
Sveiki, mano mieli Draugai!

Džiaugiuosi, kad ši užduočių knygelė jau 
Jūsų rankose. Pirmiausia norėčiau Jums 
prisistatyti. Aš esu Gimnaziukas! Ir turiu aš 
bėdą – nežinau, kuo noriu būti užaugęs... 
Turiu kuo daugiau sužinoti apie įvairias 
žmonių profesijas, kad galėčiau pasirinkti, 
kuri man labiausiai tinka. Tad kviečiu ir Jus į 
savo nuotykį! Šioje knygelėje susitiksime su 
įvairiomis svarbiomis profesijomis – Gydyto-
jo, Ūkininko, Virėjo, Mokytojo, Vairuotojo, 
Sporto trenerio, Policininko, Žurnalisto, Me-
teorologo, Astronauto... visų net neįmano-
ma išvardinti. 
Oi, iš tiesų turėtų būti linksma!

Keliaudami kartu ne tik labiau pažinsime 
įvairias profesijas bei mus supantį pasaulį, 
bet ir stiprinsime savo kalbinius, meninius 
įgūdžius, lavinsime savo pirštukus ir visą 
kūną, gerinsime savo kritinį, loginį mąstymą, 
mokysimės pažinti save ir savo jausmus. 
Taip pat drauge gilinsime ir anglų kalbos 
žinias.

O kad kelionė būtų saugi, kiekviename skyrelyje paprašysiu tavęs mane papuošti vis 
naujos profesijos rūbais ir atributika. Be to, juk turiu išsiaiškinti, kaip man tiks kiekvienos 
profesijos rūbai! 

Vartydamas knygelę kiekvienoje užduotyje pastebėsi štai tokias piktogramas (pa-
veikslėlius). Jos parodo, kokių tau priemonių prireiks, kad  atliktum užduotį:

Žirklės:

Paprastas piešukas:

Spalvoti pieštukai:

Klijai:

Plastilinas:

SUSIPAŽINKIME!

Tad į kelionę, Draugai!

Akvarelė:



SUSIPAŽINKIME!

Mieli tėveliai, aš ir Jūsų nepamiršau! 

Kartu su Jūsų vaikučiais aš leisiuosi į nuostabią pažinimo kelionę. Šioje knygoje vaikai mo-
kysis, lavins save ir gilinsis į emocijų pasaulį, pažindami skirtingas profesijas. Aš lydėsiu vai-
kus iššūkių kelyje, padėsiu atrasti įvairius faktus ir patarimus, padedančius dar labiau jiems 
tobulėti.
Knygos puslapių viršuje dešinėje pusėje rasite debesėlį, kuriame slepiasi svarbus faktas apie 
ikimokyklinio amžiaus vaikus ir jų kasdieninį pasaulį. Puslapio apačioje – mano patarimas 
Jums, kuris padės stiprinti įvairius svarbius Jūsų vaikučių įgūdžius šiose srityse:

1.Emocijų pasaulyje vaikai susipažins su skirtingomis emocijomis, kurias pristatys skirtingų 
profesijų atstovai. Kartu su manimi, gimnaziuku, vaikai mokysis tinkamai priimti ir reikšti 
emocijas, mokysis reflektuoti ir įveikti sunkumus, suprasti kitus bei gerins savęs pažinimą. Tai 
užtikrins vaiko geresnę psichologinę sveikatą bei siekį tapti sėkminga asmenybe. 

2. Kalbos  pasaulyje vaikai susitiks tiek su rašytinės, tiek su sakytinės kalbos užduotimis, kurias 
pristatys skirtingų profesijų atstovai. Kartu su vaikais mokysimės išreikšti save bei savo patirtį 
kalba. Lavindami sakytinę kalbą vaikai natūraliai, laisvai išreikšdami savo išgyvenimus, 
patirtį, mintis, intuityviai atras kalbos grožį. Atpažindami ir rašydami tam tikras raides, vai-
kai priartės prie skaitymo pradmenų, kurie padės pagrindus kelionei į mokyklą. Gilinsime ir 
anglų kalbos žinias.

3. Matematika plačiai vartojama visame pasaulyje atliekant net ir kasdienius darbus. 
Todėl paruošiau vaikams jų poreikius ir galias atitinkančias užduotis. Atlikdamas šias už-
duotis vaikas ugdysis gebėjimą grupuoti bei palyginti daiktus pagal konkretų požymį, 
pratęsti sekas daugiau negu vienu elementu, vartoti kelintinius skaitvardžius, pažins ge-
ometrines figūras bei tobulins skaičiavimo įgūdžius.

4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams labai svarbu tyrinėti, pažinti, 
suprasti, atrasti save bei aplinkinį pasaulį. Tad kartu su mani-
mi vaikai eksperimentuos, samprotaus, spręs problemas, 
klausinės… Atlikdami paruoštas užduotis vaikai sužinos arba 
tobulins jau turimas žinias apie žmogaus veiklą, profesijas, 
gebės atskirti profesijas pagal joms būdingus objektus, įran-
kius. Lavins kritinio mąstymo įgūdžius.

5. Meninės užduotys padeda vaikams stiprinti dėmesingu-
mą, kruopštumą bei leidžia lavinti vaizduotę, kūrybiškumą ir 
estetinį suvokimą. Keliaudami kartu su manimi vaikai sutiks 
įvairaus pobūdžio meninių užduočių – vaikai pieš, spalvins, 
lipdys, lies spalvas, aplikuos – taip kūrybiškai save realizuos. Tai 
padės vaikams atskleisti save, savo požiūrį į pasaulį, išreikšti 
patirtas emocijas bei išgyvenimus, stiprinti smulkiąją motoriką.
 
Aš, Gimnaziukas, Jums ir staigmeną paruošiau – Detektyvo 
klubą bei Pradinukų mokytojų ekspertų iššūkį visai šeimai! 
Čia pateiktos užduotys leis “palaužyti galvas” visiems šeimos 
nariams!

O dabar linkiu visiems sėkmės ir pirmyn į mūsų nuotykį!



GIMNAZIUKAS - GYDYTOJAS

GYMNASIUM PUPIL - DOCTOR

Draugai, 
šiandien su jumis išbandysime labai svarbią ir atsakingą  GYDYTOJO profesiją. Gydytojas 
turi būti atjaučiantis, darbštus, kruopštus, bendraujantis ir visada pasiruošęs padėti. Todėl 
šiandien ir aš stengsiuosi būti tikru gydytoju. Labai smagu, kad galėsiu susipažinti su gydy-
tojo darbo įrankiais ir padėti kitiems. Ar prisijungsi ir tu? Mūsų laukia daug iššūkių! Tad tam-
pame gydytojais ir skubame padėti visiems, kam reikalinga pagalba!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...



EMOCIJOS

EMOTIONS

Sujunk skaičiukus. Nuspalvink gautą piešinėlį.
Connect the numbers. Colour resulting drawing.

Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vai-
kučių drąsa gali 

būti išmokstama iš 
jūsų reakcijų į tam 
tikras situacijas?

Drąsa gali būti ugdoma 
skirtingais būdais. Vienas iš 
būdų – tiesos sakymas ar 
pagalba. Kai vaikas pasako 
faktą, kuris jam nėra leng-
vas, nepaisant to, kad 
jis galbūt nėra malonus, 
paskatinkime vaiką už at-
virumą, o ne jį bauskime.



EMOCIJOS

EMOTIONS

Pasidaryk namų teatrą. Iškirpk linksmą gydytoją, drąsų vaiką ir mylinčią mamą. Juos nu-
spalvink. Tuomet priklijuok juos prie pagaliuko. Pasiskirstykite vaidmenimis su tėveliais ir 
suvaidinkite susitikimą su gydytoju.
Make a home theater. Cut out a joyful doctor, a brave child and a loving mother. Colour 
them. Then stick them with a glue to the stick. Share roles with parents and play an ap-
pointment with a doctor.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad situacijų 
vaidinimas iš anksto 
padeda vaikučiams 
lengviau pasiruošti 

būsimiems įvykiams?

Suvaidinkite ir patys 
namuose šias emoci-
jas. Taip  padėsite vai-
kui geriau įsisąmonin-
ti emocijų skirtumus. 

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Įsižiūrėk į daiktus, kurie labai svarbūs gydytojo profesijai. Išvardink pavaizduotų daiktų 
pavadinimus. Gydytojo daiktus nuspalvink spalvotomis kreidelėmis.
Look at things that are very important for the doctor’s profession. List the names of 
the items depicted. Paint the doctor’s things with crayons.

Tėveliai, jeigu vaikas 
jaučia įtampą, yra suirzęs, 

lai piešia kreidelėmis.
 Tokiu būdu jis išlies 

neigiamas emocijas, atsi-
palaiduos.

Tėveliai, pratęskite šią užduotį  ir pak-
lauskite vaikų, kokius jie dar žino svar-
bius daiktus, skirtus gydytojo profesijai. 

Tau reikės: 
You will need: 

Gydytojo kepurė - doctor’s hat

Kaukė - mask

Švirkštas - squirt

Chalatas - doctor’s gown

Term
ometra

s - 
therm

ometer

Pleistras - patch



KALBA

LANGUAGE

Įsivaizduok, kad esi gydytojas. Nupiešk save. Nuspalvink. Papasakok, ką nupiešei. 
Imagine, that you are a doctor. Draw yourself. Colour and tell what did  you draw.

Tėveliai, pasiūlykite vaikui 
spalvinti pieštukais arba krei-
delėmis. Taip rankos raume-

nys dirba intensyviau. 

Tėveliai, žaiskite 
su vaikais vaid-
meninius pro-
fesijų žaidimus. 
Taip vaikas mok-
ysis naujų žodžių, 
plės savo akiratį.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Padėk gydytojui. Iškirpk apačioje esančius linksmuosius vitaminus. Priklijuok geometrinių 
figūrų formos vitaminus į tinkamas vietas. Suskaičiuok, kiek yra vitaminų. Nuspalvink juos.
Help the doctor. Cut out the fun vitamins which are below. Stick vitamins inside the form 
of geometric figures to the right places. Count how many vitamins there are. Colour them.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaikas, 

naudodamasis klijais, 
taip pat lavina rankos 

raumenukus? 

Tėveliai, pasekite 
vaikui pasaką, kurio-
je veikėjais taptų 
įvairios  geometrinės 
figūros. Drauge su 
vaiku sukurkite ge-
ometrinių figūrų veikė-
jų lėles ir suvaidinkite 
šią pasaką. Vaikas ne 
tik mokysis atpažinti 
geometrines figūras, 
bet ir turtės jo žodynas.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Padėk gydytojui. Suskaičiuok pleistriukuose esančius taškus. Suvedžiok juos su pleistriukais, 
kuriuose yra pavaizduoti atitinkami skaičiais. 
Help the doctor. Count the dots on the patches. Connect them with patches that depict 
the corresponding figures.

Ar žinojote,
 tėveliai, kad rūšiavi-

mo užduotys padeda  
ugdyti vaiko loginį 

mąstymą? 

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, bendraudami su vaiku vartokite dau-
giau tokių sąvokų, kaip  “daug”, “mažai”, “kele-
tas”, “didelis”, “mažas”,” sunkus”, “lengvas”, “il-
gas”, “trumpas”... Taip vaikas pradės greičiau 
suvokti šių sąvokų prasmę ir tinkamai jas naudoti.



TYRINĖJIMAI

Rask gydytojo daiktus. Suvedžiok juos į lagaminą ir nuspalvink.
Find doctor’s tools. Connect them with the doctor’s suitcase and colour.
Tau reikės: 
You will need: 

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad daiktų ieškojimas 

bei jų dėliojimas į 
tinkamas vietas lavina 
vaiko dėmesį ir kon-

centraciją?

 Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą. Išdėliokite 
nedidelius žaisliukus vieną šalia kito. Paprašykite 
vaiko įsižiūrėti į juos ir įsiminti, kur kuris žaisliukas guli. 
Tuomet ant visų žaisliukų uždėkite skarelę, kad 
jų nesimatytų, ir klauskite vaiko, „kur guli šuo?“ 
ir t.t. Taip lavinsite vaiko koncentraciją, atmintį.



Iškirpk ir suklijuok į tinkamas vietas gydytojo aprangą bei daiktus, nupieštus apačioje. 
Nuspalvink aprengtą gydytoją.
Cut out and stick in the right places the doctor’s outfit and things drawn below. Colour 
dressed doctor.

Tau reikės: 
You will need: 

TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad žaisda-
mas vaikas sukuria 

situaciją ir ją valdo? 
Tokiu būdu stiprėja 
jo savireguliacijos 

įgūdžiai.

T ė v e l i a i , 
žaiskite su vai-
ku vaidmeninį 
žaidimą „Gy-
dytojas“. Susi-
tarimus sugal-
vokite drauge 
su vaiku.Taip  
lavinsite vaiko 
kūrybiškumą 
bei bendra-
d a r b i a v i -
mo įgūdžius.



MENAS

ART 

Lavink pirštukus. Į indą su vandeniu pamerk pirštuką. Jį padažyk į akvarelę ir pirštų 
antspaudais papuošk greitosios pagalbos mažiną.
Train your fingers. In a container with water, dip your finger. Dip your finger in water-
colour and decorate the ambulance using your finger.

Ar žinojote, tėveliai,  kad 
piešimas pirštukais padeda 

vaikams atsipalaiduoti?

Tėveliai, tam, kad Jūsų mažylių pirštukai būtų 
dar miklesni, leiskite laiką su vaiku linksmai  
darydami įvairiausias pirštukų mankšteles. 

Tau reikės: 
You will need: 



Piešinį nuspalvink guašu. Vietoje teptuko naudok savo pirštelį!
Colour the drawing with gouache. Instead of a brush use your finger!

MENAS

ART 

Ar žinojote, tėveliai,
 kad piešimas pirštukais taip 
pat lavina vaikų smulkiąją 

motoriką, o smulkiosios mo-
torikos lavinimas stimuliuoja 

vaiko kalbos raidą?

