
 
 

 

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

pasiilgome Jūsų visų. Siunčiame Jums linkėjimus. 

Vasario 1- 12 dienomis veiklai namuose siūlome temą/idėją                                  

„Mano kūno dalys ir mano drabužėliai“. 

Laukiami pasiekimai:  

1sritis (Kasdienio gyvenimo įgūdžiai) 4 žingsnis. Pats apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna. 

Sutvarko rūbelius. 

8 sritis (Sakytinė kalba) 3 žingsnis. Kalba sakiniais, derina pagal giminę, linksnį, skaičių. 

5 sritis (Savivoka ir savigarba) 3 žingsnis. Suvokia savąjį „Aš‘, atpažįsta savo kūno dalis, siekia būti 

savarankišku. 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 3 žingsnis. Pasako metų laikus, skiria gamtos reiškinius (pūga, rūkas, 

šlapdriba...). Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. 

 

 



Skaitykite su tėveliais šį linksmą eilėraštuką,  o gal kam pavyks jį išmokti mintinai, 

aptarkite jį: 

Aš turiu galvytę vieną 

Ir galvoju aš kas dieną. 

Pagalvoju, pamąstau 

Ir namelį pastatau. 

Aš turiu veiduką vieną 

Ir prausiuosi jį kas dieną. 

                        Man daržely tarp vaikų 

                        Gėda būti murziuku. 

        Aš turiu burnytę vieną 

         Ir geriu karvytės pieną. 

         Daug dantukų, o burna 

         Tarp dantukų tik viena. 

                        Aš turiu nosytę vieną 

                        Ir suuodžiu kvepiant šieną... 

                        Tos nosytės, tos riestos 

                        Nekrapštysiu niekados. 

          Mes darželyje šiandieną 

          Dar skaičiuojam tik po vieną. 

          Vienas veidas ir burna, 

           Ir nosytė tik viena. 

          

 



  Vaikai, nusišypsokite ir nuotaika bus geresnė. Aplink mus - labai daug  žmonių. 

          Pažiūrėkite,  o kuo jie visi panašūs? (Visi žmonės moka kalbėti, juoktis, galvoti, 

vaikščioti, turi vieną galvytę, dvi ausytes...) 

          Bet visi žmonės yra skirtingi (įvairaus ūgio, skiriasi  jų akių, plaukų spalva...). 

          Pažiūrėkite į veidrodį, ar matote savo galvytę, plaukučius, rankas, kojas, galvą, 

ausis, akis, burną. Tai  - mūsų kūno dalys.  

          Atidžiai apžiūrėkite ir apibūdinkite savo kūno dalis. 

           Pažiūrėkite filmuką, o tada atpažinkite savęs ar lėlytės visas kūno dalis ir 

išvardinkite jas tėveliams: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8 

 

 

    

     Visos kūno dalys mums labai reikalingos. Prisimenate, kaip sunku apsirengti, kai 

skauda rankytę, bėgioti sunku, kai būna  sužeista kojytė? 

     Žmogaus rankos viską gali. Pagalvokite, kam  mums reikalingos rankytės? (pvz.: kad 

galėtume valgyti, rašyti, piešti, karpyti, ploti, ...). 

https://www.youtube.com/watch?v=hh26I-B4F-8


     Rankomis mes galime pasodinti gėlę, paglostyti katytę, apkabinti mamytę, tėvelį, 

senelius, ... ? 

      O kojytės mums - kad judėtume. Jų dėka mes einame, bėgame, trepsime, šokame... 

      Vaikai, pabandykite užsimerkti, o paskui atsimerkti.  

      Kaip Jūs manote, kam žmogui reikalingos akytės? (Pvz.: galime matyti, skirti 

spalvas, stebėti aplinką ...). 

       O  kam reikalingos mums ausytės, mūsų nosytė? 

       Mieli tėveliai, paprašykite vaikams užsimerkti ir duokite jiems pauostyti česnaką, 

mandariną ar pan.,  kad  jie produktus atspėtų  pagal kvapą. 

       O kuo ypatinga mums  burnytė, kurioje slepiasi ....... bei ............. ? (Pvz.: padeda  

skanauti, laižyti, kramtyti, kalbėti, dainuoti...) 

       Leiskite vaikams  palaižyti cukrų, druską. 

       Aptarkite su vaikais, kuo svarbios kitos žmogaus kūno dalys. 

      Tik neužmirškite, kad visos kūno dalys turi būti švarios!  

       Ypač  dabar reikia rūpintis rankų švara – nes žmones vis dar užpuola virusas, todėl 

su muilu dažnai  plaukite rankeles.  

      Po valgio  ir prieš miegą valykite dantukus. 

      Paprašykite tėvelių pagalbos ir sudėliokite lėlytę bei įvardinkite jos kūno dalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

    

Vai

kai, 



pažvelkite į savo lėlytę ar meškutį. Jie liūdni, gal jiems šalta?  Suraskite tinkamų 

drabužėlių ir aprenkite juos... 

    O kaip jūs šiandien apsirengę? (Apibūdinkite savo drabužius, juos pavadinkite.) 

    Prisiminkite, kokius drabužius dėvime žiemą, o kokius  - vasarą, kokius - kai karšta, 

kai šalta,  kai lyja, vėjuota?  Kodėl? 

   Apžiūrėkite savo rūbelių spintą ir aptarkite, kokiu metų laiku šiais drabužėliais 

rengėtės? 

                                        

Ruošdamiesi į lauką būtinai apsiaunam 

batukus. Atkreipkite dėmesį, kad batukai 

„vaikšto“ poromis, po du, nuolat draugauja. 

Kiekvienas batukas turi savo kojytę. 

Neužmirškite, kad rūbeliai turi būti visada 

švarūs, spintoje gražiai sudėti. O grįžus iš 

lauko, būtinai reikia nuvalyti batukus. 

Paklausykite dainelę ir pažiūrėkite filmuką, 

kuris moko apsirengimo žodžių – apsiauk, 

apsivilk, apsimauk, užsirišk... 

Įsidėmėkite, kaip reikia taisyklingai kalbėti. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kif

ilmukaivaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=-kL1xwVUFik&ab_channel 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kifilmukaivaikams
https://www.youtube.com/watch?v=F0cmXWkRbpw&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kifilmukaivaikams
https://www.youtube.com/watch?v=-kL1xwVUFik&ab_channel


Pavadinkite, po to nupieškite ir nuspalvinkite šiuos rūbelius 

 arba nupieškite savo drabužėlius...  

Vaikai, artėja Vasario 16-oji, Lietuvos gimtadienis, todėl kviečiame drabužėlius 

nuspalvinti/papuošti vėliavos spalvomis. Prisiminkite jas... 

 



 

 

Užduotėlė. Pagalvokite, kokius rūbelius dėvime lietui lyjant, saulei 

šviečiant, sningant. Nuspalvinkite rūbelius ir patalpinkite juos į tinkamą vietą. 

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

Labai laukiame Jūsų laiškučių! 

Būtinai rašykite mums: 

drugelis.peledziukas@gmail.com 

voriukai20@gmail.com 

Jūsų mokytojos: Margarita, Janina, Samanta ir Irma. 

mailto:drugelis.peledziukas@gmail.com
mailto:voriukai20@gmail.com

