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Vabaliukų pasaulyje
Tikslas- susipažinti su įvairiais vabalais, vabzdžiais. Siektini rezultatai - vaikai stebės gamtoje , video
reportažuose vabalus, vabzdžius jų gyvenimą, išvaizdą, įvairiomis meninėmis priemonėmis kurs vabaliukus,
pieš juos, klausysis eilėraštukų, pasakėlių, pasakos, apie ką kūrinėliai, prisimins geometrinių �gūrų
pavadinimus, atliks sudėties , atimties veiksmus, prisimins didžiąsias bei mažąsias raides, žais kūrybinius
žaidimus, linksmai mankštinsis, klausysis bei išmoks dainelių api vabalus.
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2020-04-20 PIRMADIENIS

PRADĖKIM DIENĄ NUO MANKŠTOS . Šią
savaitę mums mankštintis padės Marsietis
Prieš mankštą šią savaitę sveikinamės taip: (pabandyk su šeimos
nariais)
 
Labas kaimyne! 
Labas ir tau. 
Nuostabus oras. 
Ir aš taip manau. 
Visi susikibę, šoksim kartu, 
Brakšt per petį, ir einam ratu.
Pirmadienio  mankšta
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcU�0Afs

Vabalai
Pievoj, tarp margų gėlių, 
Daug ropoja vabalų.
 Didelių ir dar mažyčių. 
Neužminkim jų netyčia. 
O ar nori sužinoti,
 Ko gi jie visi spalvoti?
 Nes vaivorykštė iš ryto
 Ėmė pievon ir nukrito! 
Vabaliukai kraipo ūsą: 
Visados draugais mes būsim!
 Juk vaikai ir vabalai
 Nesipyksta, ar žinai? 
Juk vaikai ir vabalai
 Sutaria kartu gražiai.
Paklausyk eilėraštuko ir įmink mįslę.

MĮSLĖ: Kas pievelėj kirba, dūzgia
Jie ropoja ir šokuoja.
 Jų ne vienas, o šimtai... 
Atsakyt reikės - rimtai. 

O dabar kartu su tėveliais paskaityk virtualią knygutę apie
vabaliukus, taip pat susipažink su 10 įdomių faktų apie vabalus.

https://www.storyjumper.com/book/read/19845168/PIEVOS-
BENDRIJA#page/18
https://www.youtube.com/watch?v=qxhqUVA9jyU

Nulipdyk
Seniai bedirbai su plastilinu, tad pasirink norimą vabaliuką, o gal
ir kelis, ir nulipdyk.

Vabalų stebėjimas
Jei išeisi į lauką, būtinai pasiimk šį lapą ir jį užpildyk, labai įdomu
ieškoti šių gyvų padarėlių.

https://padlet.com/kuziuboruziukai/e05s1qvet5e77xkf
https://padlet.com/kuziuboruziukai
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://www.storyjumper.com/book/read/19845168/PIEVOS-BENDRIJA#page/18
https://www.youtube.com/watch?v=qxhqUVA9jyU
https://www.storyjumper.com/coverimg/25516328/VABALIUKAI?nv=0&width=170
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/6ddb2a6039f64d078cce8971e7980e28/vabalai.jpg


vabalų stebėjimo lapas
Word document
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SUSKAIČIUOK

KAIP MAN SEKĖSI
Papuošk boružę spalvotais taškiukais ir mes žinosime, kaip tau
sekėsi atlikti užduotėles.

PO DARBELIŲ PO DARBŲ PAILSINKIME
RANKELES, PRAVĖDINKIME GALVELES,
PIRMYN:
https://www.youtube.com/watch?v=JsDolcLcRxg

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/b273a8a44537c7066f98be018a0e7185/vabal__steb_jimo_lapas.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/1a6359a789dee6a1999966d0354a5a8c/Naujas_aplankas__10_7.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/675fd4706dc92e5953fc2db36d4009d1/bor.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JsDolcLcRxg


2020-04-21 ANTRADIENIS

ANTRADIENIO MANKŠTA
https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg

BITĖ
Kas ten skraido visą dieną, 
 Pailsėt negali. 
 Su dryžuotu sijonėliu 
 Ir plonais sparneliais. 
 
