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,,Pelėdžiukų" gr. Tema: Ropi ropi ropinėjam...(iš vabalų
gyvenimo).
Balandžio 20-24 d. Tikslas: Supažindinti su vabzdžių įvairove, gyvenimo būdu. Siekiami rezultatai: atpažins
gamtoje ar paveikslėliuose dažniausiai sutinkamus vabzdžius, pasakys jų pavadinimus, žinos jų teikiamą
naudą ir žalą, kalboje vartos sąvokas, apibūdinančias spalvą, dydžius, formą, erdvę. Turtins aktyvųjį ir
pasyvųjį žodyną žodžiais ir žodžių junginiais. Fantazuos ir kūrybiškai veiks imitaciniais judesiais
vaizduodami pievos gyventojus. Meninės raiškos priemonėmis perteiks savo įspūdžius, patirtį, lavins
pastabumą, rankos- akies koordinaciją. Atlikdami �zinius pratimus aktyviai judės, kurs įvairius judesius.
Domėsis koks maistas sveikas ir visavertis. Kūrybiškai, išradingai, laisvai veiks pasirenkant priemones
darbelių gamybai. Kirps tiesias, lenktas ir laužytas linijas pagal nubrėžtą liniją. Žais su daiktais, juos tapatins,
lygins, skaičiuos.
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Pirmadienis

1. Labas rytas, suraitytas
Padainuojam ir pasimankštinam...
Sukurkite savo mankštos pratimus.

Vabaliukų Dainelė Apie Lietų - VAIKIŠKOS DAINELĖS.
Lietuviška Vaikiška Dainelė
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

2. Susipažink su bite.
Pažaiskite žaidimą ,,Bičių namas", kurį žaidžiame darželyje.  Ar
prisimenate? Kiek suskaičiavai bičių?
Išmokite užminti ir įminkite mįslę; ,,MAŽAS VYRUKAS,  AŠTRUS
JO KIRVUKAS" KAS?

3. Paklausyk kaip dūzgia bitutės
Pabandyk ir tu ....bzzzzzzzzzzz

https://padlet.com/deivea/1665mf42wic5qyuh
https://padlet.com/deivea
https://youtu.be/pnGe74a2OB0
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/139208151406401171480343.jpg


Vaido bitynas. Spiečius 2010 vasara
by vaidobitynas

YOUTUBE

4. Pažiūrėk filmuką apie bites...
Tuomet  aptarkite su vaiku: Kiek akių turi bitė? Kaip vadinami
bičių šeimos nariai? Kaip vadinasi bičių namelis? Iš ko bitutės
pagamina medų?

Edukacija - žvelgiu į pasaulį
by PAVB Biblioteka

YOUTUBE

5. Pasigamink savo bitę.
Ją gali pagamint tokią, kokią tu nori iš popierinės lėkštės,
vaikščiojančią bitę, ar iš tualetinio pop. ritinėlio.

https://youtu.be/827_jCI3Yi0
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/1ae38ac63a14431ed08019d5ae64a33f/biteeee.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/c2ad956291439ffcfa080dd343015cd8/vaiksciojanti.jpg


6. Paskaičiuok.

7. Na, o jei liks laiko ir labai norėsi išmokti
piešti bitutę...

Išmokai? Tuomet- nuspalvink.

Antradienis

1. Sveiki,sveiki vaikučiai,
Pabūkime vorais: padainuokime ir pašokime.

2. Susipažink su voru.
Vorai neturi ausų, o girdi ant kojų esančiais labai plonyčiais
plaukeliais. Vorai gimsta bespalviai, todėl beveik jų nematome.
Vorų pilve yra liauka, kuri gamina šilkinius siūlus, iš kurių mezga
voratinklį. Voratinklio siūlas yra iki 45 metrų ilgio. Voratinklis -
tai ginklas, medžiojimo įrankis, būstas ir transporto priemonė. O
tu, ar buvai kada įkliuvęs į voratinklį?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/ebbe289a76e13316f8c5c93ded6f2c9b/ea72fc1ea20870f1bab8e9afbf4e3fea.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/2891e4fe80956d94cdd81bc88692dcd0/skaiciuok.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/bb984d675901afa6c67e3ee445dc173a/ismok_piest_bite.jpg


 

3. Gal rasi namie vorą besisvečiuojantį, o
gal voratinklį?
Gal pavyks nufotografuoti? Suskaičiuoti kiek voras turi kojų? O
gal sutikai Žmogų- vorą? Na, o jei nesutiksi jo, tai pasigamink 
savo...

Movable Spider Craft for Kids - fun Halloween craft idea
by Easy Peasy and Fun

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/d473174d3cc39e743a0fd63ee3eb5c05/voras_ddd.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/0f43e02815f844478aac76b6b73d1764/vor.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/8b7ec4d18ad2c77f9e2f542311e27f30/voras.jpg
https://youtu.be/ZyxLV5VlCD0


4. Nusipiešk voriuką, jo judėjimo kelią ir
tuomet kirpk pagal nupieštą liniją.

Trečiadienis

Sveikučiai,
Rytas su šokiu... Pašok kartu...

2.Šiandien pasisvečiuok pas boružėlę ir
sužinok....
Kodėl boružės raudonos ir taškuotos?
Boružės – vabzdžiai, kuriuos dėl išskirtinės išvaizdos atpažįsta
visi. Boružės,  raudona spalva praneša kitiems vabzdžiams ir
paukščiams apie tai, kad ji jiems gali būti nuodinga.  o taškų
kiekis priklauso nuo boružės rūšies. Pagrindinis jų maistas –
amarai. Per dieną suaugusi boružė suėda apie 70 amarų, tai  tas
pats kaip žmogus per dieną suvalgytų 70 keptų
viščiukų.Daržininkams ir sodininkams tai yra labai naudingas
vabzdys, kuris sunaikina didžiulius kiekius amarų.
Gal ir tu sutikai boružėlę?Suskaičiuok taškelius...

