
 

 Laba diena, mieli „Voriukai“ ir „Drugeliai“, 

 

 Taip jau nutiko, kad mes su Jumis vėl bendraujame laiškučiu. Neliūdėkite, greitai 

pasimatysime...O kad dienelės neprailgtų siunčiame laiškelį-užduotėlę. 
 

2021 m. sausio 18-29 d. veiklai namuose siūlome 

temą/idėją „Žiema-žiemužė“. 

 

Laukiami pasiekimai: 8 sritis, 3 žingsnis. Sakytinė kalba, klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. 

10 sritis, 3 žingsnis. Gamtos pažinimas. Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

11 sritis, 3 žingsnis. Skaičiavimas ir matavimas.  Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta 

anksčiau matytą daiktą, Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo 

pirštukais, kiek turi metukų). 

15 sritis, 3 žingsnis. Tyrinėjimas. Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir 

medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą. 

 

 

*Kartu su tėveliais  perskaitykite  eilėraštuką apie sausį. 

Aptarkite jį. Kokius naujus žodžius išgirdote? Ištarkite juos. 

 



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. 

Pasivaikščiojimo  metu, kartu su tėveliais pajuskite žiemos teikiamus 

džiaugsmus bei pastebėkite gamtinės aplinkos pasikeitimus: aptarkite, koks šiandien 

yra sniegas? (pvz.: baltas, šaltas, purus, lengvas,  lipnus...). 

Apsnigtoje pamiškėje, kieme, prie medžių ar krūmų  paieškokite įvairių ženklų 

– pėdelių sniege... 

     O jeigu negalite išeiti į lauką – atidžiai pažiūrėkite į šiuos paveikslėlius ir 

padėkite kiškučiui įminti, koks gyvūnas  įspaudė sniege pėdutes? 

                       



*Dabar lauke daug sniego, todėl pabandykite sukurti savo pėdučių atspaudėlius, juos 

suskaičiuokite, apibūdinkite jų dydį, kiekį... 

* Mieli vaikai, žiemą šalta ne tik žmonėms, bet ir paukšteliams, žvėreliams... 

 Kaip Jūs manote, ar  mes galime jiems padėti? Kaip? Parašykite ar nupieškite...  

Tikimės, kad po pokalbio namuose,  pasirūpinote žiemojančiais paukšteliais-  

pagaminote lesyklėlę, pabėrėte smulkių  kruopų, saulėgrąžų... 

*Stebėkite savo lesyklėlę: kokie atskrenda paukšteliai, kaip jie šokinėja, kaip lesa, 

skaičiuokite paukštelius... 

 

*O dabar suskaičiuokite raudonas uogytes! Kiek jų? 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Užduotėlė ,,Suraskite skirtumus“ 

Pažiūrėkite į paveikslėlį ir pagalvokite, kuo  šie du paukšteliai panašūs? 

O kuo  skiriasi zylutė nuo sniegenos? Išvardinkite jų skirtumus. 

Pabandykite nupiešti sniegeną arba zylutę...  

          

                      SNIEGENA                                                  ZYLĖ 

 

 

 

 

Atlikite eksperimentą 

Eksperimentas „Skaidrus ledas, baltas sniegas tai – nešvarus vanduo“ 

Suraskite ledo gabalėlį ar balto sniego gniūžtę. Parsineškite namo ir pro didinamąjį 

stiklą gerai apžiūrėkite. Ledo gabale ar sniego gniūžtėje pamatysite įšalusių, 

sustingusių šiaudelių, lapelių, įvairiausių nešvarumų. Palaukite, kol ledas ir sniegas 

ištirps, tada pamatysite, kad ištirpęs skaidrus  ir permatomas ledas, balta sniego 

gniūžtė virto nešvariu vandeniu. 

 



 

Smagios idėjos darbeliams 

Sukurkite savo dailės darbelį (aplikacija) ,,Mano lesyklėlė“... 

                                 

                            

 

Būkite sveiki, plaukite rankytes, saugokite save! 

 

Rašykite mums: drugelis.peledziukas@gmail.com; 

voriukai20@gmail.com 

 

P.S.: Prašome Tėvelių nepamiršti pabūti rašytojais, fotografais ir užrašyti, 

fotografuoti savo veiklas namuose. 

 LABAI LAUKIAME  LAIŠKUČIŲ!!! 
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