
UGDYKIME KARTU     
 

Data -   Kovo 30d. – Balandžio 3 d. 

Savaitės tema - „Paukščiai sugrįžo“  

Tikslas: Stebėti parskrendančius paukščius, sudarant galimybes juos stebėti gamtoje, knygų iliustracijose, 

fotografijose, enciklopedijose. Ugdyti gamtosaugos  jausmus. 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 

 

Pasikalbėkite apie parskrendančius paukščius- varnėnus, pempes ir kitus ką 

pamatysite. 

Klauskite kaip jie atrodo, iš kur parskrenda, kodėl parskrenda. Pakalbėkite apie  

paukščių išvaizdą, išvardinkite kūno dalis ir visą kita kas vaikui bus įdomu. 

 

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR KITOS 

ISTORIJOS 

Pasimokykime eilėraštį:  

Naują gražų inkilėlį obelaitėn mes įkėlėm. 

Inkilėlis naujas šviečia, į namus varnėną kviečia. 

Nepasieks jo katinėlis, nes labai aukštai įkėlėm. 

Ir varnėnas bus ramus: jis turės saugius namus. 

 

Paskaitykime  apie paukščius enciklopedijose, aptarkime paveikslus: „Mikės 

Pūkuotuko enciklopedija. Gyvūnai. II skyrius. 56 psl.(Egmont,2006). Dar galite 

pasidomėti - https://www.knygos.lt/lt/knygos/1000-idomiausiu-vaiku-klausimu--ka-

vaikai-nori-zinoti/ 

PAŽAISKIME 

 

Pažintinis žaidimas ,, Mąstyk“ – įvardinant kambaryje esančius daiktus, pvz: langas – 

stiklinis, ąsotis-molinis ir pasakyti jų formas, suskaičiuoti tokios pat formos daiktus.    

Imitacinis žaidimas – imituoti ir pamedžioti paukščių balsus ir judesius, pasakius 

pavadinimą arba parodžius paveikslėlį.   

Žaidimas – „Kas skraido“ . Vedėjas sako įvairių paukščių ir daiktų pavadinimus, prie 

kiekvieno žodžio priduria klausimą: „Skraido?“, pvz.: gegutė skraido?, kėdė skraido? 

Jei skraido vaikas mosuoja „sparnais“. 

 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

„Spalvų vaivorykštė“ -išskaptuokite citriną ir padėkite ją ant padėklo, pripilkite į jos 

vidų sodos, vandens ir įvairių spalvų dažų. Stebėkite ir aptarkite, kas įvyko.  

PIEŠKIME 

Užduotis - Pieškite tema ,, Paukšteliai sugrįžo“- naudokite pasirinktą techniką 

(akvarelė, guašas, kreidelės ir t.t.). 

Užduotis - Ant A4 lapo nusipiešti paukščio plunksną ir ją papuošti tiesiomis, 

vingiuotomis, laužtomis linijomis  - pieškite tik spalvotais pieštukais. Nupiešę 

apkirpkite. Pabaigoje darbą aptarkite su vaiku.  

Šiuos darbus nufotografuokite ir atsiųskite pasigrožėti į el.dienyną.  

MUZIKUOKIME 

Su pasigamintomis dūdelėmis, būgneliais, akmenukais ,, grokite“ ir dainuokite“: 

,, Švilpu švilpu tū-tū-tū, skridom, lėkėm iš pietų. Iš pietų, iš šiltų, su pavasariu kartu. 

Paklausykime paukščių balsų : 

https://www.bing.com/videos/search?q=pauksciu+balsai&&view 

PABŪKIME KIEME 

Iš gamtinės medžiagos akmenukų, kankorėžių, pagaliukų su dėliokite paukštį arba kitą 

gamtos paveikslą – nupaveiksluokite savo kūrinį ir atsiųskite mums. Visi 

pasidžiaugsime kartu.  

https://www.knygos.lt/lt/knygos/1000-idomiausiu-vaiku-klausimu--ka-vaikai-nori-zinoti/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/1000-idomiausiu-vaiku-klausimu--ka-vaikai-nori-zinoti/
https://www.bing.com/videos/search?q=pauksciu+balsai&&view


KARTU 

SPORTUOKIME 

Mūsų vaikams  dar sunku išlaikyti pusiausvyrą, todėl prašome to pasimokyti, žaidžiant 

žaidimą „Gandras“ – kas ilgiau išstovės ant vienos kojos lizde.   

 

INFORMUOKIME  

KAIP MUMS 

PAVYKO  

Mums labai svarbu žinoti kaip jums sekasi, todėl prašome savo darbais ir pasiekimais 

pasidalinti, norime kartu pasidžiaugti Jūsų darbais.  Viską ką darysite ir kaip Jums 

pavyko fiksuokite nuotraukose ir atsiųskite  žinute į el. dienyną „Mūsų darželis“ arba 

patalpinkite  mūsų  grupės uždarame Facebook   profilyje.   

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT. 

 

Parengė mokytojos Audronė ir Vida   
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