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LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS

- Laba diena ,,Kiškučiai“. Aš svogūnėlis Čipolinas. Už lango pavasaris, 
žaluma, o man liūdna. 
Šiandiena noriu Jūsų paprašyti padėti man  susirasti draugų mažųjų 
čipolinukų.  
Tikiuosi sutinkate man padėti, nes pavasaris ir aš nenoriu būti vienas. Tai 
imkitės darbo visi drauge savo namučiuose, su savo artimaisiais.
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LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS
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"Kiškučių" grupės nuotolinio ugdymo veikla. Atlikdami įvairias užduotis, vaikučiai ugdysis 
šias kompetencijas: Pažinimo kompetencija: 

5. Sveikatos kompetencija. Fizinis 
aktyvumas – tikslingai, skirtingu 
ritmu atlieka įvairius pratimus. 
Geriau derina akies-rankos, 
abiejų rankų ir kojų judesius. 

6. Komunikuoja su šeimos nariais, 
klauso, skaito, rašo, lavina akies 
ir rankos koordinaciją, sukaupia 
dėmesį. 

7. Meninis ugdymas. Kūrybiškai  ir 
savarankiškai atlieka užduotis, 
megaujasi darbo rezultatais. 

4.Mokėjimas mokytis – klausia, 
domisi, atidžiai stebi, bando.  

1.Aplinkos pažinimas – atpažįsta, 
pavadina aplinkoje esančių 
daiktų, reiškinių pokyčiais, domisi 
jais.

2.Tyrinėjimas - atsargiai elgiasi su 
daiktais ir rodo susidomėjimą, 
stengiasi išbandyti, atlikti 
užduotį.3.Skaičiavimas ir matavimas – 

tapatina daiktus pagal formą, 
dydį, pradeda įsidėmėti 
pagrindines savybes, skaičiuoja, 
lygina daiktų grupeles, žymi 
skaitmenimis, sprendžia logines 
užduotis.



Paprašykite mamos, kad leistų 
pasiimti namuose esančius 
svogūnus ir juos suskaičiuokite, 
išrikiuokite didėjančia ir mažėjančia 
tvarka ir raskite didžiausius ir 
mažiausius, sužinokite kurių 
daugiau. Išrinkite labiausiai jums 
patinkantį svogūnėlį. Priklijuokite 
jam akytes ir kitas veido dalis, 
papuoškite jį kaip tik norite.

SVOGŪNAS - ČIPOLINAS 
2020 - 03 - 30
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Pasikalbėk su tėveliais apie 
svogūno naudą žmogaus 
gyvenime, tai sužinoti galite 
internete. 

Tuomet, kad svogūnėliui būtų 
jauku paskaitykit jam 
eilėraštuką ir parodykit jude-
sius. Jei išmoksit mintinai bus 
puiku.

ČIPOLINAS, BURATINAS
IR VISI VAIKAI MANKŠTINAS.
ATSITŪPK, ATSISTOK
DAR KARTELĮ TŪPK IR STOK, 
APSISUKI RATELIU, 
PASISVEIKINK SU DRAUGU

SVOGŪNAS - ČIPOLINAS 
2020 - 03 - 30

SVOGŪNAS - ČIPOLINAS 
2020 - 03 - 30

Paimkite ne didelį stiklainį (jį 
galite papuošti), pripilkite 
vandens ir įmerkite svogūną.

Pasidarykite kortelę iš lapo 
(perlenkite lapą pusiau), ant jo 
užrašykite 
SVOGŪNAS-ČIPOLINAS ir datą. 
Paskui toje kortelėje reikės 
žymėti pastebėtus svogūno 
pokyčius.

Nupiešk savo pasodintą svogūną. 
Paskui iš visų piešinių galėsi 
padaryti parodą.

LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS



KASDIEN 
PASIMANKŠTINKITE SU 

ČIPOLINO EILĖRAŠTUKU, 
JĮ ATLIKITE 3-4 KARTUS 

KARTU SU ŠEIMA :)

ČIPOLINAS, BURATINAS
IR VISI VAIKAI MANKŠTINAS.

ATSITŪPK, ATSISTOK
DAR KARTELĮ TŪPK IR STOK, 

APSISUKI RATELIU, 
PASISVEIKINK SU DRAUGU.
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2020 - 03 - 30
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Stebėkite svogūno pokyčius 
ir žymėkite kortelėje.

Paskaitykite Dovydo 
Gansausko eilėraštį  
ČIPOLINAS arba paklausyk 
jo kaip skaito artimieji...