Tau reikės: 
You will need: 

 Tėveliai, piešimas pirštukais yra ne vien-
intelis smagus piešimo būdas. Paban-
dykite kartu su vaikais piešti ant kar-
toninių dėžių, akmenų ir kt. Būtinai 
išbandykite smagų piešimą daržovėmis. 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Štai 2 gydytojo lagaminai. Juose sudėti jo darbui svarbūs įrankiai. Viename iš laga-
minų trūksta 5 įrankių. Rask juos ir nuspalvink. 
Here are 2 doctor’s suitcases. They contain tools important for his work. In one of the 
suitcases is missing 5 tools. Find them and colour them.

Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad du vaikai, gabūs 
toje pačioje veiklos 
srityje, nebūtinai turi 
to paties lygio gebė-

jimų?

Rodykite vaikui 
dėmesį įvairiais bū-
dais- paklauskite, 
ką vaikas veikia 
ar kas jam nutiko, 
išklausykite atsaky-
mą ir teigiamai į jį 
reaguokite. Taip ug-
dysite vaiko pasitikė-
jimą savimi, skatin-
site norą bendrauti.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE EXERCISE

Labirintas. Padėk veterinarui surasti kelią pas gyvūnėlius.
Maze. Help the veterinarian find the way to the pets.

Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad gabūs vaikai turi 
puikius socialinius bei 
lyderystės gebėjimus?

Skirkite daugiau dėmesio savo vaikui. Teigiamas dėmesys 
svarbus vaiko raidai. Vaikas įgyja daugiau pasitikėji-
mo savimi, formuojasi teigiamas vaiko požiūris į save. 
Tėvų dėmesys vaikams kuria gerą vaikų ir tėvų ryšį. 



GIMNAZIUKAS - ŪKININKAS

GYMNASIUM PUPIL - FARMER

Sveiki, maži ir dideli! 
Ar norite su manimi keliauti toliau? Aš vis ieškau nuotykių, tad kviečiu priimti dar vieną išban-
dymą ir susipažinti su labai svarbia ŪKININKO profesija. Taigi, pirmyn, vykstam į kaimą, kur 
daug laiko praleisime laukuose, gryname ore. Čia auga sveikiausios daržovės, sultingiau-
si vaisiai ir saldžiausios uogos. Turėsite galimybę su jomis susipažinti. Kaime taip pat daug 
šaunių naminių augintinių, kuriais reikės jums pasirūpinti, juk jie mėgsta ne tik pavalgyti, bet ir 
pažaisti. O kad laiku visur suspėtume, sėskime į traktorių ir kibkime į darbus!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote,  tėveliai, 
kad tinkamas kvėpavi-

mas padeda kovoti 
ne tik su pykčiu, bet 
ir stresu, nerimu ar 

liūdesiu?

Nuspalvink pienių puokštę. Tuomet įkvėpk daug oro per nosį ir nupūsk pienių sėklytes 
stipriai išpūsdamas orą. Tą patį kartok 10 kartų ir tada, kai esi piktas (-a).
Colour the bouquet of dandelions. Then inhale air through your nose and blow the 
dandelions seeds with a strong blow of air. Repeat this 10 times when you are angry.

Tau reikės: 
You will need: 

Įkvėpk ir pūsk, 

kai tau pikta.

Inhale and 

blow, when 

you are angry

Tėveliai, atlikite kvėpavimo pratimus kas-
dien. Mokykite vaikučius tinkamai įkvėp-
ti orą į pilvuką (diafragmą). Tai padės vai-
kams susitvarkyti stresinėse situacijose.

Pi
en

ės
 - 

da
nd

el
io

ns



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, 
Ar žinojote, tėveliai, 
kad kasdienis reflek-
tavimas apie savo 

emocijas lavina emo-
cinį intelektą?

Ūkininkas savo darže sutiko kirmelytę. Užpildyk jos dalis 
nupiešdamas(-a), kaip jautiesi kiekvieną dieną.
The farmer met a worm in his garden. Fill in the worm-
er’s parts  by drawing how you feel every day.

Tau reikės: 
You will need: 

Pasidarykite namuose refleksijos lentą ir 
pasirinkite, ką stebėsite – emocijas, atliktus 
darbus ar malonų elgesį. Tai ugdo vaikų sa-
vikontrolę, dėmesį ir pastabumą, gilina re-
flektavimo įgūdžius. Svarbu, kad pastebė-
tus dalykus aptartumėte kiekvieną dieną.

LINKSMAS - JOYFUL

PAVARGĘS - TIRED

PIKTAS - ANGRY

LIŪDNAS - SAD

PIRMADIENIS - 
MONDAY

ANTRADIENIS -
TUESDAY

TREČIADIENIS -
WEDNESDAY

KETVIRTADIENIS -
THURSDAY

PENKTADIENIS -
FRIDAY

ŠEŠTADIENIS -
SATURDAY

SEKMADIENIS -
SUNDAY



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, 
kad kirpimas stiprina 
vaiko rankų raume-

nukus ir suteikia daug 
teigiamų emocijų?

Padėk ūkininkui surinkti daržoves. Iškirpk daržoves ir įklijuok jas į apskritimus. Nuspalvink.  
Garsiai pasakyk pavadinimus. Kokias daržoves dar žinai? 
Help the farmer to collect the vegetables. Cut out the vegetables and paste them into 
circles. Colour it. Say the names out loud. What vegetables do you know?

Tėveliai, pažaiskite su vaiku nau-
dodami pirštukinius žaislus. Tai 
padės mažučiui išmokti teisin-
gai naudoti ranką, dirbant 
skirtingais pirštais vienu metu.

SEKMADIENIS -
SUNDAY

Tau reikės: 
You will need: 



Tau reikės: 
You will need: 

KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, 
tėveliai, kad atmint-
is yra svarbi sąlyga 
vaiko gebėjimams 

vystytis? Todėl vaikų 
atmintį būtina lavinti 
nuo ankstyvos vai-

kystės.

Nuspalvink gyvūnus. Išsikirpk visas gyvūnėlių korteles. Pažaisk žai-
dimą! Užversk iškirptas korteles su gyvūnėliais. Tada atversk po 
vieną kortelę ir garsiai  pasakyk  gyvūno pavadinimą.
Colour the animals. Cut out all the pet cards. Play the game! 
Close these cards. Then open one card and say out loud the 
name of the animal.

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žaidimą “Ko 
čia trūksta?”. Išdėliokite 6 skirtingus daiktus. Pa-
prašykite vaiko gerai įsižiūrėti į juos ir užsime-
rkti. Tuomet vieną daiktą išimkite. Atsimerkęs 
vaikas lai pasako, kokio daikto dabar trūksta.



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Padėk ūkininkui grįžti į namus. Tinkamą kelią rasi eidamas skaičiais iš eilės nuo 1 iki 10. 
Piešinį nuspalvink.
Help the farmer get home. You will find the right way by going from 1 to 10 in a row. 
Colour the drawing.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad 

pradėto pieši-
nio užbaigimas 
sužadina  vaiko 
pasididžiavimo 
savimi jausmą?

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 

1
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Tėveliai, pažaiskite su vaiku šį žaidimą. Pasaky-
kite skaičių, o mažylis lai suranda daiktą, kuris turi 
kažko tiek, kokį skaičių jūs įvardijote,  pvz., vienas 
– viena pagalvė, keturi – kėdė su keturiom kojom.



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Suvedžiok gyvūnus vieną su kitu, kurie turi tą patį skaičių.
Connect the animals with the same number.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad užduotys, kuriose 
prašoma sujungti ob-
jektus, padeda ugdyti  

vaiko kruopštumą?

Tau reikės: 
You will need: 

 Tėveliai, ar kada bandėte kartu su vaiku 
skaičiuoti skaičiuotuvu? Supažindinkite vai-
ką su skaičiuotuvu, parodykite, kaip reikia 
įvesti skaičius nuo 1 iki 10.  Įvardinkite skaiči-
us garsiai. Paprašykite, kad vaikas skaiči-
uotuve surastų skaičius, kuriuos ištarsite.

1

1

3

3

6
6

8

8

5

5



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad dau-
giau motyvacijos 

atlikti darbeliui vaikui 
suteikia pasirinkimo 
laisvė, pvz., kokią 

spalvą 
pasirinkti?

Sujunk linijomis jauniklius gyvūnus su jų mama. Jauniklius gyvūnus nuspalvink.
Connect the baby animals with their mother in lines. Colour the baby animals.

 Tėveliai, pažaiskite su vaiku žaidimą. Pasakykite 
gyvūno pavadinimą ir paprašykite vaiko, kad 
jis atkartotų šio gyvūno “kalbą” (skleidžiamus jo 
garsus). Ir atvirkščiai- “pakalbėkite” gyvūno kal-
ba- lai vaikas įvardija, koks gyvūnas taip kalba.

Tau reikės: 
You will need: 



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad kirpda-
mas žirklėmis vaikas 
stiprina plaštakos, 

pirštų ir riešo smulkiuo-
sius raumenis?

Kirpk tiesia linija, kol pasieksi gyvūnus. Pasakyk gyvūnų pavadinimus.
Cut in a straight line until you reach the animals. Tell the names of the animals.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, kurkite su vaiku savo dėlionę. Nupieškite 
kokį norite paveikslą. Tuomet sukarpykite paveiks-
lą  į kelias dalis ir vėl bandykite kartu sudėlioti. 
Taip ugdysite vaiko bendradarbiavimo įgūdžius.
kius vaisius ir daržoves į tą sąrašą įtrauksite.

Gaidys - cock Kiaulė - pig Arklys - horse Avis - sheep Karvė - cow



MENAS

ART 

Lavink pirštukus. Plėšyk spalvotą popierių. Įvairaus spal-
voto popieriaus gabaliukais papuošk gaidelį.
Train your fingers. Tear up the coloured paper. Deco-
rate the cock with pieces of coloured paper.

Ar žinojote, tėveliai, kad
 popieriaus plėšymas yra vienas  
natūraliausių ir įdomiausių vai-

kams būdų, kuris lavina  smulkią-
ją motoriką? 

Tėveliai, kad jūsų mažylis puikiaii išmoktų 
spalvų pavadinimus, kalbėkite apie jas. Vien-
as iš lengviausių ir efektyviausių būdų yra kal-
bėti su vaiku  apie tai, ką daro mažylis nuolat 
įtraukiant spalvas. Pvz.,  „Dabar apsiausime 
mėlynus batukus“, „Dabar valgysime iš žalios 
lėkštės“, „Skaitysime knygą raudonu viršeliu“...

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Nupiešk savo mėgstamiausią naminį gyvūną. Papuošk jį įvairių spalvų plastilinu. Mažus 
plastilino gabalėlius sušildyk tarp pirštelių. Tepk juos kaip akvarelės dažus. 
Draw your favorite pet. Decorate it with plasticine of different colours. Warm small pieces 
of plasticine between your fingers. Apply them like watercolour paints.

Ar žinojote,
 tėveliai, kad dirbas su 
plastilinu lavina vaiko  

sensoriką ir vaizduotę? Ši 
veikla stiprina vaiko  pa-

sitikėjimą savimi.

Tėveliai, drauge su vaiku iš plastilino ir šiau-
delių pasigaminkite įvairaus ilgio atkar-
pas. Paprašykite vaiko iš šių atkarpų sudė-
ti jūsų įvardintą skaičių, raidę, geometrinę 
figūrą. Taip įtvirtinsite ne tik jau turimas vai-
ko žinias, bet ir skatinsite  vaiko kūrybiškumą.

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Surask pasislėpusį ridiką. Nuspalvink jį. 
Find the hidden radish. Colour it.
Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vienas iš kūry-

biškumo aspektų yra 
pastabumas ir atidu-

mas detalėms?

Atlikite su vaiku kūrybinę veiklą. Pakalbėti su vai-
ku apie pomėgius ir kartu sukurkite pomėgių kny-
gelę, kurioje vaikas galėtų nupiešti, tai ką mėgsta 
veikti, įklijuoti nuotraukas su mėgstama veikla, žaislu.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Surask ir nuspalvink paveikslėlius, kurie yra susiję su ūkiu.
Find and colour pictures that are related to the farm.
Tau reikės: 
You will need: 

Traktorius - tractor Kaliausė - scarecrow Pieštukai - pencils Grėblys - rake

Lėlė - doll Paršiukas - piggy Kastuvas - spade Autobusas - bus

Tvora - fence Kompiuteris - computer Medis - tree Višta - chicken

Morka - carrot Fotoaparatas - camera Avytė - sheep Moliūgas - pumpkin

Ar žinojote, tėveliai, 
kad pastabumo 

žaidimai lavina loginį 
mąstymą?

Guašu patepkite pirštų galiukus ir atspauskite ant popieriaus 
lapo. Gautus  pirštų atspaudus galima papildyti brūkšneliais, 
įvairiomis linijomis, figūromis. Išvysite smagius paveikslėlius – 
gyvūnėlius, augaliukus, žmogeliukus. Paprašykite vaiko apie 
juos sukurti istoriją. Taip vaikas smagiai plės savo žodyną. 



GIMNAZIUKAS - VIRĖJAS

GYMNASIUM PUPIL - CHEF

Susipažinkime! Šiandien aš - VIRĖJAS!  Šią profesiją renkasi  mėgstantys gaminti maistą ir 
kurti stebuklus virtuvėje žmonės. Jei pažįsti daug maisto produktų, žinai jų pavadinimus, 
kaip jie atrodo ir kokio skonio yra, jei  žinai įvairių indų ir įrankių pavadinimus – tu jau esi 
virėjas. Na, o jei ne…  tuomet kviečiu tave kartu su manimi pakeliauti po VIRĖJO pa-
saulį!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad šios 
keturios emocijos 

yra mūsų pilnaverčio 
gyvenimo pagrin-

das? Jas turime jausti
 vienodai.

