
Sveiki mieli tėveliai, 
 
Tikiuosi, kad visi esate sveiki ir kad neprašytas svečias vardu Covid 19 nelabai smarkiai 
pertvarkė jūsų dienotvarkes.  
Aš taip pat bandau prisitaikyti, bandau įžvelgti teigiamą pusę, atitraukti mintis nuo esamos 
situacijos. Slides pakeičiau į dviračius ir po 2 val. kasdien mėgaujuos Bear Creek Lake Parke, 
praeitą savaitę atradau Chatfield State Parką  (mokamuose parkuose žmonių ženkliai mažiau). 
Susitikimus su žmonėmis pakeičiau į jogą ir meditaciją (anksčiau niekuomet nesurasdavau laiko 
išsiaiškinti kas tai yra), visiškai nevaikštau į parduotuves. Šiai dienai gyvenu taip, o vėliau.... 
pagyvensim - pamatysim.   
 
Šios savaitės nauja raidė ir garsas G, tema: "Mikrobai puola. Kaip nuo jų apsisaugoti". 
Šį kartą stengiausi palengvinti jums darbą ir įdėjau daugiau video medžiagos, kuri animuotai ir 
linksmai padės vaikučiams nagrinėti savaitės temą. Labai džiaugiuosi atradusi šią medžiagą, 
todėl, kad ji nuostabiai atitinka pagal amžių. Tikiuosi vaikčiams taip pat patiks. Taip pat šį kartą 
jums nebereikės skaityti pasakos, suradau pasakėlę, kuri šauniai įgarsinta profesionalų. Rankytės 
lavinimo pratimai knygelėje "Mano raidės" - G raidelės užduotys.  
 
Tačiau prisiminkite, kad šiame amžiuje vaikučiai gali susikaupti vienai veiklai tik 15-20 
minučių. Todėl, jei visas veiklas atliksite per vieną dieną, rekomenduoju atlikti taip, kaip 
sunumeravau: Ryto ratas, Rankytės lavinimo užduotys, Tema, Darbelis, Pasaka. Atlikite tiek, 
kiek turėsite laiko ir noro. Niekuomet neverskite vaiko ką nors daryti per prievartą, patikėkite, 
bus daugiau žalos nei naudos. Nors šiame amžiuje jie noriai imasi veiklos, tačiau yra ir tai, kas 
jiems nepatinka. Mes visi esame skirtingi, tai normalu. Patikusią veiklą galite kartoti keliatą 
kartų savaitėje. 
 
P.S. Ugdymo inovacijų centras parengė "Orentacinę dienotvarkę šeimoms Covid 19". Prikabinu, 
gal būt kurią nors veiklą pritaikysite savo dienotvarkei? 
 
Visus apkabinu, 
Būkite ir likite sveiki! 
 
 
1. RYTO RATUI 
 
Piratų mankšta: Vaikai atsistoja ir stebėdami filmuką atkartoja judesius. 
https://www.youtube.com/watch?v=Veb2aqddbbk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw&feature=youtu.be 
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2. RANKYTĖS LAVINIMO UŽDUOTYS (Knygelėje) 
3. TEMA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cbZIl9iFHVY&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8&feature=youtu.be 
 
4. IDĖJOS DARBELIUI PRIKABINTOS 
 
5. PASAKA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m2l1GJEWmZ8&list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYm
I0KFU0e&index=3&t=0s 
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