
Sveikos, mūsų mielosios  ,,BITUTĖS“!!!   

Štai ir vėl su jumis susitinkame laiškeliu. Tikimės, kad smagiai leidžiate laiką 

namuose bei gamtoje, saugiai mėgaujatės iškritusio sniego pramogomis... 

2021 m. sausio 18-29 d. siūlome temą/idėją 

„Snaigės šoka smagų šokį! Išgąsdinkim žiemą?“ 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiaisiais (6 sritis), santykiai su bendraamžiais (7 sritis), sakytinė 

kalba (8 sritis), rašytinė kalba (9 sritis), aplinkos pažinimas (10 sritis), kūrybiškumas 

(17 sritis), meninė raiška (12 sritis), skaičiavimas ir matavimas (11 sritis), fizinis 

aktyvumas (2 sritis), emocijų suvokimas ir raiška (3 sritis), problemų sprendimas (16 

sritis). 

Uždaviniai: atlikdami užduotis, lavins dėmesį ir atmintį, kurs išmoningus 

pasakojimus, atlikdami kūrybines užduotis, lavins smulkiąją motoriką, pastabumą, 

smalsumą, kūrybiškumą, plės matematinių vaizdinių formavimąsi, lavins higienos 

įgūdžius, gebės savo kūrybos barškučiais ritmiškai pritarti melodijai, tyrinės 

skirtingą barškučių skambėjimo tembrą, lavins vietos ir erdvės suvokimą, stebės ir 

analizuos, kaip temperatūrų skirtumai keičia vandens savybes. 

 

Su jumis vėl nori bendrauti jūsų draugai PI ir KA ir nori užduoti jums keletą 

klausimų: kada pastebėjote, kad atėjo žiema? Kokie žiemos požymiai gamtoje? Kaip 

jaučiasi paukšteliai ir žvėreliai žiemą? Ką galima įdomaus nuveikti žiemą?  

Labai norėtume, kad atsakymus į šiuos klausimus užfiksuotų jūsų tėveliai ir 

atsiųstų mums. 

Dabar siūlome sukurti žaislą ,,Snaigių šokis“. 

PRIEMONĖS. Skaidraus, bespalvio plastiko buteliukai su užsukamaisiais 

kamšteliais (galima naudoti ir stiklinį indelį, įsitikinus, kad apvertus jį dangtelis 



nepraleidžia vandens), įvairūs karoliukai (geriausia sidabro ar baltos spalvos), 

vanduo. 

EIGA. Į buteliuką įdedami karoliukai, iki pat viršaus pripilama vandens. Stipriai 

užsukama. Štai ir šokančios snaigės. 

PASTABA. Snaigių galima prikarpyti iš balto standaus plastikinio maišelio, 

tačiau tam reikia daugiau pastangų.  

Siūlome paklausyti dainelės: https://youtu.be/BLbi2M6wJ6o  

Siūlome pajudėti ne tik jums, bet ir visiems šeimos nariams. 

Žaidimas ,,Išlaikyk knygą... ant galvos“. 

PRIEMONĖS. Knygos (geriausia paveikslėlių albumas kietais viršeliais). 

EIGA. Kiekvienas šeimos narys paima po knygą. Ją reikia užsidėti ant galvos 

ir, neliečiant rankomis, išlaikyti nenukritusią. Kelias minutes būtina praktikuotis. 

Pažymimas startas ir finišas. Paskui visi šeimos nariai sustoja į eilę ir varžosi, kuris 

nuneš knygą iki finišo, išlaikydamas ją ant galvos nepalietęs rankomis. Jei knyga 

nukrenta, žaidėjas grįžta prie starto ir bando dar kartą. Šis žaidimas parodo – kokia 

yra Jūsų laikysena. 

Paskaičiuokime žaisdami ,,Sąvaržėlių skaičiavimas“. 

PRIEMONĖS. 10 kartono lapelių (maždaug 12 cm. Pločio), flomasteriai, 

sąvaržėlės arba skalbinių segtukai. 

EIGA. Ant lapelio užrašomas skaičius (nuo 1 iki 10). Vienas iš šeimos narių prie 

jo prisega tiek sąvaržėlių ar segtukų, koks skaičius nurodytas. Baigus patikrinama, 

ar teisingai atlikta. Galima prie kiekvieno kartono lapelio padėti po kortelę su 

skaitmeniu arba taškeliais (1-10 arba daugiau). 

Jei nepavargote, paskaičiuokite dar. 

PRIEMONĖS. Popierius, spalvotas flomasteris. 

EIGA. Paprašykite šeimos narių, kad jie prirašytų daug skaitmenų (nuo 1 iki 

5) porų.  Sujunkite linijomis lygiaverčius skaitmenis (Pvz. skaitmenį 5 su skaitmeniu 

5). Užduotį atlikti daug sunkiau, jei tas pats skaitmuo būna užrašytas skirtingomis 

spalvomis. Jūsų užduotis – įvardinti skaitmenis , surasti tris tos pačios spalvos 

daiktus kambaryje, penkis tos pačios spalvos segtukus krepšelyje, du tos pačios 

spalvos daiktus sode ir pan. 