Padėk virėjui iškepti emocijų pyragą.  Iškirpk apačioje esančias emocijas. Priklijuok jas į 
tinkamas pyrago dalis. Papuošk pyragą nuspalvindamas.
Help the chef to bake a cake of emotions. Cut out the emotions below. Stick them to 
the right parts of the cake. Decorate the cake by colouring it.

Tėveliai, pastebėkite, kaip dažnai jaučiate šias emocijas ir aptarkite 
tai su vaikučiais. Vaikams visada svarbu žinoti, kad ir jų tėve-
liai kažko bijo, kad jie pyksta ir kad jiems yra liūdna. Tuomet vai-
kai jaučiasi drąsesni ir pilnavertiškesni. Kalbėdami papasakokite, 
kaip išgyvenate šias emocijas ir ką su jomis galima daryti.

Tau reikės: 
You will need: 

LINKSMAS - JOYFULL

PIKTAS - ANGRY

LIŪDNAS - SAD

BIJANTIS - AFRAID



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad maisto skonis 

priklauso nuo to, su 
kokiomis emocijomis 

jį gaminame?

Kad maistas būtų kuo skanesnis, reikia, jog virėjas būtų 
laimingas. Apibrauk visus veidukus, kurie yra linksmi.
To make the food as tasty as possible, you need the 
chef to be happy. Circle all the faces that are joyful.

 Iškepkite kartu su vaikučiais sausainių. Viso proceso metu 
daug šypsokitės, juokaukite. Iškepus paragaukite sausainių 
ir įvertinkite jų skonį. Pastebėsite, jog net ir nepasisekus 
tinkamai jų iškepti, dėl patirtų malonių emocijų sausainius 
priimsite kaip skanius ir prisiminsite šiltai procesą. Aptarkite 
tai su vaikais ir padėkite jiems įtvirtinti šią informaciją. 
Juk kartais svarbiausia ne rezultatas, o pats procesas.

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Erdvės vaizdinius 
formuoti ir orientuotis 
erdvėje mums pade-
da kinestezinis pojūtis, 
lytėjimas, uoslė, klausa 

ir rega.

Pasakyk nupieštų virtuvės įrankių pavadinimus. Kuris 
didesnis, o kuris mažesnis? Didesnius įrankius nuspalvink. 
Tell me the names of the drawn kitchen tools. Which one is 
bigger and which one is smaller? Colour the larger tools.

Tėveliai, paprašykite vai-
ko palyginti kambary-
je esančių daiktų dydžius.

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, 
kad kuo tiksliau vaikas 

vartoja erdvės santykius 
reiškiančius žodžius, tuo 

geriau jis suvokia erdvę?

Pažiūrėk į piešinį. Pasakyk, ar visi daiktai virtuvėje tinka? Reika-
lingus daiktus nuspalvink. Garsiai ištark jų pavadinimus. 
Look at the drawing. Tell, do all the things fit in the kitchen? 
Colour the things you need. Pronounce their names out loud.

Tėveliai, kartu su vaikučiais 
apžiūrėkite savo virtuvėje es-
ančius daiktus ir paprašykite 
vaikų įvardinti jų pavadinimus. 

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Kokias figūras atitinka maisto produktai? Su-
vedžiok  juos su geometrinėmis figūromis.
What shapes correspond to the food products? 
Connect the products with geometric shapes.

Ar žinojote, kad 
ikimokyklinis laikotarpis 
yra svarbiausias smul-

kiosios motorikos įgūdžių 
formavimuisi  laikas?

Tėveliai, tam, kad vaikui geriau sektųsi draugauti 
su skaičiukais, pažaiskite daiktų poravimo žaidimą. 
Duokite vaikui tam tikrą kiekį saldainių ir obuolių.
 Paprašykite, kad vaikas juos suporuotų. 
Gal liko nesuporuotų daiktų? Pak-
lauskite, kiek tokių daiktų liko be poros?

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Nuspalvink paveikslėlį. Spalvą pasirinkti tau padės skaičiai 
nuo 1 iki 7. Papasakok, ką nuspalvinai.
Colour the picture. The numbers 1 to 7 will help you to 
choose the colour. Tell what you have painted.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad smulkio-

sios motorikos lavinimas 
stimuliuoja ne tik kalbos 

raidą, bet ir gerina rankų- 
akių koordinaciją?

Tėveliai, draugauti su skaičiukais vai-
kai gali visur ir visada. Serviruodami stalą 
paprašykite pagalbos savo mažylio. 
Būtinai paminėkite, kad kiekvien-
am šeimos nariui tūri būti padėta po 
vieną šakutę, lėkštę, peilį, stiklinę.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 

1 – MĖLYNA - BLUE  
2 – ROŽINĖ - PINK  
3 – RAUDONA-RED  
4 – JUODA - BLACK  
5 – PILKA - GREY  
6 – ORANŽINĖ - ORANGE 
7 – ŽALIA - GREEN



Šaldytuvas - fridge

TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad išlavintas ati-
dumas turi didelės 
įtakos  tolimesnei 
vaiko gyvenimo 

sėkmei?

Išsikirpk maisto produktus ir virėjo įrankius. Suklijuok iškirptus daiktus ten, kur jie laikomi 
virtuvėje: šaldytuje ar spintelėje? 
Cut out the food and the chef’s tools. Glue these things where they are stored in the 
kitchen: in the fridge or in the cupboard?

Tėveliai, su vaiku subur-
kite tikrą orkestrą-  nau-
dokite puodus, šaukš-
tus... Taip linksmai lavinsite 
vaiko ritmo pajautimą.

Tau reikės: 
You will need: 

Spintelė - cupboard

Puodas - pot

Lėkštė - plate



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad piešimas lavina 

vaiko pirštų miklumą ir 
judesių koordinaciją?

Papuošk virėjo įrankius pagal pavyzdį. Garsiai ištark jų pavadinimus.
Decorate the chef’s tools following the given example. Pronounce their names out 
loud.

Tėveliai, kartu su vaiku pieškite norimas for-
mas ant miltų, prieš tai juos supylę į tam-
sesnį indą. Taip lavinsite vaiko fantazi-
ją, skatinsite juos patirti įvairius pojūčius.

Puodas - pot

Ša
ku

tė
 - 

fo
rk

Lėkštė - plate

Ša
uk

šta
s -

 sp
oo

n

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Iškirpk maisto produktus. Priklijuok juos ant virėjo 
kepurės. Nuspalvink paveikslėlį. Išvardink suklijuotų pro-
duktų pavadinimus.
Cut out the food. Stick it on the chef’s hat. Colour the 
picture. List the names of the products that you have 
sticked onto the chef’s hat.

Ar žinojote, kad 
vaikas spalvindamas  

lavina rankų- akių 
koordinaciją?

Tėveliai,  kirpti vai-
kai gali ne tik pop-
ierių. Pabandykite 
su vaiku karpyti  kuo 
skirtingus dalykus-  
plastiliną, medžių 
lapus, šiaudelius, 
maišelius.. Tai sma-
giai lavina vaiko 
smulkiąją motoriką.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Pabaik ornamentais puošti virėjo pirštinę. Nuspalvink ją.
Finish decorating the chef’s glove. Colour it.

Ar žinojote, kad 
spalvindamas vaikas 

lavina ir smulkiųjų 
pirštų judesius?

Tėveliai, su vaiku namie ar lauke ieškokite 
daiktų, kurie atitinka geometrines figūras (ap-
skritimą, trikampį, kvadratą). Paprašykite, 
kad vaikas kiekvieną kartą įvardintų ir daik-
to, ir geometrinės figūros pavadinimą.  Žais-
damas vaikas lengvai įtvirtins žinias apie ge-
ometrines figūras, kurias išmoko darželyje.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Padėk virėjams surasti savo įrankius. Ieškok skirtingais spalvotais pieštukais.
Help the chefs find their tools. Draw lines with different colouring pencils.
Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad “Labirinto” užduo-
tys lavina vaiko akies- 
rankos koordinaciją?

Keptuvė - pan

Įrankiai - cooking utensils

Puodas - pot
Lėkštė su įrankiais - plate with cutlery

Veikite kartu su vaiku ką nors malonaus. Paklauskite vai-
ko, ką jam patiktų drauge su jumis veikti? Jeigu idėja yra 
gera, kartu ją įgyvendinkite, jeigu idėja netinkama, pa-
klauskite, ką dar norėtų veikti arba pasiūlykite ką nors patys.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Dešinėje pusėje matai nupieštus daiktus. Rask šiuos daik-
tus išdėliotus virtuvėje. Radęs juos apvesk apskritimu.
On the right side you can see the drawn things. Find 
these things laid out in the kitchen. When you find them 
circle them.

Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad daiktų radimo 

erdvėje  užduotys lavi-
na vaiko dėmesin-

gumą ir pastabumą?

Gėlės - 
flowers

Peilis -
knife

Obuolys - 
apple

Dežė - 
box

Arbatinukas -
teapot 

Kėdė -
chair

Žaiskite su vaiku daiktų slėpynes namuose. Taip lavės 
vaiko pastabumas. Taip pat galima įtvirtinti daiktų bu-
vimo vietas - taip skatinsite vaiką laikytis namų tvarkos.



GIMNAZIUKAS - MOKYTOJAS

GYMNASIUM PUPIL - TEACHER

Labas, vaikai! 
Susipažinkime - aš tapau MOKYTOJU! Labai džiaugiuosi, nes turiu galimybę dirbti su sma-
giausiais žmonėmis – vaikais! Tačiau tai yra labai rimta ir atsakinga profesija, nes reikia 
išmokyti vaikus įvairių dalykų: skaityti ir rašyti, skaičiuti, pažinti gamtą ir pasaulį, dainuoti ir 
muzikuoti, piešti… Mokytojas turi būti labai kantrus, ramus, nuolat mokytis naujų dalykų, 
kad savo žiniomis galėtų pasidalinti su savo mokiniais. Taigi šiandien man labai svarbi die-
na, tad prisijunk ir pažinkime šią profesiją kartu!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

MYLINTIS MOKYTOJAS -
LOVING TEACHER



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad egzistuoja skirtingi 
vaikučių meilės tipai?  
Ir dažnai tėvų ir vaikų 

meilės rūšys skiriasi.

Nuspalvink mylintį mokytoją.
Colour loving teacher.

Tėveliai, rodydami savo meilę vaikučiams, išsiaiškinkite, 
kokia meilės rūšis yra jam būdinga. Padėti suprasti savo 
vaiko meilės rūšį gali knyga „Penkios vaikų meilės kalbos“.

Tau reikės: 
You will need: 

MYLINTIS MOKYTOJAS -
LOVING TEACHER

Išmokime naujų meilės reiškimo būdų 
Let’s learn new ways of expressing love



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad dėlionių dėlio-
jimas ugdo vaiko 

mąstymą, leidžia su-
prasti seką, pamaty-

ti skirtumus?

Iškirpk, sudėk ir suklijuok dėlionę. Visus linksmus žmones nuspalvink.
Cut out, put together and stick the puzzle to each other. Colour all joyful people. 

Kuo dažniau 
p a s t e b i m e 
vaiko malo-
nias emocijas, 
tuo dažniau 
v a i k u č i a i 
stengiasi būti 
linksmi. Tad ką 
akcentuosime, 
tą ir turėsime. 
D ž i a u k i m ė s 
savo vaiku-
čiais ir leiskime 
jiems būti 
l a i m i ng i em s .

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaikas 
greičiau išmoks skirti 
spalvas, jei jis nuolat 

girdės su daiktais susietų 
spalvų pavadinimus? 

Kruopščiai nuspalvink šiuos pieštukus pasirinktomis skirtingomis spalvomis. Garsiai 
pasakyk spalvų pavadinimus.  
Carefully colour these pencils in different colours that you selected. Loudly say the 
names of the colours.

Tėveliai, bendraudami su vaiku paprašy-
kite jo įvykdyti  žodinius nurodymus, pvz., nue-
ik prie rudos spintelės, atnešk raudono spal-
voto popieriaus lapą, baltus klijus ir mėlynas 
žirkles, tada drauge darysime žaisliuką. Taip vai-
kas greičiau išmoks skirti spalvas ir plės žodyną. 

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaikai 
greičiau susidomės 
knygelėmis, jei jiems 

daug skaitysite?

Šiose knygose gyvena paveiksėliai su mokytojui reikalingais daiktais. Pasakyk šių daiktų 
pavadinimus. Paveikslėlius nuspalvink. 
In these books you will find things necessary for the teacher. Tell the names of these items. 
Colour the pictures.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, sukurkite savo pasaką drauge su vaiku.



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Tėveliai, vaiko 
dėmesį ir atidumą 

padės lavinti įvairūs 
stalo žaidimai, kurie 
reikalauja koncen-
tracijos, gebėjimo 
įsiminti, laikytis susi-

tarimų.

Sujunk taškus. Nuspalvink geometrines figūras. Pasakyk, kokias figūras atpažįsti.
Connect the dots. Colour the geometric shapes. Tell what shapes do you recognize.

Tau reikės: 
You will need: 

Į butelį su vande-
niu įberkite skirt-
ingų blizgučių. 
Stebėkite su vai-
ku ir aptarkite, 
kas vyksta: kurios 
spalvos blizgutis 
nusileis greičiau, 
kuris kyla į viršį, 
kurie mažesni, 
kurie didesni ir 
t.t. Šis žaidimas 
padės vaikui 
labiau koncen-
truoti dėmesį bei 
suteiks teigiamų 
e m o c i j ų .



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad

 atlikdami pratimus,
 kuriuose reikia sujungti 
objektus, vaikai  moko-
si brėžti tiesią liniją nuo 

taško iki taško?

Kokios figūros yra mokytojo darbo priemonės? Pabandyk ištarti figūrų pavadinimus. Sujunk 
geometrines figūras su mokytojo darbo priemonėmis.
What figures are the tools of the teacher’s work? Tell the names of the figures. Connect 
objects to the geometric shapes that match them.

