
  Sveikos, mūsų mielosios  ,,BITUTĖS“!!!   

Štai ir vėl su jumis susitinkame laiškeliu. Tikimės, kad esate sveiki, smagiai 

leidžiate laiką namuose bei gamtoje, lesinate paukštelius, eidami į mišką, 

nunešate maisto žvėreliams. Dėkojame už atsiųstus laiškelius, nuotraukas, 

filmuotą medžiagą. 

2021 m. vasario 15-26 d. siūlome temą/idėją 

„Mama žiemužė ant Šaltuko ūžė. Užgavėnių šėlsmas.“ 

 

 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys: 

8 sritis (Sakytinė kalba: klausymas ir kalbėjimas) 6 žingsnis. Kalba taisyklingais 

sudėtingais sakiniais, vartoja pagrindines kalbos dalis. 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 6 žingsnis. Pasakoja apie tradicines šventes. 

17 sritis (Kūrybiškumas) 6 žingsnis. Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų 

sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių, atlikimo variantų. 

12 sritis (Meninė raiška) 6 žingsnis. Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės 

technikomis. 

3 sritis (Emocijų suvokimas ir raiška) 6 žingsnis. Apibūdina savo jausmus, 

pakomentuoja juos sukėlusias situacijas. 



Su jumis vėl nori bendrauti jūsų draugai PI ir KA ir nori paklausti: Kokie 

paukšteliai turi raudoną pilvuką? Taip, tai sniegenos. Paskaitykite istoriją apie 

sniegenas.  

SNIEGENOS 

Kartą dangaus karalienė saulė klajojo po rudenėjančius miškus ir pynėsi 

vainiką. Užsimiršus nepastebėjo, kad gervės, žąsys ir antys jau ruošiasi į šiltuosius 

kraštus skristi, o ežerų pakraščiai rytais pasidengia plonu ledu. 

 Vieną rytą papūtė šiaurys, ėmė snigti, upės ir marios užšalo. Apledijo ir 

dangaus keliai. Nuliūdo saulė supratus, kad jau nebeužkops į aukštą skliautą. 

Žengia kelis žingsnius, paslysta ir puola į pusnį. Sniege klūpančią saulę pastebėjo 

sniegenos. Paukštelių valdovė tarė: 

-Nebijok, skaisčioji saulele, nesušalsi. Mūsų pūkai šilti kaip patalėliai, tad 

glauskis prie mūsų. Saulė apsidžiaugė, padėkojo paukšteliams ir prisiglaudė prie 

ratu susispietusio pulkelio. Beregint nuo saulės kasų ledokšniai nutirpo, atšilo 

karalienės veideliai. 

 Na, o sniegenos, taip širdingai šildžiusios saulę, net nepastebėjo, kaip nuo 

skaisčiosios ugnies ėmė rausti jų krūtinės. Nuo tos žiemos visų sniegenų krūtinėlės 

– raudonos. Ir tas raudonis labai panašus į viduržiemio saulės ugnį. 

 

Su tėveliais peržiūrėkite ir perskaitykite Astos Kuodytės parengtą 

elektroninę knygelę ,,Lietuvoje žiemojantys paukščiai“, pagalvokite ir pasakykite, 

kiek paukštelių jūs pažįstate, kaip jie atrodo, kuo skiriasi, kuo panašūs, o tėveliai, 

tikimės, užrašys ar nufilmuos ir atsiųs mums. 

https://www.storyjumper.com/book/read/21825558/Lietuvoje-žiemojantys-

paukščiai  

PI ir KA siūlo jums pasigaminti Želdiniuką – linksmą žmogiuką. 

https://www.storyjumper.com/book/read/21825558/Lietuvoje-žiemojantys-paukščiai
https://www.storyjumper.com/book/read/21825558/Lietuvoje-žiemojantys-paukščiai


 

PRIEMONĖS. Pėdkelnės, žolės sėklos, žemės mišinys, plastikinis indelis, klijai, 

spalvota lipnioji juostelė, žymekliai, plastikinės akutės ir kitos, koliažui naudojamos 

priemonės. 

EIGA. Į nukirptas pėdkelnes suberkite 3 šauktus žolės sėklų. Tada įberkite 3-4 

puodelius žemės mišinio. Kojinė ties mišiniu užrišama, suformuojama apvali galva 

ir įdedama į plastikinį indelį. Prie indelio galima pritvirtinti sagų ar kaklo aksesuarą 

– peteliškę, šalikėlį ir kt. Žolės galva laistoma, ir po kelių dienų pradeda augti 

ryškiai žali plaukai. Vėliau juos galima surišti ar sukurti įdomesnę šukuoseną.  

                          

 

Želdinukui sugalvokite vardą. Jis taps mielu jūsų draugu. 

Paprašykite tėvelių ar vyresnių sesių, brolių, kad paskaitytų jums pasakojimą ,,Du 

grūdeliai“. Grūdelis svarbus ne tik paukšteliams, bet ir žmonėms. Kodėl? 

 



DU GRŪDELIAI 

 Greta vienas kito ant derlingos pavasario žemės gulėjo du grūdeliai. Pirmasis 

grūdelis tarė: ,,Aš noriu užaugti. Aš noriu įleisti šaknis į dirvą, esančią po manim, ir 

išleisti daigus virš žemės... Aš svajoju išsiskleisti švelniais žiedais ir visiems pranešti 

apie pavasario atėjimą... Aš noriu pajusti šiltus saulės spindulius ir rasos lašelius 

savo trapiais lapais.“ Grūdelis išaugo ir virto gėle. 

