje gyvena?“ Kiškis drebėdamas atsakė: ,,Aš – kiškis, o tu kas?“ ,,Aš – lapė, 

įleisk mane“. Kiškis klausia: ,,Tu manęs nenuskriausi?“ Lapė sako: ,,Ne!“ Įleido 

kiškis lapę, juk dviese smagiau! Užkaitė arbatinuką, paruošė arbatą. Bėgo mišku 

vilkas: ,, Aū – aū, neturiu namų...“, pamatė namelį, pabeldė į duris ir klausia: 

,,Kas namelyje gyvena?“ Žvėreliai atsakė: ,,Aš – kiškis, aš - lapė, o tu kas?“ 

,,Aš – vilkas, įleiskite ir mane“. Kiškis klausia: ,,Tu mūsų neskriausi?“ 

Vilkas atsakė: ,,Neskriausiu“. Įleido vilką į namelį.  



Šokavo voverytė, pamatė namelį, pabeldė į duris, klausia: ,,Kas namelyje gyvena?“ ,,Aš 

– kiškis, aš – lapė, aš – vilkas, o kas tu?“ ,,Aš – voverė, priimkite ir mane“. Įleido jie 

voverytę, juk kartu linksmiau. Sutarė  žvėreliai, kad gyvens namelyje draugiškai, 

neskriaus vieni kitų. Gėrė skanią arbatą ir džiaugėsi, kad rado namus. 

 Aptarkite šią pasakėlę: 

 Kokie žvėreliai apsigyveno namelyje? 

 Suskaičiuokite, kiek žvėrelių apsigyveno namelyje? 

 Pažiūrėkite į šiuos paveikslėlius ir  pavadinkite žvėrelius.  

 Gal žinote, kokios spalvos yra  kiškio, vilko, lapės ir voveraitės kailiukai?  

 Kuo panašūs šie žvėreliai, o kuo skiriasi? 

 Pabandykite judesiais pamėgdžioti kiškutį, vilką, lapę, voveraitę. 

 Pamėgdžiokite šių žvėrelių ,,kalbą“... 

 Vaikai, o kur gyvena šie žvėreliai – ar jie turi savo namus?  

 

   

   KIŠKIS                                                          VILKAS 

           



    

LAPĖ                                                                      VOVERĖ 

 

Perskaitykite  Zitos Gaižauskaitės mįsles - eilėraštukus apie žvėrelius ir įminkite, 

kokie tai žvėreliai: 

 

 Minkštas kailiukas,  

          Ruda skarytė, 

          Nei ją pagauti, 

          Nei pasivyti. 

          Medžiais šuoliuoja... 

          Kas? V......ė 

                                                     

 Piktas žvilgsnis, 

          Kailis pilkas.  

          Ū -ū -ū 

          Dainuoja 

         V….s. 

 Kviečiame išmokti skaičiuotę: 

 Lapė snapė kepė žuvį, 

          Vilkas varvino liežuvį. 

          -Ei, lapute, būk kaimynė, 

          Duok vilkeliui pusę blyno. 



 

 Kviečiame žaisti žaidimą ,,Voveraitės išbėga palakstyti“: 

Įsivaizduokite, kad esate voveraitė, kuri žiemą išbėgo palakstyti. Ant grindų padėkite 

lanką (kėdutę, laikraštį, popieriaus lapą ar pan.) – tai voverės drevė - namelis. Įjunkite 

nuotaikingą muziką. Kai muzika nutyla, voverė bėga į drevę (savo namelį). Šis žaidimas 

smagus, kai žaidžia daugiau vaikų. Namelių galite padėti kiekvienam po vieną arba tik 

vieną – tegul kelios voveraitės ,,sulenda“ į vieną drevę. 

