
 

Sveiki ,,Bitučių“ grupės vaikai!!! 

Štai prabėgo ir dar dvi savaitėlės. Mes jūsų nepamiršome ir labai pasiilgome... 

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

,,Šaltis krauna lagaminą.  

Trijų spalvų simfonija". 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys: 

1 sritis (Kasdienio gyvenimo įgūdžiai) 6 žingsnis.  Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį 

valgyti sveika, vieną kitą - kurio vartojimą reikėtų riboti. 

7 sritis (Santykiai su bendraamžiais)  6 žingsnis. Domisi skirtumais tarp vaikų ir juos 

toleruoja. 

9 sritis (Rašytinė kalba: rašymas ir skaitymas) 6 žingsnis. Žino keliolika abėcėlės raidžių, 

spausdintomis raidėmis rašo savo vardą. 

16 sritis (Problemų sprendimas) 6 žingsnis. Nepasisekus, bando kelis kartus arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

 

 

 

 

 



 

          Mieli tėveliai, perskaitykite eilėraštuką vaikučiams ir jei jiems patiks -  

galite pabandyti išmokti. Aptarkite jį. 

UPELIS 

(V.Palčinskaitė) 

 

Vėjas pusto purų sniegą, 

Po ledu upelis miega. 

 

Šaltis kraipo ūsą baltą: 

-Upeliuk, ar tau nešalta? 

 

Pakentėk dar valandėlę,- 

Pūgos siuva antklodėlę. 

 

Išpurena, išvelėja, 

Sidabru išsiuvinėja. 

 

Antklodėlę minkštą, baltą,- 

Kad nebūtų tau taip šalta. 

 

Vaikai, Jus vėl kviečia bendrauti Jūsų draugai PI ir KA ir nori Jums pasiūlyti atlikti 

šias užduotėles:  

,,Lėlė eina pasivaikščioti“ 

Priemonės. Didelė lėlė ir jos drabužiai (paltas, kepurė, šalikas, pirštinės ir kt.) 



Eiga. Reikia tinkamai aprengti lėlę pasivaikščiojimui lauke. Vaikas įvardija drabužį, jį 

suranda ir savarankiškai apvelka juo lėlę. Pasako, kuo skiriasi berniukų ir mergaičių apranga 

(kokios spalvos labiau patinka berniukams, o kokios mergaitėms ir kodėl?). 

,,Keltuvo“ gaminimas: (čia jums prireiks suaugusiųjų pagalbos!!!) 

Priemonės. Du (priklauso nuo to, kiek keltuvų bus gaminama) vieliniai pakabai, didelė ritė, 

replės, žirklės vielai kirpti, stipri virvė arba špagatas, kabliukai. 

Eiga. Perkerpamas pakabo skersinis ir ant jo užmaunama ritė, ant šios užvyniojama virvė. 

 

Keltuvą galima pakabinti ant medžio šakos, žaidimų namelyje ar kitoje erdvėje. Jis tiks 

žaidžiant įvairius žaidimus, pvz., kokią nors gelbėjimo operaciją, vaikai juo galės kelti 

sužeistas lėles arba meškučius. O gal patys sukonstruosite kitokį keltuvą? 

Pi ir Ka sugalvojo Jums pasiūlyti iš senų žurnalų iškirpti ir suklijuoti paveikslėlius tema: 

,,Šalčio lagamino kelionės istoriją“.  Suraskite tinkamus temai paveikslėlius, juos 

suklijuokite ir sukurkite istoriją!!! 

Jau daug metų  įstaigoje vasario mėnuo skelbiamas ,,Sveikatingumo“ mėnesiu. Todėl 

visus kviečiame kiekvieną rytą pradėti ,,Marsiečių“ mankšta, kurią galima rasti YouTube 

kanale.  

Visą vasario mėnesį vaikai, jų broliai, sesės, tėveliai, seneliai aktyviai sportuoja, 

mankštinasi, daug būna gryname ore bei diskutuoja apie tinkamą maitinimąsi. 

Siūlome: surengti estafetę iki artimiausio medžio; 

organizuoti Didžiausio sniego senio konkursą; 

organizuoti toliausiai numestos sniego gniūžtės varžybas; 

sukurti  sniego angelus, čiuožti nuo kalniukų. 

 



 

 

 

SVARBU!!! Nepamirškite ragauti sveiko maisto!!! 

 

SVEIKUOLIŲ SAUSAINIAI: 

250 gr. razinų 

250 gr. avižinių dribsnių( sausų pusryčių) 

200 gr. džiovintų persikų 

400 ml. kondensuoto pieno. 