 Kas ten šnabžda raudingalviui 
 Dobilui į ausį? 
 Kas ten saulės spindulėliais 
 Sau burnelę prausia? 
 
 Tai bitutė triūsia, pluša 
 Tarp margų gėlelių – 
 Su dryžuotu sijonėliu 
 Ir plonais sparneliais. 
 
 Bitė renka saldų medų 
 Po geltoną laša. 
 O kokiam gi ąsotėly 
 Bitė medų neša?

Po eilėraštuko įdėmiai išklausyk žinias apie bitutes, nes sekanti

užduotis -testas, ten tikrai prireiks šių žinių.

Įdomūs faktai apie bitę.
 Bičių avilys yra sudėtinga bendruomenė, o kiekvienas
avilio sektorius atlieka tik jam skirtą speci�nę rolę, kad
avilys išgyventų. 
Pasaulyje yra trijų rūšių bitės: darbininkės, tranai bei
karalienės. Nei viena iš jų negalėtų išgyventi be kitų
dviejų. 
Bitės mokslui yra neįmenama mįslė, kadangi jos išlieka
nepakitusios jau 20 milijonų metų – nepaisant to, kad
visas pasaulis per šį laikotarpį stipriai keitėsi. 
Bitės gamina medų jau net 150 milijonų metų. 
Ar žinojote, kad bitės turi 4 sparnus?
 Bitės sparnai suplazdena net 11 400 kartų per minutę.
Būtent dėl to ir skleidžiamas visiems žinomas zvimbimo
garsas.
 Bitė skrenda maždaug 18 kilometrų per valandą greičiu.
 Bitės tarpusavyje bendrauja šokdamos.
 Įdomu dar ir tai, kad bitė turi 5 akis.
 Bičių karalienė labiausiai užimta būna vasarą,Vasaros
mėnesiais ji padeda po 1000-1500 kiaušinėlių per dieną. O
žiemą bitės palieka savo avilius tik trumpam skrydžiui,
kad išneštų iš avilio susikaupusias šiukšles. 
Beje, bitės iš tiesų labai mėgsta švarą.
 Bitės nemiršta žiemomis. Jos maitinasi vasarą sukaupto
medaus atsargomis ir kantriai laukia pavasario. 
Aviliuose jos suformuoja spiečius, kad tokiu būdu
susišildytų.
Visai avilio kolonijai išgyventi per žiemą reikia apie 16
kilogramų medaus.
Bitės turi speci�nį kvapą, kurį naudoja tarsi raktus ar
specialią kortelę, norėdamos patekti į avilį. 
 Įdomu tai, kad bitės negimsta jau mokėdamos gaminti
medų - jas išmoko jau patyrusios bitės. Kai kurios bitės
darbininkės atlieka slaugių vaidmenį – jų darbas yra
maitinti bičių lervas
. Vieno skrydžio metu bitė aplanko nuo 50 iki 100 gėlių. 
Norėdama pagaminti pusę kilogramo medaus, bitė turi
aplankyti 2 milijonus gėlių. Kad pagamintų pusę
kilogramo medaus, visos avilio bitės-darbininkės turi
nuskristi apie 90 kilometrų. Viena bičių kolonija per
metus gali pagaminti nuo 27 iki 45 kilogramų medaus. 
Vis dėlto, viena bitė darbininkė per savo gyvenimą
pagamina vos 1/12 dalį arbatinio šaukštelio medaus. 
Medaus rinkimo sezono piko metu vienas avilys turi apie
50 000 bičių. 
 Medus yra pagrindinis bitės maistas. Pagrindinė
priežastis, dėl kurios bitės taip aktyviai renka nektarą iš
gėlių, yra ta, kad apsirūpintų medaus atsargomis žiemai. 

https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU

https://yeartclub.files.wordpress.com/2010/05/seven-spot-ladybird12.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg
https://www.youtube.com/watch?v=0SFKGPOkANU


Testas
Atlik testą apie bitutes.
https://vjlc.pavb.lt/bites-testas/

Bitutė
Jei turi atliekamą tualetinio popieriaus ruloniuką, lengvai
pasidarysi šią bitutę.

