
Įmink mįslę:

ANT RAUDONO KAMUOLIUKO

ŠYPSOSI JUODI TAŠKIUKAI.

TIPU TAPU DELNIUKU

OI KUTENA… KAS GI TU?



•
NORINT ŽVALIAI IR GERAI NUSITEIKUS 
PRADĖTI DIENĄ,  KIEKVIENĄ RYTĄ PRADĖT 
MANKŠTA. TAIGI SIŪLAU NUOTAIKINGĄ 
MANKŠTELĘ, KARTOJANT JUDESIUS, KARTU 
PASIMANKŠTINTI. IR KARTU NAMUOSE SU 
TĖVELIAIS ŠITO PASIMOKYTI.

https://www.facebook.com/100012269266067/videos/964318170653816/?id=100

012269266067

https://www.facebook.com/100012269266067/videos/964318170653816/?id=100012269266067


BORUŽĖ

BORUŽĖS – TAI RAUSVI  AR 

ORANŽINIAI, OVALO FORMOS SMULKŪS 

IR VIDUTINIAI VABALIUKAI. 

LIETUVOJE JŲ PRISKAIČIUOJAMA APIE 

50 RŪŠIŲ. DAŽNIAUSIAI PASITAIKO 

SEPTYNTAŠKĖS, PENKIATAŠKĖS, 

DVITAŠKĖS, JUODASIŪLĖS, BORUŽĖS. 

RYŠKI BORUŽIŲ SPALVA ATBAIDO JŲ 

PRIEŠUS. 

BORUŽĖS GYVENA LAUKUOSE IR 

PIEVOSE, SODUOSE IR DARŽUOSE, 

MIŠKUOSE IR PAMIŠKĖSE. 

BORUŽĖS YRA KELIAUNINKĖS, JOS 

ILGAI NEUŽSIBŪNA VIENOJE VIETOJE.

Sakoma, boružės neša laimę. Galbūt todėl į 
braškes panašių boružėlių į ranką paimti nebijo net 
tie, kurie nelabai mėgsta kitų vabzdžių ir vabalų.



AR PAŽĮSTATE BORUŽĘ LIPUTĘ?
NE? TADA SUSIPAŽINKIME.

Sveiki aš boružėlė Liputė.

O koks tavo vardas ? 



AR ŽINAI, KAD KIEK TAŠKELIŲ ANT SPARNELIŲ, 
BORUŽĖLEI TIEK METELIŲ?

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


PASIGAMINKIME 
SAVO BORUŽĖLĘ

KO REIKĖS BORUŽĖLIŲ DIRBTUVĖMS?

1. KŪRYBIŠKUMO IR FANTAZIJOS;

2. PUIKIOS NUOTAIKOS;

3. KLIJŲ;

4. SPALVOTO POPIERIAUS;

5. ŽIRKLIŲ.

Bus smagu pamatyti, ką sukūrėte. Lauksime darbelių nuotraukų



PASIGAMINKIME SAVO BORUŽĖLĘ 
(tęsinys, jei namie nėra spalvoto popieriaus)



...po darbelio pailsėkime 
galima pasiklausyti 
vabaliukų dainos ir 

susitvarkyti darbo vietą.

https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU
Netvarkos nykštukų daina

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0
https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU


UŽDUOTIS PASIGAMINK ŠTAI TOKIA BORUŽĖLĘ

IR KELIAUK TYRINĖTI, ATRASTI , PAŽINTI .

Įdomu, ką atradai ir pamatei kartu su boružėle Lipute . . 

Lauksime nuotraukų.



Vieną dieną boružė Liputė pamatė nužydėjusią pienę. Ji stovėjo iškėlusi 
didelę pūkuotą galvą. Liputė priskrido arčiau ir ėmė grožėtis. Buvo taip 

gražu, kad neiškentusi boružė palietė delniuku vieną pūkelį.



Staiga pūkelis atsiskyrė nuo pienės ir ėmė skristi.
- Oi, - išsigando boružė, aš sugadinau tavo galvytę...
- Niekis. Dovanoju tau šį pūkelį. Aš dar daug jų turiu, - tarė pienė.
- Ačiū! – apsidžiaugė boružė ir ėmė vytis pūkelį.
Liputė skrido ir galvojo: „kaip gerai pienei, ji turi pūkelių, gali juos dovanoti. O ką aš galiu padovanoti 
kitiems? Nieko...“



PŪKELIS SKRIDO VIS TOLYN IR TOLYN. LIPUTĖ JĮ GAUDĖ DELNIUKAIS, 
BET IŠDYKĖLIS BUVO GREITESNIS. NETIKĖTAI BORUŽĖ PAMATĖ

KIRMĖLAITĘ. JI KABOJO ANT SIŪLO IR SUKOSI. 



- Ką čia darai? – Paklausė Liputė.

- Audžiu siūlą ir sukuosi į kokoną. 
Tada skraidysiu po pievą, mojuosiu 
spalvotais sparneliais ir dovanosiu 
visiems grožį, - užsisvajojo kirmėlaitė.





KIRMĖLAITĖS PASIŪLYMAI

Padėk surasti 

kirmėlaites  .