3. Paklausyk sekamos pasakos..
Kodėl boružėlė buvo liūdna?,
Ką patarė žiogas?
Kaip gydytojas pralinksmino boružėlę?

4. Padainuokim. O gal dar ir pritarsi kokiu
instrumentu? Tai gali būti puodo dangčiai, o
gal šaukštai?

5. „Boružėlės“
Jums reikės tik vatos diskelių ir dažų! Sumaišykite vandenį su
guašu (tinka ir akvarelė ar maistiniai dažai), o vietoj pipetės, jei
namuose neturite, galite panaudoti švirkštą, pipetę nuo nosies
lašų, ausų krapštuką ,arba tiesiog teptuką! 

6. Pasimokyk piešti boružėlę. Atkreipk
dėmesį į kojyčių skaičių.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/27faded9d1d8b9231ffd528137572788/voratinklis.jpg
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https://www.lrt.lt/tema/boruzes
https://www.lrt.lt/tema/boruzes
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/85de6d5d4bbc7401221770f0f0b9ffee/0aedf794359c0e7aa36169d6ca81f275.jpg


O gal paštampuokit obuoliuku?
Perpjauk obuoliuką pamirkyk į raudoną guašą ir štampuok
boružėlės kūnelį.
O gal nulipdysi? 7. Nupiešk boružėlei taškelius...

Jei turite spausdintuvą atsispausdinkite, o jei ne- nusipieškite ir
atlikite darbelį.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/6f3031019cf96b11106a4ca63f9f27d6/boruzele_piesti.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/e1c1aa29c0f871e2ad195fc5781a8e62/boruzele_obuoliu_stampuot.jpg


Ketvirtadienis

1. Gerą rytą...
Pabūkim kirminukais...

Šimtakojis - VAIKIŠKOS DAINELĖS. Lietuviška Vaikiška
Dainelė
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

2. Gal dar nevalgei pusryčių? Nori kažko
neįprasto ir kirmėliško? Pasigamink.
Tai gali būti uogos, vaisiai, daržovės, tai, kas tau labiausiai
patinka ir sudėliok kirminuką... Skanu? Pagalvok ar sveika valgyti
vaisius ir daržoves? Kodėl?

3. Pasižiūrėk mokomąjį filmuką ir sužinok
kaip gimsta drugelis.

Monarch Butterfly Metamorphosis time-lapse FYV 1080 HD
by FrontYardVideo

YOUTUBE

4. Paskaičiuok...
Jei turi spausdintuvą- atsispausdink, o jei ne- nusipiešk. Jei
nemoki parašyti paprašyk mamytės, kad parašytų skaičiukus ir
tuomet pripiešk kirmėliukams tiek  apskritimų( kūnelis) , koks
skaičiukas paršytas. 
Nuspalvink. 

5. Pasidaryk...

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/643332a5cfefd665dd4d063100e4ce86/boruzes.jpg
https://youtu.be/vL2JkZcS4CA
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Pasidaryk judantį kirminėlį...

4IHK79J

PIN.IT

6. Spalvoti šliaužiantys vikšreliai...
Iš spalvoto popieriaus iškirpk po 2 mėgstamų spalvų skrituliukus
(vikšrelių galvytės) - apsibrėžk panaudodamas kokį apvalų daiktą.
Tuomet iškirpkite tokių pat spalvų juosteles (po 1), priklijuokit
juostelių kraštelius  (vikšrelių kūneliai). Galima nupiešti akytes,
burnytę, papuošti.  

7. O gal drugelį ...

Penktadienis

1. Smagaus ir darbingo penktadienio...
Pasportuokim su Flintu.

„Flinto mankšta“
by Daina Liorančienė

YOUTUBE

2. Gal turi namie vabzdžių figūrėlių ?
Atspausk ant modelino ar plastilino ir padaryk jų antspaudą. Štai
tau... net ir piešti nereikia.

https://pin.it/4IHK79J
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/e9c16184e66a471a9065a10a55d71596/93378152_3617987898228807_5707866920540176384_n.jpg
https://youtu.be/jLFY7KZ9lVI


3. Suskaičiuok...
Va tau  galybė vabzdžių, suskaičiuok juos.

4. Išeik į lauką...
Lauke paieškok vabzdžių, kiek suradai? Palygink:  kuris  buvo
didesnis? Kokios spalvos? Gal ir kojas spėjai suskaičiuoti?
Lupa tau gali labai pagelbėti.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/7c87eefa7a51f6013bd78757ac1c2667/1e5806a7e90ed971307aa0e5a52da97a.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/d06e9ecafc7423fb3d9ae6dae0a4700f/5f55fefff54b08674b7bc9e4c2e9c7a0.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/770946e541d95b242038fb1341edaac0/cc18b636302f73786d7fd44153c49ec9.jpg
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5. Kas kur gyvena?
Užduotis: sužinok kur gyvena skruzdėlytė? Jei sužinojai- atlik
užduotėlę.

kas kur gyvena
Word document

PADLET DRIVE

6. O gal norėsi ir pats patapti vabalu?
Tuomet imk popieriaus ir pasigamink vabalo karūną...

7. Kaip tau sekėsi atlikti užduotėles, ar
patiko? Kaip tu jautiesi?

Tėvų, vaikų idėjos veiklai

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/502168872/dd6dd2d43357ff02960b510022f5864e/kas_kur_gyvena.docx
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