
MŪSŲ MAŽIEJI DRAUGAI, „ŽIOGELIAI“ IR „SVIRPLIUKAI“, 

Sveikinamės su Jumis  laiškučiu, tačiau tikimės greitu laiku susitikti☺. Siunčiame 
Jums ir Jūsų tėveliams pačius šilčiausius linkėjimus, linkime nesirgti ir būti sveikiems. 

Smagiai ir išradingai namuose pasiruošę Vasario 16-ajai ir Užgavėnėms, pakalbėkite apie 

transporto priemones. Juk artėja vasara, o gal ir  Covid-19 pradings....  

Tikėkite, kad galėsite keliauti ne tik po Lietuvą...        

Vasario 15 – 26 dienomis siūlome Jums temą/idėją: 

„TRANSPORTO PRIEMONĖS“ 

Numatomi pasiekimai: 

8 sritis (Sakytinė kalba) 5 žingsnis. Vartoja įvairią techniką, transporto priemones bei 

prietaisus įvardijančius žodžius. 

9 sritis (Rašytinė kalba) 5 žingsnis. Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius, prasidedančius 

ta pačia raide. 

15 sritis  (Tyrinėjimas) 5 žingsnis. Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo 

paskirties (pvz., ratai yra apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti). 

 



Kviečiame aptarti paveikslėlį ,,Transporto priemonės“... 

Organizuokite su tėveliais diskusiją/paveikslėlio aptarimą: 

Kokias žinote  transporto priemones? Išvardinkite jas. 

Kuo panašios visos transporto priemonės? 

Kuo skiriasi transporto priemonės viena nuo kitos? 

Kaip, pagal priemonės judėjimo galimybes, galite suskirstyti transporto 

priemones?  

Kokių  transporto priemonių nėra paveikslėlyje? Nupieškite jas... (nėra lėktuvo, 

laivo ir t.t.) 

O dabar apibendrinkime savo diskusiją spėjimo žaidimu: 

Kaip manote, lėktuvas  yra oro, žemės ar vandens transporto priemonė, kodėl? 

(Pavirskite lėktuvėliu arba pasigaminkite popierinį lėktuvėlį ir … paskraidykite 

namuose, tik atsargiai…) 

 

Patys sukurkite panašius spėjimo žaidimus apie žemės,  vandens 

transporto priemones... 

Užlenkdami savo pirštukus ir neskubėdami penkis kartus  pasakykite 

žodį  LĖKTUVAS. 

Pajuskite, kaip tariant šį žodį, liežuvėlis kyla burnytėje ir paliečia 

viršutinių dantukų vidinę pusę.  

Pasakykite, kokį girdite pirmąjį garsą? Ištarkite jį. 

Suraskite namuose 3 daiktus, kurie prasidėtų garsu L.  

Į gilesnę lėkštę įpilkite sausų kruopų,  miltų, druskos  ar pan. ir  

vedžiodami pirštuką parašykite raidę L. 



Prisiminkite namuose surastus 3  daiktus, kurių pavadinimas prasideda 

garsu L  ir juos nupieškite, o šalia piešinio parašykite raidę L. 

Suraskite žurnale, knygoje  raidelę  L,  o gal tokių raidelių rasite 

daugiau – pabraukite jas spalvotu pieštuku, suskaičiuokite ir ant savo popierinio 

lėktuvėlio užrašykite daug  įvairių spalvų L raidelių.  

Svarbu. Nepamirškite savo darbelio nufotografuoti ir mums atsiųsti. 

 Kaip manote, ar visada žmonės keliavo automobiliais, lėktuvais, 

traukiniais? Pasirodo, kad daug anksčiau nei atsirado automobilis, egzistavo 

transporto priemonės, kurias traukė arkliukai arba jaučiai.  O tokios senovinės 

transporto priemonės tai -  karietos, vežimai.  O ar esate matę karietas? Vežimus? 

Kur? O gal jais važiavote? 

 

Prieš daugiau nei 100 metų buvo sukurtas pirmasis automobilis. 

 

Suskaičiuokite, kiek ratų turi  šis automobilis?  

Kokios formos yra automobilio ratai? 

Suraskite namuose daiktus, kurie būtų panašūs į ratus. 

Nupieškite savo šeimos automobilį.  

Pabandykite ištarti žodį automobilis. Pavyko?  



Išsirinkite eilėraštuką apie kurią nors transporto priemonę ir išmokite: 

 

TROLEIBUSAS 

Rieda melsvas troleibusas. 

Troleibuso ilgas ūsas. 

Vienas ūsas, antras ūsas, 

Tai -  juokingas troleibusas! 

 

Aptarkite šį eilėraštį.  Kodėl troleibusas turi ūsus?  

(Troleibusas yra transporto priemonė, niekuo nesiskirianti nuo įprasto autobuso, tačiau jis 
turi elektrinį variklį, kuris maitinamas laidais, nutiesiamais virš gatvių, kuriomis turi važiuoti.) 

DVIRATUKAS 

Aš turėjau dviratuką. 

Vienas ratas nesisuko, 

Per kiemelį važiavau- 

Penkis kiškius sugavau. 

Vienas kiškis ant kaktelės, 

Kitas kiškis ant noselės, 

Man kiškelis: ,,sveikas drūts“ 

Aš ant kiškio tuoj būc... būc... 

