
                         Sveiki, mieli ,,Skruzdėliukai“ ir ,,Laumžirgiukai“ !!! 

 

2021 m. vasario 1 - 12 d. siūlome temą ,,Mano kūnas“ 

 
Numatomi pasiekimai: 

 

1 sritis (Kasdienio gyvenimo įgūdžiai) 3 žingsnis. Suaugusiojo padedamas nusirengia ir apsirengia, bando 

praustis, nusišluostyti veidą, rankas. 

5 sritis (Savivoka ir savigarba) 3 žingsnis. Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, pavadina 5–6 kūno 

dalis. 

8 sritis (Sakytinė kalba) 3 žingsnis:. Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. 

11 sritis (Skaičiavimas ir matavimas) 3 žingsnis. Supranta ir pradeda vartoti žodžius: mažai (vienas, du) ir 

daug, didelis – mažas, ilgas – trumpas. 

                             

                            
 
        Pažiūrėkime, iš kokių dalių sudarytas visas žmogaus kūnas. Visi mes turime rankas, kojas, krūtinę, 

pilvą, nugarą  ir kitas kūno dalis. Apžiūrėkime savo kūną ir pavadinkime kūno dalis. 

Išgirskime  kūno dalių pavadinimus klausydamiesi šios dainelės: 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

 

 

 

        Žmonių kūnai labai skiriasi – vieni aukšti, kiti žemi, vieni liekni, kiti  - labai raumeningi arba 

apkūnūs.  

Jeigu namie turite didelių kaladėlių, pažaiskite žaidimą  „Mano bokštas toks kaip aš”. 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4


      Iš medinių, plastikinių ar kitokių kaladėlių arba dėžučių pastatykite bokštą. Statydami, nepamirškite 

pamatuoti  bokšto aukštį su savimi.  Pastatykite bokštą savo broliukui ar sesutei, palyginkite bokštų 

aukštį. (Vaikai palygina bokštų aukštį ir taip išsiaiškina, kad vaikų ūgiai skirtingi). 

                                                                                                                                     

     

Mus rankytės -  darbštuolytės. 

    Apžiūrėkite savo rankas ir suskaičiuokite pirštukus. 

    Vaikai, o kam mums reikalingos rankytės?  Rankytėmis mes galime : statyti, groti, lipdyti, žaisti, 

glostyti, kutenti...ir stipriai apkabinti tuos, kuriuos mylime.  

Su tėveliais skaitykite eilėraštuką ir pabandykite  jį imituoti judesiais: 

Aš turiu dvi rankeles,                    (tiesti rankas pirmyn delnais aukštyn) 

Kad leliją pasodinčiau,                  (atsitūpti, pavaizduoti gėlių sodinimą) 

Kad paglostyčiau šuniuką             (pavaizduoti šuniuko glostymą) 

Kad paukštelį pamaitinčiau           (ištiesti rankas į šalis, mostai aukštyn, žemyn) 

Aš turiu dvi rankeles,                    (tiesti rankas pirmyn delnais aukštyn) 

Kad linksmai katučių pločiau,       (ploti delnais) 

Aš turiu dvi rankeles,                    (ištiesti rankas pirmyn, pirštai išskėsti) 

Kad darbelio nebijočiau.               (mostai riešu kairėn, dešinėn) 

       

        Per visą dieną mūsų rankytės patiria daug nuotykių: jos liečia, tyrinėja, atranda, piešia, žaidžia... 

Visur tyko baisūs pavojai – tai negailestingos bakterijos, kurios ,,susargdina“ vaikučių pilvukus. Kas gi 

rankytes apsaugos, kas apgins nuo piktadarių mikrobų?  

       Tai muilas. Su muilu ir vandeniu mūsų rankytės draugauja nuolat: pasinaudojus tualetu, grįžus iš 

kiemo, prieš valgį.  



Imsiu muilą, rankšluostuką 

Nusiprausiu sau veiduką! 

Aš prausiuosi, skubėk ir tu. 

Pusryčiausime kartu! 

 

                                               

                                   

   Kai nusiprausite, kviečiame pasigaminti ,,Linksmus pusryčius“. 

,,Veido piešimas ant ryžių paplotėlių“:    

       Ant lėkštutės padėkite sausų ryžių paplotėlį. Ar pastebėjote, kad apskritas paplotėlis labai panašus į 

veiduką? Su uogiene padarykite jam akytes ir burnytę, pasidžiaukite ir skaniai suvalgykite!  

                                                             

      Nors mergaitės ir berniukai turi tas pačias kūno dalis, tačiau esame skirtingi: ir išvaizda, ir apranga. 