Kai vaikas žaidžia kieme, paprašykite jo ant smėlio 
nupiešti po du kokius nors daiktus arba figūras. 
Piešimo priemonę lai atstoja šalia rastas pagali-
ukas ar šakelė. Paskatinkite, kad vaikas tiesia lin-
ija suporuotų nupieštus daiktus ar figūras. Tai yra 
puikus pratimas, lavinantis smulkiąją motoriką.

Tau reikės: 
You will need: 



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad ieško-

jimas konkrečių 
daiktų tarp daug 
kitų, puikiai lavina 

vaiko dėmesio 
koncentraciją? 

Surask pieštukus. Jų yra šeši. Pieštukus nuspalvink raudona spalva.
Find pencils. There are six of them. Colour pencils in red.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, keliaudami su vaiku pasivaikščio-
ti, pažaiskite drauge pastabumui ugdyti skirtą 
žaidimą.  Paprašykite vaiko pasakyti, kai jis 
pastebės, pvz. apvalų daiktą; rudą lapą ir pan.



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad kuo 

vaiko pirštukai darosi 
miklesni ir paklusnesni,  
tuo vaiko kalba tam-
pa suprantamesnė?

Atidžiai junk punktyrines linijas. Naudok skirtingus spalvotus pieštukus.
Carefully connect the dotted lines. Use different coloured pencils.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, žaiskite su vaiku kuo daugiau žaidimų 
pirštukams miklinti: drauge barstykite įvairias 
kruopas, verkite karoliukus, minkykite ir lipdykite iš 
plastilino, plėšykite popierių į kuo smulkesnes dalis.



MENAS

ART 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad 

kirpimas žirklėmis 
svarbus smulkiosios 

motorikos, rankų- akių 
koordinacijos, koncen-
tracijos ir susikaupimo 

lavinimui?

Padėk mokytojai daiktus sudėti į jiems skirtas vietas.  Iškirpk žaislus, esančius apačioje. 
Suklijuok juos į tuščias dėžutes. Žaislų vietą surasti tau padės didžiosios raidės. Piešinius 
nuspalvink. 
Help the teacher put things together. Cut out the toys below. Stick them in empty box-
es. Capital letters will help you to find the location of the toys. Colour the drawings.

Tėveliai, pažaiskite žai-
dimą kartu su vaikučiais 
“Įvairių daiktų rūšiavi-
mas”. Drauge su vaiku 
žirklėmis iš žurnalų išsikirp-
kite įvairių daiktų. Tada 
juos “rūšiuokite” pagal 
spalvą, dydį, pagal tai, 
iš ko jie padaryti ir pan.  
Lavinsite ne tik vaiko 
smulkiąją motoriką, bet 
ir formuosite supratimą 
apie jį supančią aplinką.
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Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Vaikystėje piešimas 
ir spalvinimas yra ge-
riausi pirštukų ir riešo 
treneriai! Čia vyksta 
rimtas pasiruošimas 

rašymui!

Mokytoja pasodino gėlytę. Papasakok, kas vyksta paveikslėliuose.  Iškirpk paveikslėlius.  
Suklijuok juos iš eilės, kaip auga gėlytė. Nuspalvink.
The teacher planted a flower. Tell what is going in the pictures. Cut out the pictures. Stick 
them in order, like a flower grows. Colour it.

Tėveliai, kai vaikas 
būna neramus ar susi-
jaudinęs, pažaiskite 
drauge su juo nu-
siraminimo žaidimą 
– įkvėpkite mena-
mos gėlės kvapą ir 
išpūskite. Kartokite 
tai bent 5 kartus.

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad penktieji vaiko 

gyvenimo  metai yra 
iniciatyvos ir idėjų 

amžius?

Padėk mokytojui rasti kelią labirinte.
Help the teacher to find the way in the maze.

Tau reikės: 
You will need: 

Patyrinėkite su vaiku! Paimkite spalvotus pieštu-
kus ir juos sudėliokite nuo trumpiausio iki ilgiau-
sio. Išsirinkite vieną pieštuką ir juo matuokite daiktus 
namuose. Paprašykite vaiko surasti daiktą mažesnį 
už pieštuką, didesnį ir tokio pat dydžio daiktą.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad palaikydami vaikų 
idėjas ugdome jų inici-
atyvumą, drąsą, ska-

tiname vaikus 
svajoti?

Linijomis sujunk specialistą ir jo darbo įrankius.
Connect the specialist and his work tools with the lines.

Tėveliai, iš senų žurnalų kartu su vaiku plėšykite, karpykite 
įvairias formas, figūras. Tai padės lavinti vaiko smulkiąją mo-
toriką.Tuomet suklijuokite gautas formas, figūras ant po-
pieriaus. Paprašykite vaiko papasakoti, ką mato. Lai sukuria 
smagią istoriją. Taip lavės vaiko fantazija ir plėsis jo žodynas.

Tau reikės: 
You will need: 

Stetoskopas - stethoscope

Virėjo kepurė- Chef’s hat

Knygos - books

Antrankiai - handcuffs

Keptuvė - pan

Policininko kepurė - policeman’s hat

Švirkštas - syringe

Pieštukas ir liniuotė - 
pencil and a ruler

Mokytoja - 
teacher

Gydytoja -
doctor

Virėjas - 
chef

Policininkas -
policeman



GIMNAZIUKAS - VAIRUOTOJAS

GYMNASIUM PUPIL - DRIVER

Labas, mielas drauge! 
Šiandien aš būsiu VAIRUOTOJAS. Vairuotojo profesija yra labai sudėtinga ir įdomi! Aš 
labai noriu, kad mes kartu su tavimi ją išbandytume. Čia sužinosi, kokios yra skirtin-
gos visos transporto priemonės. Mes kartu važiuosime automobiliais bei traukiniais, 
spręsime galvosūkius ir leisimės į smagius nuotykius. Ar tu jau užsisegei saugos diržus?  
Ar esi pasiruošęs vykti?

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

Tau reikės: 
You will need: 

Pieštukas ir liniuotė - 
pencil and a ruler



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad skirtingų linijų 
piešimas lavina 

rankų- akių koordi-
naciją?

Nuvežk vairuotoją į garažą. Sek pieštuku punktyrinę liniją. Vėliau nuspalvink mašiną ir ga-
ražą.
Take the driver to the garage. With a pencil follow the dotted line. Later, colour the car 
and the garage.

Pažaiskite su vaiku piešdami ore tokias pačias 
linijas. Taip lavinsite ir vaiko stambiąją motoriką.

Tau reikės: 
You will need: 

Liūdna mašinytė – 
sad car



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad sujungdami ob-
jektus vaikai mokosi 

palyginti?

Sujunk mašinytes su vairuotojais. Nuspalvink mašinytes 
ir vairuotojus.
Connect cars with drivers and colour them.

Tau reikės: 
You will need: 

Raskite namie žaislų ar knygučių per-
sonažų su tokiomis pačiomis emocijomis. Tai 
padės vaikams įtvirtinti šių emocijų supratimą.

Linksma mašinytė - 
joyful car

Pikta mašinytė - 
angry car

Liūdna mašinytė – 
sad car

Išsigandusi mašinytė – 
frightened car

Nustebusi mašinytė -
 surprised car



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, 
tėveliai, kad pieši-
mas lavina vaikų 

vaizduotę?

Nupiešk transporto priemonę, kuria esi keliavęs. Kokias transporto priemones dar žinai? 
Papasakok.
Draw the vehicle you traveled in. What vehicles do you know? Tell about it.

Tėveliai, vaikščiodami su vaiku mieste atkreip-
kite vaiko dėmesį į transporto priemonių spalvas. 
Paprašykite vaiko įvardinti automobilio spalvą.

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Kai tėvai 
užsiima su vaiku 
bendra veikla, jis 
tampa veiklesnis, 
smalsesnis, o tai 

tiesiogiai siejasi su 
geresniais vaiko 

pasiekimais.

Šio traukinio vairuotojas veža vaisius. Kokie tai vaisiai? Pasakyk ir nuspalvink juos.
The driver of this train carries fruits. What are these fruits? Tell and colour them.

Tėveliai, pasigaminkite kartu su vaiku vaisių sa-
lotas. Vaikas įtvirtins vaisių pavadinimus, bus 
formuojami vaiko sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinote, kad 
garsiai skaičiuodami vai-
kai išmoksta taisyklingai 

ištarti skaičių 
pavadinimus?

Langeliuose skaičiais arba pagaliukais įrašyk, koks skaičius slepiasi 
už mašinos. Papuošk piešinius.
Find out what number is hiding behind the machine. In the 
squares write the numbers or draw sticks. Decorate the drawings.

Tėveliai, svėrimas  yra neatsiejama matematikos 
dalyko dalis. Pažaiskite su vaiku svėrimo žaidimą. 
Paimkite kelis daiktus, leiskite vaikui su jais susipažin-
ti. Paklauskite jo, kuris daiktas yra sunkesnis, o kuris 
lengvesnis. Kiekvieną kartą imkite skirtingus daiktus.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, kad 
piešimas lavina

 pirštų miklumą? Tai 
padeda vaikams 

greičiau išmokti rašyti 
rašytinėmis raidėmis.

Apvedžiok linijas. Kuris gyvūnas savo kelyje sutiko daugiausiai 
skaičių? Nuspalvink jį. Pasakyk visų skaičių pavadinimus. 
Draw the dotted lines. Which animal in its path met the most 
numbers? Colour it. Say the names of all the numbers.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, pakvieskite savo mažylius, kad jums 
padėtų rūšiuoti skalbinius: kojines, marškinėlius, 
kelnes.. Paprašykite vaiko, kad jums padėtų 
skalbinius ir sulankstyti. Tai yra puiki veik-
la, lavinanti vaiko akies- rankos koordinaciją. 

Tau reikės: 
You will need: 



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote,
 tėveliai, kad 

smulkiosios mo-
torikos lavinimas 
tiesiogiai įtako-
ja vaiko kalbos 

raidą?

Baik puošti automobilį. Baigęs puošti nuspalvink jį. 
Continue decorating the car. When you will finish decorating, 
colour it.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, su vaiku plėšykite įvairių spalvų lapus ir iš jų 
kartu kurkite gražų paveikslą. Ši veikla ne tik lavins 
vaiko smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, bet ir for-
muos bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius.



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikas, įveikda-
mas labirintus, lavi-
na loginį mąstymą?

Padėk automobiliui nuvažiuoti iki mokyklos. Rask kelią. 
Nuspalvink jį.
Help the car to get to the school. Find a way. Colour it.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, eidami pasivaiksčioti duokite vaikui pa-
galį (šaką). Tegul  jis piešia ant smėlio ar sniego nori-
mus vaizdus. Taip vaikas ruoš savo ranką rašymui.

Tau reikės: 
You will need: 

MOKYKLA - SCHOOL

AUTOMOBILIS - CAR



MENAS

ART 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad spalvinimas gerina 

vaiko savikontrolės 
įgūdžius?

Iškirpk automobilio dalis. Suklijuok iškirptas dalis į 
joms tinkamas vietas. Automobilį nuspalvink.
Cut out the car parts. With glue stick cut out 
parts to the right places. Colour the car.

Tėveliai, kai su vaiku laiką leidžiate 
lauke, pasiūlykite jam ant žemės ar snie-
go  pagaliuku piešti ką tik nori. Papra-
šykite, kad vaikas papasakotų, ką 
nupiešė. Pieškite kartu. Taip stiprin-
site vaiko kalbinius ir socialinius įgūdžius.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaiko 

ugdymas žaidybiniu 
metodu yra efek-

tyvesnis, lavina vaiz-
duotę bei kūrybišku-

mą?

Iškirpk kelio atkarpas. Suklijuok iš jų vairuotojui kelią.
Cut the road sections. Out of these sections make a road for the driver.

Tėveliai, kartu su vaiku žaiskite 
vaidmeninį žaidimą, įsivaizdu-
okite, kad vairuojate auto-
mobilį, sakydami į kurią pusę 
suksite ar gal važiuosite tie-
siai, atgal. Tokiu būdu ug-
dysite vaiko suvokimo įgūdžius.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaidmenų žai-
dimai lavina vaikų 

pastabumą? 

Reikiamas vietas pažymėk x žiūrėdamas į paveikslėliais užkoduotas koordinates. 
Mark the required places with x by looking at the coordinates encoded in the images.

Tau reikės: 
You will need: 

Kartu su vaiku pažaiskite laivų mūšį- taip 
padėsite vaikui lavinti pastabumą, susikaupimą.

1. 2. 3.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaizduotės su-

kurti draugai padeda 
vaikui susitvarkyti su 

emocijomis?

Išsiaiškink, kur važiuoja šios transporto priemonės. Surask, kur veda jas kelias. 
Find out where these vehicles are going. Find where the road leads them.

Tau reikės: 
You will need: 

Atlikus šią užduotį su vaiku galite pažaisti žaislinėmis 
transporto priemonėmis. Guašu nudažykite ratukus 
ir ant balto popieriaus lapo pieškite transporto prie-
monių kelią. Panaudodami lego kaladėles galite 
sukurti objektus, į kuriuos vyks transporto priemonės.

Lėktuvas - plane

Automobilis - car

Greitoji - ambulance

Traukinys - train

Paspirtukas - scooter

Ligoninė - hospital

Traukinių stotis -
train station

Parkas - park

Oro uostas - airport

Namai - home



GIMNAZIUKAS - SPORTO TRENERIS

GYMNASIUM PUPIL - COACH

Labas, draugai!
Šiandien nusprendžiau išmėginti dar ir SPORTO TRENERIO profesiją. Labai nekantrauju 
su jumis pasidalinti. Mano apranga jums išduoda, kad mes pasinersime į sporto pa-
saulį ir tapsime sporto treneriais. Teks labai pasistengti būti kantriais, aktyviais, suma-
niais bei darbščiais. Kiekvieno sportininko tikslas yra geras pasirengimas varžyboms. 
Tad treneriui tenka labai atsakinga užduotis – padėti sportininkui treniruoti jo rau-
menis, jėgą, vikrumą. Tam  reikalingos įvairių dydžių štangos, svarmenys, kamuoliai, 
šokdynės ir daugelis kitų treniravimui skirtų daiktų. Keliaujam į sporto pasaulį drauge! 
Pats pamatysi,  koks jis gali būti nuostabus!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad taškelių jungimas 

lavina vaiko  mąstymą 
ir vaizduotę?

