
MŪSŲ MIELI,  ,,ŽIOGELIAI“  IR   ,, SVIRPLIUKAI “! 

  

Skubame su Jumis pasisveikinti ir palinkėti  smagių žiemiškų akimirkų. Mes  pasiilgome 

Jūsų ir tikimės, kad esate visi sveiki,  kad praleidžiate daug laiko lauke su savo šeima, 

džiaugdamiesi gražia snieguota žiema  !

Siūlome Jums 2021 m. vasario 1-12 d. temą/idėją: 

,,LIETUVOS GIMTADIENIS. UŽGAVĖNĖS“ 

Numatomi pasiekimai: 

5 sritis (Savivoka ir savigarba) 5 žingsnis. Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas pats 

asmuo: atpažįsta save kūdikystės nuotraukose, apibūdina savo išvaizdą, teisingai pasako, 

kad suaugęs bus vyras (moteris) tėvelis (mamytė). 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 5 žingsnis. Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip 

juos naudoti maistui. 

13 sritis (Estetinis suvokimas) 5 žingsnis. Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos proceso 

ypatumus (siužetą, veikėjų bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus). Pasako, kaip jautėsi ir 

ką patyrė dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, piešdamas. 

18 sritis (Mokėjimas mokytis) 5 žingsnis.  Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, 

klauso, ką sako kiti, pasitikslina. 

 

 

 

      Vasaris – sveikatingumo mėnuo. Siūlome pasižiūrėti edukacinį filmuką apie sveiką 

mitybą: 

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

  Būti sveikam, tai ne tik sveikai maitintis, bet ir … ?  Užbaikite mintį… 

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


Gal galite papasakoti tėveliams, ką matote paveikslėliuose? O kokias Jūs mėgstate 

daržoves ir  vaisius? Kaip manote, kodėl reikia valgyti daug daržovių ir vaisių?  Parašykite 

ir mums…  Nupieškite vaisius ir daržoves, kuriuos valgėte šiandien  ir atsiųskite darbelio 

nuotrauką… 

 

 

             

 

 

 

 

       

 

 



O kad užaugtumėte sveiki, stiprūs ir užsigrūdinę, prašome tėvelių, kad  aptartumėte kartu  

šią fizinio aktyvumo piramidę: 

 

 



Siūlome pasižiūrėti   ,,Animatuko TV”  sukurtą filmuką ,,Pažadas Sveikatai’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIU08b6Fo1c 

 

Vaikai,  norime paklausti,  ar žinote,  ką švenčiame Vasario 16-ąją dieną? 

Tai - Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo diena, Lietuvos gimtadienis. 

Paklausykite, ką  kiti vaikai kalba apie laisvę: 

  

 

  

 

    

 

O kaip Jums atrodo, kas tai yra  LAISVĖ? Gal galite ją nupiešti? 

Ar žinote, kokioje gyvenate šalyje? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIU08b6Fo1c


Ar prisimenate Lietuvos simbolius ?  

Žiūrėkite į paveikslėlius, išvardinkite  bei  apibūdinkite  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SIMBOLIUS  

(kas juose pavaizduota, ką reiškia vėliavos spalvos…): 

VĖLIAVA 
 

 

 

HERBAS 

 

 



TAUTIŠKA GIESMĖ – HIMNAS 

O gal kas nors iš Jūsų jau mokate giesmės-himno žodžius ? 

Paprašysime tėvelių, kad padėtų Jums išmokti: 

 

      



 Kviečiame sukurti darbelį, skirtą Lietuvos gimtadieniui. Jums reikės balto lapo 

popieriaus, guašo ar akvarelės dažų. Nuspalvinkite savo delniukus viena spalva ir 

prispauskite ant lapo (kaip parodyta paveikslėlyje) ir gausite gėlę-vėliavą. O gal  patys 

sukursite savo dovanėlę-sveikinimą LIETUVAI? Atsiųskite ir mums darbelio nuotrauką. 

 

 

 

 

 

Nupieškite Lietuvos  vėliavą. 

 O ar žinote, kad  Lietuvos sostinė yra  pats didžiausias Lietuvos miestas  V- - - - -S. 

Gal žinote, kas šį miestą įkūrė?  

