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 Susipažins su vabalais, 

kokių jų yra, kaip jie 

atsiranda; 

 Išmoks vabalų gyvenimo 

ciklą; 

 Mokysis eilėraštį 

artėjančiai mamos dienai. 

 Atliks mankštelę; 

 

 Atliks mankštelę; 

 Artimiau susipažins su 

skruzdelėm, jų namais bei 

gyvenimu; 

 Lavins smulkiąją motoriką. 

 

 Susipažins su vabalų 

pasauliu, jų gyvenimo 

būdu; 

 Lygins vabalus pagal 

spalvą ir dydį. 

 Atliks mankštelę; 

 

 Susipažins su bitučių 

pasauliu; 

 Gebės įvardinti kuo 

naudingos bitutės. 

 Pasakys kokį produktą 

gamina bitutės. 

 Atliks mankštelę; 

 

 Susipažins su 

drugeliais; 

 Gebės pasakyti, kaip 

jie atsiranda; 

 Lavins smulkiąją 

motoriką; 

 Atliks mankštelę. 
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 Atlikti mankštelę : 

https://www.youtube.

com/watch?v=SpvcUf

l0Afs 

 Susipažinimas su keletu 

vabalų 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yq6R1gkd

MUc 

 Iš video suprasti vabalų 

gyvenimo ciklą. 

 Užduotis : atpažinti 

paveikslėlyje vabalus. 

 Išmokti eilėraštį mamos 

dienos proga : 

 

 

Mama, mano mama, 

Aš tave myliu, 

Tau vėjelis šlama, 

Tarp margų gėlių. 

Tau karšta saulytė, 

Siunčia spindulių, 

Dar karščiau, mamyte, 

Aš tave myliu! 

 

 Pratybos, rankos 

lavinimo užduotėlės. 
 

 

 Atlikti mankštelę : 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3LOcjGS_EEg&feature=e

mb_title 

 Paklausyti dainelės apie 

skruzdelyte 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KnJpbyPvxT4&feature=e

mb_title 

 Kartu su tėveliais paskaityti 

istoriją, kaip atsiranda 

skruzdėliukai. 

 Užduotis : rasti skruzdeliukui 

kelią. 

 Pratybos, rankos lavinimo 

užduotys. 

 Kūrybinė užduotis iš spalvoto 

popieriaus iškirpti ir padaryti 

skruzdėlytę. 

Darbelio pavyzdys : 

 

 

 

 Atlikti manktelę :  

https://www.youtube.com

/watch?v=CnXkopDxOT

U 

 Pokalbis apie darželio 

teritorijoje, paveikslėliuose, 

nuotraukose matytus 

vabzdžius: jų įvairovę, 

spalvas, judėjimo būdus; 

 Dėlioti korteles su 

vabaliukų paveikslėliais 

ir įvardinti jų judėjimo 

būdus. 

 Klausomės dainelės 

šimtakojis: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vL2JkZcS4

CA 

 Kūrybinė užduotis, 

gaminame kirmeliuką. 

Darbeliui atlikti reikės 

balto popieriaus, 

akvarelės, flomasterių. 

 

Darbelio pavyzdys: 

 

 
 

 
 

 Atlikti mankštelę : 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UjNbluD

ivgI 

 Edukacija „Žvelgiu į 

pasaulį pro bitės akinius“ 

nuoroda internete: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0SFKGPOk

ANU 

 Spalvinam, 

aplikuojam bitutės 

paveikslėlį. 

Klausomės linksmos dainelės 

ir skaičiuojam boružėlės 

metus. Boružėlės metai ant 

sparnelių 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=65PYIk-55fw 

 Piešimas ,,Boružės“, 

darbeliui atlikti 

reikės balto 

popieriaus lao, 

štampuko (galima 

naudoti obuolio 

puselę, bulvę), 

raudonų ir juodų 

dažų. 
 

 

 

 Atlikti mankštelę : 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

Ar9fmOHODw 

 Paskaityti su 

tėveliais istoriją, 

kaip atsiranda 

drugelis; 

 Užduotis : 

atpažinti drugelio 

gyvenimo ciklo 

etapus; 

 Kūrybinė užduotis: 

  

Iš balto popieriaus 

lapo iškirpti 

drugelio formą, 

išėjus į lauką 

suteikti drugeliui 

spalvas, 

nufotografuoti  

Darbelio 

pavyzdys: 
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Veiklos nuotraukos talpinamos į 

privačią „Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute iki 

balandžio 26 dienos. 
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 Konsultacijos tėvams teikiamos 

privačiu telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 10:00 – 

11:30 val. Arba  

15:00-16:00 val. 
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