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Sveiki Sveiki 
Kauno Žaliakalnio lopšelioKauno Žaliakalnio lopšelioKauno Žaliakalnio lopšelioKauno Žaliakalnio lopšelio

Grupės „Spindulėliai“ vaikučiai: Grupės „Spindulėliai“ vaikučiai: 
Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., 

Rapolai, Mykolai, Daugirdai I., Daugirdai 
K., Kamile,  Justinai, Arminai, Vilte, 

Aronai, Dariau, Makar, Ąžuolai A., Smilte, 
Adomai, Amerita. 

Sveiki Sveiki 
Kauno Žaliakalnio lopšelioKauno Žaliakalnio lopšelio--darželiodarželioKauno Žaliakalnio lopšelioKauno Žaliakalnio lopšelio--darželiodarželio

Grupės „Spindulėliai“ vaikučiai: Grupės „Spindulėliai“ vaikučiai: 
Kristupai, Sauliau, Barbora, Ąžuolai K., 

Rapolai, Mykolai, Daugirdai I., Daugirdai 
K., Kamile,  Justinai, Arminai, Vilte, 

Aronai, Dariau, Makar, Ąžuolai A., Smilte, 
Adomai, Amerita. 



DDėėkkoojjaammee tiems vaikams, kurie atliko 
,,,,GĖLYTĖ IŠ SIŪLŲ” GĖLYTĖ IŠ SIŪLŲ” 

ir atsiuntė nuotraukas į parodėlę. L
PASIGROŽĖKIME PASIGROŽĖKIME 

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

Darbelius kviečiame pasižiūrėti čia (paspauskite ant nuorodos) https://padlet.com/parodele/xnxkzh55vebvxlaz

tiems vaikams, kurie atliko užduotėlę 
GĖLYTĖ IŠ SIŪLŲ” GĖLYTĖ IŠ SIŪLŲ” 
parodėlę. Laukiame ir kitų vaikų darbelių.

PASIGROŽĖKIME PASIGROŽĖKIME 

Taip pat dėkojame ir jūsų mamytėms ir tėveliams. 

https://padlet.com/parodele/xnxkzh55vebvxlaz



Paklausykite meškučio Rudaausio
apsaugą.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U5lx7NfrY
RA

Rudaausio pasaką apie gamtos 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U5lx7NfrY



Pasiklausę meškučio Rudaausio 
pasakos, atsakykite į klausimus:
• Koks miške atsitiko baisus dalykas? (Medžiai supyko ir nutarė iškeliauti į pasaulio kraštą)

• Kuo vardu medis, kuris paminėtas, kaip girių karalius? • Kuo vardu medis, kuris paminėtas, kaip girių karalius? 

• Koks medis pritarė Ąžuolui? ( Ąžuolui pritarė  aukščiausioji iš visų Pušis)

• Kuo piktinosi genys? (Netvarka...)

• Kuo susirūpino krūmai? (Nes visi eidami pro šali skina krūmų lapelius ir ant žemės meta...)

• Kas yra lapai? (Lapai tai „anglies gamykla“ ...)

• Ką visiems paaiškino išmintimi garsėjęs Ąžuolas? 

• Koks buvo meškučio sapnas?• Koks buvo meškučio sapnas?

• Apie ką kalbėjosi meškutis su bitute?

• Ką vaikai buvo pasirengią nuveikti miške? (surinkti visas šiukšles ir pasodinti daug medelių ...)

• O dabar pagalvokite ir pasakykite, kaip Jūs galėtumėte prisidėti prie miško gelbėjimo?

Pasiklausę meškučio Rudaausio 
pasakos, atsakykite į klausimus:

(Medžiai supyko ir nutarė iškeliauti į pasaulio kraštą)

Kuo vardu medis, kuris paminėtas, kaip girių karalius? Kuo vardu medis, kuris paminėtas, kaip girių karalius? (Ąžuolas)

( Ąžuolui pritarė  aukščiausioji iš visų Pušis)

(Nes visi eidami pro šali skina krūmų lapelius ir ant žemės meta...)

Ką visiems paaiškino išmintimi garsėjęs Ąžuolas? (Jei nebūtų medžių, krūmų, nebūtų gyvybės, žmonės neturėtų kuo kvėpuoti...)

(surinkti visas šiukšles ir pasodinti daug medelių ...)

