
SVEIKI, MŪSŲ MIELIEJI „ŽIOGELIAI“ IR „SVIRPLIUKAI“! 

 

 

Štai ir prabėgo gražiausios metų šventės, tikimės, kad jos Jums ir Jūsų tėveliams 

atnešė džiaugsmingas akimirkas!!! O mes -  kimbame į darbus☺... 

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

„Įdomusis kino ir teatro pasaulis“ 

 

Kviečiame išmokite eilėraštį: 

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. 

 

 



Kinas ir teatras sukelia teigiamas emocijas, supažindina su plačiuoju 

pasauliu. Filmų žiūrėjimas, teatro aktorių pasirodymai skatina analizuoti 

situacijas ir dalintis savo asmeniniais išgyvenimais. 

 

Vaikai, o ką Jūs žinote apie kino teatrą? Paaiškinkite sąvoką – kino teatras, o tėveliai 

tegul užrašo Jūsų mintis ir atsiunčia mums... (Kino teatras - tai pastatas, kuriame 

rodomi kino filmai. Filmai rodomi per didelį ekraną...) 

Ar esate buvo kino teatre? Prisiminkite ir kartu su šeima aptarkite savo įspūdžius ir 

juos nupieškite, ,,užrašykite“ filmo pavadinimą... 

 

 

 

 

 

 



Vaikai, ar žinote, kokie būna filmai? (Animaciniai, vaidybiniai...) 

Pabandykite paaiškinti tėveliams sąvoką Animacinis filmas?(Tai  - filmas, 

kuriame nevaidina aktoriai. Čia veikia nupiešti arba kompiuteriu sukurti 

herojai, daiktai ar lėlės.)  

Pažvelgę į filmukų herojus, pasakykite šių filmų pavadinimus... 

Ledo šalis 

 

Ratai 

 

Ledynmetis 



Pabandykite paaiškinti tėveliams sąvoką Vaidybinis filmas? (Tai -  filmas 

kuriame vaidina nenupiešti ar kompiuteriu sukurti personažai, o tikri 

žmonės – aktoriai.) 

Pažvelgę į filmukų herojus, pasakykite  ir filmų pavadinimus... 

O jei jų dar nematėte, kviečiame kartu su šeima pažiūrėti... 

 

Mija ir baltasis liūtas 

 

 

 

Vienas namuose 3 

 

 



O dabar užduotėlė: sukurkite patys kvietimus į kino teatrą, arba 

išsispausdinę  šiuos kvietimus, juos nuspalvinkite ir įteikite mamai, tėčiui. 

☺ (Ant kvietimų užrašykite MAMA, TĖTIS). 

 

 

 

 

Pažiūrėkite kartu Jums patinkantį animacinį ar vaidybinį filmą ir nupieškite 

labiausiai patikusį herojų☺  

 

 



Vaikai, ar žinote, kaip vadiname tuos žmones, kurie vaidina  teatro 

scenoje? (Teatro scenoje vaidina  aktoriai, jie puošiasi įspūdingais 

kostiumais.)  

Teatro aktoriai 

 

Teatro scena 

 

Dabar negalime lankytis jokiuose teatruose,  nes yra nesaugu dėl Covid-19 viruso, bet 

mes galime aptarti ir įsiminti šias Auksines taisykles: 

 



Sausio 6-ają dieną mūsų laukia dar viena šventė „Trys karaliai“. Trijų 

Karalių dieną dažniausiai užgesinamos Kalėdų eglės miestų aikštėse, 

nupuošiamos šventinės eglutės... (Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų 

pasveikino ėję trys Rytų išminčiai. Su savimi jie nešėsi karališkų dovanų - 

aukso, smilkalų ir miros. Simboliškai per Tris Karalius bažnyčiose 

šventinami smilkalai ir kreida, kuria virš durų užrašomos trys pirmosios 

karalių vardų - Kasparo, Merkelio ir Baltazaro  raidės K+M+B.) 

 

 

Pažiūrėkite ir aptarkite filmukus: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPNN_E-MNoU 

https://www.youtube.com/watch?v=2tncTTqR8hY 

Pabandykite patys parašyti raideles K + M+ B, papuoškite jas, raiškiai 

ištarkite karalių vardus.  

Paieškokite šių  karalių vardų pirmųjų raidžių žurnaluose, laikraščiuose... 

Kokia tavo vardo pirmoji raidė?   

Iš batų dėžutės pasigaminkite teatrą, žaiskite ir vaidinkite 

karalius...... 

https://www.youtube.com/watch?v=vPNN_E-MNoU
https://www.youtube.com/watch?v=2tncTTqR8hY


 

 

Įdomusis darbelis 

,,Spalvotos manų kruopos“ 

(Tikslas: lavinti smulkiąją motoriką, kalbą, dėmesingumą, 

kūrybiškumą. skaičiuoti  ir apibūdinti spalvas, linijas, kiekį.) 

Jums reikės manų kruopų ir spalvotų kreidelių. Sutarkuokite kreideles ir 

sumaišykite su manų kruopomis. Pasigaminkite keletą spalvų ir sudėkite į 

patogius indelius. Vaikui duokite stiklinį indą, kuris užsisuktų bei 

šaukštelį. Reikia parodyti, kaip pamažu  pilti manų kruopas, kad spalvos 

nesusilietų ir leisti vaikams tai atlikti patiems. Vaikai nuo 4 metų drąsiai 

tai gali atlikti vieni, be didesnės tikimybės, jog manų kruopos atsidurs ant 

žemės☺... 

 

 

 

 



Metas padirbėti☺: 

 

A – DIDŽIOJI 

a - MAŽOJI 

 

 

 

 



 

B – DIDŽIOJI 

b - MAŽOJI 

 

 



 



NUSPALVINK☺

 

 

 



Išsikirpk ir papuošk teatro aktorę pasirodymui☺: 

 

 



 

 

Papuoškite karaliaus/karalienės karūną, o  iš įvairių medžiagų, skarų, 

šalikų sukurkite karaliaus/karalienės apsiaustą... – pasipuoškite ir 

nusifotografuokite... 

Parašykite, kaip Jūs atsisveikinote su savo eglutėmis? 

Labai laukiame laiškučių su Jūsų pasakojimais, nuotraukomis ar 

filmukais... 

Iki malonaus pasimatymo, mažieji mūsų draugai, būkite sveiki!!! 

Rašykite mums: 

linakeizikiene@gmail.com 

ligeikienebeata@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 

 

Smagaus žiūrėjimo☺ 

Nuorodos: 

https://www.pasakos.lt/ledo-salis/ 

https://www.pasakos.lt/ratai/ 

https://www.pasakos.lt/ledynmetis/ 

https://www.pasakos.lt/vienas-namuose-3/ 
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