Suskaičiuokite kiek Čipolinas 
turėjo brolių ir visus vardus 
nukopijuokite lape. 

Pasimokykite juos greitai 
taisyklingai ištardami kartu 
su savo artimaisiais.

Dabar parašykite žodį 
ČIPOLINAS didžiosiomis ir 
mažosiomis raidėmis 
rašydami žemyn po vieną 
raidę.
Parašykite raideles eilutėse 
per visą lapą, kiekvienai 
eilutei galite pasirinkti norimą 
pieštukinę spalvą.

Č č Č č...
I i I i...
P...
O...
L...
I...
N...
A...
S...

Paklausykite dainos apie 
Čipoliną:
Saulius Mykolaitis - 
Čipolino Daina

https://www.youtube.com
/watch?v=O9lWgf8KYvM

Suskaičiuokite eilutėse 
raides ir parašykite jų skaičių, 
kurioje eilutėje yra 
daugiausia raidžių skaitmenį 
apibrėžkite raudonai, o 
kurioje mažiausiai - žaliai. 

Pasimankštinkite su pirmos dienos eilėraštuku, jį atlikite 
3-4 kartus kartu su šeima :)

LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS



 DOVYDAS GANSAUSKAS

ČIPOLINAS

SVOGŪNĖLIS ČIPOLINAS
BUVO BROLIS ČIPOLETO

ČIPOLOTO, ČIPOLUČO, ČIPOLATO, ČIPOLOČO
IR MAŽIUKO ČIPOLUTO

PASISLĖPUSIO UŽ PLUTOS,
KURIĄ PAMETĖ BOBUTĖ VAKAR.

 
TOKS JAU MANO PRIGIMIMAS

- RYŠULĖLIS IR LAZDA.
- SVOGŪNĖLIS ČIPOLI-I-NAS

NEPRAŽŪVA NIEKADA.
 

VISI BROLIAI: ČIPOLETAS
ČIPOLOTAS, ČIPOLUČAS ČIPOLATAS, ČIPOLOČAS

IR MAŽIUKAS ČIPOLUTAS
SAKĖ TĖVUI ČIPOLONEI

PRIEŠ IŠVYKDAMI KELIONĖN:
"SVOGŪNĖLIS ČIPOLINAS TAU PADĖS!"

 
TOKS JAU MANO PRIGIMIMAS

- RYŠULĖLIS IR LAZDA.
- SVOGŪNĖLIS ČIPOLI-I-NAS

NEPRAŽŪVA NIEKADA.
 

TOKS JAU MANO PRIGIMIMAS
- RYŠULĖLIS IR LAZDA.

- SVOGŪNĖLIS ČIPOLI-I-NAS
NEPRAŽŪVA NIEKADA.

 
POMIDORAI IR CITRONAI

IR VISI PIKTIEJI PONAI
SU SVOGŪNAIS SUMAIŠYTI, GRIETINĖLE APTAŠKYTI

IŠ PILIES BUS IŠVARYTI
- REIKIA TVARKĄ PADARYTI

JAU VISIEMS ĮGRISO PRIESPAUDĄ KENTĖT!
 

TOKS JAU MANO PRIGIMIMAS
- RYŠULĖLIS IR LAZDA.

- SVOGŪNĖLIS ČIPOLI-I-NAS
NEPRAŽŪVA NIEKADA.
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Stebėkite svogūno pokyčius 
ir žymėkite kortelėje.

Įminkite mįslę ,,Ponaitis su 
šimtu kailinaičių, kai 
nusirengia visi verkia. Kas?”

Parašykite žodį SVOGŪNAS 
žemyn eilute po vieną 
raidę žemyn.

Patys parašykite visą eilutę 
savo sugalvotų žodžių su 
tomis raidėmis. Jei jų   
nesugalvoji ar nemoki pats 
parašyti, surask kokioje 
nors knygutėje ir 
nukopijuok. Pvz.:

S - saulė, sala, skėtis, 
sauja...
V - vaikas, vanduo, 
veidas... 
O - oras...
G
Ū
N
A
S

Darbar pasirinkite vienos 
eilutės žodžius ir 
pasakykite juos garsiai, 
skaičiuodami kiek 
skiemenų, koks pirmas, 
antras, kiek garsų ir 
raidžių. 

Paprašykite svogūno jį 
apžiūrėkite iš išorės, 
perpjaukite per pusę(su 
tėvelių leidimu ir priežiūra), 
pauostykite, paragaukite. 
Pasakykite, ką matote, 
jaučiate, užuodžiate. 

