
SVEIKI MIELIEJI, ,,SVIRPLIUKAI IR ŽIOGELIAI‘‘ 

 

PUMPURĖLIS 

Rausvas žiedo pumpurėlis, 

Iš pavėsio pasikėlęs 

Į saulutę kaitrią, šviesią 

Pro lapus galvytę tiesia. 

 

Kilk saulyte, kilk mieloji, 

Taip tu glostai, taip vilioji, 

Kai tik tavo spinduliais 

Gėlės pumpuras praskleis, 

Pasistiebęs iš pavėsių, 

Aš taip pat jau pražydėsiu. 

Kilk saulute, kilk meilioji. 

 

 

Pavasaris - nuostabus metų laikas. Atgimsta gamta, auga žolė, pražįsta pirmosios pavasario gėlytės, 

saulutė ir vėl šildo nuostabiais spinduliais. Po žiemos miego bunda bitės, uodai, vabaliukai, 

parskrenda ir čiulba paukščiai... Ilgėja dienos, trumpėja naktys, daugiau laiko praleidžiame gamtoje 

su mums brangiais žmonėmis. 

Balandžio 19-30 dienomis siūlome temą/ idėją ,,PAVASARIO GĖLĖS. MANO MAMYTĖ“ 

Numatomi pasiekimai: 

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 5 žingsnis. Atpažįsta gamtoje ir paveikslėliuose dažniausiai 

sutinkamas gėles, pasako jų pavadinimus. Pasakoja apie šeimą, jos buitį, tradicijas. 

17 sritis (Kūrybiškumas) 5 žingsnis. Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. 

Išbando naujas dailės technikas, susipažįsta su ,,šiltomis ir šaltomis“ spalvomis, su atspalviais, jų 

gavimo būdais. 

8 sritis (Sakytinė kalba) 5 žingsnis. Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius jungia 

laikydamasis perprastų kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių, išgirsta pirmą ir paskutinį 

garsą trumpuose žodžiuose. 



 Susipažinkite su pirmosiomis pavasario gėlėmis ir atlikite užduotėles: 

 SNIEGUOLĖS. Pražydusios snieguolės praneša, kad atėjo pavasaris. Tai vienos pirmųjų gėlių, 

kurios sužydi vos nutirpus sniegui. Daugiametės gėlės dauginamos svogūnėliais. Užauga iki 20 cm 

aukščio. 

 

 

                                                    Kokia snieguolių spalva? 

 

 

                   

 

 

ŽIBUTĖ. Tai miškuose paplitęs augalas, tačiau puikiai auga ir gėlių darželiuose. Daugiametis 

augalas, užaugantis iki 25 cm. Žydi balandžio – gegužės mėn. Augalas yra nuodingas ir juo kartais 

apsinuodija gyvūnai. Yra išvestos ir pilnavidurių veislių. 

 

 

               Kiek matote žibučių žiedų?         3     4     5  

                          Pabandykite kopijuoti pavadinimą  Ž I B U T Ė 

 

 



 

 

KROKAI. Vienas pirmųjų pavasario žiedų prasikalančių vos aptirpus sniegui. Tai tikra sodo 

puošmena šiuo laiku. Auga saulėtuose vietose ir mėgsta humusingas dirvas. Tinka auginti ir 

alpinariumuose.  

 

 

K  R  O  K  A  I 
 

Krokų būna įvairių spalvų. Sujunkite kroką su tinkama spalva. 

 

 

 

                                                                 

                                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

KIAULPIENĖ. Paplitusi visoje Lietuvoje, sutinkama kiekvienoje pievoje ir savo žiedais pažadina 

vasarą. Užauga iki 30 cm turi daug gydomųjų savybių. Kiaulpienę maistui galima naudoti visą. Iš 

šaknų daroma kava, žiedynai ir lapai naudojami salotoms, daromas pienių medus. Gausiai lankoma 

bičių. 

 

 

Suskaičiuokite, kiek kiaulpienių matote? 