Pasidaryk bitutę ir galėsi ją skraidint
O jei patiks daryti padaryk ir draugę jai- boružėlę.

Bitučių matematika
Bitutės darbininkės, tad ir tu netingėk, o bitutėms suskaičiuot
padėk.
Pasidaryk tokius pat koriuko šešiakampius gabalėlius arba
bitutes arba gėlytes ant jų užrašyk teisingą atsakymą ir atsakymu
uždenk mano koriuką( sudėties ar atimties veiksmą) arbą
sudėliok savo . Rytoj paskelbsiu atsakymus, tad tėvelių pagalbos
neprašyk:)

Korys
jei nori padėti bitutei darbuotis, lipdyk korį. Taip pat reikės
tualetinio popieriaus ruloniukų.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Trinkbiene6.JPG/1200px-Trinkbiene6.JPG
https://vjlc.pavb.lt/bites-testas/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/7d9665a8506aeafd6d44eab5328350ec/bitut_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/882e02ee4f7ff14c6349e5712e8c6753/Naujas_aplankas__10_5.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/7ab05dac50c05f7379d69f6e7f168f32/korr.jpg


Geometrinės figūros
Suskaičiuok geometrinių �gūrų kampus, pažymėk (įvardink)
teisingą skaičių, pavadink �gūrą.Gali persipiešti �gūras. Ir dar
pasakyk, kokią geometrinę �gūrą pasirinko bitės korio
gamybai???

2020-04-22 TREČIADIENIS

TREČIADIENIO MANKŠTA

Marsietis dar nepavargo, o jūs? Tai tęsiame mankštas.
https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU

Bitučių matematikos atsakymai
Pasitikriname, ką vakar padarėme

SKRUZDĖLĖS

 Kas ten trepsi trep trep trepu 
 Tarp geltonų klevo lapų ?
 Kas skaičiuoja - vienas , du , trys 
 Tai šaunuolis mūs būrys ?!
 
 Daug darbštuolių skruzdėlyčių .
 Dar daugiau mažų kojyčių .
 Velka skruzdės į namus 
 Žalius egles spygliukus .
 
 Šaltas šaltas rudens vėjas
 Aplink namą sukinėjas .
 Sutaisysim tuoj duris -
 Neįeis vidun šiaurys !
 
 Sunkiai dirbom , daug plušėjom ,
 Metas poilsiui atėjo .
 Loveles minkštai išklosim ,
 Lig pavasario megosim .....

Po smagaus eilėraštuko, pažiūrėk video apie skruzdėlyčių
gyvenimą, jos yra labai draugiškos ir labai darbščios, tad neveltui
darbštus žmogus lyginamas su skruzdėle. Video  stebėk, ar rasi
nedirbančią skruzdėlę, o labiausiai atkreipk dėmesį , iš ko
skruzdėlytės stato namelius.
https://www.youtube.com/watch?v=T0CLtcOR6HI

O gal ir jūs pasitarę su tėveliais nuspręsite įsigyti skruzdžių

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/a4d8045edcd7cd9f9b039a46641662a5/korys.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/5cfcb2009ef0971838b7e3a4037467bc/544017d172e28893bc2c51567f649586.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/fb862c246feb9d3b015d9bb2e54c5338/korr2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=T0CLtcOR6HI


fermą, tada šis video jums.
https://www.youtube.com/watch?v=c8FEtnWseho

Skruzdėlynas
Šiandien, jei oro sąlygos leis, išeik į lauką ir sukurk savo
skruzdėlyną. Turbūt jau žinai, iš ko skruzdėlytės namelius stato. 
O kai skruzdėlių namas bus baigtas, tiesiog padainuok kartu su
skruzdėmis.
https://www.youtube.com/watch?v=KnJpbyPvxT4

