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Ropi, ropi ropinėja
Tikslas – susipažinti su pavasarį prabudusiais vabalais, vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais. Sieksime: skatinti
vaikų domėjimąsi vabalėliais, vabzdžiais, jų išsaugojimu; stebėti ir tyrinėti juos, išsiaiškinti kaip jie juda, kur
gyvena; susipažinti su savo artimoj aplinkoj esančiais vabalais, sužinoti ir įsiminti jų pavadinimus; prisiminti
saugaus elgesio gamtoje taisykles.
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PIRMADIENIS

Žiogas

Vabaliukų dainelė
Pabandyk pašokti ir padainuoti!
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0

Kaip atsiranda žiogai ir kur jie gyvena?
Pažiūrėk į paveikslėlį, paprašyk tėvelių pagalbos, kad padėtų
išvardinti. Kiaušinėlis - lerva - žiogelis. Žiogai dažniausiai gyvena
pievoje.

Pasaka "Žiogas ir skruzdė"
Paprašyk, kad tėveliai paskaitytų pasaką apie žiogą ir skruzdę ir
po to padiskutuokite:
· ką vasarą veikė skruzdėlė, o ką – žiogas? 
· kas atsitiko žiemą? 
· kodėl žiogas prašė pagalbos? 
Po diskusijos, nupiešk savo vasaros piešinį, ką tu veiksi vasarą? 

Buvo labai graži vasaros diena skruzdėlė, sunkiai vilkdama savo
nešulius, ėjo miško takeliu. Staiga, kur buvęs nebuvęs, jai ant tako
stryktelėjo žiogas ir sako:
- Sesele, ko tu taip vargsti? Matai, kokia graži diena. Tai dainuok
ir linksminkis!
Skruzdėlė pažiūrėjo į žiogą ir palingavo galvą:
- Dirbti reikia, o ne linksmintis. Aš ruošiu maisto atsargas žiemai.
- Dar ko! - nusijuokė žiogas. - Sek mano pavyzdžiu. Aš groju,
dainuoju ir taip leidžiu laiką.
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- Na, na! - sumurmėjo skruzdėlė ir pasiėmusi nešulius nuėjo savo
keliu.
Taip visą vasarą žiogas grojo ir dainavo kartu su drugeliais ir
vabalėliais.
Vasara baigėsi. Atėjo rūsti žiema. Papūtė vėjas ir ėmė nešioti
snaiges.
Sušalęs žiogas pasislėpė po lapu, bet šaltis ir alkis privertė jį
prašyti skruzdėlės pagalbos.
- Sesele, padėk! - atėjęs prie jos namų lango sušnabždėjo žiogas. -
Duok man grūdelių, juk tu per vasarą ir rudenį daug jų prisinešei.
- O tu ką veikei visą vasarą, kai aš dirbau? - paklausė pravėrusi
langą skruzdėlė.
- Aš grojau ir dainavau, - atsakė drebėdamas žiogas.
- Tai dabar pašok! - pasakė skruzdėlė ir uždarė langą.

Eilėraštis
Pasimokyk mintinai.

Žiogo kojos
Ilgos, plonos.
Žiogas -
Pievų čempionas.

Strykt - į aukštį,
Strykt - į tolį.
Kas pranoks
Žiogelio šuolį?

Pievom lėkite,
Vaikai!
Šokinėkit
Kaip žiogai.

Kūrybinė užduotis
Pabandyk nupiešti žiogelį, kaip pavaizduota piešinyje. 

Kokios spalvos yra žiogas?
Surink kuo daugiau žalios spalvos žaislų ir nufotografuok.

Rašymo užduotis.
Užrašyk trūkstamus skaičius.
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ANTRADIENIS

Bitė

Vabaliukų dainelė
Pabandyk pašokti ir padainuoti! 
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0

Edukacinis filmukas
Pasižiūrėk �lmuką ir atsakyk į klausimus:
· kaip atrodo bitė? 
· kaip vadinami bičių šeimos nariai? 
· kaip vadinasi bičių namelis? Iš ko bitutės pagamina medų? 
· ką reiškia žodis BIČIULIS?
 https://www.youtube.com/watch?
v=0SFKGPOkANU&feature=emb_title 

Mįslė
Mažas vyrukas, aštrus kirvukas. Kas?

Kaip atsiranda bitutė?
Pažiūrėk į paveikslėlį ir išvardink. Paprašyk tėvelių pagalbos.
Kiaušinėlis - lerva - lėliukė - bitutė.