Sekanti jums PI ir KA siūloma veikla - ,,Snaigė gražuolė“ (Kvilingo technika). 

Padirbėkite ☺ 

https://youtu.be/BLbi2M6wJ6o


PRIEMONĖS. Popieriau lapas, 0,5 cm. Pločio kopijavimo popieriaus juostelė, 

klijai, medinis pagaliukas (rytietiškas stalo įrankis arba apvalus pieštukas), karoliukai 

ir kt. 

EIGA. Juostelės galas pridedamas prie pagaliuko ir ant jo užvyniojama šiek 

tiek juostelės. Ją prilaikant, kita ranka sukamas pagaliukas, taip formuojamas 

ritinėlis. Baigus pagaliukas ištraukiamas, ritinėlis padedamas ant stalo, kad šiek tiek 

išsivyniotų. Formuojant reikiamą dydį, juostelės pabaiga priklijuojama prie ritinėlio 

ir taip sutvirtinama. Suspaudžiant tokio ritinėlio šonus galima padaryti, pvz., širdelę, 

lašelį, kvadratėlį ir pan. Iš jų ant lapo klijuojama snaigė. Dekoruojama karoliukais, 

šilkinėmis juostelėmis ir kt. 

 

PI ir KA jums siūlo padaryti dar vieną darbelį. Čia jums reikės suaugusiųjų 

pagalbos. Šį barškalą galėsite panaudoti ir išvarant žiemą iš kiemo žiemos 

pabaigoje. 

,,Barškalas drakonas“.  

PRIEMONĖS. Daug spalvotų plastikinių stiklinių, yla, spalvotas čežantis 

celofanas, popierius ar kokia nors kita medžiaga, stiprus siūlas, atlasinė juostelė, 

trynimui atsparūs spalvikliai. 

EIGA. Kiekvienos stiklinės dugne praduriama skylutė ir jos suveriamos ant 

stipraus siūlo ties visų dugnu užrišant mazgą, kad nesusimautų. Prie pirmosios, 

vidurinės ir paskutinės (jei reikia, galima ir prie kitų) tvirtinama atlasinė juostelė, už 

kurios laikant bus valdomas drakonas. Stiklinių, išskyrus pirmąją, šonai, kurie 

sudaro drakono pilvą, įkerpami ir įveriama čežančio popieriaus juosta. Beliko 

spalvikliais dekoruoti drakoną ir sukurti vaidinimą arba trumpą improvizaciją apie 

jo galias įbauginti žiemą. 



 

Siūlome dar vieną smagią veiklą – piešimą ant ledo.  

PRIEMONĖS. Akvareliniai dažai, teptukai, indeliai vandeniui, dubenėliai 

vandeniui užšaldyti, vanduo. 

EIGA. Dubenėliai pripildomi vandens ir išnešami į lauką, kad užšaltų. Kai 

vanduo pavirsta ledu, jis išimamas, dubenėlį apverčiant dugnu į viršų (ledą būtina 

įdėti į lėkštę, nes bepiešiant jis ims tirpti arba galima piešti lauke). Į indelį įsipilama 

vandens ir su teptuku akvareliniais dažais piešiama ant ledo. Po kelių minučių 

spalvos pradingsta, todėl jei norima suspėti pasigrožėti rezultatu, spalvinti reikia 

gana intensyviai. Spalvas galima lieti vėl ir vėl, kol ištirps ledas.  

Žinome, kad labai mėgstate tyrinėti, tad siūlome jums patyrinėti. 

,,Keliaujantis vanduo“. 

PRIEMONĖS. Trys ar daugiau plastikinės stiklinės, popierinės servetėlės 

9servetėlės turi būti kokybiškos, keliasluoksnės, kad neištižtų), maistiniai dažai. 



 

EIGA. Į stiklinę iki pat viršaus pripilama geltona spalva, į kitą (per pus mažiau) 

– žalia spalva nudažyto vandens. Trečia stiklinė paliekama tuščia. Įmerkiamos 

servetėlės taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Po keliolikos minučių jau galima 

pastebėti, kaip keliauja vanduo iš stiklinės į stiklinę. Vandens turėtų atsirasti ir 

tuščioje stiklinėje. Kokios jis spalvos? 

Savo laiškelį jau baigėme. 

 Linkime jums būti sveikiems ir smagiai leisti laiką namuose ir saugiai 

gamtoje...  

Labai lauksime jūsų minčių, darbelių, nuotraukų, filmuotos medžiagos...  

Rašykite mums adresu: bitute.peledziukas@gmail.com  

Iki!  

Apkabiname visus!    

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų 

padėjėja Dalytė  

2021 m. Sausis 
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