
Balandžio 6 d. 
pirmadienis

Smagu ir vėl su 

jumis susitikti.

Pabūkime kartu ir 

padirbėkim.

Užduotėles ruošė mokytoja Daiva.



Tradicijų perteikimas –
savaitės veiklose. 

Susipažinkime su gyvybės simboliais.

Vaikams papasakokite apie 

pavasario atėjimą, gamtos 

budimą. Žolės dygimas puikiai budimą. Žolės dygimas puikiai 

simbolizuoja gamtos atgimimą. 

Sodindami pašauksime pavasarį. 

labai svarbus mūsų šios 
savaitės veiklose. 

Susipažinkime su gyvybės simboliais.



Vis dar tęsiasi ekologinis 

konkursas „Mano žalioji 

palangė“.

Jei dar neįsitraukėte į konkursą, 

siūlome jau šiandien padėti vaikui 

pasėti sėklas. Jei neturite žemių, 

galima sėti stiklinaitėje ant pilnai galima sėti stiklinaitėje ant pilnai 

sudrėkintos vatos, kad vaikas 

galėtų stebėti augimą.



Kol sėsite sėklytes, padeklamuokite 
eiėraštuką „Palei kelią“ 

Tupi kiškis palei kelią, 

Dailiai margina kraitelę. 

Čiūžt laputė, žvilgt kreivai: Čiūžt laputė, žvilgt kreivai: 

– Vai, kiškuti, vai vai vai! 

Tu, žvaireli, taip gražiai,

sėklytes, padeklamuokite vaikučiui 
eiėraštuką „Palei kelią“ 

Tą kraitelę nudažei? 

Tai kraitelė, tai marga, 

Tartum genio uodega. Tartum genio uodega. 

Margučius joje matau: 

– Štiš, lapute, Jie ne tau! 



Pajudėkime
keliaujame į mišką

Pasiūlykite vaikams eiti pasivaikščioti į ĮSIVAIZDUOJAMĄ

 eiti pasistiebus ant pirštų galų, gal pamatys už krūmo kiškį;

 eiti ir aukštai kelti kojas, kad neužkliūtų miške už kelmo;

 eiti lėtu žingsniu, kad neįsidurtų miške 

 prisirinkti kankorėžių. Jeigu neturite, panaudokite akmenėlius ( paimti 2).

1 Pratimas – vaikai stovi, kojos suglaustos, rankose kankorėžiai, jos nuleistos:

 rankas iškelia aukštyn, ,,nuskina“ kankorėžius;

 rankas leidžia žemyn, kankorėžius deda ant 

ajudėkime
keliaujame į mišką

ĮSIVAIZDUOJAMĄ mišką:

eiti pasistiebus ant pirštų galų, gal pamatys už krūmo kiškį;

eiti ir aukštai kelti kojas, kad neužkliūtų miške už kelmo;

eiti lėtu žingsniu, kad neįsidurtų miške kojyčių;

prisirinkti kankorėžių. Jeigu neturite, panaudokite akmenėlius ( paimti 2).

vaikai stovi, kojos suglaustos, rankose kankorėžiai, jos nuleistos:

kankorėžius;

rankas leidžia žemyn, kankorėžius deda ant žemės.



Ką miške sutinkam?
2 Pratimas – kankorėžiai padėti ant žemės, kojos sulenktos, vaikai pritūpę 
,,straksi“ kaip varlytės. šuolis į tolį iš vietos. 

3 Pratimas – vaikai stovi, kojos plačiai pražengtos, rankos ant liemens:
siūbuoja į šalis, kaip medžiai per audrą;
kelia vieną koją, paskui kitą ir linguoja kaip meškutėskelia vieną koją, paskui kitą ir linguoja kaip meškutės

4 Pratimas - ropoja keturiomis kaip ežiukai ir lenda ,,į urvą“  pro lanką 
išlenktą iš karklo). 

Ką miške sutinkam?
kankorėžiai padėti ant žemės, kojos sulenktos, vaikai pritūpę 

šuolis į tolį iš vietos. 

vaikai stovi, kojos plačiai pražengtos, rankos ant liemens:
siūbuoja į šalis, kaip medžiai per audrą;
kelia vieną koją, paskui kitą ir linguoja kaip meškutės.kelia vieną koją, paskui kitą ir linguoja kaip meškutės.

ropoja keturiomis kaip ežiukai ir lenda ,,į urvą“  pro lanką (Pvz. 



Mamytės ir Tėveliai, Jūs esate 

puikūs vaikučių pagalbininkai. 

Siūskite vaikučių darbelių 

nuotraukas, užrašykite jų mintis.

parodele@kaunozaliakalniold.lt

Nuoširdus ačiū.


