
Sveikos, mūsų mielosios ,,Bitutės“!!! 

Toliau tęsiame mūsų virtualius susitikimus. Tikimės, kad smagiai leidžiate laiką 

namuose, gamtoje, atliekate mūsų pasiūlytas užduotėles... 

Balandžio 19-30 d. siūlome temą/idėją: 

,,Sodinu daigelį, auginu medelį. Iš kur kyla triukšmas?“ 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys:  

18 sritis (Mokėjimas mokytis) 6 žingsnis. Laiko save tikru mokiniu, atradėju.  

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

dalykų.  

10 sritis (Aplinkos pažinimas) 6 žingsnis. Mokosi rūšiuoti atliekas. 

6 sritis (Santykiai su suaugusiais) 6 žingsnis. Tariasi, teikia pasiūlymus, stengiasi laikytis 

susitarimų. 

11 sritis (Skaičiavimas ir matavimas) 6 žingsnis. Palygina mažai daiktų turinčias grupes 

pagal kiekį. 

                    PI ir KA vėl sveikinasi su jumis ir nori jums, vaikučiai, pasakyti paslaptį – artėja 

nuostabi šventė – Motinos diena. Šią dieną visi vaikučiai sveikina savo mamytes. 

Paprašykite tėvelių ar vyresnių brolių, sesučių, kad padėtų išmokti  eilėraštuką ir 

padeklamuokite jį savo mamytei: 

Skubu apkabinti 

Aš savo mamytę 

Ir noriu įteikti 

Jai melsvą gėlytę. 

Už šypseną plačią,                                      

Už bučkį ant skruosto, 

Už tai, kad kas rytą 

Mane ji paglosto. 

       Už pasaką ilgą,                                                                      

Skaitytą prieš miegą, 

Už tai, kad netrūksta 

Šiandieną man nieko. 

Šypsokis, mamyte, 

Ir būki linksma, 

Nes tu man pasauly 

                            Esi tik viena. (Kęstutis Ivinskis) 

 

 



 

Padovanokite mamytėms savo rankutėmis pagamintą atviruką. Nepamirškite užrašyti savo 

vardą, nes jau visiems pavyksta jį užrašyti. 

                 

 

 

 

O dabar šiek tiek padirbėkite... 

PI ir KA siūlo smagią veiklą ,,Daigintos sėklos“. 

PRIEMONĖS. Įvairios sėklos – liucernos, lęšių, sojos ir kt., kiaurasamtis ar samtis, didelis 

stiklainis, gabalas plono audinio (marlės), stiprios gumos juosta. 

EIGA. Paprašykite tėvelių, kad padėtų pamatuoti ir įberti į koštuvą pusę puodelio sėklų 

(didesnėms naudojamas samtis). Sėklos kruopščiai nuskalaujamos po tekančiu vandeniu, 

suberiamos į didelį stiklainį. Įpilami trys puodeliai drungno vandens ir nakčiai paliekama 

mirkti. Rytą jos dar kartą nuskalaujamos ir, sudėjus atgal į stiklainį, uždengiamos švariu 

audeklo gabalėliu, užrišama gumine juostele. Paskui mažiausiai tris kartus per dieną gerai 

perskalaujama – iš čiaupo pripilama į stiklainį vandens, jis išpilamas, audeklu sėklos gerai 

nusausinamos. Laikoma vėsioje vietoje virtuvėje. Po kelių dienų sėklos bus tinkamos 

vartoti.  



 

Galite su tėveliais paieškoti daigintų sėklų salotų receptų ir pasigaminti skanų patiekalą visai 

šeimai. 

Paklausykite Meškučio Rudaausio pasakos apie gamtos apsaugą  ir aptarkite ją: 

https://youtu.be/U5lx7NfrYRA 

Pažiūrėkite animacinį filmuką ,,Bučio ir Liuko istorija“: 

https://youtu.be/-duHXZ5Xr1g 

O jūs ir jūsų šeimos nariai ar rūšiuojate atliekas? Norėtųsi apie tai sužinoti jūsų 

laiškučiuose. Parašykite mums, gal net atsiųsite nuotraukų. Mes labai lauksime. 

 

 

 

https://youtu.be/U5lx7NfrYRA
https://youtu.be/-duHXZ5Xr1g


        

PI ir KA siūlo jums pasigaminti ,,Vėjo malūnėlį“. Jums reikės šeimos narių pagalbos. 

PRIEMONĖS. Pieštukas, spalvoto popieriaus lapas, liniuotė, smeigtukai, rytietiški stalo 

pagaliukai, žirklės. 

EIGA. Ant popieriaus lapo nubraižomas kvadratas ir iškerpamas. Šeimos narių padedami 

vaikai su liniuote brėžia jo įstrižaines, palikdami apie 2 cm tarpą ties viduriu ir kvadratą 

padalija į keturis trikampius, paskui pagal linijas įkerpa. Pagal laikrodžio rodyklę kiekvieno 

trikampio vienas kampas prilenkiamas prie jo pagrindo iki kvadrato vidurio ir smeigtuku 

prismeigiama prie pagaliuko, pridėto iš kitos pusės. Vėjo malūnėlis baigtas. Jį galima 

išsinešti į lauką ir stebėti, iš kurios pusės vėjas, galima nustatyti vėjo stiprumą. 