Na, palaukit, kitą dieną 

Nesugausiu aš nė vieno- 

Dviratuką sutaisysiu, 

Visi kiškiai išlakstys. 



Dviratis – kojomis varoma transporto priemonė. 

 

O kokią  priemonę gali valdyti/vairuoti net ir maži vaikai? 

Kaip galvojate,  dviratis yra transporto priemonė?  Jei taip, tai kodėl taip 

manote? 

Pagalvokite ir prisiminkite, kiek ratų turi dviratis? 

Nupieškite savo ar tėvelių dviratį, o šalia dviračio – nupieškite save. 

Vaikai, o ką reikia daryti, jei nukrito dviratuko ratas?  

O ką daryti, jei sugedo šeimos automobilis? 

Pasigaminkite savo garažą! 

  Jums reikės dėžės, lipnaus spalvoto popieriaus arba spalvoto popieriaus ir lipnios 
juostelės ir žaislinių mašinėlių. Dėžės šone iškirpkite skylę – mašinėlių įvažiavimą. Dėžės 
viduje nubraižykite stovėjimo vietas. Kiekvieną vietą pažymėkite spalvoto lipnaus popieriaus 
kvadratėliu (arba spalvotą popierių priklijuokite lipnia juosta). Kiekvienai stovėjimo vietai 
priskirkite žaislinę mašinėlę – ant jos stogo užklijuokite tokios pat spalvos spalvoto 
popieriaus kvadratėlį. Galite rinktis ne spalvas, o skaičiukus ar geometrines formas (tada ir 
ant „garažo grindų“ ir ant mašinėlės stogo žymėjimas turi sutapti). Taip ne tik galėsite žaisti, 
bet ir mokysitės, lavinsite matematinius, rūšiavimo gebėjimus, gerinsite atidumą. Dėžę – 
garažą leiskite vaikui papuošti įvairiais piešinukais. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuspalvinkite arba parodykite tik transporto priemones, pavadinkite jas: 

 

 

 

 

 



Apibraukite arba parodykite paveikslėlyje tokį skaičių, kiek matote jame  

transporto priemonių? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Užduotis: įmink mįslę keturgyslę. 

Baltas vabalėlis dangų raižo. Kas? (Lėktuvas) 

Vienas bėga, kitas veja. Kas? (Dviratis) 

Širdis geležinė, batai guminiai, akys stiklinės. Kas? (Automobilis) 

Sugalvokite savo mįsles  – atsiųskite ir mums!!! 

 



Tikime, kad ši pasakėlė  privers Jus susimąstyti: 

Pasaka apie gerų minčių laivelius 

Vandenynų ir jūrų karalius perdavė pasaką apie Gerų minčių laivelį. Kažkur jūrose ir 

vandenynuose, upėse ir ežeruose ir net tvenkiniuose ir mažyčiuose upeliuose plaukioja 

laiveliai su geromis mintimis. Šie laiveliai būna įvairių dydžių (dideli ir mažutėliai), įvairių 

formų (pavyzdžiui: kvadratiniai arba, atvirkščiai, apvalūs), įvairių spalvų (geltoni, mėlyni, 

margaspalviai...), su burėmis ir be jų. Tačiau krovinys, kurį plukdo šie laiveliai, visada tas pats 

– tai -  geros mintys, šilti linkėjimai, švelnūs žodžiai. 

 Kai laiveliai gauna signalą, kad kažkas susirgo, kažkam bloga ar reikia palaikymo, gerų 

minčių, nedelsdami siunčia tai, ką jie turi denyje (geras mintis, šiltus linkėjimus, švelnius 

žodžius). Tie, kurie gauna tokius siuntinius, iš karto pajunta palengvėjimą, džiaugsmą, drąsą, 

gerumo antplūdį ir kitus malonumus. Kartais tokie laiveliai skęsta. Taip atsitinka tada, kai 

pasibaigia jų brangus krovinys ir niekas jų nepakrauna... Kartą vienas toks laivelis 

papasakojo, kad jeigu žmonės netingėtų ir darytų tokius laivelius patys, prikrautų juos savo 

gerų minčių, šiltų linkėjimų, švelnių žodžių, tai nė vienas toks laivelis nenuskęstų ir visi, 

kuriems reikia pagalbos, gautų gerų minčių, šiltų linkėjimų, švelnių žodžių... 

 

 

 

 



 

 

 

Pasiklausykite pasakos „Mėlynas autobusiukas“: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8j_ING2lmk 

Patiko pasakėlė? Pagalvokite ir atsakykite,  ko bijojo tamsa? Ko bijojo autobusiukas,  kodėl? 

Sukurkite darbelį ,,Tamsa ir autobusiukas“ ir būtinai mums atsiųskite.... 

 

Pasiklausykite dainos „Mėlynas autobusiukas“ 

https://www.youtube.com/watch?v=JL9eqtJtGVE 

 

 

IKI PASIMATYMO MŪSŲ MAŽIEJI DRAUGAI!!! 

LABAI LAUKSIME JŪSŲ LAIŠKUČIŲ☺ 

linakeizikiene@gmail.com 

ligeikienebeata@gmail.com 

gerduteluscinskiene@gmail.com 
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