Kūrybinė užduotis
Pabandyk ir tu sukurti tokią bitutę, parodyk kaip išėjo :)
https://www.pinterest.com/pin/355502964336472490/ 

Rankos lavinimo užduotis
Keliauk punktyrais kartu su bitutėmis.
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TREČIADIENIS

Boružė

Dainelė apie boružėlę
Padainuok ir pašok! https://www.youtube.com/watch?
v=JsDolcLcRxg

Pasaka „Kaip liūdna boružėlė tapo
laimingiausia pasaulyje“
Pasiklausyk ir pagalvok:
· kodėl boružėlė liūdna? 
· kada ji pralinksmėjo? 
· o kada tau būna liūdna? 
· kada jautiesi laimingas?
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=1o4Bg4rfMtk&feature=emb_title

Kūrybinė užduotis
Lauke yra labai daug akmenukų, surask kuo labiau apvalių
akmenukų ir ant jų nupiešk boružėlių šeimynėlę. Tegul tavo
šeimynėlėj būna tiek boružėlių, kiek tu turi (mama, tėtis, brolis,
sesė). Nupiešus boružėles, paprašyk tėvelių pagalbos, kad
nupieštum juodų taškelių kiekvienai boružėlei, kiek ir tau ar tavo
šeimos nariams metų.

Tyrinėjimo užduotis
Paieškok lauke boružėlių, paskaičiuok kiek joms metukų.
Nufotografuok kiek radai boružėlių ir suskaičiuok.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498621068/daf48c60dffab98cacd93676be2e13b1/3de4be5c9739c0fc78ff0fb7033be833.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498621068/ca93b36ad06e84c8f465808e0b7c7493/72334ddc22d9d4cd5cba5566ea34eb52.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JsDolcLcRxg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1o4Bg4rfMtk&feature=emb_title
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498621068/4ea6ad2bbfe10800713f0f8452ecc84e/34752152_1019115024920495_1660364881242619904_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498621068/ca93b36ad06e84c8f465808e0b7c7493/72334ddc22d9d4cd5cba5566ea34eb52.jpg


Skaičiavimo užduotis.
Pabandyk paskaičiuoti kiek boružėlė turi juodų taškelių.

skaičiavimo užduotis, boružėlės
ODT document

PADLET DRIVE

KETVIRTADIENIS

Skruzdėlė

Filmukas apie skruzdėlytę tauškalytę
Pasižiūrėk �lmuką ir padiskutuok:
· apie ką buvo �lmukas?
· kokie vabalai dalyvavo šiame �lmuke?
· kas labiausiai patiko? 
https://www.youtube.com/watch?v=9anltrqykYA

Skaičiavimo užduotis
Paskaičiuok kiek skruzdėliukų skuba namučio?

Kaip atsiranda skruzdėlė?
Pažiūrėk į paveikslėlį ir išvardink. Paprašyk tėvelių pagalbos.
Kiaušinėlis - lerva - lėliukė - skruzdėlė. 

Skruzdėlynas
Ar esi matęs tokį skruzdėlyną? Kur? Gal rasi ir nufotografuosi?
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Kūrybinė užduotis
Prisirink lauke įvairių akmenukų, gėlyčių, žolyčių ir sukurk iš jų
skruzdėlę, jei patiks, sukurk ir kitus vabaliukus.

iš įvairių medžiagų, skruzdelės
ODT document
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Pamiklink akeles ir rankytes
Padėk skruzdėlytei rasti išėjimą.

PENKTADIENIS

Drugelis

Vabaliukų dainelė
Pašok ir padainuok! https://www.youtube.com/watch?
v=pnGe74a2OB0

Kaip atsiranda drugelis?
Pažiūrėk į paveikslėlį ir išvardink. Paprašyk tėvelių pagalbos.
Kiaušinėlis - vikšras - lėliukė kokone - drugelis. 

Aš - vikšrelis!
Pasiimk miegmaišį, jei neturi - pasitelk į pagalbą didelę paklodę. 
1. Įlysk į paklodę ar miegmaišį, susisuk į kokoną ir namuose judėk
kaip mažas vikšriukas - šliaužyk, rangykis, ropok. Gali net
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pasidaryti vikšrų lenktynes.
2. Pabandyk pavalgyti, būdamas kokonu. Maistą imk burna,
nenaudodamas rankų. Gali pabandyti ir atsigerti, pavyzdžiui su
šiaudeliu.

Kūrybinė užduotis.
Pasigamink vikšrelį iš kojinės.

vikšreliai iš kojinių
ODT document

PADLET DRIVE

Kūrybinė užduotis.
Padaryk spalvotus vikšrelius. Iš spalvoto popieriaus iškirpk
skrituliukus (vikšrelių galvytės), o tada priklijuok atitinkamos
spalvos juosteles (vikšrelių kūnelius). Lavina vaikų pastabumą,
spalvų derinimą, akies - pirštukų ryšį.

Penktadienio vakarui.
Ar mėgsti žiūrint �lmuką ką nors skanaus valgyti? Turiu tau
pasiūlymą! Paprašyk tėvelių pagalbos, pasigaminti tokius skanius
užkandžius prie penktadienio animacinio �lmuko! Skanaus! 

VAIKŲ, TĖVELIŲ PASIŪLYTOS
IDĖJOS/VEIKLOS
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