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Rugpjūčio mėnesio 
iššūkis:

Oras, saulė ir 
vanduo – geriausi 

mūsų draugai, 

bet... 
(Pagalba sau ir 

draugui)



Tuk! Tuk! 
Tuk!

Taip kas rytą į 
langą vasarėlė 

pabeldžia. 
Sūpuodama medžių 

šakas, 
barstydama nuo 

gėlių rasas,
ji kviečia visus 
išbėgti į kiemą 

ir linksmai praleisti 
dieną!



Skambiai juokias vasarėlė ir 
vilioja dosnumu:

- Ei, pažvelkit, kiek 
aplinkui žydinčių gėlių, 

sirpstančių uogų, didelių 
grybų ir daržovių šviežių! 



Margi drugeliai šoka,

Sparneliais plasnoja.

Žali žiogeliai linksmai 
smuikuoja.

O padūkėlis vėjas

Plaukus šukuoja, 

Skruostus bučiuoja!



Tiek maži, tiek dideli skubame 
džiaugtis ir draugauti su vasara!



„Pelėdžiukų“ 
grupės vaikai 

džiūgauja:  

- Vasarėlė 
atskubėjo pas 

mus ne viena, o 
trimis gerais 

draugais 
vedina: oru, 

saule ir 
vandeniu!



„Pelėdžiukai“ žino, kad 
vasaros oras būna:
šiltas

karštas

tvankus

vėsus

gaivus

šlapias

drėgnas...

Tačiau visiems 
vasariškai malonus!



„Pelėdžiukai“ sako, 
kad vasaros saulė:

didelė

apvali

geltona

ryški

karšta

skaisti

deginanti...

Tačiau žmonių 
labai mylima, nes 

Saulė mūsų Žemės 
mama!



O vasaros vanduo:
šiltas
vėsus
šaltas
gaivus
malonus
gydantis...



Bet kartais dėl vasaros 
oro šėlionių reikia 
nepamiršti tinkamos:

aprangos

avalynės

galvos apdangalų 
(kepurėlių, skarelių, 
skrybėlių ir t.t.)



„Pelėdžiukai“ 
juokiasi:

- O mes oro 
temperatūrą 
pamatuosime 

ir kaip 
apsirengti 

tikrai 
žinosime!



Bet jei oras subjuro

Ir pliaupia lietus,

Po skėčiu 
pasislėpti smagiau

Ne vienam, 

o su draugu!



Tačiau kai vasaros 
oras puikus, 

kiekvienas vaikas 
tampa SUPER 

judrus!

Bet atsitikus 
nelaimei, mažieji 

„Pelėdžiukai“ 

su gysločio lapu 
pirmąją pagalbą 
draugui suteiks 

tikrai pačiu laiku!



Bet jei vasaros saulutė 
karšta, dažniausiai ji 

dar būna pikta.

„Pelėdžiukai“ žino, kad

ant galvos kepurėlė 
turi būti  visada!

Bet jei draugas neturi 
kepurėlės, vaikai sako: 

- Ne bėda!

Štai - popierinė 
kepuraitė! Saugi, 

greita galvelei nuo 
karštos saulutės 

apsauga!



- Bet kaip plauti rankeles

Jei susitepiau aš jas?

- Nusiplauki vandenėliu,

Nusišluostyk rankšluostėliu!

Pažiūrėki, kaip šaunu!

Dingo purvas nuo delnų!



Bet jei vasaros diena karšta

Vandens turėki visada!

Jis vėsins ir gaivins,

Troškulį numalšins!



Jeigu vasara puiki,

Daug pliuškenkis 
vandeny!

Bet jei didelis vaikas 
esi, tai žinoti turi:

• Saugaus elgesio 
prie vandens ir 
vandenyje 
taisykles;

• Besimaudančius 
mažamečius 
vaikus turi 
prižiūrėti 
suaugusieji!



Vasarėle, dar pabūki!

Su manim linksmai 
padūki!

Su tavim praleistas 
laikas,

Kada aš augu 
laimingas, didelis

ir  sveikas!

„Pelėdžiukų“ grupės 
vaikučiai vasaros 

nepamirš ir lauks jos 
sugrįžtant!