 

Pasiklausykite pasakos apie lapę ir vilką: 

 https://www.youtube.com/watch?v=53tGXCmdDow 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=53tGXCmdDow


 

 Spalvota užduotėlė: 

Nuspalvinkite žvėrelius, iškirpkite kartu su tėveliais juos, priklijuokite ant 

spalvoto popieriaus, nupieškite šiems žvėreliams namelį. Džiaugsimės, jei 

atsiųsite ir mums nuotraukytę... 

 

             

 

 

 

       

 

 



 Kartu su tėveliais sukurkite savo žiemos pasaką... Pasivaikščiojimo metu 

stebėkite gamtą, suraskite žiemos požymius (leduką, sniegą, šerkšną...) 

 

 Būdami miške tapkite pėdsekiais, stebėkite, tyrinėkite, atspėkite, kas čia praėjo,  

kieno čia pėdutės? 

 



 

Mes tikimės, kad žiema dar pabers visiems balto sniego, ir visi  ieškosite ne tik žvėrelių, 

paukštelių pėdučių sniege,  o galėsite  sniege  sukurti ir savo pėdučių atspaudėlius .... 

Fotografuokite savo atradimus ir atsiųskite mums... 

 



 Sausio 6 dieną švęsime šventę ,,Trys karaliai“. Šią dieną  ir atsisveikinsime su mūsų 

eglutėmis.... Perskaitykite ir aptarkite poeto Kęstučio Ivinskio eilėraštukus: 

TRYS KARALIAI 

Kai nušvito Betliejaus žvaigždė, 

Trys išminčiai į kelią išėjo. 

Gimė kūdikis Jėzus, todėl 

Jį pasveikint pirmi jie norėjo. 

Aukso Merkelis duos dovanų, 

Baltazaras vaikeliui duos miros, 

Kasparas jam įteiks smilkalų, 

Nes karalių Karalius juk gimė. 

Švies Betliejaus žvaigždė danguje, 

Trys karaliai prie ėdžių parimo. 

Te skambės vėl nuo šiol širdyse 

Tie nuostabūs varpai užgimimo. 

                                                                *** 

Miestų gatvėm ir kaimo keliukais 

Trys karaliai jau skuba pas mus. 

Kai miegosim tai jie patyliukais, 

Kreidele pažymės mūs namus. 

O ryte, kai virš durų surasim 

K +M +B ir tris kryžiukus, 

Tai manau, kad visi mes suprasim 

Kas palaimino šituos namus. 

 

 

 

 



Šis eilėraštukas padės Jums organizuoti atsisveikinimo su eglute šventę: 

AČIŪ EGLUTEI 

Baigėsi šventės, užgeso lemputės, 

Guli dėžutėj eglutės žaislai. 

Ėmė byrėti žalieji spygliukai, 

Liūdna eglutei labai. 

O, kad eglutė labai neliūdėtų, 

Šventę suruoškime jai. 

Juk padėkoti už viską reikėtų, 

Gal jūs jau žinote kaip? 

Gal parašyt kiekvienam po laiškelį 

Ir palinkėt jai sėkmės? 

O gal nupiešti eglutei širdelę, 

Ją atminimui turės? 

Sakom šiandieną mes nuoširdų ačiū 

Už tas džiaugsmingas šventes. 

Na ir už tai, kad po ja mes suradom 

Nuostabias dovanėles. 

Gero tau kelio, mieloji eglute, 

Lauksim Kalėdų kitų. 

Vėt tave puošim spalvotom lemputėm, 

Džiaugsimės šventėm kartu. 

 

Būtinai parašykite mums, kaip Jūs atsisveikinote su eglute? 

 

O dabar kviečiame kartu pašokti bei padainuoti: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5I8nB8hTAc 

 

Tuo ir baigiame savo laišką, būkite sveiki, labai lauksime Jūsų darbelių nuotraukų,  

video ir laiškelių!!!  

Rašykite mums:  danute1027@gmail.com,  skruzdeliukai@gmail.com 

Viso geriausio linki Jums - Danutė, Jekaterina, Elvyra 
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