 

Kaip manote, iš kokių dviejų žodžių susideda K I A U L P I E N Ė ? 

 

        

 

 

Dalyvaukite viktorinoje ,,PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS“: 

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

 



 

Pasakykite, ko reikia, kad gėlytė augtų ir žydėtų. 

Raiškiai ištarkite gėlės dalis, parodykite jas.  

 

Pavasarį po Velykų švenčiame ypatingai gražią šventę ,,MOTINOS DIENĄ“. 

Pirmąjį gegužės sekmadienį visi maži ir dideli skuba pasveikinti patį brangiausią žmogų pasaulyje 

savo MAMĄ. 

Kai ašaros žvilga ant skruosto, 

Mamytės ranka jas nušluosto. 

Gerumo negėda, negėda. 

Jisai atitolina bėdą. 

 

 

 

 

Mamytėms turime būti dėkingi, kad mumis rūpinasi, myli, augina, guodžia ir sušildo, saugo nuo 

pavojų.... 

Nepakanka tik mylėti mamą. Ją reikia gerbti, o pagarbą būtina patvirtinti darbais. Pasistenkite, kad 

mamytė dėl mūsų nesijaudintų, nesikrimstų, o džiaugtųsi gražiais mūsų poelgiais.  

 



 

 

Paklausykite pasakos apie pelytę Simutę 

Kartą, viename giliame urve gyveno maža pelytė, vardu Simutė. Gyveno ji su mama Pele ir 

tėčiu Pelėnu. Simutė buvo labai gera ir draugiška pelytė: mokėjo dalintis sūriu su kitomis 

pelytėmis, padėdavo mamai rinkti grūdelius, ir net lovytę mokėjo pati pasikloti. 

Bet vieną dieną pelytei Simutei kažkas atsitiko: 

-          Nesiklosiu lovos! – tarė ji ryte. 

-          Nerinksiu grūdų! – tarė per pietus. 

O kai mama pelė pakvietė Simutę praustis: 

-          Neisiu praustis! – šūktelėjo ji. O tada... parodė mamai LIEŽUVĮ... 

-          Varge tu mano... -  kalbėjo Pelė mama, trindama akeles.  – Kas gi atsitiko mūsų 

Simutei? 

Simutė nuleido auseles, atbėgo pas mamą ir ją apkabino. 

-          Labai tave myliu, mamyte. Aš atsiprašau... 

Mama paglostė Simutei galvytę, ausytę ir uodegėlę: 

-          Ir aš tave myliu, mano mažoji pelyte. Na, dabar jau einame praustis, gerai 

-          Neisiu praustis! – vėl ausis pastatė pelytė Simutė ir išsprūdo iš mamos glėbio. Ir tada 

dar kartą parodė mamai LIEŽUVĮ. 

Mama pelė pasikasė vieną ausį su savo letenėle ir tarė: 

-          Žinai, Simute, jeigu labai daug kartų sakysi mamai „NE“, tu gali prisikviesti Neniukų 

nykštuką, kuris mažas pelyčių širdeles paverčia akmenukais... O tada išsineša į Neniukų šalį. 

Nejau ir tu nori ten pakliūti? 

-          Nenoriu! – piktai tarė Simutė. 

-          Gal verčiau susitaikykime ir keliaukime praustis, o tada skaitysime vakaro pasakėlę, 

ką manai? 

-          Nesiprausiu! – dar pikčiau suriko mažoji pelytė. 

Netrukus įvyko netikėtas dalykas: viskas aplink ėmė suktis, suktis ir suktis, tada taip pat greitai 

sustojo, o priešais Simutę stovėjo Neniukų nykštukas, visas juodas, tik batai jo buvo žali. 



-          Koks čia neniukas mane kvietė? – prakalbo nykštukas. 

-          Tai aš... Tai yra ne aš. Aš nekviečiau. Aš ne... Tik nenorėjau praustis... – murmėjo pelytė. 