Ar prisimeni pasaką apie skruzdę ir
žiogą???
Jei neprisimeni paklausyk pasakėlės.
https://www.youtube.com/watch?v=6-txPMufVlc
Mes žinome, kad mūsų "boružiukai' yra darbštūs kaip
skruzdėlytės, bet kodėl gi nepamuzikavus kaip žiogui. Tad
atsidaręs muzikinę laboratoriją, rinkis instrumentus, natas,
muzikos greitį, nepamiršk mušamųjų ir tu sukursi tokias
melodijas, kad ne tik skruzdėlės atbėgs paklausyti, bet ir pačiam
žiogui bus įdomu.
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/?
fbclid=IwAR1OKAJnxeLxnQeSVv-
SLgnqscx1OnvSI5uOnEmq28m1N46TrtK9dVHuoik

Raidelių žaidimas
RAIDELIŲ ŽAIDIMAS - didžiųjų bei mažųjų raidelių pažinimui.
·  Su tėvelių pagalba raidžių maketą pasidarykite patys, kuriame
turėtų būti didžiosios ir mažosios raidės. (Žr. paveikslėlį).
·          Taigi, šiam žaidimui bus reikalingas žaidimo kauliukas,
�gūrėlės (ką turite namuose) ir gera nuotaika! 
·          Žaidimo eiga: vaikas meta kauliuką ir eina į priekį tiek
langelių, kokį skaičių nurodo žaidimo kauliukas.
·         Užlipus ant langelio vaikas turi pasakyti: kokia tai raidė - ar
tai didžioji ar mažoji raidė ir sugalvoti žodį iš tos raidės.

 P.S. Papildomus žaidimo būdus galite su vaikais susigalvoti
patys, pavyzdžiui surasti knygoje žodį iš tos raidės ant kurios tuo
metu žaidėjas stovi ir pan.

2020-04-23 KETVIRTADIENIS

KETVIRTADIENIO MANKŠTA
https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI

IR KITI VABALAI, VABZDŽIAI
Kybur vybur kabarai 

https://www.youtube.com/watch?v=c8FEtnWseho
http://www.ve.lt/uploads/img/catalog/1/890/128/-skruzdeles-pades-issiaiskinti-kur-yra-aukso---------------------2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KnJpbyPvxT4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/a26d7e093a6dcc8fa9363afa7d147403/skr.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6-txPMufVlc
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/?fbclid=IwAR1OKAJnxeLxnQeSVv-SLgnqscx1OnvSI5uOnEmq28m1N46TrtK9dVHuoik
https://i.ytimg.com/vi/6-txPMufVlc/hqdefault.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/11a355f6823bd3721c57965a3de3c705/raid_s.png
https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI


Esam šaunus mes vorai
 Mezgam tinklus mes gerai. 
O į juos muses viliojam 
Ir labai linksmai žvejojam. 
O muses mes gaudom tam,
 Kad nezystų jos vaikams!

Voras
Turbūt nebijai voro, o jei ir bijai siūlau susidraugaut. Pasidaryk
kokį mielą voriuką ir pamatysi, jis visai nebaisus.
PASIGAMINĘ VORĄ PAILSĖKITE IR PRISIMINKITE PASAKĄ
"VORO VESTUVĖS". 
https://www.youtube.com/watch?v=yCDwXuQrrzQ

Voriukai
Veiklai reiks įvairių dydžių ir formų akmenų, juos apsivedžiok 
ant lapo popieriaus, nupiešk vorų kojytes
 Kiekvienam vorui ieškok  jam tinkančio akmeninio pilvo

BORUŽĖ
Boružėlė aš maža,
 Visada labai gera.
 Mėgstu daug aš pajuokauti
 Džiaugtis laisve ir smalsauti.
 Šokim trypkim, tra lia lia,
 O kodėl žolė žalia?
 O kodėl saulelė miega
 Visą naktį, o ne dieną?
 Pasakykit man, prašau,
 O kodėl aš nežinau,
 Kad turiu mažus taškus,
 Tokius juodus apvalius?… 

Pateikiame keleta idėjų, kaip pasidaryti boružėlę, o gal tu moki
dar kitaip? Kurk, gamink ir su mumis pasidalink:)

Sraigė
Pievoj rytą skambina rasos
Sidabro varpeliais,
Ir žygiuoja dvi sraigės
Basos į tolimą kelionę.