Antras grūdelis tarė: ,,Aš bijau. Jei įleisiu šaknis į žemę, tai dar neaišku, su kuo 

jos ten tamsoje susidurs. Jei išleisiu gležnus daigus, tai juos gali kažkas pažeisti... 

Užsimezgusius pumpurus gali apkramtyti kokie nors vabzdžiai, o išsiskleidusius 

žiedus gali tiesiog kažkas nuskinti ar sutrypti kojomis... Na jau ne, geriau aš 

palauksiu, kol ateis saugesnis laikas.“ Antrasis grūdelis liko laukti. Višta vaikštinėjusi 

šalimais ir ieškojusi maisto pastebėjo grūdelį ir jį sulesė. 

O dabar paklausykite pasaką ,,Stebuklinga duona“. 

https://youtu.be/-L9QOPKDh5c  

Pasikalbėkite su tėveliais apie grūdo reikšmę žmogaus gyvenime ir įminkite mįsles: 

1. Muša mane pagaliais, degina ugnimi, pjausto peiliais – ir visi mane myli. 

(Duona) 

2. Gimsta rausvas, gyvena žalsvas, miršta geltonas. (Rugys) 

3. Pernai išėjo, šiemet sugrįžo. (Rugys) 

4. Rudenį gimęs, žiemą miegojęs, pavasarį augęs, vasarą gyventi nustojęs. 

(Rugys) 

 

Parašykite mums, ar pavyko įminti mįsles, kokios mintys kilo paklausius pasakėlę... 

Dabar laikas į lauką. ☺ Suraskite didelę medžio šaką. Ją parsineškite namo, nes 

sekanti veikla – spalvinga šaka aplinkai papuošti. 

PRIEMONĖS. Didelė medžio šaka, vilnoniai siūlai, plunksnos, karoliukai ir kitos 

koliažui tinkamos priemonės. 

EIGA. Paimama šaka. Prie vienos šakos pririšamas siūlas ir juo apvyniojama visa 

šaka. Vyniojant siūlus, įterpkite įvairių medžiagų. Patariama naudoti ryškių spalvų 

https://youtu.be/-L9QOPKDh5c


vilnonius siūlus ar audinio juosteles. Baigtas darbas puikiai atrodys pakabintas ant 

sienos ar nukaręs nuo lubų.. Tokią spalvingą šaką galima pamerkti į vazą. 

Namuose galite pažaisti smagų žaidimą ,,Šaltuko išdaigos“. 

PRIEMONĖS. Lipnioji juosta, didelė dėžė, flomasteriai, kanceliarinis peilis, kėdės, 

didelė stora knyga, minkšti kamuoliukai. 

EIGA. Lipniąja juosta užklijuojamos visos dėžės pusės. Ant vienos nupiešiamas 

nuotaikingas Šaltuko veidas su labai didele burna. Peiliu pjaunant pagal burnos 

kontūrus, padaroma ertmė. Dėžė pastatoma ant kėdės, kad Šaltukas būtų jos 

viršuje ir įdedama knyga, kad dėžė tvirtai stovėtų. Šaltukas ,,maitinamas“ 

kamuoliukais. 

Siūlome dar vieną žaidimą. 

 



PRIEMONĖS. Stalo šviestuvas ir vaikučių rankos. 

EIGA. Pritemdytame kambaryje šviestuvas nukreipiamas į sieną. Iš abiejų rankų 

kombinacijų galima ant sienos sukurti įvairių paukščių, gyvūnų šešėlių. Toks 

žaidimas pasitarnaus tiems, kurie bijo šešėlių arba ,,mato“ keistus dalykus naktį 

kambaryje. Jis gali padėti mažiau bijoti tamsos. 

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

 

Šiais metais vasario 16 d. – Užgavėnės. 

 

 

Užgavėnės – sena šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti 
pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis 
būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai švenčiamos 
centrinėse miestų aikštėse, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš 
Užgavėnes). 

Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą 
dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu 
skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventės. 



Siūlome pasidaryti Užgavėnių kaukę. 

 

PRIEMONĖS. Trijų litrų talpos stiklainis, plastilinas, klijai, dubenėlis, teptukas, 
laikraščiai, dažai, siūlai, pakulos, kailis irk t. 

EIGA. Ant stiklainio iš plastilino prilipinamos labiausiai atsikišusios veido dalys 
(nosis, lūpos, smakras, skruostai, antakiai) ir uždengiama maistine plėvele arba 
plonu polietileno maišeliu, kad padarytą kaukę būtų galima lengvai atskirti nuo 
formos. Mažomis skiautelėmis suplėšytas popierius ištepamas vandeniu skiestu 
lipalu ir klijuojamas ant paruošto kaukės veido. Popieriaus reikia turėti daugiau – 
vieną ant kito teks klijuoti maždaug septynis sudrėkintų skaiutelių sluoksnius. Jei 
daromas raukšlėtas veidas, raukšlės fomuojamos klijuojant. Paliekama džiūti per 
naktį. Išdžiūvus galima dažyti, aplikuoti kailio gabalėliais, siūlais, pakulomis 
viršugalvyje. 

 

 

 



Kaukę galite pasidaryti ir iš kartono. 

 

 

Savo laiškutį jau baigiame. 

Linkime jums būti sveikiems, smagiai leisti laiką namuose ir saugiai 

gamtoje... 

Lauksime Jūsų nuotraukų, filmuotos medžiagos, minčių, įspūdžių… 

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

Iki! Apkabiname visus!    

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva, Jurgita, Danutė ir mokytojų 

padėjėja Dalytė  

 

mailto:bitute.peledziukas@gmail.com

