
                                                                
 

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

Tęsiame savo darbelius 😊 

Vasario 15-26 d. veiklai namuose siūlome temą/idėją     

 „Noriu būti sveikas“ 

 Laukiami pasiekimai:  

1 sritis (Kasdienio gyvenimo įgūdžiai) 4 žingsnis. Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, daržoves, uogas. 

Padeda suaugusiajam serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą. 

2 sritis (Fizinis aktyvumas) 4 žingsnis. Judesius tiksliau atlieka kaire arba dešine ranka, koja. 

14 sritis (Iniciatyvumas ir atkaklumas) 3 žingsnis. Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus 

žaidimus, neįprastą veiklą. 

17 sritis (Kūrybiškumas).3 žingsnis. Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje. 

 

 



Tikimės, kad nesušalote      , nes šiemet labai graži ir šalta žiema... 

Džiaukitės žiemos malonumais. Čiuožinėkite nuo kalniuko, lipdykite sniego senį. 

 Labai jūsų pasiilgome. Na, o kad dienelės neprailgtų, dirbkime toliau. 

Artėja Vasario 16-oji. Ar žinote, kokia tai ypatinga  dienelė? 

Tai - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 

Mes visi gyvename Lietuvoje. Kiekviena šalis turi savo vėliavą. Kokių spalvų yra mūsų 

Lietuvos vėliava? Pasakykite jas. Pagalvokite, ką galėtų simbolizuoti kiekviena spalva? 

Raskite savo aplinkoje vėliavos spalvos daiktus ir sudėliokite savo namuose vėliavą. O 

nuotrauką atsiųskite mums. Vaikai, o kas yra laisvė? Gal galite nupiešti?  

 

Perskaitykite su tėveliais šį eilėraštį, išmokite jį mintinai, Jums pavyks      : 

Trispalvė  vėliavytė 

Saulutė – tai geltona, 

Žalia – maža varlytė, 

Braškytė – tai raudona. 

 

Geltona – tai bitelė, 

Žalia – gėlės šakytė. 

Raudona – tai gėlelė, 

Štai – mūsų vėliavytė. 

Šiemet taip sutapo, kad vasario 16-ą dieną švęsite net dvi šventes      :  Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dieną ir Užgavėnes.  

Vaikai, o ką žinote apie Užgavėnes?  



 

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti 

pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės 

simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai (tad valgykite daug blynų), Lašininio ir 

Kanapinio kova (dažniausiai kovą laimi Kanapinis), Morės deginimas. 

 

O jūs namuose pasigaminkite kaukę ir „varykite“ žiemą iš kiemo. Žiemos „varymo“ 

žodeliai: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. 

Kviečiame ir patiems susikurti įvairių žiemos išvarymo šūkavimų... 

Parašykite ir mums, ką sukūrėte. 

 

Siunčiame keletą idėjų kaip pasigaminti kaukę. Atminkite, kad kaukė turi būti kuo 

baisesnė, kad žiema išsigąstų ir pabėgtų.  



 

 

 

Galima nupiešti patiems ir nuspalvinti       

 



 



 

 

 

 

 

 



Primename, kad  šis mėnuo yra ir Sveikatingumo mėnuo.  

Pažiūrėkite filmuką apie sveiką mitybą: 

https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw&ab_channel=PocketFilms  

Aptarkite su tėveliais šį filmą. 

Ką reikia valgyti, kad augtume sveiki? 

Tikime, kad Jūsų atsakymas buvo toks - jei norime augti sveiki - turime valgyti daug 

sveiko maisto, kuriame yra vitaminų.  

Vaikai, kaip manote, kas tai yra sveikas maistas? Gal traškučiai ar Coca Cola?      ... 

Nupieškite  popieriaus lape sveiką maistą.  

Apžiūrėkite ir aptarkite su tėveliais maisto piramidę, ko turėtume suvalgyti daugiau, o  ko 

- mažiau:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw&ab_channel=PocketFilms


Kokius vaisius ar daržoves jūs labiau mėgstate? Kokios spalvos jie? Koks jų skonis? 

Apibūdinimui naudokite ne tik spalvų pavadinimus, bet ir daiktų lyginimo žodelius: 

didesnis-mažesnis, ilgesnis-trumpesnis, storesnis-plonesnis. 

Sugrupuokite  vaisius ir daržoves pagal dydį, formą.  

Pagalvokite, kur auga jūsų mėgstami vaisiai, daržovės?  

 

Jau prisiminėte, kad mūsų organizmui reikia vitaminų. Skaitykite su 

tėveliais  šį eilėraštuką ir susipažinkite su vitaminais:  

Vitaminų maistas 

Mano vardas - A raidė, 

Vitaminas - pavardė. 

Mano broliai - B ir C, 

Dar broliukas vienas K. 

O jauniausiasis – PP. 

Mes visi labai laimingi, 

Pavyzdingi ir tvarkingi. 

Jei ims graužt tave liga - 

Pulsim ją visi staiga. 

Padulkės tik gripo padai 

Trauksis virusų brigados! 

O ligų princesei Slogai 

Bus labai nuo mūsų bloga. 

Negaluoti ims Sloga - 

Ir ateis jos pabaiga. 

Na, matai kokie mes stiprūs, 

Kibūs, skvarbūs, narsūs, vikrūs, 

Landūs, kandūs, paslaptingi, 

Žvitrūs, mitrūs, stebuklingi. 

                                                                         Česlovas Navakauskas. 

 

 



 

Padainuokite kartu: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM&ab_channel=Dain%C5%B3Karusel%C4%97.TV 

 

Atminkite, kad labai svarbu ir judėti       

Tad, judėkite, žaiskite kartu: 

pažaiskite su tėveliais sniego gniūžtėmis, 

lipdykite sniego senį, čiuožinėkite. Būkite 

gryname ore kuo daugiau. 

 Ir kuo mažiau laiko praleiskite prie televizoriaus ar planšečių ekranų. 

 

Būkite sveiki ir saugokite save, o eidami į lauką, tinkamai renkitės. Nesušalkite. 

Labai laukiame jūsų laiškučių! 

Rašykite mums: 

drugelis.peledziukas@gmail.com 

voriukai20@gmail.com 

Jūsų mokytojos: Margarita, Janina, Samanta ir Irma. 
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