Sujunk taškelius ir nuspalvink nustebusį trenerį.
Connect the dots and colour the surprised coach.

Tėveliai, rodykite vaikams pavyzdį sportuodami. 
Sportas gerina psichologinę savijautą ir šeimoje 
kuria bendrumo jausmą. Vaikai nuo mažens kar-
tu atlikdami pratimus  formuosis įprotį sportuoti.

Tau reikės: 
You will need: 



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad labirintai lavina 

ir vaikučių kogni-
tyvinę funkciją – 

orientaciją
 erdvėje?

Padėk sporto treneriui nubėgti pas savo draugus, kurie jo labai 
laukia, palaiko jį ir džiaugiasi matydami. Nuspalvink jo bėgimo kelią.
Help the sports coach run to his friends who are waiting for him, 
support him and are happy to see him. Colour his running track.

Tau reikės: 
You will need: 

Žaisdami su vaikais ar žiūrėdami kaip jie žaidžia 
žaidimų aikštelėje, aptarkite, ką jie gali dary-
ti, kad susirastų draugų, net jei jų ir turi. Dažnai 
vaikai nesupranta, kodėl kiti bendrauja su 
jais. Žinojimas, padeda imtis tinkamų veiksmų.

Palaikantys draugai -
supportive friends



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaiko 

rišlios kalbos ug-
dymą skatina žaidy-

binė aplinka?

Kokių tai sporto šakų treneriai? Įvardink. Papasakok, ką jie 
treniruoja. Nuspalvink paveikslėlius. 
What are these sports coaches? Name it. Tell what do they 
train. Colour the pictures.

Tėveliai, pakalbėkite su vaiku apie skirtingas profesijas. 
Drauge pažaiskite ir  suvaidinkite užduotyje nupieštų 
sporto šakų trenerių darbą. Taip lavinsite ne tik vaiko 
stambiąją ir smulkiąją motoriką, bet ir plėsite jo žodyną.

Tau reikės: 
You will need: Tau reikės: 

You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, kad 
mankšta sustiprina raumenis, 

pagerina ištvermę ir 
lankstumą, fizinį kūno pa-
jėgumą bei laikyseną, o 

tai padeda ugdyti didesnį  
pasitikėjimą savimi?

Nupiešk savo mėgstamiausią sporto šaką. Nuspalvink piešinį. Papasakok apie ją. 
Draw your favorite sport. Colour the drawing. Tell about it.

Tėveliai, darykite rytinę mankštą kar-
tu su vaiku. Tai ne tik maloni ir džiugi veik-
la vaikams, bet ir energijos bei sveikatos šaltinis.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad stambioji 

motorika- tai vaiko kūno 
raumenys, fizinės galios, 

judesių pusiausvyra ir 
koordinacija?

Suskaičiuok kamuolius, esančius 6 lentynose. Kiekvieną len-
tyną linija sujunk su kamuolių skaičių atitinkančiu  skaičiumi. 
Kamuolius nuspalvink.
Count the balls which are on the 6 shelves. Line each shelf 
with the number corresponding to the number of balls. Col-
our the balls.

Tėveliai,  ar jūsų mažyliu teko pieš-
ti ant kamuolio? Paimkite kamuolį, du-
okite vaikui  dažų ir leiskite jam kurti!

Tau reikės: 
You will need: 

1
3
4

7
2
5



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad taškų sujungimo 
veiksmas lavina vaikų 

dėmesingumą?

Sujunk skaičius iš eilės nuo mažiausio iki didžiausio. Nuspalvink 
sportininkus ir sporto reikmenis. 
Connect the numbers into the the right order from the small-
est to the largest. Colour athletes and sports tools.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, pažaiskite su vaiku kamuoliu. 
Prieš mesdami vaikui kamuolį, pasa-
kykite jam, ką jis turės padaryti - atmuš-
ti ar pagauti kamuolį. Žaisdami šį žai-
dimą ne tik linksmai praleisite laiką su 
mažyliu, bet ir lavinsite vaiko reakciją.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4
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TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikystėje  išugdy-
ta  savivertė  padeda  

tolimesniame gyvenime 
įveikti sunkumus?

Suvedžiok sporto šakų daiktus prie sporto šakų. Išvardink visus daiktus ir sporto šakų pava-
dinimus.
Bring sports items into the right place. List all items and names of the sports.Tau reikės: 

You will need: 
Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, aptarkite su vaiku įvairias sporto 
šakas. Drauge pažiūrėkite skirtingų sporto 
šakų rugtynes. Taip plėsite savo vaiko akiratį.

Football - f
utbolas

Tinklinis- valleyball

Slidininkas - skier

Dailusis č
iuožim

as -

ice skating



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad  piešdamas pagal 
pavyzdį vaikas stiprina 
rankų- akių koordinaci-

ją?

Papuošk sportininkų daiktus pagal pavyzdį ir pratęsk seką.
Decorate sportsmen’s tools according to the example 
and continue the order.

Tėveliai, šokite drauge su vaiku. Ro-
dykite vaikui judesį, lai vaikas jį at-
kartoja kuo tiksliau. Taip lavinsite vai-
ko dėmesį bei stambiąją motoriką.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad Jūsų dėmesys vai-
kui padeda sumažinti 
nerimą ir įveikti stresą?

Atrask ir sujunk linija du tokius pačius kamuolius. Nuspalvink 
visus kamuolius skirtingai.
Find and connect two similar balls. Colour all the balls in a 
different way.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaiku žai-
dimą “Priešingybės”. Jūs pasakote  žodį 
“mažas” ir parodote mažą daiktą,  o 
vaikas pasako žodį “didelis” ir paro-
do didelį daiktą. Žaiskite ir atvirkščiai.



Kamuolys - 
ball

MENAS

ART 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad  lipdydami vaikai 
lavina ir savo kalbą?

Papuošk kamuolį. Paimk įvairių spalvų plastilino. Atgnybk mažus 
gabaliukus. Iš jų padaryk rutuliukus ir klijuok ant kamuolio.
Decorate the ball. Take plasticine of different colours. Cut off 
the small pieces. Make small balls from the plasticine and stick 
them on the ball.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, lipdykite kartu su vaikais plas-
tilinu- tai puiki terapija visai šeimai!



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaiko psichinis 

vystymasis sinchroni-
zuojasi su jo judesių 

vystymusi?

Ar pavyks surasti visus šiuos daiktus? Surask ir apvesk juos. 
Will you be able to find all these items? Find and circle them.

Tau reikės: 
You will need: 

Kamuolys - 
ball

Krepšinio lankas -
basketball hoop

Berniukas su kepure -
boy with a hat

Kilimėlis -
mat

Bokso pirštinės -
boxing gloves

Sportinis krepšys - 
Sports bag

Skatinkite vaiką judėti. Fizinis aktyvumas ge-
rina vaiko emocinę būklę, miego kokybę.

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad fizinio ugdymo 
metu lavinamas ir 

protas?

Surask sporto treniruotėms skirtus daiktus. Nuspalvink  
juos. Papasakok, kokiam sportui šie daiktai reikalingi.
Find items for sports training and colour them. Tell what 
kind of sport these things are needed for.

Tau reikės: 
You will need: 

 Paklauskite vaiko apie sporto įrankius, kurie jam jau 
pažįstami. O gal yra tokių, kuriuos mato pirmą kartą? 
Aptarkite su vaiku, kokiose sporto šakose jie naudojami. 

Ledai - ice cream Žirklės - scissors Kamuolys - ball Snaigė - snowflake

 Raketė - racket  Laistytuvas - watering can  Gėlė - flower   Teniso kamuoliukas - 
tennis ball

 Kaktusas - cactus  Slidės - skis  Saulė - sun  Lazdos - sticks

  Svarmuo - weight  Mėnulis - moon  Krepšinio lankas - 
basketball hoop

 Dviratis - bicycle



GIMNAZIUKAS - POLICININKAS

GYMNASIUM PUPIL - POLICEMAN

Mano draugai, 
šiandien aš nusprendžiau išbandyti POLICININKO profesiją. Todėl tapau labai drąsiu, 
atsakingu, stipriu, sumaniu ir drausmingu. Jūs nepatikėsite- gavau puikią progą pasivažinė-
ti policijos automobiliu, ginti ir saugoti žmones bei prižiūrėti ir palaikyti tvarką kelių eisme. 
Nusimato daug nuotykių! Kviečiu tave tapti policijos pareigūnu ir kartu su manimi keliauti  
ieškoti nepamirštamų nuotykių!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

Tau reikės: 
You will need: 



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad smulkių objektų 

lipdymas lavina vaiko 
smulkiąją motoriką? 
O ši susijusi su kalbos 

vystymusi.

Nulipdyk drąsų, linksmą policininką.
Model the brave, joyful policeman.

Sugalvokite, iš kokių smulkių detalių dar ga-
lima nulipdyti linksmą emociją (pvz.: kruopų) ir 
sudėkite šią emociją. Taip lavinsite vaiko smulkiąją 
motoriką ir įtvirtinsite emocijų pažinimo įgūdžius.

Tau reikės: 
You will need: 

DRĄSUS, LINKSMAS POLICININKAS -
BRAVE, JOYFUL POLICEMAN

PAVYZDYS -
EXAMPLE

Linksmas - joyful

Liūdnas - sad



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad istorijų kūrimas ir 
jų užbaigimas lavina 
vaiko kūrybiškumą ir 

vaizduotę?

Pabaik policininko veidus. Sugalvok, kada policininkas gali 
būti linksmas, kada piktas, liūdnas ir nustebęs.
Finish to draw the policeman’s faces. Think when a police-
man can be joyful, when angry, sad and surprised.

Priminkite vaikams, kaip taisyklingai laikyti pieštuką. 
Padėkite jiems tai daryti. Mokymas tinkamai lai-
kyti pieštuką nuo mažens padeda vaikams a-
teityje rašyti gražiau ir lavina rankos raumenis.

Tau reikės: 
You will need: 

PAVYZDYS -
EXAMPLE

Tau reikės: 
You will need: 

Linksmas - joyful Piktas - angry

Liūdnas - sad Nustebęs - suprised



KALBA

LANGUAGE

Įsižiūrėk į paveikslėlius. Pasakyk, kur yra kiekvienas policin-
inkas? Aukštai ar žemai? Piešinius nuspalvink.
Look at the pictures. Tell where is each policeman? High or 
low? Colour the drawings.

Tau reikės: 
You will need: 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vizualinis erdvės 
suvokimas priklauso 
ne nuo pačios vaiko 
akies, nes suvokimas 

slypi jungtyje tarp 
regėjimo ir mąsty-

mo?

Tėveliai, atlikite šią užduotį su 
vaiku praktiškai, į pagalbą pasi-
kvietę mėgstamiausią jo žaislą.



KALBA

LANGUAGE

Ar atpažįsti visus daiktus, esančius greta pareigūno? Garsiai 
ištark pavadinimus. Nuspalvink juos. 
Do you recognize all the items next to the policeman? Say 
the names out loud. Colour them.

Tėveliai, savo
 pavyzdžiu ne kartą 
pamokykite vaiką 

elgtis saugiai įvairiose 
situacijose, kad jam tai 

taptų įpročiu.

Tau reikės: 
You will need: Tau reikės: 

You will need: 

Tėveliai, pasikalbėkite su vaiku apie saugų elgesį gat-
vėje, prisiminkite pagrindinius kelio ženklus, kurie aktu-
alūs ikimokyklinio amžiaus vaikams (Pėsčiųjų perėja, Švie-
soforas, Stop ženklas). Kai eisite su vaiku pasivaikščioti, 
būtinai pereikite gatvę per pėščiųjų perėją ir per švieso-
foru reguliuojamą sankryžą. Taip formuosite vaiko su-
pratimą, kas yra saugu ir kodėl visur reikia elgtis saugiai. 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad matema-
tinės vaiko žinios, įgytos 

ikimokykliniame amžiuje, 
turi tiesioginės įtakos jo 
skaitymo bei skaičiavi-
mo sugebėjimams 3- 5 

klasėse?

Suskaičiuok policininko mašinas, antrankius ir telefonus. 
Atsakymą įrašyk skaičiais arba pagaliukais į kvadratėlius.
Count the policeman cars, handcuffs and phones. Write the 
answer in numbers or sticks in the squares.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, paskatinkite savo vaiką tyrinėti skaičius 
kasdieną. Eidami pasivaikščioti atkreipkite vaiko 
dėmesį į skaičius, kuriuos matysite (automobilių, au-
tobusų, troleibusų numeriai, numeriai ant namo ir 
pan.).  Aptarkite su vaiku, kokius skaičius jis matė.



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad pa-

prastesnių matemati-
nių vaizdinių šaltinis 
yra reali vaiko aplin-

ka, su kuria jis susi-
pažįsta savo 

veikloje?

Paskaičiuok, iš kelių trikampių, stačiakampių ir apskritimų yra pastatytas policininkas. Atsaky-
mą įrašyk skaičiais arba pagaliukais apačioje į atitinkamas figūras. Nuspalvink policininką
Count from how many triangles, rectangles and circles a policeman is built. Write the an-
swer with numbers or sticks at the below the corresponding figures. Colour the policeman.

Tėveliai, pažaiskite su vaiku 
ir padėkite jam kuo greičiau 
įsiminti geometrinių figūrų 
pavadinimus. Apsidairykite  
ir kartu su mažyliu ieškokite 
daiktų, kurie turi kvadrato, 
skritulio ar trikampio formą. 
Nuolat įvardinkite, į kokią 
figūrą daiktas yra panašus. 

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 

- MĖLYNA - BLUE

- RAUDONA - RED

- ŽALIA - GREEN



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad kirp-
damas žirklėmis 
vaikas mokosi 

susikaupti?

