
 

 

   Sveiki, mūsų  mažieji ,,Laumžirgiukai“ ir ,,Skruzdėliukai“!!! 

   Tikimės, kad esate sveiki, džiugu gauti Jūsų laiškus, nuotraukas, ačiū Jums už 

darbelius!!!  

    Siūlome Jums 2021 m. vasario 15 – 26 d. temą/idėją  ,,Mano namučiai“ 

  Numatomi pasiekimai: 

8 sritis (Sakytinė kalba) 3 žingsnis. Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir girdėjo, 

apie aplinkos objektus, jų savybes. Domisi animaciniais filmais, kalba apie juos. 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 2 žingsnis. Stebi, atpažįsta artimiausią aplinką, 

orientuojasi joje. Pastebi įvairias pastatų formas. 

11 sritis (Skaičiavimas ir matavimas) 3 žingsnis. Tapatina daiktus pagal formą, dydį. 

12 sritis (Meninė raiška) 3 žingsnis. Vizualinė raiška. Piešia įvairias linijas, jas jungia 

į formas, bando ką nors pavaizduoti (pvz.: namą). 

 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Tėveliai,  pasiklausykite su vaiku K. Ivinskio eilėraščio apie Lietuvą: 

https://www.youtube.com/watch?v=JggEIJxLOsw&feature=share&fbclid=IwAR2hu

xnPBISOQGFSjx9RnnMfWQ1mqTYEXJERa61LON92Qr4SRgnmqzxH4-0 

  Aptarkite kartu su savo mažyliu,  kad Jūs gyvenate Lietuvoje.  

Aptarkite savo namus, savo šeimą, už lango – gamtą... 

 



 

Tikimės, kad turite namuose Lietuvos trispalvę. 

O jei neturite – pasigaminkite ją. 

Aptarkite vėliavos spalvas nuo viršaus į apačią. 

 Būdami lauke su tėveliais, atkreipkite dėmesį į pakabintas Lietuvos 

vėliavas prie namų. 

  

Vasario 16 d. Lietuvoje vyks Užgavėnių šventė. Tai žiemos 

virsmo į pavasarį šventė, žiemos palydos ir pavasario žadinimas. Tai labai 

linksma ir triukšminga šventė.  

Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, nes kitą  

dieną prasideda pasninkas. Tikima, kad jei per Užgavėnes daug ir sočiai  

valgysi, tai būsi sotus ir stiprus visus metus. 

 Tradiciniai Užgavėnių valgiai-blynai, šaltiena, šiupinys. Kaukės bei 

persirenginėjimas-vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų. 

Persirengėliai, eidami iš trobos į trobą, krėsdavo pokštus, dainuodavo. 

Persirengėliai vaizduodavo mitines būtybes, gyvulius, paukščius. Deginama 

šiaudinė Morė-vejama žiema. Svarbi Lašininio bei Kanapinio dvikova. Jie 

stumdosi, grumiasi, kol galiausiai Kanapinis nugali.   

Vaikučiai, o Jūs mėgstate blynus?(miltinius, bulvinius…) 

Plodami delniukais ,,kepkite“  įvairius blynus ir dainuokite      : kepė kepė 

mama blynus... 

 

 



 Kviečiame net tikrų blynų išsikepti, ir Užgavėnių kaukę 

pasigaminti: 

 

 

 

 

 

 



   O dabar aptarkite savo namučius.  Koks Jūsų namas? Namai 

būna vieno aukšto, dviejų, trijų aukštų, būna namai ir aukštesni (penkių ir 

daugiau aukštų).  

Namas turi pamatus, sienas, langus, duris, stogą, kai kurie namai 

turi ir kaminą. Suraskite šias namo dalis paveikslėlyje arba žiūrėdami į savo 

namą... 

 

 

             

 

 



 

STOGAS (trikampis) 

 

NAMO SIENOS (kvadratas) 



 

DURYS (stačiakampis) 

Siūlome kartu su  tėveliams skaityti Vytė Nemunėlio eilėraštį  

,,Mano namas“ 

Pastačiau aš gražų namą: 

Nei per aukštą, nei per žemą, 

Nei per trumpą, nei per ilgą – 

Du langai prieš saulę žvilga, 

Durys eit į vidų kviečia, 

Kaminas iš tolo šviečia. 

O viduj koksai gražumas, 

Kambarėlio koks dailumas! 

Telpa stalas, telpa kėdės, 

Ant kėdės Margiukas sėdi. 

Netelpa tik uodegytė...- 

Kur ją dėti, ką daryti? 

 

 

 



Kviečiame pasiklausyti pasakos ,,Trys paršiukai“. Atidžiai klausykite ir  

įsiminkite, kokius namus ir iš ko statė paršiukai      : 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=FkgbJ_XhyUA&t=292s  

  Ar patiko pasaka?  

 Siūlome nupiešti, nuspalvinti savo namą, gal tai bus Jūsų svajonių 

namas.... 

  

 



 

 

 

 



 

Šio namo languose arba namo, kurį nupiešėte popieriaus lape, 

nupieškite  vėliavėlę, saulę, gėlę, lėlę ir pan. 

 Savo laišką tuo ir baigiame. Linkime džiaugsmo, laimės Jūsų 

namuose, labai lauksime laiškų, nuotraukų su darbeliais.  

Būkite sveiki!!! 

         Rašykite mums : danute1027@gmail.com 

                                    skuzdeliukai.peledziukas@gmail.com 

                            Jekaterina, Danutė, Elvyra. 
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