
Sveiki, mūsų mažieji draugai, mūsų mielosios ,,Bitutės”! 

Vėl ir vėl mes Jus aplankome laiškeliu, bet šį kartą jau atėjus pavasariui…  Kaip Jūs jau žinote, 

Kovo mėnuo - pirmasis pavasario mėnuo. Nors už lango dar yra sniego ir dar būna labai šalta, bet dienos 

jau ilgesnės ir vakarop jau daug šviesiau. Tad belieka tik laukti šiltesnių dienų, karantino pabaigos ir 

susitikimo su Jumis. 

 

2021 m. kovo 1- 12 d. siūlome temą/idėją 

PAVASARIO ŠAUKTUVĖS 

,,Daug rankelių, daug darbelių, daug ir pinigėlių.  

Inkilų kėlimo metas” 

 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys: 

8 sritis (Sakytinė kalba: klausymas ir kalbėjimas) 6 žingsnis. Atmintinai geba išmokti eilėraštį, jį 

padeklamuoti. Geba kalbėti taisyklingais sakiniais. 

9 sritis (Rašytinė kalba: rašymas ir skaitymas) 6 žingsnis. Mokosi iš raidžių sudėlioti trumpus žodelius. 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 6 žingsnis. Stebi ir pasakoja apie juos supančią aplinką, vykstančius 

reiškinius gamtoje, apie šventes.  

17 sritis (Kūrybiškumas) 6 žingsnis. Stengiasi kūrybingai ir savitai atlikti užduotėles, ieško priemonių tam 

ir žino kas tinka, kas nelabai ir pan. 

11 sritis (Skaičiavimas ir matavimas) 6 žingsnis. Moka skaičiuoti iki 10, pažįsta skaičius. Patinka 

skaičiavimo užduotėlės. 

 

Kovo 4-oji - šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo diena, Kovarnių diena. 

 

Kazimierinės - pavasario pradžią skelbianti šventė. Tą dieną rengiama Kaziuko mugė, 

kurios metu parduodami savo darbo pagaminti daiktai ir skanėstai. Svarbiausias mugės atributas 

– verba, gaminama iš džiovintų margų gėlių ir žolių. Jūs namuose verbą galite pasigaminti iš 

spalvoto popieriaus. 



 
 

 

Siūlome Jums savo namuose organizuoti-žaisti Kaziuko mugę… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kovo 4-ąją į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai. 

 Štai taip atrodo šis paukštis.  Apibūdinkite šį paukštį  ir  nupieškite jį popieriaus lape. Atsiųskite 

mums savo piešinio nuotraukytę. 

 

 
 

Šalia piešinio nukopijuokite žodelius – KOVARNIS, KOVAS. 

Skiemenuodami tarkite šiuos žodžius. Suskaičiuokite, iš kelių skiemenų sudaryti šie žodžiai? 

 Pasakykite, kokį  girdite  pirmąjį šių žodžių garsą? O kokį girdite paskutinį? 

 

  PI ir KA  taip pat labai laukia susitikimo su Jumis ir labai laukia pavasario, todėl siūlo, kad 

tėveliai Jums  perskaitytų eilėraštuką, o gal ir  padėtų išmokti jį mintinai: 

 

Z.Gaižauskaitė 

PO SAULUTĖS DELNU 

 

Po saulutės delnu 

Spurda upeliukas. 

Keliasi iš miego 

Rainas vabaliukas. 

 

Po saulutės delnu 

Šnara žiemkentėliai. 

Ačiū tau, saulute, 

Ačiū, kad prikėlei. 

 

 

 



Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

  
Šią valstybinę šventę paminėkite su savo šeimos nariais, o šventės akimirkas užfiksuokite 

nuotraukose ir mums atsiųskite, mes labai lauksime. 

 

 Kaip jau supratote iš mūsų laiškelio pradžios, kad kovo mėnesį minima ir švenčiama 

daug švenčių, todėl bus daug įvairių veiklų. Mūsų draugai PI ir KA prašo nepamiršti ir Jums 

priminti, kad jau laikas pradėti rūpintis paukštelių sutiktuvėmis. Parskridę paukšteliai ieško sau 

namučių, todėl metas pradėti gaminti inkilėlius. O kad būtų lengviau juos konstruoti, siunčiame 

nuorodą:  

https://youtu.be/nWg5nL5ROL0   

 

 
 

 

Tikime, kad Jums pavyko  pagaminti patogų namelį paukšteliams. Atsiųskite ir mums savo 

darbo nuotraukytę. 

https://youtu.be/nWg5nL5ROL0


 
 

 

Kovo mėnesį žmonės pradeda daiginti augalų sėklas. PI ir KA siūlo labai paprastą ir 

smagų sėklų daiginimo būdą. Išbandykite ir stebėkite, kaip sėklytės pradeda leisti daigelius. 

Manome, kad Jums patiks ši smagi užduotėlė. Pateikiame Jums sėklų daiginimo pavyzdėlį.  

Reikės į stiklainį įdėti šlapią popierinį rankšluostį ir pridėti sėklyčių, kaskart popierių 

,,palaisyti” ir laukti, kol prasikals žali daigeliai. 

 

 
 

 

Kviečiame ant palangės namuose užauginti šviežių svogūnų laiškų… 

 

 



 
 

Kadangi jau pabuvote smalsiais ir išradingais sodininkais, tuomet dar PI ir KA siūlo 

Jums smagią užduotėlę, kuri Jums patiks ir tiks Kaziuko mugei pritaikyti.  

Tai kūrybinė veikla ,,BURBULAI - GYVŪNAI”. 

PRIEMONĖS. Žirklės, medvilniniai, vilnoniai, akriliniai siūlai, kartonas, klijai. 

 
 

EIGA. Tėveliai vaikučiams padeda iškirpti du kartoninius vienodo dydžio žiedus. Nuo jų 

skersmens priklauso, koks bus bumbulas. Sudėjus abu žiedus, ant jų vyniojamas siūlas, kol 

užpildoma kiaurymė. Žirklių galiukais atsargiai ties apskritimų kraštais siūlai perkerpami. Tarp 

žiedų jie, stipriai veržiant, perrišami vilnoniais siūlais. Tada kartonas numaunamas, nukerpami 

išsikišę siūlų galiukai – štai ir burbulas! Taip pagaminamas norimas gyvūnėlis. 

 

 

 

 

 

 



Smagiai ir šauniai padirbėjus, ateina  PASAKŲ METAS. PI ir KA  siūlo pasiklausyti 

pasaką be ,,vaizdinio sufleravimo“, nes tai bus būtina mokykloje, vystant klausymo gebėjimus, 

ugdant vaizduotę: 

 

                                                            https://youtu.be/WQOl4iFrgxc 

 

Bandykite šią pasaką papasakoti. 

 

SU GIMTADIENIU SVEIKINAME  
JUSTĄ IR IEVĄ!!! 

 

 
 

Savo laiškelį jau baigiame. 

 Linkime Jums būti sveikiems! 

Laukiame Jūsų nuotraukų, piešinių, filmuotos medžiagos ir t.t. 

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  

Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų padėjėja Dalytė 

 

Visus Jus apkabiname! 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/WQOl4iFrgxc
mailto:bitute.peledziukas@gmail.com


 

 

 

LAISVALAIKIO UŽDUOTĖLĖS 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 


