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Sveikiname 
su praėjusiu 
gimtadieniu 
Daugirdą K. 
(kovo 20 d.)

Sveikiname  
šiandiena 
švenčiantį 
gimtadienį Mykolą 
(balandžio 2 d.)

Vaikai, nupieškite ar parašykite (su mamytės, tėvelio pagalba) 
savo draugams Daugirdui K. ir Mykolui sveikinimą. 



Šiandiena pradėsime Kimochis trečią skyrių:

“Jausmų pamokos”



Vienuolikta savaitė: MALONUS



• Balandė Meilė nori išmokyti būti • Balandė Meilė nori išmokyti būti 
maloniu.

• Malonus – tai mielas, meilus, geras, 
palankus.

• Užbaikite sakinį “Yra malonu, kai...”



• Balandė Meilė sako, kad yra geri įpročiai 
(rankų plovimas, dantukų valymas, 
sakymas prašau, ačiū).

• Matydami ką nors gražaus ir malonaus• Matydami ką nors gražaus ir malonaus
reikia to neslėpti, o pasakyti garsiai.

• Užduotis: kiekvienam šeimos nariui 
pasakyti, kokį šiandien gražų, malonų 
veiksmą jis atliko.



Jei atlikote užduotį – PUIKU!
Kasdieną sakykite gražius žodžius 

savo artimiesiems

O dabar pasaka “Stebuklingi riešutėliai”

Seno ąžuolo drevėje gyveno voveryčių šeima: 

tėtis Rikas, mama Rikė, sūnelis Tikas bei dukrelė Tikė.

Vieną pavasario rytą mažoji Tikė gulėjo lovelėje ir gailai 
dejavo...



Išsigando mamytė Rikė ir iškvietė gydytoją 
genį. Jis apžiūrėjo gerklytę ir tarė:

- Pasveiks ligonė tik tada, kai gaus gardžių 
riešutėlių.riešutėlių.

Nudžiugo mamytė: rudenį ji pririnko 
daugybę riešutėlių, greitai dukrelė 
pasveiks!

Bet kas gi čia? Riešutų puodynėlė tuščia! 
Tik keli kevaliukai belikę...



Susirūpinęs Tikas išbėgo į girią, tai jis 
sugraužė visas visas atsargas... Ką dabar 
daryti? Tikas pasibeldė į ežiuko duris: gal daryti? Tikas pasibeldė į ežiuko duris: gal 
jis turės riešutėlių? Ne, neturi... Ežiukas 
patarė užeiti pas šarką.

Šarkos nameliuose buvo visko: sagučių, 
kekė šermukšnio, veidrodėlio šukė ir du 
riešutėliai! Šarka mielai davė juos Tikui. 



Mažoji sesutė Tikė suvalgė riešutėlius ir 
kaipmat pasveiko. Mamytė ir tėvelis labai kaipmat pasveiko. Mamytė ir tėvelis labai 
didžiavosi Tiku. Visi buvo laimingi.

Ką labiausiai įsiminei šiandien?
Laukiame minčių, darbelių.....



Dėkojame visiems:
kas piešė, skaitė, rašė linkėjimus,

kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.
Draugų darbelius galite pasižiūrėti 

virtualioje parodėlėje adresu

https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku-darbeliu-paroda/

Penktadienį laukia kitas susitikimas.
Su džiaugsmu 

grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.


