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Balandžio 1-oji –
Tarptautinė melagių ir juokų diena.
Išdaigų ir juoko diena nuo seno yra minima ne tik 

Lietuvoje, bet ir Europoje. Seniau „melagio, arba šido, 
diena“ buvo siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės 

tiems metams būrimu. 
Šią dieną „Sveiki linksmuoliai“  sužinojo, kaip ši šventė 

atsirado ir kokios šios šventės tradicijos įvairiose 
Europos šalyse.



Išvyka į virtualųjį teatrą. Naisių vasaros 
spektaklio „Melagių pilis“ peržiūra.

https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI



Naisių vasaros teatro muzikinė, 
žaisminga inscenizacija pagal 
Vytautės Žilinskaitės kūrinį 

„Melagių pilis“ suteikė vaikams  daug 
teigiamų emocijų.



Ar vaikiškose knygose slepiasi juokas?
Žinoma, kad TAIP!

Visą mėnesį mokiniai skaitė Tomo Dirgėlos 
knygas, 

o įdomiausias vietas pristatė klasės draugams 
pasinaudodami Scratch programa.

O kodėl Tomo Dirgėlos knygas? Nes...



Autorius, noriai bendraudamas su savo 
skaitytojais, kuria patrauklius tekstus. 

Pagrindiniai jo kūrybos bruožai –
įtraukiantys siužetai, įdomūs veikėjai, geras 

humoras ir juokingos situacijos.
Tomas Dirgėla tiki juoko galia. 











Skaitydama knygą „ Apie raganos Šiokiostokios vaikus“ 
jaučiau džiaugsmą. Jogailė.

Siūlau perskaityti T.Dirgėlos knygą 
„ Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla“.

Prilaikykite pilvus, nes juoksitės kaip reikiant! Emilė

Man labiausiai patiko senelis Rapolas, nes kiekvieną kartą, 
kai jis darydavo arbatą vis sumaišydavo arbatų rūšis ir tai 

man buvo labai juokinga.  Beata.



Socialiniai – emociniai žaidimai 
„Prajuokink draugą“.



Dalyvavome Kauno miesto įstaigų renginyje – parodoje
„Linksmasis fizinis pratimas“.

Pratimus galima atlikti labai linksmai.



Projektas: “Stiprūs, vikrūs ir laimingi!” 
Kartu su visa mokykla dalyvavome 

projekte, prisiminėme fizinio judėjimo, 
taisyklingo kvėpavimo ir reguliaraus 

sporto svarbą dalyvavome linksmojoje 
Zumbos treniruotėje.





Balandžio 29-oji Tarptautinė šokio diena.
"Leiskite mums skaityti ir leiskite mums šokti. Šie du 

nukreipimai niekada nedaro jokios žalos pasauliui." /Voltaire/



https://www.facebook.com/107569771065632/videos/2287751390454
51/?t=44

Šokio judesys pakelia nuotaiką, pralinksmina, gerina 
savijautą. Šokis padeda išreikšti jausmus.



Juokas – vaistas nuo visų ligų.
Dažniau juokimės ir likime sveiki.
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