
Sveiki, mažieji draugai!!! 

                      

Kaip Jūs laikotės? Ar nesušalote? Mes Jūsų labai pasiilgome, darželio draugai ir 

žaisliukai, taip pat ilgisi Jūsų. 

Kadangi daug laiko praleidžiate namuose, tai šį kartą ir pakalbėkime apie 

daiktus, kurie randasi Jūsų namuose.  

2021 m. sausio 5-14 d. siūlome temą/idėją  ,,Mano kambarėly“. 

 

Apsidairykite ir pastebėkite, kokie daiktai yra Jūsų kambaryje. Gal matote lovą? O spintą? Griebkite 

tėvelius už rankų, veskitės juos į savo kambarį ir išvardinkite baldus, esančius Jūsų kambaryje. 

Nepamirškite, mes taip pat norime išgirsti Jūsų balselius ir pamatyti, kaip Jūs atrodote, tad 

filmuokitės...        

Pridedame Jums dainelę, pasiklausykite, ką OLIALIA vaikai turėjo kambaryje, po to mums 

papasakosite.       

https://www.youtube.com/watch?v=8b2EUyB464w 

Paskaičiuokime. Kiek kojų turi Jūsų lova? Kiek pagalvių guli ant lovos? Kiek antklodžių yra lovoje? 

Susodinkite visus žaisliukus ant lovos ir suskaičiuokite, kiek žaisliukų telpa ant lovos?  

Jei skaičius labai didelis, paprašykite mamos ar tėčio, kad padėtų suskaičiuoti. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8b2EUyB464w


 

Patikrinkite, lova minkšta ar kieta? O ar galima užlipti ant  lovos? O po lova - palįsti? Pabandykite – 

užlipkite ant lovos, o po to, po ja palįskite. Bus naujas žaidimas... O jei kada žaisite slėpynių, 

žinokite, kad geriausia slėptuvė yra po lova.       

                                            

Na, o smagiausia dalis, darbelis.  Pasiimkite tuščią dėžutę, ant kurios galėsite piešti. Iš tos dėžutės 

sukurkite kambarėlį, kuriame gyvens Jūsų mylimiausias žaisliukas. Nupieškite langus, o iš mažesnių 

dėžučių padarykite lovą, kėdes, stalą ir apgyvendinkite savo žaisliuką. Galėsite žaisti ir džiaugtis 

savo sukurtu kambariu.      )) 

 

 



Ar Jūsų  kambariuose yra eglutė? Turime Jums žinių. Sausio 6 d. minime Trijų Karalių dieną. 

Manoma, kad būtent šią dieną baigiasi kalėdinis laikotarpis, o tai reiškia, kad sausio 6 dieną 

turėsime atsisveikinti su Kalėdų eglute, visais žaisliukais, kurie ją puošė ir kitomis dekoracijomis iki 

kitų metų.  

 

Taip atrodo tie trys karaliai – Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Kai gimė kūdikėlis JĖZUS, jie pamatė 

danguje ryškiai spindinčią žvaigždę, paskui kurią jie keliavo pas kūdikėlį. Jam nešė dovanų – aukso, 

smilkalų ir miros (sakai, kuriuos naudojo gydymui).  Jų garbei ir minima sausio 6-oji,  

TRIJŲ KARALIŲ diena.  

Tad turime Jums užduotėlę:  

 

 

Atsisveikinkite su eglute, nuimkite nuo jos visus žaisliukus ir girliandas. Tik būkite labai atsargūs, 

nes žaisliukai gali būti stikliniai, o netyčia juos numetus – jie  gali sudužti... O to juk tikrai 

nenorėtumėte?  Gražiai sudėkite visas dekoracijas į dėžutes, maišelius ir padėkite juos į vietą – 

tegul laukia kitų Kalėdų... 



 

Eglute, jei ji nėra dirbtinė, o gyva, ir nuo jos  jau byra spygliukai, reikia taip pat pagarbiai ir 

tvarkingai pasirūpinti. Negalima jos palikti kieme ar  numesti prie šiukšlių dėžės...  

Nupuoštą eglutę galima palikti tik specialiai skirtose vietose.  

Aptarkite su tėveliais, kaip pagarbiai atsisveikinsite su eglute, kaip padėkosite jai už gražias 

šventes, dovanas ir nuvešite į specialių eglučių surinkimo punktą... 

 

Jūsų laiškelių laukiame: 

Voriukai20@gmail.com 

Drugelis.peledziukas@gmail.com 

 

Linkime Jums sėkmės, sveikatos ir laukiame sugrįžtant. 

Jūsų mokytojos: Irma, Margarita, Janina, Samanta       
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