
Sveikos, mūsų šauniosios „Bitutės“!!!  

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

laiką namuose, gamtoje, džiaugiatės šildančia saulute, kuri vilioja mėgautis 

atgimstančia gamta, paukštelių balsais… Dėkojame už atsiųstus laiškelius, 

nuotraukas, filmuotą medžiagą. 

2021 m. balandžio 1 – 16 d. siūlome temą/idėją 

,,Pavasaris kalba paukštelio balsu.  

Švari žemė, sveikas maistas – LAIMINGAS vaikas!” 

 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys:  

18 sritis (Mokėjimas mokytis) 6 žingsnis. Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms 

įgyvendinti. 

11 sritis (Skaičiavimas ir matavimas) 6 žingsnis. Lygindamas dydžius, vartoja jų 

skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, 

didžiausias, mažiausias ir kt.) 

15 sritis (Tyrinėjimas) 6 žingsnis. Noriai atlieka paprastus bandymus.  

17 sritis (Kūrybiškumas) 6 žingsnis. Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, 

nežinomų dalykų. 

12 sritis (Meninė raiška) 6 žingsnis. Kuria pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai 

bando jį įgyvendinti. 

 

 



Dienelės bėga... Įsibėgėja pavasaris. Ateina Velykos. Velykos – tai labai svarbi 

pavasario šventė, kuri taip pat labai glaudžiai siejasi su gyvybe, t.y. gamtos 

pabudimu. Lietuviams, kaip ir daugeliui pasaulio tautų, kiaušinis yra gyvybės, 

derlingumo, vaisingumo bei gamtos atgimimo simbolis. Su dažytais kiaušiniais 

susiję daug lietuviškų velykinių papročių ir žaidimų. Populiariausias vaikų velykinis 

žaidimas – margučių ridenimas. Tikimės, kad ir jūs su savo šeimos nariais 

marginsite, po to ridensite kiaušinius. 

          

Yra įvairių kiaušinių marginimo būdų. Mums smagu būtų sužinoti, kokiais būdais jūs 

namuose marginate kiaušinius? Parašykite mums, nufotografuokite ir atsiųskite, 

mes labai lauksime. 

Siūlome Velykoms pasigaminti linksmų kiaušinių veidukų. 

PRIEMONĖS. Virti kiaušiniai, duona, tarkuotas sūris, morkos ar smulkintų salotų 

lapai, razinos, pomidorai, burokėliai ir kt., majonezas arba tepamasis sūris.  

EIGA. Kiaušinis perpjaunamas pusiau. Duona supjaustoma trikampiais ar 

kvadratais, užtepama majonezo ar sūrio ir dedamos kiaušinio puselės. Iš daržovių ir 

vaisių padaromas veidukas. Skanaus! 

            



Įminkite keletą mįslių:  

• Pramušiau ledą – radau sidabrą, pramušiau sidabrą – radau auksą. 

• Ponaičiukas be skylės, o jo rūbai be siūlės. 

• Mažas puodeliukas, skanus viraliukas. 

• Daili bačkelė, be jokio langelio. 

• Balta koplytėlė be langų, be durų. 

Ar įminėte mįsles? Taip, tai kiaušiniai. Kas deda kiaušinius? Taip, paukščiai. 

Pamatykite, kokie paukščiai jau parskrido į mūsų šalį:  

https://youtu.be/rsPorRwqQs8  

Grįžę paukščiai suka lizdus, kad susilauktų paukštelių. Siūlome ir jums pabandyti 

susukti lizdelį, kad įvertintumėte paukščių sumanumą, išradingumą ir lizdams 

sugaištamą laiką. 

Kūrybinė veikla ,,Lizdo sukimas“. 

PRIEMONĖS. Įvairūs siūlai, medžiagos skiautelės, pagaliukai, lapai, pūkai, sausa 

žolė, molis, popierius, plastikinės šakutės. 

EIGA. Susukite lizdą iš turimų priemonių. 

Dabar siūlome kitokią užduotį – kartu su tėveliais paruoškite pristatymą ,,Mano 

mylimiausias pavasarinis paukštis“. Jums reikės pasirinkti paukštį. Galima naudotis 

visomis prieinamomis informacijos priemonėmis, asmeniniais stebėjimais ir pan. 

Norėtume, kad papasakotumėte mums (užrašytumėte ar nufilmuotumėte), kodėl 

pasirinktas paukštis jums mieliausias, kuo jis ypatingas ir t.t. Lauksime jūsų laiškučių 

su pasakojimais. 

Paskaitykite su savo šeimos nariais Prano Mašioto kūrinėlį. 

Lakštingala 

Naktis pavydėjo dienai, kad jai paukšteliai gražiai čiulba. Sumanė bent vieną 
kurį paukštelį pavilioti. 