O dabar pagalvokite ir pasakykite, kaip Jūs galėtumėte prisidėti prie miško gelbėjimo?



O dabar pažaiskime žaidimą O dabar pažaiskime žaidimą 

jeigu...“ jeigu...“ 
(Prašymas tėveliams: pagalvokite ir padiskutuokite keletą klausimų. Klausimų 
galite sugalvoti daugiau.

1. Kas būtų, jeigu nebūtų miško? 3. Kas būtų, jeigu niekada netvarkytumėte kambario?

2. Kas būtų, jeigu nebūtų bitučių?2. Kas būtų, jeigu nebūtų bitučių?

O dabar pažaiskime žaidimą O dabar pažaiskime žaidimą „Kas būtų, „Kas būtų, 

(Prašymas tėveliams: pagalvokite ir padiskutuokite keletą klausimų. Klausimų 

3. Kas būtų, jeigu niekada netvarkytumėte kambario?



KetvirtadienioKetvirtadienio užduotėlė



Susikarpykite popierių kvadratais po 15 cm.Susikarpykite popierių kvadratais po 15 cm.



Nežymiai liniuote perbraukite 
nuo kampo iki kampo skersines linijas.

Nežymiai liniuote perbraukite 
nuo kampo iki kampo skersines linijas.



Įsmeikite smeigtuku viduryje, o tuomet žirklėmis kirpkite pagal 

nubrėžtas linijas. TIK NE IKI GALO. Palikite 2 cm nenukirptus

Įsmeikite smeigtuku viduryje, o tuomet žirklėmis kirpkite pagal 

nubrėžtas linijas. TIK NE IKI GALO. Palikite 2 cm nenukirptus.



Lenkite išorinius kampus į vidurį. Jie turi "užlipti" vienas 
ant kito. Vidurį papildomai galite sutvirtinti karštais klijais 
iš klijų pistoleto arba tik smeigtuku.

Lenkite išorinius kampus į vidurį. Jie turi "užlipti" vienas 
ant kito. Vidurį papildomai galite sutvirtinti karštais klijais 
iš klijų pistoleto arba tik smeigtuku.



Su mamytės ar tėvelio pagalba smeigtuku padarykite 
skylutę pagaliuke ir į tą skylutę šiek tiek įpurkškite karštų 
klijų (nebūtina, bet dėl tvirtumo rekomenduotina).

Su mamytės ar tėvelio pagalba smeigtuku padarykite 
skylutę pagaliuke ir į tą skylutę šiek tiek įpurkškite karštų 
klijų (nebūtina, bet dėl tvirtumo rekomenduotina).



Malūnėlį įsmeikite į pagaliuką.Malūnėlį įsmeikite į pagaliuką.



Kitoje malūnėlio pusėje galima tvirtinti ne pagaliukus, o 
skalbinių smeigtukus ir tokius vėjo malūnėlius prisegti norimoje 
vietoje.

Kitoje malūnėlio pusėje galima tvirtinti ne pagaliukus, o 
skalbinių smeigtukus ir tokius vėjo malūnėlius prisegti norimoje 



O dabar puoškite malūnėliu 
ar malūnėliais namus!

Prašymas tėveliamsPrašymas tėveliams:
1. nufotografuokite 1. nufotografuokite 

vaikučio darbelį

2. PRIDĖKITE 
KORTELĘ. (Ant 
kortelės parašykite 
datą ir grupės 
pavadinimą 
„Spindulėliai“ )

3. ATSIŲSKITE 
el.paštu
parodele@kaunozalia
kalniold.lt

O dabar puoškite malūnėliu 
ar malūnėliais namus!



Dėkojame visiemsDėkojame visiems::Dėkojame visiemsDėkojame visiems::
kas galvojo, klausė, kirpo, lankstė, klijavo, puošė,
kas fotografavo ar siuntė el. laiškus.
Draugų darbelius galite pasižiūrėti 
virtualioje parodėlėje adresu https://kaunozaliakalniold.lt/vaiku

Penktadienį laukia kitas susitikimasPenktadienį laukia kitas susitikimas
Su džiaugsmu Su džiaugsmu 
grupės auklėtojos: Audronė, Jolanta, Alma.

kas galvojo, klausė, kirpo, lankstė, klijavo, puošė,

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

Penktadienį laukia kitas susitikimasPenktadienį laukia kitas susitikimas.