 

 

 

 

 

 



 

Ar žinote, kaip galima pasidaryti popierių patiems? Ne? Tuomet siūlome smagią 

veiklą ,,Popieriaus gaminimas“. 

PRIEMONĖS. Vonelė, laikraščiai, spalvotas popierius, tinklelis arba sietelis, PVA klijai, 

medinė lazdelė, presas (jį atstoja sunkūs daiktai), džiovinti augalai.  

EIGA. Pirmiausia popierius suplėšomas smulkiais gabalėliais. Į negilią vonelę įpilama 

truputį vandens (geriau šilto) ir medine lazdele maišoma, kol masė taps manų košės 

konsistencijos. Tada ji pasemiama sieteliu ir nuvarvinamas vanduo. Kad gaminamas 

popierius būtų patvaresnis, galima įmaišyti PVA klijų. Paskui ši masė dedama į presą (namų 

sąlygomis jį atstoja sunkūs daiktai) ir suspaudžiama, paliekama džiūti. Galima pasidaryti 

ypatingo – dvisluoksnio – popieriaus. Nuvarvinus vandenį masė įmerkiama dar kartą, 

pridedama džiovintų ramunėlių ar kitokių gėlyčių, smulkių spalvotų popierėlių – taip 

gaunamas reljefas, o tarp dviejų  sluoksnių galima įžvelgti fantastiškų piešinių. Jeigu 

daromas sveikinimo atvirukas, tereikia jį lygiai apkirpti (suformuoti kvadratą ar širdelę) ir 

priklijuoti prie kokio nors popierinio pagrindo (pvz., per pusę perlenkto popieriaus lapo). 

Be to, galima sulenkti pačių pasigamintą popierių ir ką nors ant jo nupiešti ar priklijuoti. 

Kurkite, ir jums tikrai pasiseks! 

Paklausykite ,,Slieko Bevardžio” pasakos: kelyje su pavojingai zujančiais mechanizmais. 

https://youtu.be/F8-LHK9JjHI 

Siūlome ir jums iš kartono dėžės pasidaryti savo transporto priemonę, ją nufotografuoti ir 

nuotraukas atsiųsti mums. Sėkmės! Savo gamybos mašina galite pažaisti ir kieme. 

 

https://youtu.be/F8-LHK9JjHI


 

Jei išėjo į kiemą visa šeima, galite pažaisti ir kitą žaidimą ,,Šokinėjimas per gumą“. Jums 

reikės turėti 2 – 3 m. gumos. 

EIGA. Gumos galai surišami. Išrenkama, kuris pradės šokinėti, kiti du praskečia surištą 

gumą, žengia į vidų ir uždėję ją ant praskėstų kojų toldami vienas nuo kito sudaro dvi 

lygiagrečias ištemptas gumines juostas. Tada sutariama, kokiame aukštyje žaidžiant bus 

laikoma įtempta guma. Šokinėjama iš pradžių per vieną juostą iš išorės į vidų ir atgal, paskui 

tokia pačia tvarka per kitą. Šokinėjama tol, kol supainiojami pratimai arba nepavyksta atlikti 

kurio nors judesio. Tada žaidėjai pasikeičia vietomis.  

Vaikai mėgsta bandymus. Manome, kad ne išimtis ir jūs, tad siūlome bandymą 

,,Plūduriavimas ir skendimas“. Šį bandymą galite atlikti ir lauke, jei šiltas oras. 

 

 

 

 



PRIEMONĖS. Įvairūs plūduriuojantys arba skęstantys daiktai (plastikiniai, popieriniai, 

mediniai, žaislai, kamščiai, plunksnos, stalo teniso, golfo kamuoliukai ir t.t.), didelis indas, 

vanduo. 

EIGA. Iš eilės dėkite po vieną daiktą į vandenį ir stebėkite – skęsta ar plūduriuoja. Išėmę iš 

vandens, daiktus sudėkite į dvi krūveles – į vieną daiktus, kurie skęsta, į kitą – kurie 

plūduriuoja. Dabar daiktus suskaičiuokite ir pasakykite, kurioje krūvelėje daiktų daugiau – 

kurie skęsta ar kurie plūduriuoja? Pasvarstykite, kodėl vieni daiktai skęsta, kiti plūduriuoja. 

Jūsų draugai PI ir KA siūlo jums dar vieną įdomią veiklą lauke – paviršiaus rašto kopijavimą 

trynimo būdu. 

PRIEMONĖS. Popieriaus lapai, vaškinės kreidelės arba minkšti pieštukai, objektai, pvz. 

medžiai, asfaltas, trinkelės, akmenėlių takelis, pastato sienos (tinkuotos, mūrinės ir pan.), 

kur aiškiai matosi iškilas jo paviršiaus raštas. 

EIGA. Popieriaus lapas uždedamas ant objekto paviršiaus ir trinamas kreidelėmis ar 

pieštukais. Su šeimos narių pagalba , užrašoma arba nupiešiama, kokio objekto paviršiaus 

raštas nukopijuotas. Veiklą galima paįvairinti – pasikeisti lapais su šeimos nariais ir atrasti 

tuos objektus, kurių paviršiaus raštas nukopijuotas. 

Savo laiškutį jau baigiame. 

Maloniai kviečiame dalyvauti Šeimos kūrybinių darbų projekte  

,,PUODELIS MAMYTEI“   

Linkime jums būti sveikiems, smagiai leisti laiką namuose, 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