Tai siūlome nupiešti save. Paprašykite tėvelių jums padėti!  

Piešimo video pamokėlė padės jums nupiešti linksmą žmogeliuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=pHAoHjHOViQ&list=PLcIgXts-XLW3ygfLZfH5GNtQ78Dq2gCjT&index=65 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHAoHjHOViQ&list=PLcIgXts-XLW3ygfLZfH5GNtQ78Dq2gCjT&index=65


Paklausykite K. Kubilinsko ilėraštuko ,,Krapštukas“: 

Šis berniukas būtų geras:  

Nei jis pyksta, nei jis baras, 

Bet kas vakarą, kas rytą 

Krapšto nosį pirštuku.  

Mes paimsim jo nosytę ir susegsim segtuku... 

Ir berniukas kaip nykštys  

Niekad nosies nekrapštys. 

                                                            

     Apie ką šitas eilėraštukas? Apie nosytę! Palieskite ją piršteliu. O dabar palieskite tėvelio  ar mamytės 

nosį, ar jos panašios?  

       Mūsų nosytės labai dažnai „serga“.  Prisiminkime, kaip reikia elgtis, kai mes sloguojame? Su kuo ir 

kaip reikia valyti nosį, kaip prisidengti čiaudint?  

       Visi vaikučiai turi burnytę. O kam reikalinga burnytė? Burnytė mums reikalinga,  kad galėtume 

valgyti, kalbėti, dainuoti ir gražiai šypsotis!  Gal žinote kas slepiasi burnytėje? (Liežuvis ir dantukai).              

Skaitykite pasakėlę  apie linksmą liežuvėlį, aptarkite ją 

                               



       - Kartą gyveno Linksmasis Liežuvis. O jus ar turite liežuvį? Parodykit. Linksmasis Liežuvis gyveno 

namelyje. Namelis buvo labai įdomus. Kas tai per namelis? Jau supratote? Tai burnytė. Štai koks įdomus 

buvo Linksmojo Liežuvio namelis. Kad Linksmasis Liežuvis nepabėgtų, jo namelis paprastai būdavo 

uždarytas. Kuo uždarome namelį? Lūpytėmis. Parodykite ir Jūs savo lūpytes. Matote jas veidrodyje? 

Tačiau be pirmų durelių, namelis turi dar ir antras. (Čia jūs turite nusišypsoti, kad pasimatytų viršutiniai ir 

apatiniai dantys.) Kaip vadinasi šitos durelės? Dantukai. Parodykit  savo dantukus. Pažiūrėkite į juos 

veidrodyje.       

 

    Mūsų dantukai taip pat mėgsta būti švarūs ir sveiki. Ar žinote kaip ir kodėl dantukus reikia valytis? 

Apie tai sužinosite, kai  pažiūrėsite filmuką: 

https://www.youtube.com/watch?v=JN0EISid3N8 

      Linkime visiems, kad dantukai būtų sveiki, o veiduose spindėtų baltos šypsenos. 

      Siūlome sukurti dar vieną darbelį, kurį pavadinkime ,,Aš  - laimingas“. Šiltomis nuotaikomis galime 

dalintis ir būdami namuose! Nusišypsokite vienas kitam! 

      Jums reikės balto lapo, iškarpytų spalvotų širdelių ir flomasterių. Sukurkite laimingo žmogučio 

portretą! 

 

                                         

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JN0EISid3N8


 

 

        

       

        Dabar pažaiskime žaidimą „Rengiuosi pats“.  Nepamirškite, kad šiuo metu lauke labai šalta, todėl 

reikia šiltai apsirengti.  Pavyko? Jei ne, paprašykite tėvelių pagalbos. Ir bėkite į lauką pasidžiaugti sniegu,     

.                                               

     Dabar lauke daug sniego, todėl pabandykite sukurti savo pėdučių atspaudėlius, palyginkite juos, 

suskaičiuokite. Grįžę namo, pasiimkite teptuką su dažais ir sukurkite savo spalvotus delniukų ir pėdučių 

atspaudėlius. Palyginkite juos, suskaičiuokite pirštukus. 

 

   

                                Savo laiškelį jau baigėme. Linkime jums būti sveikiems ir smagiai leisti laiką 

namuose ir gamtoje. 

Smagių dienelių! 

       

               Tėveliai, labai džiaugsimės, jeigu pasidalinsite su mumis, kaip Jums sekėsi.  Lauksime Jūsų 

laiškučių.  

                                                    Jekaterina, Danutė ir Elvyra 



                                   Rašykite mums: skruzdeliukai.peledziukas@gmail.com  

                                                               danute1027@gmail.com 
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