
 Labas ,,Drugeliai‘‘ ir ,,Voriukai“,   

                              Štai ir dar vienas laiškelis su užduotėlėmis keliauja pas Jus. 

                                  Kovo 1  - 12 d. veiklai namuose siūlome temą/idėja: 

,,Darbai – darbeliai“ 

 

Laukiami pasiekimai:  

1 sritis (Kasdienio gyvenimo įgūdžiai) 4 žingsnis. Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, aštrių 

ir kitų pavojingų daiktų.  

2 sritis (Fizinis aktyvumas) 4 žingsnis. Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų, tiksliau atlieka 

judesius plaštaka ir pirštais ( ima, atgnybia, spaudžia, kočioja tarp delnų.). 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 4 žingsnis. Pasako  esamo (žiemos) metų laiko pavadinimą ir 

būdingus žiemos požymius, skiria daugiau gamtos reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). 

12 sritis (Meninė raiška) 4 žingsnis. Kartu su kitais dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro 

diapazono melodinės slinkties autorines ir liaudies dainas. Dainavimą palydi ritmiškais judesiais.  

13 sritis (Estetinis suvokimas) 4 žingsnis. Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, 

improvizuoti. 

                                        

                                            

              Sveikiname sulaukus pavasario, gal pagaliau saulytė pradės skaisčiai švies ir pagaliau 

išvarys tą šaltą žiemą iš kiemo...  

               Baigiantis žiemai dar kartą aptarkite šio metų laiko požymius, šventes, gamtą... 

              



                                        

Vaikai, ar žinote, kad smagiausia pavasario šventė ir pramoga visais laikais būdavo 

Kaziuko mugė. Labai liūdna, bet tas nedorėlis virusiukas, kurio vardas Kovidukas, atėmė progą, 

šiemet aplankyti šią smagią mugę. O gal kas iš Jūsų jau esate buvę tokioje mugėje? Prisiminkite ir 

pakalbėkite apie tai namuose. Gal žinote, ką mugėje žmonės parduoda? Kokios pramogos ten 

vyksta? Jei ne, mes šiek tiek Jums papasakosime.  

Kaziuko mugėje visada būdavo labai daug prekeivių, kurie parduodavo įvairiausius 

rankdarbius.  Paaiškinkite, ką  reiškia žodis rankdarbis? Rankdarbiai - tokie daiktai, kuriuos žmonės 

savo rankomis pagamina – medinius šaukštus, suktos pintinės, odos dirbiniai, kalvio kaliniai iš 

metalo, įvairiausi papuošalai ir daug visokių kitokių dalykų.  Parodysime ir keletą pavyzdžių.  

     

Kad jau pamatėte verbas, tai vienas iš darbelių, kurį siūlome Jums pasigaminti – 

verba. Jums prireiks – krepinio popieriaus, medinės lazdelės, žirklių (tik su jomis būkite labai 

atsargūs), klijų. Pridedame Jums pavyzdį, kad būtų papraščiau ją pasigaminti, nepamirškite ir 

tėvelių paprašyti pagalbos.  

 



O  ar žinote, kokie skaniausi ir visų mėgiamiausi pirkiniai yra Kaziuko mugėje? Taip, 

taip, Kaziuko mugėje parduoda ir skanumynus... Tai yra baronkėlės, meduoliai ir cukriniai gaideliai.  

 

 

Šįmet Kaziuko mugė bus tik virtuali, todėl norime Jus pakviesti pasigaminti saldumynų 

(Jūs žinote, kad saldumynų daug valgyti ir dažnai – nesveika, tad to nepamirškite...). 

Išmokysime Jus pasigaminti cukrinių ledinuku. Jums prireiks: 

Formelių į kurias supilsite cukraus masę 

Medinių pagaliukų, kad ledinukus patogiau būtų valgyti. (Dantų krapštukai, mediniai iešmeliai). 

Ingredientai: 

ALIEJUS 

CUKRUS 200 gr. 

Gaminimo eiga:  

Supilkite cukrų į sausą keptuvę ir kaitinkite. Cukrui pradėjus tirpti, pastoviai maišykite, kol jis 

išsilydys ir paruduos. Patepkite formeles aliejumi ir supilkite išlydytą cukrų. Pradėjus jam stingti, 

įkiškite medinį pagaliuką ir padėkite šaltai, kad sustingtų. Jei neturite formelių, galite lėkštutę 

patepti aliejumi ir ant jos daryti saldainio figūras. 

 

Tik prisiminkite, kad gaminti turite su tėvelių pagalba, būkite labai atsargūs ir kantrūs. 

Suskaičiuokite, kiek ledinukų pavyko pasigaminti. Nepamirškite pavaišinti savo šeimos narių.  

Skanaus 😊 

 



                                      

  O kad būtų smagiau, išmokite dainelę, apie Joną, kuris keliavo į turgų. Papasakokite, 

ką gi jis pirko? Gal išmoksite šokį ir dainelę?  

https://www.youtube.com/watch?v=Zz9_z1oXpLg 

Ar mėgstate papuošalus? Gal pasigaminame dar vieną rankdarbį? Jį galėsime 

padovanoti mamoms, Kovo 8-osios,  tarptautinės Moters dienos proga.  

Jums reikės: tualetinio  popieriaus ritinėlių, žirklių, klijų ir daug fantazijos...  

                                                   

Ar Jūs pastebėjote, kiek daug mes turime švenčių? Pakalbėkime ir apie dar vieną svarbią 

šventę -  Lietuvos Nepriklausomybės dieną, kurią švęsime Kovo11-ąją dieną.  Nepamirškite iškelti  

prie namų vėliavos. Ar pamenate, kokios spalvos puošia mūsų trispalvę?  Išmokite šį gražų 

eilėraštuką ir garsiai ir gražiai padeklamuokite per šventę.  

Vytė Nemunėlis 

Mano Vytis ir trispalvė 

 

Tėvelis nupiešė man Vytį, 

Aš vėliavėlę nudažiau, 

Ji popierinė ir mažytė, 

Bet man už viską švies gražiau. 

Geltona, žalia ir raudona 

Vėjeliui pučiant mirguliuos. 

Viena primins rugelio duoną 

Kita kaip sodai mūs žaliuos. 

O ta trečioji tartum kraujas, 

Vis neramins ilgai manęs, 

Kol švies tėvynei rytas naujas, 

Kol Vytis laisvę jai parneš. 

 



 

Labai Jūsų pasiilgome, tad su nekantrumu lauksime Jūsų laiškučių su nuotraukomis ir vaizdo 

įrašais. Tėveliai, nepamirškite apie mus, mes  labai norime pasidžiaugti mūsų mažųjų draugų 

pasiekimais, tad laiškų, nuotraukų ir įrašų lauksime šiais adresais: 

 

 

 

Voriukai20@gmail.com 

Drugelis.peledziukas@gmail.com 

 

Jūsų mokytojos: Margarita, Janina, Irma ir Samanta 😊 
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