Suskaičiuok jas .

Kiek radai 

kirmėlaičių?



KIRMĖLAITĖS PASIŪLYMAI (tęsinys)

SUKURKITE SPALVOTUS KIRMĖLIUKUS

https://youtu.be/c076NnYqVuY

https://youtu.be/c076NnYqVuY


KIRMĖLAITĖS PASIŪLYMAI (tęsinys draugai vabalai)

VABALŲ LENKTYNĖS 

PASIGAMINK VABALIUKUS , PADĖK 
PRIE STALO KRAŠTO ARBA ANT 
GRINDŲ IR PŪSK.  TOLIAUSIAI 
NULĖKĘS VABALAS LAIMI  . O GAL 
TIESIOG SURENKITE LENKTYNES . 
DALYVAUTI LENKTYNĖSE GALI 
PASIKVIESTI BROLĮ , SESĘ ARBA 
TĖVELIUS .

.

Bus smagu pamatyti, ką sukūrėte. Lauksime nuotraukų



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MAWVII-
C09U&LIST=RDMAWVII-C09U&START_RADIO=1

KIRMĖLIUKO DAINELĖ (pertraukėlei)

https://www.youtube.com/watch?v=MaWVII-C09U&list=RDMaWVII-C09U&start_radio=1


UŽDUOTIS LAUKE. Stebėti kirmėliukus, 
vabaliukus. Klausimas: po kelis 
vaikšto/ropoja/šliaužia? Nupiešti stebėjimo 
rezultatus. (Jei turite nuosavą kiemą, galima 
vakare iškasti dobutę, į ją įstatyti stiklainiuką ir 
palikti nakčiai. Ryte turėtumėte rasi naktinių 
„pakeleivių“. Spąstus vabaliukams galima daryti 
tik tiems, kas prisižada po to juos paleisti vėl į 
laisvę)

. Lauksime nuotraukų



- Nori? Galiu ir tau padovanoti siūlų 
kamuoliuką, - pasiūlė kirmėlytė.

- Noriu, noriu, - tarė Liputė. Padėkojusi 
kirmėlytei, paėmė siūlus, vijo juos aplink 
save ir galvojo: „kaip gerai kirmėlaitei, ji turi 
siūlų ir gali juos dovanoti. O ką aš galiu 
padovanoti kitiems? Nieko. Bet jau greitai 
mano sparnai bus spalvoti ir galėsiu 
dovanoti grožį.“



Praėjo visa diena, naktis, išaušo rytas. Liputei nusibodo kabėti 
siūlų rezginyje. Ji nusprendė, kad jos nauji sparnai jau dideli ir 
gražūs, tad ėmė ropštis lauk.
Boružė išskleidė sparnelius ir nuskrido, pasigrožėti prie 
vandens .



Skrisdama boružėlė sutiko keista vabalą panašu į šaką . Ar prisimeni ,kokį vabzdį 

auginame grupėje , kaip jį vadiname ? Taip tai gyvavalazdė .

Ji pasiūlė gyvalazdei kartu keliauti Prie vandens .

- Ne, negaliu aš laukių savo draugų „Nykštukų “ , bet jei tu juos sutiksi pasakyk ,

kad aš jų laukiu.

Boružė išskleidė sparnelius ir nuskrido prie vandens . Pažadėjusi būtinai perduoti

Vaikams , kad jų darželyje laukė Gyvalazdės.



NUDŽIUGINKIME GYVALAZDES IR PAGAMINKIME JOMS DOVANŲ.
Galite nupiešti įvairių piešinėlių įvairia technika, galite daryti aplikacijas, kurti iš siūlų ir šakelių ,plastilino. 

Viskas tinka ką tik sugalvosite. O kad lengviau būtų galvoti, keletas pavyzdžių:

Paprašykite, kad tavo 
sukurta dovaną 
nufotografuotų  kas nors 
iš šeimos ir atsiųstų 
mums. Labai lauksime ir 
parodysime tavo 
nuotrauką vabaliukams .



Mokomės piešti 



Boružė nuskrido prie vandens. Tačiau atspindyje pamatė tik senus taškuotus 
sparnus .. ir apsiverkė. Liputė verkdama skrido virš pievos. 
Staiga ji išgirdo kažką gailiai raudantį. Nusišluosčiusi ašarėles boružė ėmė dairytis.
Po lapu kūkčiojo šliužas:
- Šiandien mano gimtadienis, bet aš neturiu draugų, todėl nėra nei švečių, 
nei dovanų. Žinoma, kas gi norės su manimi draugauti?! Aš esu slidus, šaltas, 
gleivėtas ir dar tokiu vardu – Šliužas.



-Nagi, neliūdėk, aš būsiu tavo draugė 
ir viešnia, - kalbėjo Liputė ir šluostė 

šliužui ašarėles.
-Tikrai? Ir dovanėlę man turi? – Jis 

viltingai pažvelgė į mažylę.



- Mano dovanėlė... Mano dovanėlė tau... Yra... Šypsenytė!
Staiga boružė suprato, kad ir ji turi, ką padovanoti kitiems, tai –

šypsenytė.