Dienai traukiantis, tyliai šliaužė naktis ir klausėsi, kuris paukštis kaip čiulba. 

https://youtu.be/rsPorRwqQs8


,,Kai visi paukščiai vakarop nutilo, poilsio sutūpė, prišliaužė naktis prie 
lakštingalos ir šnabžda: 

—       Perniek leidi savo balselį, kada aplinkui kiti paukščiai čiauška, kada 
dalgiai žvanga. Pranyksta tavo giesmelė dienos triukšme. Ar nebūtų tau 
maloniau čiulbėti, kada nutildau dienos klegesį, kada tik naktigonis be žodžių 
su žvaigždėmis kalbasi? 

Klausė klausė lakštingala nakties švelnios kalbos ir sumanė išmėginti savo 
balsą nakties tylumoj. 

Plačiai pasklido lakštingalos giesmė, plaukė laukais, traškėjo šlaitų daubose. 
Naktigonis, pamiršęs žvaigždes, gaudė ausimis giesmės gaidą. Naktis iš 
džiaugsmo virpėjo. 

—       Teisybę kalbėjai, naktie,— sutiko lakštingala, niekieno netrukdoma 
giesmelę baigus.— Nuo šios valandos tavo tylumoj mano giesmė teskambės. 

Ir ėmė lakštingala nakčiai čiulbėti. Tik dienos pamiršti negalėjo. Kaskart, kai 
aušra rytuos, tamsų nakties dangų raudonai nudažius, aukso spinduliais 
pratrūksta, lakštingala neišturi, sučiulba, visomis savo balso stygomis dieną 
brėkštančią, saulę tekančią sveikina. 

Paklausykite lakštingalos balselio: 

https://youtu.be/lyx3OP1yC9E  

PI ir KA jums siūlo kūrybinę veiklą ,,Kūno formų iškarpų tyrinėjimas”. 

PRIEMONĖS. Didelis popieriaus lapas (vaiko ūgio), flomasteriai, žirklės, dažai, 

dekoravimo medžiagos. 

EIGA. Vaikas visu ūgiu atsigula ant popieriaus lapo, į šalis ištiesia rankas, išskečia 

kojas. Atsargiai apibrėžiamas jo kontūras ir iškerpamas ir dekoruojamas. Darbelį 

galima pakabinti ant vaiko kambario durų – visiems bus aišku, kieno kambarys. 

Jei pavyko padaryti savo kūno formų iškarpą, nufotografuokite ir, su tėvelių 

pagalba,  atsiųskite mums. Pamatysime, kokie jūs dideli užaugote. 

PI ir KA jums siūlo ilgalaikį stebėjimą ,,Kaip maitinasi augalai”. 

https://youtu.be/lyx3OP1yC9E


 

PRIEMONĖS. Salierų stiebai, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos spalvos maistiniai 

dažai, stiklinės, vanduo. 

EIGA. Į stiklines įpilama vandens, įberiama skirtingų spalvų maistinių dažų ir 

įmerkiama po saliero stiebą. Stiklines reikia padėti taip, kad galima būtų 

netrukdomai stebėti ir fiksuoti, kaip keisis augalai. 

 

 



VANDUO 

Vanduo – vienas iš svarbiausių gamtos objektų, be kurio neįmanoma gyvybė. 

Pažiūrėkite filmuotą medžiagą: 

https://youtu.be/2tN0PxvH7dc  

https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo  

Padarykite ausų krapštukų ,,Vaivorykštę”. 

PRIEMONĖS. Balto popieriaus lapas, ausų krapštukai, lipnioji juosta, guašas, 

indeliai. 

EIGA. Lipniąja juosta suklijuojami 7 ausų krapštukai, merkiami į dažus ir ant 

popieriaus piešiamos nuostabiausios vaivorykštės. 

 

 

 

Paklausykite Meškučio Ledučio pasaką apie sveiką mitybą: 

https://youtu.be/72e3pF-ylss  

https://youtu.be/qF5a7xmdNkw  

 

PI ir KA jums siūlo atlikti kūrybinę užduotį ,,Sveiko maisto piramidė”. 

PRIEMONĖS. Dideli popieriaus lapai, ant kurių nupiešti nemaži trikampiai, 

reklaminiai prekybos centrų žurnalai, klijai, žirklės, flomasteriai. 

https://youtu.be/2tN0PxvH7dc
https://youtu.be/BRbkMPlu7Oo
https://youtu.be/72e3pF-ylss
https://youtu.be/qF5a7xmdNkw


EIGA. Užduotis –žurnaluose surasti produktus, kurie yra priskirtini sveikam maistui, 

juos iškirpti ir suklijuoti atitinkamose ,,piramidės” (trikampio) lentynose. 

 

SU GIMTADIENIU SVEIKINAME    

 

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  
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Užduotėlės laisvalaikiui 

 



 



 

 

 

 

 

 