Nuspalvink. Iškirpk paveikslėlį pagal linijas. Sudėliok policininko dėlionę ir suklijuok ją ant 
pasirinkto spalvoto popieriaus lapo.
Colour the picture. Cut out the picture according to the lines. Put together the police-
man puzzle and stick it on a piece of coloured paper of your choice.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, aptarkite su 
vaiku policininko pro-
fesiją- kam ji reikalinga, 
kokius darbus atlieka 
šios profesijos žmonės. 
Taip plėsite vaiko akiratį.



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaiko sėkmingas 
mokymasis mokykloje 
priklauso nuo to, kaip 
buvo lavinama vaiko 

atmintis ikimokykliniame 
amžiuje?

Surask variantus, kaip teisingai reikėtų pereiti kelią. Nuspalvink juos.
Find options for how correctly you should cross the road. Colour them.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, kurkite pasakas, įterpdami ir saugaus 
elgesio pamokymus, kartu su vaiku. Taip ug-
dysite ne tik jo kūrybiškumą, formuosite dar-
bo komandoje įgūdžius, bet ir mokysite jį elg-
tis saugiai ir puikiai leisite laiką drauge su vaiku.

1. Kaip reikia pereiti gatvę? 2. Kuriai šviesoforo šviesai degant galime eiti?

3. Kaip reikia pereiti gatvę?



MENAS

ART 

Suplėšyk juodą ir baltą lapus į gabaliukus. Suklijuok pėsčiųjų perėją su suplėšytais gabaliukais.
Tear up black and white sheets of paper into pieces. Stick it on the pedestrian crossing with 
the teared up pieces.

T ė v e l i a i , 
pažaiskite su vai-
ku sekos pratęsi-
mo žaidimus 
namie su turimo-
mis priemonėmis: 
šaukštais, žaislais, 
kaladėlėmis ir kt.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikas, atlikdamas 
sekos užduotis, stiprina 
gebėjimą sutelkti ir išlai-

kyti dėmesį? 

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Plėšyk spalvotą popierių į mažus gabaliukus. Aplikuok šviesoforą tinkamomis spalvomis.
Tear up coloured paper into small pieces. Apply these pieces on the traffic light in the 
right colours.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad dėlio-
jant mozaikas lavė-

ja vaiko smul-
kieji pirštų judesiai, 
ugdomas kūrybiš-

kumas?

Kurkite su vaiku koliažus/
paveikslus iš kruopų, 
makaronų. Taip ne tik 
lavinsite vaiko smulkią-
ją motoriką, bet ir 
skatinsite vaiko smal-
sumą, žingeidumą.

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad gabių vaikų pro-
tinis amžius neatitinka  
jų biologinio amžiaus?

Surask, kas netinka policininkui. Netinkantį dalyką apibrėžk apskri-
timu.
Find what doesn’t match with a policeman. Circle the wrong 
thing.

P a ž a i s k i e 
su vaiku 
detektyvo 
žaidimą ir 
pabandy-
kite už-   
duotyje e- 
sančius ar 
panašius į 
juos daik-
tus atrasti 
namuose.  

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad laki vaizduotė ir 
kūrybiškumas vaikui 

padeda rasti originalių 
sprendimų?

Ar pavyks surasti policininkui svarbių dalykų šešėlius? Surask ir sujunk juos.
Can you find the shadows of things that are important to a policeman? Find and 
connect them.
Tau reikės: 
You will need: 

Pažaiskite su vaiku žaidimą apie saugų elgesį gat-
vėje. Vaidinkite situacijas prie šviesoforo, kaip reikia 
pereiti gatvę. Pakalbėkite su vaiku apie atšvaisto 
svarbą, saugos diržus automobilyje.

Tau reikės: 
You will need: 



GIMNAZIUKAS - ŽURNALISTAS

GYMNASIUM PUPIL - JOURNALIST

Sveiki, maži ir dideli! 
Šiandien man toptelėjo mintis, kad būtų smagu išbandyti ŽURNALISTO profesiją. Todėl 
turiu būti labai smalsus, įžvalgus, pastabus , o svarbiausia-  turiu išmokti rašyti. Tik dar sunku 
apsispręsti - ar noriu rašyti apie gyvūnus, ar gamtą, ar žmonės, ar maistą, o gal automobi- 
lius… Oi, net galva apsvaigo, kiek pasirinkimų! Kad pradėčiau darbą kuo greičiau, griebsiu 
į rankas pieštuką, užrašų knygutę ir net fotoparatą, kad galėčiau viską įamžinti. Taigi, pa- 
linkėkit man sėkmės ir skubėkime pažinti pasaulį!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad kituose lengviausia 
pastebėti tas emocijas, 
kokias jaučiame patys?

Žurnalistas dažnai ieško informacijos skirtinguose šaltiniuose. Iškirpk iš senų laikraščių ar 
žurnalų linksmus, liūdnus ir nustebusius žmones.  Suklijuok juos žemiau į esantį laukelį. Kurią 
emociją lengviau rasti?
A journalist often looks for information in different sources. Cut out from old newspapers or 
magazines joyfull, sad and surprised people. Stick them to the box below. Which emotion 
is easier to find?

P r a t ę s k i t e 
šią užduotį ir 
paieškokite arti-
moje aplinkoje 
asmenų, kurie 
dažniausiai yra 
linksmi, liūdni 
ar nustebę. Pa-
galvokite kartu, 
kodėl taip gali 
būti. Tai padės 
vaikams supras-
ti emocijas ir jų 
kilimo priežastis.

Tau reikės: 
You will need: 



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote,
 tėveliai, kad nepai-

sant aptartų emocijų, 
dažniausiai gyvenime 
jaučiama emocija – 

susidomėjimas?

Sujunk tinkančias emocijas su žurnalistais.
Connect right emotions with the journalist.

Pažaiskite su vaikais žaidimą. Pabūkite žurnalistu ir at-
likite interviu (panaudokite telefono kamerą ar žais-
linį mikrofoną). Žaidimo metu vaikai jausis laisvesni 
ir leis sau daugiau atsiskleisti ir atverti širdelę. Po to 
apsikeiskite vaidmenimis ir leiskite vaikučiams ap-
klausti jus. Tai ugdys vaikų klausimų formulavimo 
įgūdžius bei leis suprasti, kas domina jūsų vaikučius.

Tau reikės: 
You will need: 

PIKTAS -
ANGRY

LINKSMAS -
JOYFUL

NUSTEBĘS - 
SURPRISED

LIŪDNAS -
SAD



KALBA

LANGUAGE

Iškirpk šone esančius paveikslėlius. Suklijuok tik tuos daiktus, kurie reikalingi žurnalistui. 
Cut out the pictures on the side. Stick only the things that a journalist needs.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikai greičiau 
įsisavina išmoktą in-

formaciją, jei naudo-
jamos nuotaikingos, 
linksmos iliustracijos?  

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, į guminį vandens 
žaisliuką su skylute pripilkite 
vandens. Paprašykite vai-
ko, kad per žaisliuko skylutę 
jis išspaustų visą vandenį. 
Šis pratimas padeda lavin-
ti vaikų smulkiąją motoriką.  

Tau reikės: 
You will need: 



Tėveliai, kartu su vaiku pasigaminkite pasako-
jimo herojus ir suvaidinkite šį pasakojimą.

KALBA

LANGUAGE

Sukurk pasakojimą pagal paveikslėlius ir garsiai papasakok.  Nuspalvink pasakojimo paveikslėlius.
Create a story by the pictures and tell it out loud. Colour pictures of the narrative.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad dažnas raidžių  
rašymas vaikams,  

turintiems  vaizdinę 
atmintį, padeda 

lengviau jas
 įsiminti?

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinote, 
tėveliai, kad, leis-
dami vaikui laisvai 
pasirinkti meninės 
raiškos priemones, 

skatiname jį   laisvai 
išreikšti save? 

Pasakyk žurnalisto darbo įrankių pavadinimus. Suskaičiuok 
juos. Nuspalvink teisingą atsakymą.
Tell the names of the journalist’s job tools. Count them. Col-
our the correct answer.

Tau reikės: 
You will need: 

5 8 4 6 7 9

4 91 4 73
Tėveliai, ar jau bandėte su vaikais spalvinti ryžius?  Paim-
kite saują ryžių, skirtingų spalvų guašo, teptuką ir drauge 
su vaiku spalvinkite ryžius. Ryžiuose galėsite slėpti daik-
tus, kuriuos vaikas, lavindamas smulkiąją motoriką, turės 
surasti. Taip pat galite dažyti makaronus, kuriuos vėliau 
su vaiku galėsite verti arba rūšiuoti pagal spalvas.



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ankstyva vaiko 
pažintis su skaičiais ir 
figūromis yra svarbi 
jo smegenų veiklos 

vystymuisi.

Nuspalvink žurnalistą. Atkreipk dėmesį, kad  kiekviena figūra 
turi savo spalvą.
Colour the journalist. Each figure has its own colour.

Tau reikės: 
You will need: 

Paimkite kelis spalvotus popieriaus lapus, pvz. žalią, gel-
toną, raudoną, mėlyną. Paprašykite, kad vaikas ant lapo 
dėtų tik tuos žaislus, kurie atitinka lapo spalvą. Galite 
naudoti vaisius, daržoves, pieštukus. Šis žaidimas padės 
Jūsų mažyliams greičiau įsiminti spalvų pavadinimus

- ŽALIA - GREEN

- RAUDONA - RED

- JUODA - BLACK

- GELTONA - YELLOW

- PILKA - GREY



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, 
tėveliai, kad karpymas 
ir klijavimas lavina ne tik 

vaiko smulkiąją motoriką, 
bet ir dėmesį bei susikau-

pimą?

Iškirpk ir suklijuok žurnalisto įrankius ant ištiestų rankų.
Cut out and stick the journalist’s tools on your out-
stretched hands.

T ė v e l i a i , 
žaiskite su vai-
ku žaidimą- 
imkite iš vai-
ko interviu, 
klauskite, kokie 
asmenys su-
daro jo šeimą, 
ką jis mėgsta 
veikti ir pan. 
Taip lavinsite 
vaiko socia-
linius įgūdžius.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad lavėja vaiko 
dėmesingumas, 

kai jis ieško daiktų 
skirtumų?

Tu matai 4 žurnalisto daiktų sekas. Kiekvienoje sekoje yra po 4 vienodus žurnalisto daiktus. 
Tačiau vienas daiktas sekoje nupieštas kitaip. Rask jį. Nuspalvink. Paaiškink, kodėl tas daik-
tas netinka.
You see 4 sequences of a journalist’s stuff. Each sequence contains 4 identical journalist 
items. However, one item in the sequence is drawn differently. Find this item and colour it. 
Explain why this thing doesn’t fit.

Tėveliai, naudodamiesi veidrodžiu, aptarkite savo 
ir vaiko akių spalvas, palyginkite plaukų ilgį, nos-
ies formą ir pan. Taip plėsite vaiko akiratį, žodyną.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

 Matai žurnalisto mikrofoną. Papuošk jį pagal pavyzdį. 
You see the journalist’s microphone. Decorate it by following the example.

Tėveliai, pažaiskite su vaikais žai-
dimą “Žurnalistas”. Leiskite jiems 
užduoti kuo daugiau klausimų pasir-
inkta tema. Būtinai į juos atsakykite.

Klausinėdamas vaikas 
tyrinėja suaugusiųjų 

pasaulį, sužino daiktų, 
jų savybių ir veiksmų 

pavadinimus.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Tai yra žurnalistui reikalingi daiktai. Pasakyk, kaip jie vadinami? 
Nuspalvink juos.
These are necessary items for a journalist. Tell what they are 
called? Colour it.

Ar žinojote, 
tėveliai, kad spal-
vinimas - viena iš 

raminančių veiklų, 
kuri svarbi vaikams?

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, parodykite vaikams realias šių dai-
ktų fotografijas. Su vaiku aptarkite jas.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad, visame pasaulyje 

dvikalbių vaikų yra 
panašiai tiek pat, kiek 

ir vienakalbių?

Surask šešėlį ir sujuk jį su atitinkančiu piešinėliu.
Find a shadow and connect it to a matching picture.

Tau reikės: 
You will need: 

Leiskite vaikui stebėti, kaip jūs skaitote, rašote, kuriate 
ar skaičiuojate.  Vaikas panorės tai kartoti ir pats augs.

Rašiklis -
pen

Fotoaparatas -
camera

Bloknotas -
notebook

Spausdinimo mašinėlė - 
printing machine

Mikrofonas -
microphone

Diktofonas -
dicaphone

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, 
tėveliai, kad vaikai, 
kurie ankstyvoje vai-
kystėje auga dau-

giakalbėje aplinkoje, 
pasižymi intelektualiniu 

lankstumu?

Surask ir nuspalvink paveikslėlius, kurie yra susiję su žurnalisto darbu.
Find and colour pictures that are related to the work of a journalist.
Tau reikės: 
You will need: 

Dažnai kalbėkite su vaiku ir įsiklausy-
kite, kai jis kalba. Taip skatinsite vai-
ko bendravimo įgūdžių tobulėjimą.

Fotoaparatas -
camera

Kaktusas -
cactus

Televizorius - TV Medis - tree

Mikrofonas -
microphone

Kamuolys - ball

Bloknotas -
notebook

Obuolys - apple

Rašiklis -
pen

Drugelis -
butterfly Radijas -

radio

Pieštukas -
pencil

Puodelis - cup

Spausdinimo mašinėlė - 
printing machine

Sąvaržėlė - paperclip

Aitvaras-
kite



GIMNAZIUKAS - METEOROLOGAS

GYMNASIUM PUPIL - METEOROLOGIST

Sveiki, Draugai! 
Šiandien norėčiau išbandyti METEOROLOGO profesiją. Todėl bandysiu būti labai pastabus, 
sumanus, iškalbus, kad tau būtų įdomu stebėti mane Žinių laidoje. Labai nekantrauju tau 
papasakoti apie orus ir jų pasikeitimus. Tikiuosi, kad dirbdamas šį darbą sužinosiu, ką reiškia 
krituliai, pragiedruliai, audra, lijundra. Taigi, nepamiršk įsijungti televizorių  ir išgirsi, kokie orai 
laukia mūsų rytoj. Iki pasimatymo laukiant gerų orų!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte...

