
Šios dienos siūloma veikla: 

Eilėraštukų mokymasis, moko vaikus įsiklausyti ir išgirsti, lavina kalbą, padeda išmokti naujų 

žodžių, taisyklingo tarimo ir kirčiavimo, pajausti ritmą. Lavina susikaupimą ir dėmesį. Rodomi 

judesiai padeda vaikams įsiminti ir išreikšti emocijas. 

SAULYTĖS KARIETA 

Dun, dun, dun (trepsi kojomis) 

Tra ta ta -   (ploja rankomis) 

Dunda rieda 

Karieta. (suka rankas imituojant važiavimą) 

 

Karieta kaip auksas švyti, (plačiai išskėsti rankas) 

Nes važiuoja ten - 

Saulytė! (iškėlus rankas aukštyn, rodyti saulytę) 

Oi, turbūt labai karšta  

Ta saulytės 

Karieta! (piršteliu lyg priliesti ką karštą, ir greit atitraukti) 

Ramutė Skučaitė 

 

Vaikai mėgsta pasakas, jos padeda susikaupti, plečia vaiko žodyną. Vaikui pasaką reikia skaityti 

raiškiai, pasitelkiant judesius. Jei turite knygelę su panašiais paveikslėliais galite parodyti 

paveikslėlių arba juos surasti internete ar nupiešti. 

PASAKA APIE BITUTĘ IR SAULĘ 

Vieną kartą gyveno maža maža bitutė, kuri labai mylėjo saulę. Vieną rytą bitė 

klausia saulės: 

- Saule saulute, ar užauginsi man gėlę? 

- Žinoma, bitute, skrisk į pievą ir paieškok. (Vaikas gali imituoti bitutės skridimą) 

Ir bitė išskrido. Skrenda per vieną pievą – neranda, skrenda per antrą – neranda,  

(imituoti dairymąsi) skrenda per trečią – o ten jau iš tolo gėlytė moja lapeliais ir 

kviečia: 

- Skrisk pas mane bitute, aš turiu tau medaus! 

Bitė priskrido ir ėmė gerti medų...  (Jei turite, galite vaikui duoti palaižyti medaus arba 

imituoti medaus laižymą) gėrė gėrė, pilną pilvelį prigėrė. (Paglostyti pilvelį). O kas liko – 

į kibirėlį surinko. Tada pasakė gėlytei „Ačiū“ ir nuskrido pas kitas gėlytes: antrą, 

trečią, ketvirtą...  (lenkti vaiko pirštukus ir skaičiuoti) Visą dieną taip skraidė kol pilną 

kibirėlį pririnko. 

Vakare bitę pasikvietė saulė ir klausia: 



- Ar matai, bitute, kad jau vakaras atėjo? Laikas tau į namučius ir saldaus 

miegelio... 

- Iš tikrųjų, net nepastebėjau, kad jau vakaras,- atsakė bitutė ir išskrido. 

Bitės namai yra avilys. Priskrido bitė prie avilio... bzzzz – cik - ir įskrido vidun. 

Avilyje bitė turi mažą lovelę ir pagalvėlę.  (Vaikas gali atsigulti į lovytę). Atsigulė bitė 

į lovelę, pasivertė ant šonelio, užmerkė akutes ir saldžiai saldžiai užsnūdo... 
(pasiūlyti vaikui užsimerkti). 

O saulė, matydama kaip gardžiai miega bitutė irgi panoro miego. (čia reikia 

įtikinamai nusižiovaut ) Saulė miega debesėliuose: vieną pasikloja, kitu užsikloja ir 

taip pasislepia. Tada jau saulės niekas nebemato. Visur pasidaro tamsu, nes 

nebesimato saulutės... Tada ateina juoda naktis... 

O kad nebūtų baisu, saulės ir bitutės miegelį visą naktį saugo mėnulis, kuriam 

padeda žvaigždutės, dainuojančios lopšinę. (Galite padainuoti lopšinę) 

 

Jei pasiseks, vaikas gali užmigti  

 

Kartoti eilėraščius ar pasakas galite kasdien, kai vaikas nori. 