Džiovintus persikus supjaustykite mažais gabaliukais. Į indą dėkite supjaustytus persikus, 

razinas, juos užpilkite karštu vandeniu. Palaikykite 10-15 min., kol išbrinks. 

Į didelį dubenį supilkite sausus dribsnius, nusunktus džiovintus vaisius ir kondensuotą pieną. 

Viską gerai išmaišykite. Skardą išklokite kepimo popieriumi, iš gautos masės šaukštu 

formuokite piramidės formos sausainėlius ir dėkite ant kepimo popieriaus. Kepkite 170 

laipsnių temperatūros orkaitėje apie 10 minučių. 

 

 

                                    SKANAUS! 



 

 

VASARIO 16-oji-nacionalinė Lietuvos šventė!!! 

Tai – LIETUVOS GIMTADIENIS!!! 

Šią dieną 1918 m. Lietuvos Tarybos signatarai pasirašė Nepriklausomybės aktą. 

 

 

Siūlome kartu su tėveliai pavartyti albumus apie Lietuvos vietoves, kalbėtis apie savo 

gimtąjį miestą, jo istoriją, žaisti stalo žaidimus (pvz.: apie Lietuva, paveikslėlių loto ir pan.), 

sukurti - aplikuoti Lietuvos žemėlapį. 

Norime pakviesti Jus dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų projekte 

,,Papuoškime gražiausią lietuvišką žodį”. Žodis turėtų būti ,,įaustas - įrašytas” į tautinę 

juostą, kurios matmenys  apytiksliai 70x15. Darbelių  nuotraukų lauksime iki vasario 11 d. 

Jūsų draugai PI ir KA siūlo pasimokyti seniausio lietuvių liaudies meno – pynimo iš 

siūlų. 

Priemonės. Storesni siūlai, kaspinai, audinio juostelės ir kt.,dvi maždaug 30 cm. ilgio 

vytelės, kanceliarinis peilis. 



Eiga. Prikarpoma vienodo ilgio siūlų (apie 20 cm.). Vytelėse tokiais pat atstumais 

peiliu padaromos įpjovos siūlams pririšti. Tada paruošiami metmenys: siūlo, nutiesus jį 

statmenai tarp lygiagrečių vytelių, galai pririšami prie jų. Baigus rišti, galima pinti - 

statmenai metmenų siūlams kaišioti, pvz., storą siūlą, sukarpytas juosteles ir pan. 

 Nupynus darbelis nuimamas nuo vytelių, kad neiširtų, surišami siūlai, galima įrėminti 

arba patiesti ant stalo. Darbelis nėra lengvas, bet siūlome pabandyti… 

 

Ir dar viena smagi užduotėlė: ,,Kepti karoliukai“. 

Priemonės. 4 puodeliai miltų, puodelis druskos,2 puodeliai šilto vandens, lentelė 

minkymui, medinis iešmelis, akriliniai dažai, teptukas, valas arba juostelė. 

Eiga. Miltai ir druska sumaišomi, įpilama vandens. Ant miltais pabarstytos lentelės 

minkoma ~ 10 min. Matavimas yra puiki matematinė užduotis, minkymas vysto 

smulkiuosius raumenis. Minkoma tol, kol tešla tampa lanksti ir netrupa. Iš jos suvoliojama 

įvairių formų karoliukų. Mediniu iešmeliu kiekvienas jų perduriamas per centrą ir 2-3 val. 

kepamas nekarštoje orkaitėje, kol jie tampa kieti ir visiškai sausi. Karoliukai atrodo šauniai 

nudažyti ryškiomis spalvomis (šį kartą patariama naudoti vėliavos spalvas - trispalves). 



Paliekama džiūti. Paskui jie veriami ant valo ar juostelės - daromos apyrankės, karoliai, raktų 

pakabučiai ir kt. 

 

Savo laiškutį jau baigiame, kitu laiškučiu susitiksime su Užgavėnių švente!!! 

Prisiminkite, kaip pernai šventėte Užgavėnes? 

Linkime visiems būti sveikiems ir rinktis sveiką gyvenimo būdą! 

Sveikiname ARNĄ su Gimimo Diena!!! 

                                  

Lauksime Jūsų nuotraukų, filmuotos medžiagos, minčių,  būtinai parašykite mums: 

bitute.peledziukas@gmail.com 

Sėkmės Jums  visiems linki ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

 Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų padėjėja Dalytė. 
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