
 SVEIKI, MŪSŲ MIELIEJI DRAUGAI ,,SVIRPLIUKAI‘‘ ir „ŽIOGELIAI‘‘!!! 

 

Labai Jūsų pasiilgome, nekantriai skubame rašyti jums laiškelį. Tikimės netenka 

namuose nuobodžiauti... 

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

,,PROFESIJOS“ 

Numatomi pasiekimai: 

8 sritis, 5 žingsnis. Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, publicistinių, 

enciklopedinių, informacinių) apie aplinką, įvairius įvykius, reiškinius, klausosi gyvai, 

įrašų. 

9 sritis, 5 žingsnis. Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius, prasidedančius ta 

pačia raide. Supranta, kad kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir specifinę grafinę 

raišką. Supranta aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žodžių prasmę. 

11 sritis, 5 žingsnis. Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, 

dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. 

 



Visi suaugę žmonės dirba įvairius darbus, kad šeimos turėtų visko -  maisto, 

drabužių, ir namus. 

Pirmiausia susipažinkite su profesijomis: 

https://storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS 

O dabar pasitikrinkite, ką žinote apie profesijas? 

https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos 

Paprašykite tėvelių papasakoti apie savo profesiją, kodėl jie ją pasirinko? 

Gal žinai, kuo Tu norėtum užaugęs/usi būti, papasakok... 

 

Tapkite sunkvežimio vairuotoju... 

Atlikite paprastą darbelį iš nereikalingų dėžučių ir laikraščių ,,Sunkvežimis“. 

Kaip pasidaryti – tiesiog apklijuoti dėžutes laikraščiais ir apipavidalinti flomasteriais. 

    

 

https://storyjumper.com/book/read/25036568/PROFESIJOS
https://www.slideshare.net/erikulyte/profesijos


Tapkite sodininku... 

Atlikite darbelį  iš plastilino ,, Tulpių darželis“. 

 

 

Galbūt esate būsimas virėjas, nustebinkite  šeimą originaliu patiekalu...  

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136309/gardieji-giedriaus-ir-mantes-pyrageliai 

Vaikai irgi dirba. Jie padeda tėveliams. O tu ar padedi? 

Tikime, kad visi atsikėlę pasiklojate lovelę, tvarkotės žaisliukus, drabužėlius, 

padedate ruošti maistą, šluojate grindis, galbūt padėjote kasti sniegą...? 

Pakartokite patarles:   ,,Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“ , 

,,Darbas žmogų giria“. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136309/gardieji-giedriaus-ir-mantes-pyrageliai


Kviečiame išmokti eilėraštuką: 

 

J. Degutytė 

 ,,Laiškas“ 

Mamai laiškus neša, tėčiui laiškus neša, 

Tiktai man laiškelio niekas neparašo. 

Aš labai norėčiau laiškininku būti. 

Ir visiems kas laukia, neščiau po laiškutį. 

Kartais laiškas linksmas kaip lankos drugelis. 

Kartais laiškas liūdnas kaip rasos lašelis. 

Paprašykite tėvelių pagalbos, pabandykite parašyti laišką draugui, seneliams, 

pusbroliams... 

Kam pavyksta - kopijuokite raštą,  arba tiesiog nupieškite  piešinėlį. 

 Neabejojame, kad laiškelį gausite ir patys:) 

 

 



Pažaiskite žaidimą su šeima ,,AMATININKAI“ 

Išrenkamas vedėjas, jis sako: ,,Kas nori būti stalius? Ir išskaičiuoja, kas iš šeimos narių 

juo bus. Paskui išskaičiuoja, kas bus batsiuvys, pardavėjas, gydytojas. Vedėjui davus 

ženklą, visi paeiliui dirba  savo darbą. Geriausiai atvaizdavusį galima apdovanoti. Taip 

pat galima žaisti visiems vieną  profesiją arba   būti įvairiais muzikantais, gydytojais ir 

pan. 

 

 

Pajudėkime visi kartu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsosNffapAM
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4


Kviečiame lauke patirti snieguotus nuotykius... 

Veikite, fotografuokite, džiaukitės snieguotomis akimirkomis ir dalinkitės su 

mumis!!! 

 

 

 

 

 



Nupieškite savo šeimos mašiną arba papuoškite šiuos pavyzdėlius: 

 

 

 



 



 

 

Smagių dienelių! 

Likite sveiki 

 

Rašykite mums: 

ligeikiene@beatagmail.com 

linakeizikiene@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 
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