Gal turite namuose vėliavėlę, Lietuvos repsublikos žemėlapį?  ,,Pakeliaukite” po Lietuvą, 

suraskite miestą, kuriame gyvenate bei suraskite mūsų  miestus - kaimynus. 

Aptarkite su tėveliais  ,,keliones po Lietuvą“ ir mums papasakokite savo darbeliais...   

 

 

 



        Vasaris – paskutinis žiemos mėnuo. Todėl visų laukia graži žiemos ,,išvarymo” 

šventė lauke – UŽGAVĖNĖS!!!  

 

,,ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO’’-   taip varome žiemą per Užgavėnes.

 

 

 

   Užgavėnės – tai žiemos išvarymo šventė. Šiai šventei žmonės keistai, baisiai persirengia 

ir savo veidą uždengia baisiomis kaukėmis. Persirengėliai šoka ir dainuoja, krečia visokius 

pokštus, garsiai trypia – žadina žemę, kviečia pavasarį. Tradicinės kaukės vaizduoja Ožį, 

Mešką, Gervę, Lašininį ir Kanapinį. Žiemą reikia išvaryti labai triukšmingai ir linksmai, 

kad ji negrįžtų ir greičiau ateitų pavasaris.  

Per Užgavėnes dar yra rengiama Lašininio ir Kanapinio kova. Laimi Kanapinis.  

Šventės metu deginama pamėklė Morė. Tai didžiulė moters pavidalo iškamša. Jos 

deginimu bandoma atsikratyti visko,  kas per žiemą buvo blogai. 

Prisiminkite, kaip pernai mes šventėme Užgavėnes? 

 

 

 

 



MORĖ 

 

 

LAŠININIS IR KANAPINIS 

 

 

        

 



O  ar žinote,  koks yra pagrindinis Užgavėnių patiekalas? Tai -  blynai. Jie kepami patys 

įvairiausi – miltiniai, bulviniai, mieliniai... Blynais, skanumynais  įprasta vaišinti visus 

užklydusius svečius. Tie svečiai prašydavo blynų eilėraštukais: 

 

DUOKIT BLYNŲ IR ARBATOS, 

MES JUMS DUOSIME SVEIKATOS. 

JEI SALDAINIŲ DAR PRIDĖSIT – 

MES JUMS LAIMĖS PALINKĖSIM. 

O JEIGU NEGAUSIM NIEKO – 

IŠVOLIOSIM JUS ANT SNIEGO. 

 

BLYNŲ RECEPTAS: 

Reikės:  

1 stiklinės miltų; 

 2 kiaušinių;  

1 stiklinės pieno; 

 žiupsnelio druskos;  

1 šaukšto cukraus; 

 šaukštelio vanilinio cukraus;          

 aliejaus kepimui. 

 Gaminimas: dubenyje su pienu, miltais, cukrumi, vaniliniu cukrumu, druska užmaišykite 

tešlą. Blynus kepkite gerai įkaitintame aliejuje. Kad būtų įdomiau vaikams valgyti šiuos 

blynus galima  išspausti  turimomis sausainių formelėmis – blynai bus  įvairių figūrėlių. 

Valgykite apibarstę cukraus pudra ir užtarkavę šokolado drožlėmis arba su mėgstama 

uogiene, jogurtu… Skanaus!!!                

 



     Gal Jūs žinote, o gal galite patys galite sukurti  eilėraštuką, skirtą žiemos išvarymui? 

 Parašykite ir mums.

  Pasigaminkite Užgavėnių kaukes.  Siunčiame Jums pavyzdėlius... 

  Fotografuokite  savo sukurtus darbelius, veiklas ir būtinai atsiųskite mums.  

 

 

 

 



 

 

                  

Savo laiškutį-užduotėlę baigėme.  

  SĖKMĖS! AUKITE SVEIKI IR STIPRŪS!!!

SMAGIAI LEISKITE LAIKĄ NAMUOSE!!! 

LAUKSIME JŪSŲ LAIŠKUČIŲ !!! 

LAIŠKUČIŲ NIEKADA NEBŪNA PER DAUG... 

 

 

 Rašykite mums:

 ligeikienebeata@gmail.com

 linakeizikiene@gmail.com

 gerduteluscinskiene@gmail.com
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