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Ketvirtadienis Penktadienis 
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 „Kas ropoja, šliaužia, 

skrenda?“ 
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 Susipažins su vabalų 

pasauliu, jų gyvenimo 

būdu;  

 Susipažins su kiemo/sodo 

teritorijoje gyvenančiais 

vabalais; 

 Vaizduotės lavinimas per 

meninę veiklą. 

 

 Gebės atpažinti ir pavadinti 

aplinkoje esančius vabalėlius;  

 Lavins rankos judesius 

atkartodami piešinuką. 

 

 

 Sužinos, kaip atsiranda 

drugeliai. 

 Lavins smulkiąją 

motoriką. 

 Lavins meninę 

kompetenciją. 

 Susipažins su bitučių 

pasauliu; 

 Gebės įvardinti kuo 

naudingos bitutės. 

 Pasakys kokį produktą 

gamina bitutės. 

 Susipažins su voru. 

 Sužinos, kaip voras 

numegza savo voratinklį. 

 Lavins tyrinėjimo 

kompetenciją.  
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1. Pokalbis apie darželio 

teritorijoje, 

paveikslėliuose, 

nuotraukose matytus 

vabzdžius: jų įvairovę, 

spalvas, judėjimo būdus; 

2. Susipažinti su pievoje 

gyvenančiais, aplink 

skraidančiais vabzdžiais, 

juos aptarti;  

3. Pratybų užduotys, 

mokomės raideles, 

naudojam anksčiau 

įkeltas pratybų užduotis. 

4. Vaizduotės lavinimo 

užduotis. Klausomės 

pasakos „Vilkas ir 

septyni ožiukai“ nuoroda 

internete:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Mu05_E4JLNo&t=40s 

 

 

 

1. Išsiaiškinti kaip atrodo, 

kur gyvena, kuo minta, ko 

naudingi ar žalingi šie 

gyviai: skruzdelė, sraigė, 

boružėlė; 

2. Kiemo teritorijoje surasti 

vabalėlį, nupiešti ir 

papasakoti koks tai 

gyvūnėlis;  

3. Laviname rankos judesiu, 

atkartodami piešinukyje 

esančiu vabalėlius. 

4. Kūrybinė užduotis, 

gaminame sraigę. 

Užduotėlei atlikti reikės 

spalvoto popieriaus, 

sraigės šablono, klijų, 

žirklučių, spalvotų 

kreidelių, pieštukų arba 

flomasterių. 

 

       

1. Aptarti paveikslėlį “Kaip 

atsiranda drugelis?” 

 
2. Atlikti pratybų užduotį “ 

Du vikšreliai.” 

3. Atlikti pratybų užduotį  

“Drugelio šešėlis” 

4.Kūrybinis darbelis 

„Vikšrelis“ 

(Užduotys įkeltos atskiru failu) 

 

1. Edukacija „Žvelgiu į 

pasaulį pro bitės akinius“ 

nuoroda internete: 

https://www.youtube.com/

watch?v=0SFKGPOkAN

U 

2. Mokomės mįsles apie 

bitutę. 

3. Skaitome eilėraštuką 

“Bitė” 

4. Peržiūrime ir su tėvelių 

pagalba apatariame 

paveikslėlį “Bitutė 

atsiranda pamažu” 

5. Aptariame į kokią formą 

panašus bitutės koriukas. 

6. Pasirinktinai atliekame 

kūrybinę užduotėlę. 

(Užduočių aplankas įkeltas atskiru 

failu grupėje) 

 

             

1. Pasiklausome dainelės : 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pnGe74a2OB0&feature

=youtu.be&fbclid=IwAR2dF

DhXweHeyyQkE0NEJAandJ

BSteZdFuY0nxNtrNbwFCQo

hdDuuLHrZpA 

2. Susipažįstame su voru, 

paskaitome apie 

voratinklį. 

3. Pabūkime mažais 

voriukais ir paropokime 

rankytėmis į viršų : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2hqgZ6-

Mi9Q&feature=youtu.be

&fbclid=IwAR0q4NYF6

Zyk17Z3Dg4U9h7VW-

i1J27VaBX9Kz7kQ42rH

l9-9nVesDuDk6Q 

4. Paklausykime istorijos 

apie Voro vestuves :  

https://www.youtube.co

m/watch?v=1KZ6qSBVa

4g&feature=youtu.be&fb

clid=IwAR3lnfkx4BhPfr
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5. Veiklai reikės įvairių 

dydžių ir formų akmenų.  
 

Išklausius nupiešiam pasaką, 

prisimenam kas gyvena 

pasakoje, ką veikia pasakos 

herojai. Nufotografuojam ir 

atsiunčiam. Labai lauksiu 

piešinukų. 

 

Darbelio pavyzdys:  

              

5. Klausomės linksmos 

dainelės „Svirpliukas“ 

nuoroda internete: 

https://www.youtube.com/

watch?v=YHfHyaNI82I 

 

        
 

Juos apvedžiokite ant lapo 

popieriaus, nupieškite vorų 

kojytes. Kiekvienam vorui 

ieškokite jam tinkančio akmeninio 

pilvo. Tai labai smagus 

tyrinėjimo, kūrybiškumo, 

smulkiosios motorikos žaidimas. 
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Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateikti iki 

balandžio mėn. 26 dienos, FB 

paskyroje, darbeliams 

skirtame aplanke.  
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pateikti iki balandžio mėn. 26 

dienos, FB paskyroje, darbeliams 

skirtame aplanke.  
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skirtame aplanke.  
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 Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Jolantą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val.  

Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Jolantą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val.  

  Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Livetą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val 

III- 10.00-13.00 val. 
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