-          Ak, tai čia tu, pelyte Simute. Girdėjau tave daug kartų priešgyniaujant mamai ir tėčiui. 

Aš viską girdėjau ir viską skaičiavau. Dabar tu atvykai į Neniukų šalį ir aš tavo širdelę 

paversiu akmenuku. 

-          Ne! Aš nenoriu akmenuko... Noriu, kad mano širdelė mylėtų mamytę ir tėvelį. Nenoriu 

akmenuko... 

-          Na, juk mama tave įspėjo, kad dažnai priešgyniaudama ir sakydama „ne“, gali mane 

prisišaukti. Štai aš ir atsiradau. 

-          Bet aš noriu viską ištaisyti, aš noriu atsiprašyti... – beveik verkė mažoji Simutė. 

-          Hm, gerai. Jeigu tikrai nori, gali atsiprašyti, bet be to dar turėsi įvykdyti tris pažadus: 

1.       Visada klausyti mamos ir tėčio, ir nepriešgyniauti. 

2.       Gražiai paprašyti, jei ko nors nori. 

3.       Atsiprašius, nebekartoti negražių poelgių. 

-          Jeigu pažado nesilaikysi – sugrąžinsiu tave atgal į šitą šalį, o tada jau nebeišleisiu, ir 

širdelė tavo pavirs akmenuku. Ar tikrai pažadi laikytis trijų pažadų? 

-          Pažadu! Pažadu! Pažadu! – ir Simutė akimirksniu grįžo namo, apkabino mamą ir tėtį, 

ir nuo tada vėl buvo geroji Simutė, kuri laikėsi duotų pažadų. 

 

 

Ar  jums netenka elgtis taip, kaip Simutei? Ar pavyksta laikytis duotų pažadų? 

Sukurkite darbelį, kuriuo pradžiuginsite savo mamytę. 

 

 

 



Gėlytės-delniukai 

 

 

 

 

 

Atvirutės - puodukai. Puiki idėja pagaminti su vaikais ir su Mamos diena pasveikinti mylimas 

močiutes, krikšto mamytes, tetas.  

 

 

 



 
 

Pati geriausia dovana mylimai močiutei. 

 

 

 
 

 

Žydinčios sakuros - tikras pavasario simbolis. 
 
 

 
 
  

 



Puokštė, kurios žiedeliai pagaminti iš kartoninės kiaušinių dėžutės ir sagų. 

 

 

 
 

Paruošę dovanėlę, išmokite eilėraštuką mintinai: 

R. Skučaitė 

,,Mamyte mylima“ 

Mamyte mylima, 

Tu- laimės pasagėlė. 

Mamyte, tu- daina, 

Tu- mano pasakėlė. 

Galėčiau daug vardų 

Tau šiandien sumanyti. 

Gražesnio nerandu 

Už mielajį – 

Mamytė. 

 

R. Skučaitė 

,,Močiutė“ 

Kas gera, kas šilta- močiutė. 

Kas glosto, kas glaudžia-močiutė. 

Močiutė- tai pasakos ilgos. 

Raudonos uogelės ant smilgos, 

Gėlių daigeliai sužėlę, 

Lėlyčių margi drabužėliai... 

Močiutė -mamytės mama. 

Močiutė- namų šiluma. 

 



Tikimės visiems pavyks pasveikinti ir pradžiuginti savo mylimas mamytes ir močiutes. 

Linkime puikios nuotaikos, šiltų apsikabinimų, mielo širdelių virpėjimo ir laimės ugnelių akytėse.... 

Beje, nepamirškite dalyvauti Šeimos kūrybinių darbų projekte 

,,Puodelis Mamytei“. Laukiame darbelių! 

Likite sveiki, iki malonaus susitikimo       

Lauksime jūsų laiškučių, rašykite mums: 

beataligeikiene gmail.com 

gerduteluscinskiene gmail.com 

 

Kviečiame pagalvoti: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


