
ŽAIDŽIAM NUOTOLINIU BŪDU 

,,Slapukas šaltukas. Snaigės šoka snaigių šokį,,” 

Žiema – vienas iš keturių metų laikų, trunka tris mėnesius: gruodis, sausis ir vasaris. 
Ji pasižymi žemesne oro temperatūra ir trumpesnėmis dienomis, nei kitais metų 
laikais, dažnai iškrenta sniegas.  

Žiemos pavojai : https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk 

 

Išmokime nupiešti besmegenį: 

https://www.youtube.com/watch?
v=ofF3XDlneM8

Sniego senis 
Jau žiemužė už langų. 
Pažiūrėkit, kaip gražu! 
Tokią baltą, šaltą žiemą 
Aš skubu, lekiu į kiemą. 

Sniego senį nulipdysiu 
Ir kieme jį pastatysiu. 
Te kieme gražiai stovės, 
Žvirbliai aplink jį čirškės. 

Vienas du, vienas du 
Besmegenį ritinu. 
Du angliukai – tai akutės, 
Akmenukai – tai sagutės. 

Rausvą morką įstatau  – 
Tvirtą nosį padarau. 
Į rankas dedu jam šluotą, 
Tegu laiko tvirtą kotą. 

Stovi senis vidur kiemo, 
Džiaugiasi per visą dieną, 
Kad žiemužė mūs balta  
Ir labai labai šalta.

https://www.youtube.com/watch?v=ofF3XDlneM8
https://www.youtube.com/watch?v=ofF3XDlneM8
https://www.youtube.com/watch?v=StIZRdjv2Zk


Metas pasakoms: 

• “Besmegenis laiškanešys” - https://www.youtube.com/watch?v=LejxSebu56U 
• Hanso Christiano Anderseno pasaka „Sniego senis”. Skaito aktorius Vytautas -  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002720344/sniego-senis 
• “Sniego senis ir sniego šunelis” - https://www.youtube.com/watch?v=X--

LQkRUa90 

Suraskime vienodas figūrėles ir nuspalvinkime tiek rutuliukų, kiek radote 
figūrėlių: 

https://www.youtube.com/watch?v=LejxSebu56U
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1002720344/sniego-senis
https://www.youtube.com/watch?v=X--LQkRUa90


Suraskime vienodus senio besmegenio veidukus:  
 



Fotografijos rėmelis: 

Priemonės: 
• Spalvotas popierius; 
• Viengartinė popierinė balta lėkštutė; 
• Klijai; 
• Žirklės; 
• Pagaliukas; 
• Fotoaparatas. 

Ant spalvoto popieriaus nusipiešiame senio besmegenio skrybėlę, ir ją iškerpame. 
Padailinkime ją įvairiausiais aksesuarais. Iš popierinės lėkštelės iškerpame viduriuką. 
Prie lėkštelės rėmelio priklijuojame skrybėlę ir pagaliuką. O dabar smagiausia dalis, 
nusifotografuokime lyg būtume seniai besmegeniai!  



Sujunkime skaičiukus: 



Teisingai užpildykime senius besmegenius, suraskime vienodą skaičių: 



Apvedžiokime linijas: 



Muzikinė pertraukėlė: 
“Besmegeniai” - https://www.youtube.com/watch?v=swIE6FQQVcA 
“Sniego senio pokštai” - https://www.youtube.com/watch?v=Qm9cvx5NAAQ 
“Sniego Senio Šeima” - https://www.youtube.com/watch?v=Ax8VB8io8NA 
Vaikų žiemos diskoteka - https://www.youtube.com/watch?v=lSZl-3qzZOY 

Vardas - sniego senis: 

Priemonės: 
• popieriaus lapas; 
• pieštukas; 
• žirklės; 
• klijai. 

Ant popieriaus lapo nusipiešiame tiek apskritimų kiek raidelių sudaro vardas ir vieną 
papildomą sniego senio veideliui. Taip pat nusipiešiame skrybėlę. Viską išsikerpame 
ant apskritimų užrašome savo vardo raideles. Sumaišome raideles, pabandome 
sudėlioti vardą iš naujo ir suklijuoti kaip senį besmegenį.  

https://www.youtube.com/watch?v=swIE6FQQVcA
https://www.youtube.com/watch?v=Qm9cvx5NAAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ax8VB8io8NA
https://www.youtube.com/watch?v=lSZl-3qzZOY


Suraskime 5 skirtumus: 



Apibraukite teisingą skaičių: 



Lipdom senį besmegenį: 

Priemonės: 
• kojinė; 
• kruopos; 
• žirklės; 
• gumytės; 
• sagos;  
• klijai; 
• markeris; 
• juostelė. 

Į kojinę pripilame kruopų (galim pasinaudoti piltuvėliu, kad kruopos neprabyrėtų 
pilant į kojinę). Pripylus norimą kiekį kruopų užrišame gumyte ir nereikalingą 
kojinės dalį nukerpame. Dar viena gumyte užveržiame per vidurį kojinės. Dabar tik 
liko seniui besmegeniui nupiešti veidelį, priklijuoti sagas ir sugalvoti kokia galėtų 
būti jo skrybėlė bei šalikas. ( https://www.pinterest.it/pin/857935797761083431/ ) 

https://www.pinterest.it/pin/857935797761083431/


Snaigės: 

Priemonės: 
• popierius; 
• žirklės; 
• pieštukas. 

Kvadratėlį popieriaus lenkiame kampu per pusę (kelis kartus). Briaunelės pusėje 
nusipiešiame snaigės kontūrus ir išsikerpame. Išlankstome ir žiūrime kokią snaigę 
pavyko pagaminti.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ua_tS8Zmv8 
https://www.pinterest.it/pin/857935797761136408/  

https://www.youtube.com/watch?v=9ua_tS8Zmv8
https://www.pinterest.it/pin/857935797761136408/


Nuspalvinkime tiek snaigių, koks skaičius parašytas: 

GRAŽIOS IR SNIEGUOTOS ŽIEMOS! 