Popieriaus lape sukurkite 
ornamentą, dėdami 
puselių atspaudus 
pamirkytus į akvarelinius 
ar guašo dažus. Po darbo 
sutvarkykite darbo vietą.

Pasimankštinkite su pirmos dienos eilėraštuku, jį atlikite 
3-4 kartus kartu su šeima :)

LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS



Popieriaus lape sukurkite 
ornamentą, dėdami svogūno 
puselių atspaudus pamirkytus į 
akvarelinius ar guašo dažus. 
Po darbo sutvarkykite darbo 
vietą.

kūrybinės dirbtuvės
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Stebėkite svogūno pokyčius 
ir žymėkite kortelėje. Dar 
kartą apsvarstyk ko reikia 
augalui, kad jis augtų.

Pasidaryk Čipoliną iš 
tualetinio popieriaus 
ritinėlio ar kitų medžiagų. 

Sugalvok pasaką 
pradedant žodžiais 
,,Gyveno Kuršėnų mieste 
Čipolinas. Jis - mano 
draugas. Vakar 
jis……………..”. 

Pabandyk užrašyti 
savarankiškai, arba 
paprašyk, kad padėtų 
užrašyti.

Judrus žaidimas ,,Čipolinas 
ir skaitmenys“. Ant grindų 
ratu sudėk lapus su 
skaitmenimis nuo
1 iki 20, ne eilės tvarka. 
Smagiausia žaisti su šeimos 
nariais ir greitai. Vienas sako 
skaičių,
kitas ten deda Čipoliną. 
Laimi mažiausiai 
greičiausias ir nesuklydęs.

Suskaičiuok savo pasakos 
veikėjus ir piešk juos 
pasirinktomis spalvomis. 

Pasimankštinkite su pirmos dienos eilėraštuku, jį atlikite 
3-4 kartus kartu su šeima :)

LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS
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Stebėkite svogūno pokyčius 
ir žymėkite kortelėje. Jei jau 
matosi pokyčiai, piešti ant 
kortelės.

Loginių užduočių 
sprendimas:
ą) Mama pasodino 12 
svogūnų, aš 5. Kiek svogūnų 
pasodinta iš viso?  
b) Mama  krepšelyje turėjo 
10 svogūnų, tėtis  3 
supjaustė, močiutė 5 
pasodino. Kiek svogūnų liko 
krepšelyje?
c) Tadas turėjo 2 mašinas. 
Jose buvo po 5 maišus 
svogūnų. Kiek iš viso mašinos 
vežė maišų?

Surasti savo kambaryje 
skritulio, apskritimo ir rutulio 
formos daiktų ir taisyklingai 
nusakyti šių formų 
pavadinimus. Suskaičiuoti,  
kurių radote daugiau 
parašyti skaitmenis ir padėti 
ženklą tarp jų  > (daugiau ši 
pusė  > mažiau ši pusė).

Paklausyk sekamos 
pasakos iš knygos apie 
Čipoliną  arba žiūrėk filmą 
iš senosios animacijos.
Vaikams.lt > Filmukai > 
Čipolinas

senoji 
animacija

Pasimankštinkite su pirmos dienos eilėraštuku, jį atlikite 
3-4 kartus kartu su šeima :)

LABAS, 
AŠ SVOGŪNĖLIS

Apibrėžk skritulio trafaretą 
(stiklainio dangtelį, pieno 
pakelio kamštelį ir kitus 
namuose rastus apvalius 
daiktus) ir gautus skritulius 
užbrūkšniuokit tiesiomis, 
pasvirusiomis ir vingiuotomis 
linijomis su pasirinktomis 
spalvomis. 
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GRAŽAUS 
SAVAITGALIO
JUMS LINKI

Ir toliau savo svogūnėlį ČIPOLINĄ 
globokite ir fiksuokite pasikeitimus.
 
GERBIAMI TĖVELIAI IR GLOBĖJAI, 
SIEDKDAMI ABIPUSIO 
BENDRADARBIAVIMO, PRAŠOME 
VYKSTANČIAS VEIKLAS 
NUFOTOGRAFUOTI IR NUOTRAUKAS 
AR VAIZDO ĮRAŠUS SUKELTI Į MŪSŲ 
,,KIŠKUČIŲ GRUPĖ“ PASKIRĄ.    

DĖKOJU. GRAŽAUS LAIKO IR 
SVEIKATOS JUMS VISIEMS. 


