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2021 m. sausio 4 – 8 d. 

Savaitės diena 

 

Siūloma veikla 

Pirmadienis Nuo ko pradėsime šiuos metus?  

Pasikalbėkite su šeimos nariais apie tai, kaip ketinate pradėti šiuos naujus 2021 

metus. Paimkite balto popieriaus lapą ir jo centre įrašykite „Mano tikslai 2021 

metais!“. Aplink surašykite, kokių tikslų sieksite, lapą papuoškite, 

apipavidalinkite ir nepamirškite pasikabinti matomoje vietoje.  

Kartu su šeima paţiūrėkite animacinį filmą apie drąsią mergaitę Gerdą, kuri 

norėdama išgelbėti broliuką Kajų, leidţiasi į tolimą, pavojų ir išbandymų kupiną 

kelionę. Narsi ir kupina gėrio mergaitės širdis padeda jai įveikti visas kliūtis. 

https://www.pasakos.lt/sniego-karaliene-2012/ 

Pagalvok, ar Gerdai pavyko įveikti uţsibrėţto savo tikslo, nupiešk. 

Antradienis „Šventės ir valstybės simboliai“. 

Mokomasis filmukas perţiūrai: 

https://www.youtube.com/watch?v=cefY2ABTNno 

Kūrybinė uţduotis ,,Man labiausiai patinkanti šventė”. 

Trečiadienis „Šok su Keistuoliais“. 

Gerai praleiskite popietę ir pašokite kartu su šeima.  

https://www.youtube.com/watch?v=s7Xj9pXiwcI&list=RDs7Xj9pXiwcI&start_

radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Wafa8wKqY1Q 

Ketvirtadienis Virtuali išvyka į VDU Botanikos sodą.  

Susipaţinkite su nuostabiu augalijos pasauliu. 

https://botanika.vdu.lt/lankytojams/virtuali-kelione 

Penktadienis  Sportas – sveikata. Pasportuokite kartu. 

https://www.youtube.com/watch?v=25Na-

KVEVY8&fbclid=IwAR1HmgK1TuwZhNYtaP3f-ErrhIN6GB9Cx-

CzkYhA9vybFdkA4XgQBF0id5w 
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2021 m. sausio 11 – 15 d. 

 

 

 

Savaitės diena Siūloma veikla 

Pirmadienis Marsiečių mankšta. Sportuokite kartu. 

https://youtu.be/SpvcUfl0Afs 

Linksmasis besmegenis. Kieme nulipdykite Senį Besmegenį. Jį papuoškite 

spalvingu šaliku. Besmegenį nufotografuokite, nuotrauką nusiųskite draugui ar 

klasės mokytojai. 

 

Antradienis Marsiečių mankšta. Sportuokite kartu. 

 https://youtu.be/3LOcjGS_EEg 

Origamis. Išlankstykite pingvinuką.  

https://youtu.be/dXUAroT2Se4 

 

Trečiadienis Sausio 13 d. simbolis „Neuţmirštuolė“. Nupieškite simbolį.  

Marsiečių mankšta. Sportuokite kartu.    

 https://youtu.be/CnXkopDxOTU 

 

Ketvirtadienis Apsilankykite  Lietuvos aviacijos muziejuje. Virtualus turas.   

https://turai.limis.lt/aviacija-lt/ 

Marsiečių mankšta. Sportuokite kartu.     

https://youtu.be/UjNbluDivgI 

 

Penktadienis  Apsilankykite Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Virtualus 

turas „Valdovų rūmai“. 

 https://3dvilnius.lt/valdovurumai/ 

Marsiečių mankšta. Sportuokite kartu. 

https://youtu.be/4Ar9fmOHODw 
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2021 m. sausio 18 – 22 d. 