Medis - tree



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, kad 
leisdami vaikučiams 
pasikalbėti su savo 

liūdesiu, skatinate vaikus 
emocijas išsakyti žodžiais 

ir reflektuoti savo 
patyrimą?

Sugalvokite, kaip dar galima išlieti liūdesį 
– piešiant, apkabinant mylimą žaislą ar 
žmogų, paverkiant. Pasidalinkite su vai-
kučiais savo patirtimi. Jiems tai leidžia 
suprasti, kad ir suaugę kartais liūdi.

Kai stipriai lyja lietus, mums kartais būna liūdna. Nuspalvink savo liūdesį ir pasikalbėk su juo. 
When it rains heavily, we sometimes feel sad. Colour your sadness and talk to it.
Tau reikės: 
You will need: 

LIŪDESYS -
SADNESS



EMOCIJOS

EMOTIONS

Ar žinojote, tėveliai, 
kad jūs vaikučiams 
esate kaip skėtis, 
padedantis apsi-
saugoti nuo visų 

kylančių
 emocijų?

Išeikite į lauką su vaikučiais lyjant lietui ir pagalvok-
ite, kokias emocijas jaučiate jūs, jūsų vaikas, kokias 
emocijas gali jausti dangus. Tai  leis vaikučiams susi-
eti informaciją, kad dažnai mūsų emocijos priklauso 
nuo aplinkos, kurioje esame ar kaip ją įvertiname.

Nuspalvink skėčio emocijas. Piktas – raudonai, linksmas – geltonai, nustebęs – žaliai, 
liūdnas – mėlynai.
Colour the umbrella emotions. Angry – in red, joyful – in yellow, surprised – in green, 
sad-in blue.
Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, 
kad “nebūna dviejų 

vienodų snaigių”  – mi-
tas? Jei labai ieškosite, 
dvi vienodas snaiges 

tikrai surasite.

Tėveliai, su vaiku nupieškite tikrą snaigių pūgą! 
Rinkitės bet kurias piešimo priemones- pieštukus, 
akvarelę, guašą. Leiskite pražysti vaiko vaizduotei!

Pažiūrėk į šiuos paveikslėlius. Pasakyk garsiai, koks tai oras? Nus-
palvink paveikslėlius. 
Koks oras šiandien už lango? Atsakyk.
Look at these pictures. Say out loud, what is this weather? Colour 
the pictures. 
What is the weather outside the window today? Answer .

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Ar žinojote, tėveliai, 
kad žaidžiant vaikų 
smegenų veikla yra 

labai aktyvi, nes 
dirba ir motorika, ir 

logika, ir
 kalba?

Tėveliai, pažaiskite kartu su vaikais žaidimą “Šilta-šalta”. 
Paslėpkite kažkur kambaryje žaislą, kol vaikas nema-
to. Tuomet, kai jis ieškos jo, sakykite “šalta”, jei vaikas 
ne ten ieško žaislo, o kai artės link tikslo, sakykite “šilta”.

Papasakok, ką matai kiekviename paveikslėlyje? “Šilta” ar “Šalta” vaikui paveikslėliuose? 
Atsakyk.
Tell what do you see in each picture? Is it “Warm” or “cold” for a child in the pictures? 
Answer.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad

 užduotys, kuriose vai-
kas turi sujungti taškus, 

lavina vaiko rankų- 
akių koordinaciją? 

Suvedžiok lašelį, saulę ir snaiges iki debesėlių. Stenkis tiksliai vedžioti per punktyrinę liniją. 
Gali nuspalvinti piešinėlius spalvotomis kreidėlėmis.
Bring the drop, the sun, and the snowflakes to the clouds. Try to follow the dotted line 
exactly. You can colour your drawings with crayons.

Tėveliai, su vaiku pasida-
rykite savaitės dienų bei 
oro sąlygų (saulėta, lyja, 
sninga, vėjuota) korte-
les. Kiekvieną dieną ka-
binkite savaitės dieną 
bei orą atitinkančias kor-
teles. Aptarkite su vai-
ku, kokia savaitės diena, 
koks dienos oras. Žais-
damas šį žaidimą vaikas  
mokysis pažinti gam-
tos reiškinius, nustatyti, 
koks oras yra už lango, 
linksmai išmoks savaitės 
dienų pavadinimus.

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote,
 tėveliai, kad spalvin-
damas vaikas mokosi 

sutelkti dėmesį? 

Kiek lietaus lašelių matai prie kiekvieno skėčio? Suvedžiok 
lašelių grupes iki tinkamo skaičiaus. Nuspalvink visą paveikslėlį.
How many drops of rain do you see on each umbrella? Bring 
the groups of drops to the right number. Colour the whole 
picture.

Tėveliai, pažaiskite su vaiku į žaidimai in-
tegruodami skaičius. Paprašykite vai-
ko, kad jis visiems savo išdėliotiems žais-
lams duotų, pvz. po 3 kaladėles, po 
4 pieštukus, po 2  mašinėles ir pan.

Tau reikės: 
You will need: 



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad tokie žaidimai, 
kaip porų suradi-
mas, lavina vaiko 

vizualinį erdvės 
suvokimą?

Surask orų poras ir sujunk jas linijomis. Nuspalvink savo 
mėgstamiausią orą.
Find the weather pairs and connect them with lines. 
Colour your favorite weather.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, kiekvieną rytą pakalbėkite su vai-
ku apie orą, kuris vyrauja šiandien. Taip skat-
insite vaiko susidomėjimą, plėsite vaiko akiratį.



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote,
 tėveliai, kad

 ikimokykliniame amžiuje in-
tensyviai formuojasi už kalbą 

atsakingos 
neuroninės
 jungtys?

Tiksliai sujunk punktyrines linijas. 
Exactly connect the dotted lines.

Tėveliai, žaiskite žaidimą su vaikais „Diena – naktis“.  
Kai sakoma „diena“ – vaikai šoka, atlieka norimus 
judesius. Kai sakoma „naktis“ – vaikai sustoja ir nieko 
nedaro. Taip  ugdysite vaiko dėmesio koncentraciją.

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad plastilino 

minkymas padeda 
lavinti vaiko jutimus 

(sensoriką)?

Aplikuok plastilino gabaliukais lietingą orą.
Apply plasticine pieces on the picture.

Tėveliai, pasiūlykite vaikui kartu su jumis gam-
inti maistą: minkyti tešlą, maišyti sriubą  ir t.t. 
Taip padėsite vaikams lavinti sensoriką (jutimus).

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad darbelis, 
kurį reikia atlikti keliais 
etapais, žadina vaiko 
smalsumą ir skatina 

susidomėjimą?

Karpyk gabaliukais baltą popieriaus lapą. Popieriaus gabaliukus patepk klijais ir  klijuok į 
saulės vidurį. Saulę nuspalvink akvarelės dažais.
Cut out into pieces a white sheet of paper. Anoint the pieces of paper with glue and stick 
to the middle of the sun. Colour the sun with watercolours.

Tėveliai, kartu su vaikais pieškite dažais ant van-
dens, eksperimentuokite su spalvomis,  maišy-
kite jas, klauskite vaiko, kokias spalvas sumaišėte. 
Taip linksmai vaikas plės savo akiratį, žodyną. 

Tau reikės: 
You will need: 

Tau reikės: 
You will need: 



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad gabūs vaikai mie-
liau renkasi bendrauti 
su vyresniais vaikais ir 

suaugusiaisiais?

Padėk saulei įveikti debesų labirintą. Didžiausiame debesyje nupiešk lietų. 
Help the sun overcome the maze of clouds. In the biggest cloud, draw the rain.

Tau reikės: 
You will need: 

Kartu su vaiku tvarkykite namus. Pa-
prašykite vaiko nuvalyti dulkes nuo
stalo, po vaza. Taip skatinsite vaiką tai-
syklingai vartoti prielinksnius už, po, virš, ant.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad gabūs vaikai ieško 

draugų, kurie turėtų 
tokią pat aistrą atrasti, 

tyrinėti, kurti?

Surask ir nuspalvink apačioje pavaizduotus piešinėlius šiuose 3 paveiksluose.
Find and colour the pictures below in these 3 pictures.

Tau reikės: 
You will need: 

Skatinkite vaiką kalbėti. Paprašykite jo pa-
pasakoti, ką mato piešinėliuose. Lai suku-
ria istoriją. Taip padėsime vaikui plė-
toti žodyną, ugdyti kalbinius įgūdžius. 



GIMNAZIUKAS - ASTRONAUTAS

GYMNASIUM PUPIL - ASTRONAUT

Bičiuliai!
 
Aš jau pasiryžau išbandyti ir ASTRONAUTO profesiją! Todėl dabar aš esu labai drąsus, 
narsus, darbštus ir savimi pasitikintis. Beje, dabar galėsiu iš arčiau pamatyti astro-
nauto kostiumą bei raketą, kuri yra labai didelė ir su astronautu yra paleidžiama į 
dangų. Taigi, smagiai keliaukime kartu su manimi! Pamatysime gražias žvaigždes ir 
planetas iš visai arti!

Bet prieš tai tau reikės aprengti ir paruošti mane darbui:
1. Nuspalvink mane, visus rūbus ir mano profesijai reikalingus daiktus.
2. Iškirpk rūbus, man skirtus daiktus ir suklijuok į tam skirtas vietas.
3. Jei nori, galiu tapti lėlyte…



EMOCIJOS

EMOTIONS

Įsivaizduok, kad skrendi į kosmosą. Tai yra naujas nuotykis, kuris kelia be galo daug malonių 
emocijų. Tu skrisdamas jautiesi labai linksmas. Nuspalvink linksmą astronautą.
Imagine you are flying into space. This is a new adventure that brings many pleasant emo-
tions. You feel very joyful when you fly. Colour the cheerful astronaut.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad šypsojimasis (kar-
tais net ir priverstinis) 
aktyvuoja smegenų 

centrus, kurie suteikia 
laimės

 jausmą?

Tėveliai, skaitydami, žiūrėdami filmukus ar žais-
dami lauke, stenkitės pastebėti  kitų asmenų 
linksmą emociją ir ją įvardinkite. Taip vaikas mok-
ysis atskirti linksmą emociją ir kitų žmonių elgesyje.

Tau reikės: 
You will need: 

LINKSMAS ASTRONAUTAS -
JOYFUL ASTRONAUT



EMOCIJOS

EMOTIONS

Surask 5 skirtumus astronauto emocijų raketoje.
Find 5 differences in astronaut emotions rocket.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad ieškodami skir-
tumų, vaikai mokosi 

lyginti objektus? O tai 
gerina jų kognityvines 

operacijas.

Tėveliai, skaitydami knygutes ar žiūrėdami 
filmukus, stenkitės palyginti objektus. Tai 
padės vaikui stiprinti kognityvinius įgūdžius.

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Įsivaizduok, kad ruošiesi skristi į mėnulį. Pagalvok, ko tau gali prireikti? Nupiešk. 
Papasakok, ką nupiešei. 
Imagine you will  fly to the moon. Think about what you might need? Draw it.
Tell what you have painted.

Ar žinojote, tėveliai, kad 
vaikų kūrybiškumas pa-
sireiškia tik jam saugioje 
aplinkoje- kur vaikas yra 
gerbiamas, skatinamas, 

giriamas už 
naujoves?

Tėveliai, kurkite su vaiku įvairiausius pieši-
nius, darbelius, pasitelkdami kuo skirtingesnes 
priemones. Taip lavinsite vaiko vaizduotę, ug-
dysite vaiko kūrybiškumą, kuris padės vai-
kui spręsti iškilusias problemas savarankiškai.

Tau reikės: 
You will need: 



KALBA

LANGUAGE

Atidžiai įsižiūrėk į paveikslėlius. Papasakok, ką matai.  Nuspalvink savo pasakojimą. 
Look attentively at the pictures. Tell what do you see. Colour your story.

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikas praplės 
žodyną, kurdamas 

įvairias istorijas?

Tėveliai, fan-
t a z u o k i t e , 
kurkite įvair-
iausias sma-
gias istori-
jas kartu su 
vaikais. Taip 
jie greičiau 
pradės tai-
s y k l i n g a i 
k a l b ė t i .

Tau reikės: 
You will need: 



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, tėveliai,
 kad spalvinimas - tai 

procesas, kurio metu yra 
ugdomi   vaiko kūrybiškumo 

įgūdžiai?

Nuspalvink paveikslėlį. Spalvas parinkti tau padės skaičiai nuo 1 iki 6.   
Colour the picture. The numbers 1 to 6 will help you to choose the colors.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, ar kada nors bandėte su vaiku piešti 
užmerktomis akimis? Būtinai pabandykite! Spal-
votus pieštukus taip pat traukite užmerktomis 
akimis. Kai baigsite piešti, atsimerkite ir papraš-
ykite, kad vaikas papasakotų, ką nupiešėte.

1- GELTONA - YELLOW     2- RUDA - BROWN 3- MĖLYNA - BLUE      
4- VIOLETINĖ - PURPLE           5- RAUDONA- RED       6- ORANŽINĖ - ORANGE



MATEMATIKA

MATHEMATICS

Ar žinojote, 
tėveliai, kad skai-
čiavimas lavina  
vaiko atmintį? 

Nuspalvink tiek planetų, žvaigzdžių ar mėnulių,  koks skaičius yra
 pavaizduotas šalia jų. Pasakyk, kiek ko nuspalvinai. 
Colour as many planets, stars or moons as the number is depicted next to
 them. Tell  how much and what you have coloured.
Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai,  kartu su vaikais skaičiuokite kojines, 
kelnes, šakutes, obuolius, mandarinus, prava-
žiuojančias mašinas,  šeimos narius...Taip lavinsite 
ne tik vaiko skaičiavimo įgūdžius, bet ir atmintį.