Ant pečių prigludę nameliai

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/74546771cfeddb94c9e255f8e9a071d3/nasle_apsimetele_nuodingiausias_voras_jungtineje_karalysteje_55ba0add04fba.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yCDwXuQrrzQ
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/496872297/9c0eaa2e7947bb721837add5e8df1a59/Naujas_aplankas__11_2.jpg


Dryžuoto pilkumo,
O strazdas švilpauja savo dainelę
Ant erškėtrožių krūmo.

https://www.facebook.com/watch/?v=1017511328339269
pasimokyk nupiešti sraigę
https://www.youtube.com/watch?v=rkBHQpelFLM
O šis video padės, jei norėsi turėti judančią sraigę
https://www.youtube.com/watch?v=nlK-V0jPN9o

Sudėliok sraigę
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09c377fbb5ec

Dainelė apie vabalą ir padainuokime ir
pašokime
https://www.youtube.com/watch?v=odc6wfvsaOY
IR DAR APIE VORĄ
https://www.youtube.com/watch?v=xkt2IOR5_6w

2020-04-24 PENKTADIENIS

PENKTADIENIO MANKŠTA
Marsietis vis dar su jumis.
https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw

DRUGELIAI
Drugeliai ankstų rytą
 Šoka pievoj, vos prašvito.
 Jų sparneliai auksu švyti,
 Net muselės jiems pavydi.

Tie drugeliai –
 Kaip rudenio lapai,
 Ak, raudoni,
 Geltoni, rudi.

Kaip drugeliais
 Spalvotais jie tapo,
 Kaip išmoko
 Tie lapai skraidyt?
jei tau įdomu, kaip gimsta drugelis, kviečiu pasižiūrėti skaidres,
tik papraųyk mamos ar tėčio, kad tau perskaitytų ir padėtų
pasižiūrėti, Tėveliai manau ras ir jiems įdomių faktų apie
drugelius.
https://www.slideshare.net/Butter�yHouseLithuania/drugio-
gyvenimas-nuo-kiauinlio-iki-imago-59773698
O jei dar įdomu, žiūrėk šiuos video.
https://youtu.be/ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=uOA6OqZ9BIo

https://www.facebook.com/watch/?v=1017511328339269
https://www.youtube.com/watch?v=rkBHQpelFLM
https://www.youtube.com/watch?v=nlK-V0jPN9o
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https://youtu.be/ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/watch?v=uOA6OqZ9BIo


※※※※※※

Drugelio gyvenimo ciklas
Aš padariau tokį drugelio gyvenimo ciklą, pabandyk ir tu
padaryti.

Pasidaryk drugelį
Išsirink, kokį norėtum turėti drugelį ir pasidaryk.
https://drive.google.com/�le/d/1744U6_XcxsZa8ROpMhQfJc0
hZrKb2QV7/view?fbclid=IwAR3-

4xF976RUYv24yCpMyRJiFBlbcgg7IHPNn8fy3w7ptLox9MBP_4wQ
U_s

PERSKAITYK
pagal spalvas atrink raides ir perskaityk 2 žodžius.

Drugelis
Piešk drugelį neatitraukęs rankos
https://seoi.net/butter�y/?
fbclid=IwAR3rs8jytsbQHl5VsHqYBai_-
HOa1TKQwk7VXPnjBiQZLjXx1Cyk2k6K6SU

O KUR KIRMĖLIUKAI, SUSIPAŽINKIME
KIRMĖLIUKAS INFANTIMAS
https://www.youtube.com/watch?v=MaWVII-C09U

VAIKŲIR TĖVELIŲ IDĖJOS.
PASIŪLYMAI
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