 

 

 

 

Savaitės diena 

 

Siūloma veikla 

Pirmadienis 

 

Pasimankštinkite drauge. Mankšta. 

 https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg 

 

Antradienis 

 

Ţiemą paukščiukams šalta ir jie alkani. Kartu su tėveliais ar broliais/seserimis 

pagaminkite jiems lesyklėlę. 

 https://youtu.be/9DKzHucqY1I 

 

Trečiadienis 

 

Paţiūrėkite šiuos filmus apie saugų elgesį. Su tėveliais aptarkite, ar visi 

elgiatės saugiai, o jei ne, pagalvokite, kaip kasdien galite elgtis saugiau. 

https://youtu.be/rolpADY3LQk 

https://youtu.be/Sbghk_4qWAA 

https://youtu.be/YKfL4lFt_Bc 

 

Ketvirtadienis 

 

Perskaitykite bent 10 savo pasirinktos knygos puslapių. Perskaitę trumpai 

papasakokite tėveliams ar kitiems namiškiams, apie ką skaitėte ir kas 

labiausiai patiko. 

 

Penktadienis 

 

Animacinio filmo „Batuotas katinas“ perţiūra. Paţiūrėję filmą, pamėginkite 

nupiešti Jums labiausiai patikusį filmo įvykį ir papasakokite tėveliams ar 

kitiems namiškiams, kodėl jis patiko. 

Filmo nuoroda: https://youtu.be/WKzoED5m_t8 
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2021 m. sausio 25 – 29 d. 

 

 

Savaitės diena 

 

Siūloma veikla 

 

Pirmadienis 

 

Pasiklausykite arba perskaitykite eilėraščius apie ţiemą ir juos iliustruokite. 

Sukurkite knygą ,,Ţiemos pasaka”. 

 

 

Antradienis 

 

Atvirukas. Lankstykite ir komponuokite lape. 

http://krokotak.com/2018/12/paper-winter/ 

 

 

Trečiadienis 

 

Animacinio filmo apie ţiemą perţiūra ir aptarimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8 

Nupieškite piešinį „Saugus elgesys ţiemą“. 

 

 

Ketvirtadienis 

 

Animacinio filmo „Stebuklai vidurdienį“ perţiūra ir aptarimas. Labiausiai 

patikusį filmo nuotykį nupieškite ir papasakokite apie jį šeimos nariams. 

 

 

Penktadienis 

 

Dainuokite kartu apie baltą ţiemą. Klausykitės ir mokykitės. 

https://www.youtube.com/watch?v=hk_xhZowceE&list=RD0pf8ZfB7NfY&ind

ex=4 

https://www.youtube.com/watch?v=b5wiMlc3gEE&list=RD0pf8ZfB7NfY&ind

ex=7 

https://www.youtube.com/watch?v=eqw9ypYzdF8&list=RD0pf8ZfB7NfY&ind

ex=36 
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2021 m. vasario 1 – 5 d. 

 

Savaitės diena 

 

Siūloma veikla 

 

Pirmadienis 

 

Smagi mankšta - šokis 1. https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI 

Virtuali pamoka „Pasikalbėjimas su jūra. Ir savimi.“  

https://www.youtube.com/watch?v=J_CE0Ecf8dk 

O kokia kriauklė Jums pati graţiausia? Nupieškite ją, nufotografuokite ir 

pasigroţėkite kartu su klasės draugais. 

 

 

Antradienis 

 

Smagi mankšta – šokis 2. https://www.youtube.com/watch?v=2PTsNzZVlCo 

Lankstykite ţuvytę.  https://www.youtube.com/watch?v=sLXB7EOI5MI 

Sukurkite darbą ,,Akvariumas”, nufotografuokite  ir pasidalinkite nuotraukomis su 

klasės draugais. 

 

 

Trečiadienis 

 

Smagi mankšta - šokis 3. https://www.youtube.com/watch?v=ayWUcybFbeI 

Lietuviška animacija vaikams. https://www.youtube.com/watch?v=toFTNHT4Oh4 

Suţinok,  kaip kuriama animacija. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcEu1U8Ptkw 
 

 

Ketvirtadienis 

 

Smagi mankšta - šokis 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ&feature=emb_logo 
Virtuali edukacija „Greta Alice piešia vaikams“. 

https://www.youtube.com/watch?v=C456LwM5loo 

Pabandykite ir Jūs nupiešti krokodilą, jį nufotografuokite  ir surenkite krokodilų 

parodą su klasės draugais. 