8

2

5

7

4
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1



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinojote, tėveliai, 
kad spalvindamas 

objektą, vaikas 
papildo savo žinias 
apie objekto formą, 

spalvą, treniruoja 
pastabumą?  

Surask vienodus paveikslėlius. Juos sujunk linijomis. Pasakyk visų daiktų pavadinimus. Nus-
palvink: raketas– raudona, kosmonautus– žalia, žvaigždes- geltona, planetas– mėlyna 
spalvomis. 
Find the same pictures. Connect them with lines. Tell the names of all the items. Colour: 
rockets-red, cosmonauts – green, stars - yellow, planets – blue.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, eikite pasivaikščioti su vaiku į parką, 
mišką. Eidami žaiskite žaidimą- sakykite vai-
kui, pvz., „Ką matai geltonos spalvos?“ Vaikas 
turi išvardinti, ką mato geltonos spalvos. Toks 
žaidimas lavins vaiko pažintinius gebėjimus.



TYRINĖJIMAI

RESEARCHES

Ar žinote, tėveliai, 
kad kirpimas ypač 

lavina smulkiąją 
motoriką?

Kruopščiai sujunk visas punktyrines linijas. Papasakok, kas yra nupiešta. Nuspalvink 
paveikslėlį.
Carefully connect all the dotted lines. Tell what is drawn. Colour the picture.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, sukabinkite 
išskalbtus skalbinius 
drauge su vaiku. Duokite 
jam skalbinių segtukus ir 
leiskite sukabinti bei su 
skalbinių segtuku priseg-
ti kojines, nosinaites ir 
kt. Tokiu lengvu būdu 
stiprinsite ne tik vaiko 
smulkiąją motoriką, bet ir 
ugdysite savarankiškumo 
bei savitvarkos įgūdžius.



MENAS

ART 

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vaikai, dėliodami 
daiktus/ formas pagal 
pavyzdį, lavina vizua-

linės erdvės suvokimą?

Išsikirpk raketos dalis. Suklijuok raketą pagal pavyzdį ant atskiro juodo spalvoto pop-
ieriaus lapo. Suklijuotą raketą nuspalvink: kiekvieną raketos dalį spalvink skirtinga spalva.
Cut out parts of the rocket. Stick the rocket according to the sample on a separate 
sheet of black or coloured sheet of paper. Colour the sticked rocket: colour each part 
of the rocket in a different colour.

Tėveliai, vaikščiodami 
su vaiku kieme, parke ar 
miške, būdami prie jūros,  
prisirinkite įvairios natūra-
lios medžiagos- akmenukų, 
šakelių, lapelių,  kriauklyčių ir 
t.t. Namuose kurkite kartu su 
vaiku paveikslus iš surinktos 
medžiagos. Veikdami kartu 
su vaiku ugdysite jo  bend-
radarbiavimo ir bendra-
vimo  su suaugusiais įgū-
džius, plėsite vaiko akiratį, 
išlaisvinsite jo  fantaziją.

Tau reikės: 
You will need: 



MENAS

ART 

Ar žinojote, 
tėveliai, kad pieši-

mas netradicinėmis 
priemonėmis skatina 
plėsti vaiko fantazijos 

ribas?

Imk ausų krapštuką. Jį mirkyk į norimos spalvos dažus ir tapšnok ant žvaigždės.
Take cotton bud. Soak it in the chosen paint colour and tap it on the star.

Tau reikės: 
You will need: 

Tėveliai, jei vakare išeinate pasivaikščioti su vai-
ku, stebėkite kartu žvaigždes. Klauskite vaiko, kokius jis 
piešinius, ornamentus ar vaizdus mato danguje. Taip 
lavinsite vaiko kalbinius įgūdžius, lavinsite jo vaizduotę.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad gabūs vaikai 

pasižymi individua-
liais gebėjimais, kurie  
lemia jų  mokymosi 

sėkmę įvairiose srityse?

Ar tau pavyks rasti astronautą ir jo raketą? Nuspalvink astronautą žalia spalva, o ra-
ketą raudona spalva.
Can you find the astronaut and his rocket? Colour the astronaut in green, and the 
rocket in red.

Tau reikės: 
You will need: 

Patyrinėkite kartu su vaiku! Popieriaus lape sumaišy-
kite spalvas, taip sukurdami naujas. Sumaišę žalią ir gel-
toną – gausite mėlyną, mėlyną su geltona – žalią. Su-
maišytomis spalvomis pieškite viską, kas būna tokios 
spalvos. Paprašykite, kad vaikas papasakotų, ką nupiešė.



DETEKTYVO KLUBAS

DETECTIVE’S CLUB

Ar žinojote, tėveliai, 
kad vienodai gabūs 

vaikai dėl savo asmens 
savybių ir kitų ypatumų 
nebūtinai pasiekia tų 

pačių rezultatų?

Surask, kuri detalė turi būti kiekvienoje skylėje. Pažymėk ją tinkama geometrine figūra.
Find which detail should be in each gap. Mark it with a suitable geometric figure.

Tau reikės: 
You will need: 

Eksperimentuokite ir kurkite kartu su vaiku! Įsi-
junkite mėgstamą muziką, paimkite guašą 
ir teptukų arba įvairių daiktų, su kuriais gal-
ima piešti ir antspauduoti. Klausydami mu-
zikos pieškite tai, ką jaučiate, išreikškite save. 



PRADINUKŲ MOKYTOJŲ EKSPERTŲ

IŠŠŪKIS VISAI ŠEIMAI



ŽURNALISTAS

KALBA

Pasižiūrėk į paveikslėlį. Pagalvok, kokios savybės tinka 
apibūdinti žurnalistą. Savybes rodykle nuvesk iki žurnalisto.

Aš esu žurnalistas. Mano profesijos žmonės yra laik-
raščio, žurnalo, radijo, televizijos darbuotojai.

PASTABUS

KRITIŠKAS

RYŽTINGAS

KOMUNIKABILUS

ŽINGEIDUS

SMALSUS

KOMUNIKABILUS

Priskirtus žodžius parašyk.

Tau reikės: 



TRENERIS

KALBASurask įvairias sporto šakas. Žodžių ieškok įvairiomis kryptimis. 

Apačioje parašyk, kaip vadiname žmogų, kuris moko šių sporto šakų. 

Sporto šakos, kurias reikia rasti lentelėje: 

● BEISBOLAS 
● TENISAS 
● KREPŠINIS 
● FUTBOLAS 

● GIMNASTIKA 
● IMTYNĖS 
● RANKINIS 
● ČIUOŽIMAS 

● NARDYMAS 
● GOLFAS 
● BEATLONAS 
● BOKSAS 

 

 

 

 

IŠ PARYŠKINTŲ RAIDŽIŲ TURITE GAUTI ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ.  

 

 

 

S S I N I Š P E R K B L M T 

A F U T B O L A S A P K I E 

L Z G I M N A S T I K A U N 
O B O K S A S S Ė N Y T M I 

B Ū R R A N K I N I S Z V S 

S Č I U O Ž I M A S M N K A 

I S Š T M O N A R D Y M A S 

E A E U G O L F A S I Y F Ž 

B E A T L O N A S A U P K B 

        

Surask įvairias sporto šakas. Žodžių ieškok įvairiomis kryptimis.
Apačioje parašyk, kaip vadiname žmogų, kuris moko šių sporto šakų.
Sporto šakos, kurias reikia rasti lentelėje:

BEISBOLAS
TENISAS
KREPŠINIS
FUTBOLAS

GIMNASTIKA
IMTYNĖS
RANKINIS
ČIUOŽIMAS

NARDYMAS
GOLFAS
BEATLONAS
BOKSAS

IŠ PARYŠKINTŲ RAIDŽIŲ TURITE GAUTI ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ. 

Tau reikės: 



GYDYTOJAS

LOGINIS IŠŠŪKIS

Saulėtą dieną gydytojas sugalvojo pasivaikščioti parke. Saulė taip stipriai švietė, kad 
ant žemės net buvo galima įžiūrėti ryškų gydytojo šešėlį. Surask, kuris iš keturių šešėlių 
priklauso gydytojui ir apibrauk teisingą atsakymą. Na, o kaip tau atrodo, kodėl netinka 
kiti šešėliai? Kieno jie gali būti? Nepamiršk viską nuspalvinti. 

Tau reikės: 



POLICININKAS

LOGINIS IŠŠŪKIS

Nuspalvink langelius atitinkamomis spalvomis ir sužinosi, kokios profesijos žmogus ir 
kokie daiktai slepiasi. Garsiai įvardink, kas slėpėsi.  Sėkmės!
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Tau reikės: 



ŪKININKAS

MATEMATIKA

IR

Ūkininkas turguje pirko triušių ir ančių. Visi įsigyti gyvūnai kartu turi 10 galvų ir 30 kojų. 
Kiek triušių ir kiek ančių įsigijo ūkininkas?

Kad tau būtų lengviau suskaičiuoti, nusipiešk, kiek reikia triušių ir ančių.

Tau reikės: 



METEOROLOGAS

MATEMATIKA

Jei šviečia saulutė. Išeik į lauką arba namuose surask saulės apšviestą vietą. Atsistok 
ir surask savo šešėlį. Pasisukinėk, ar šešėlis keičiasi? O dabar pabandyk jį išmatuoti ir 
užpildyk lentelę. 

ŠEŠĖLIS

MANO ŠĖŠĖLIO 
ILGIS

MAMOS 
ŠEŠĖLIO ILGIS

TĖČIO 
ŠEŠĖLIO ILGIS

BROLIO/SESĖS 
ŠEŠĖLIO ILGIS

ILGIS
DELNIUKAIS

ILGIS
PĖDUTĖMIS

ILGIS
PASIRINKTA 
KALADĖLĖ

ILGIS
MĖGSTAMIAU-
SIU ŽAISLIUKU

ILGIS
CENTIMETRAIS

Kieno šešėlis ilgiausias ir kodėl?

Kieno šešėlis trumpiausias ir kodėl?

Kodėl atsiranda šešėlis?

Tau reikės: 



VAIRUOTOJAS

MATEMATIKA

Atspėk, kas ką vairuoja. Suvesk linija teiginį su tinkama transporto priemone. Transporto 
priemones nuspalvink.

Jonukas skuba, kai 
kyla gaisras.

Petriukas skuba, kai 
žmonės serga.

Tomukas skuba, kai 
įvyksta avarija.

Ievutė vairuoja didelę 
mašiną, kuri veža žmones 
į darbą, mokyklą.

Tau reikės: 



METEOROLOGAS

EKSPERIMENTAI

Pagalvokite, iš kokių priemonių namuose galite pasigaminti orų stebėjimo ka-
lendorių? Pvz., iš kartoninės dėžės, popieriaus lapelių, skalbinių segtukų, spalvotų 
kamštelių ir pan. 

Kaip tai galėtų atrodyti:

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS2
1 3

MŪSŲ ŠEIMOS KALENDORIUS

Kaip žymėti orus? 

Ant lapelio ryte parašyk savaitės dienos pavadinimą ir dienos numerį – prisek 
segtuku. Jei moki  – prisek lapelį ir su metais bei mėnesio pavadinimu. Pažiūrėkite 
pro langą – koks oras? Pagal tai pasigamink orų korteles – arba iš lapelių, arba iš 
kamštelių. Jei saulėta – geltona detalė, jei apsiniaukusi diena – pilka ir pan. 



ASTRONAUTAS

EKSPERIMENTAI

 „Oro balionas“ - smagus vaikų ir tėvų eksperimentas oro 
erdvių „užkariavimams“ (būsimiems astronautams).

Priemonės, kurių reikės:
 • Plono polietileno maišeliai arba statybinė plėvelė;
 • Oro baliono dalies trafaretas (kad būtų patogiau išsikirpti vienodas detales);
 • Lipni juostelė (siauros);
 • Popieriaus (plono) juostelė oro baliono apačios sutvirtinimui ir suformavimui;
 • Plaukų džiovintuvas.

Oro baliono išma-
tavimus galima 
pasirinkti  patiems 
– nuo pavyzdžio 
dydžio iki žmogaus 
ūgio ilgio detalių 
(naudojant staty-
binę plėvelę). 

1. Iš plono polie-
tileno iškerpamos 
8 oro baliono de-
talės;

2. Detalės tar-
pusavyje suklijuo-
jamos siaura lipnia 
juostele;

3. Suklijuoto oro 
baliono apačia 

sutvirtinama plono 
popieriaus

juostelės žiedu.   

4. Išbaigtas oro 
balionas pripil-
domas šilto oro 
plaukų džiovin-
tuvu.

TAI ATLIEKAMA 
TIK SU TĖVELIAIS!

DARBO EIGA:



VIRĖJAS

MENAS

Naudodami plastiliną pasigaminkite mėgstamiausią picą.
Tau reikės:
popierinio rankšluoščio ritinėlio, plastilino, spalvoto kartoninio popieriaus, žirklių, sausų 
klijų, guašo, vandens, teptuko.

Darbo eiga:

1. Iš kartoninio popieriaus išsirenkame norimą picos pado spalvą.
2. Išsikerpame trikampį per visą lapo dydį. 
3. Ant trikampio krašto klijuojame popierinio rankšluoščio ritinėlį, kaip pavaizduota 
pavyzdyje:

MĖGSTAMIAUSIOS PICOS GAMYBA

4. Ritinėlį guašu nudažome tokia pat spalva, 
kokią pasirinkome picos padui. 
5. Picos ingridientams reikės plastilino. Iš jo lipdome norimus 
maisto produktus, pvz: pievagrybius, svogūnų žiedus, sūrį, 
alyvuoges, dešrytę, pomidorų skilteles...
6. Galima panaudoti įvairias kruopas, sagutes, burbuliukus pabarstymui ant picos. 
7.      Nulipdytus ingridientus klijuojame ant picos pado ir dekoruojame kaip norime.

Ritinėlis iš 
rankšluostinio 
popieriaus   


