
Labas rytas vaikučiai, mamytės, tėveliai!    Štai ir praėjo gražiausia pavasario šventė   šv. Velykos, kurios 

vaikučiams atnešė džiaugsmo,  gražių margučių, o Jums tikėjimo, meilės ir vilties. Būkite sveiki ir laimingi. 

Savaitės tema: PAVASARIO DŽIAUGSMAI... 

Antradienis 

Stebėkite besikeičiančią gamtą, pamatykite jos grožį, paklausykite paukštelių,  džiaukitės medžio 

pumpurėliu, nubudusiu vabalėliu, vis skaisčiau šviečiančia saulute ir pirmaisiais gėlių žiedeliais. 

O dabar plastikine šakute prištampuokite, pripieškite daug įvairiaspalvių gėlyčių. 

 

 

 Pažiūrėkite filmuką apie pavasario gėles. 

 

 

 

 



TREČIADIENIS 

Šiandien pasimokykite atmintinai labai gražų eilėraštuką apie pavasarį. 

 

PAVASARIO ŽENKLAI 

Ar jau matėte, vaikai, grįžta tėviškėn gandrai. 

Jie nuo Afrikos krantų,  neša saulę ant sparnų. 

Vyturys linksmai čirens, plukės prausis prie vandens, 

Atsibudę iš miegų, eis ežiai ieškot draugų. 

 

Skruzdės vėl namus statys, naują drevę kals genys. 

Tarsi jūra mėlynai, pasipuoš visi šlaitai. 

Kaip supratote vaikai - tai pavasario ženklai. 

Jis nuo šiol šėlionių eis, kolei vasara ateis. 

 

Pasigaminkite  boružėlę, kuri tikrai jau yra nubudusi ir ropoja pievoje.....  

Jums reikės: raudonos vienkartinės lėkštutės, juodos spalvos popieriaus, žirklių ir  klijų. Sėkmės! 

 

 

 

 



KETVIRTADIENIS 

Šiandien prisiminkite geometrines figūras:  skritulį,  kvadratą, ovalą, trikampį.  Iš spalvoto popieriaus 

išsikirpkite  geometrines figūras, iš jų sudėkite paukštelius ir priklijuokite ant popieriaus lapo. 

 

 
 

 

PENKTADIENIS 

Štai ir penktadienis. Jei yra  galimybė, kieme pasidžiaukite gražiu saulėtu pavasariu, žolytėje paieškokite 

nubudusių vabalėlių, boružėlių ir paklausykite paukštelių čiulbėjimo. Šaunaus savaitgalio! 

 Prisiminkite, kaip rašomas vardas, kopijuokite kitas raideles. Pažaiskite šaškėmis, nes kai kurie vaikučiai jau 

neblogai supranta ir moka žaisti. 

Paskaičiuokite iki 10.  Jums reikės skaičiukų, juos galima parašyti, nusikopijuoti ar išsikirpti iš žurnalų, 

spalvotų juostelių, pagaliukų ar kitų daiktų, kuriuos šiuo metu turite namuose. Prie kiekvieno skaitmens 

pridėti atinkamą daiktų skaičių, juos suskaičiuoti. 

 

 



 

Pažaiskite žaidimą  ,,Kas pradingo?‘‘   

Pridėkite įvairių daiktų, vaikui nežiūrint, vieną daiktą paimkite ir paslėpkite. Vaikas turi atspėti, kuris daiktas 

dingo, o jei  sunku, priminkite spalvą, formą ar kam naudojamas ir tt.  Reguliariai žaisdami pastebėsite, jog 

vaiko atmintis ir regimasis dėmesys gerėja. 

 