 

 

Penktadienis 

 

Smagi mankšta – šokis 5. 

 https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg 

Vasario 5-oji – Duonos diena. Su artimaisiais pabandykite išsikepti bananinės 

duonos su šokolado gabaliukais. Receptas štai čia: 

https://www.youtube.com/watch?v=71JbVBT65fo . Skanaus! 
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2021 m. vasario 8 – 12 d. 

 

 

Savaitės diena 

 

Siūloma veikla 

 

Pirmadienis 

 

Sporto daina. Linksmoji mankšta. 

https://youtu.be/Z_WKv9k0umM 

„Pasaka apie išdaigų fėją” iš knygos „Miglų slėnio Fėjų pasakos”. 

https://youtu.be/5K1St3xJvX0.  Pasaką pasekite šeimos nariams.  
 

 

Antradienis 

 

Linksmoji mankšta. 

 https://youtu.be/WweuZjkVtO4 

Pieškite kartu su iliustruotoja Ieva Babilaite. Virtuali edukacija: Ieva 

Babilaitė piešia vaikams.  

https://www.youtube.com/watch?v=2s4jqYwTjkk 
 

 

Trečiadienis 

 

Blynai „Širdelės". 

https://www.receptai.lt/receptas/blynai-sirdeles-7057 

Kartu su tėveliais iškepkite blynus. Paskanaukite, o nuotraukas atsiųskite 

klasės mokytojai. 

 

Ketvirtadienis  

Mankštinkitės kartu. 

 https://youtu.be/AEAM-Dx7TKI 

Pradţiuginkite artimuosius Valentino dieną. Pagaminkite dovaną šeimos 

nariams. 

 http://krokotak.com/2019/01/for-you/ 

 

 

Penktadienis  

 

Pasaka apie Lietuvą. 

https://youtu.be/ER4K3cZRcnk 

Paklausykite įrašo ir nupiešk piešinį „Laisvės paukštelis“. 

Piešinio nuotrauką nusiųskite draugams ar klasės mokytojai. 
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2021 m. vasario 22 -  26 d. 

 

Savaitės diena Siūloma veikla 

 

Pirmadienis 

 

Pasimankštink. Rytinė Marsiečio mankšta vaikams pirmadieniui: 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs 

Paţiūrėk eiliuotą J. Marcinkevičiaus pasaką „Grybų karas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=sHQM8SiI15Y 

Pagalvok, dėl ko grybai kariavo. Kada jie elgėsi tinkamai, o kada ne? 

Antradienis 

Pasimankštink.  Rytinė Marsiečio mankšta vaikams antradieniui:  

https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg 

Paţiūrėk laidą apie vieną iš svarbiausių ţmogui profesijų. 

https://www.youtube.com/watch?v=l49DpxdcjVI 

Nupiešk, kuo tu norėtum būti uţaugęs (-usi) ir pagalvok kodėl. 

Trečiadienis 

Pasimankštink.  Rytinė Marsiečio mankšta vaikams trečiadieniui:  

https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU 

Paţiūrėk vaikų kurtą filmą „Legenda apie Vilniaus atsiradimą“. 

https://www.youtube.com/watch?v=0h76YKiPnWI 

Pagal pateiktą pamoką video medţiagoje pabandyk pasigaminti Gedimino 

pilies muliaţą. Nuorodą rasi po šiuo paaiškinimu. 

https://www.youtube.com/watch?v=_cxQ4kMAPwA 

Ketvirtadienis 

Pasimankštink.  Rytinė Marsiečio mankšta vaikams ketvirtadieniui:  

https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI 

Kartu su tėvelių pagalba pabandyk atlikti keletą eksperimentų, kurie tau padės 

ne tik gyvenime, bet ir suteiks daug gerų emocijų bei suţadins smalsumą. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE&t=66s 

Penktadienis 

Pasimankštink.  Rytinė Marsiečio mankšta vaikams penktadieniui:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw 

Paţiūrėk filmą „Ţiemos pavojai“. Pagalvok, kodėl svarbu laikytis saugumo 

taisyklių pramogaujant ţiemą. Stenkis jų nepamiršti ir jų laikytis ţaidţiant ir 

būnant lauke. 

https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk&t=274s 
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