
Sveikos, mūsų mielosios,,BITUTĖS”  

Praėjo dar viena savaitė. Tikimės, kad smagiai leidote laiką su savo artimaisiais, esate visi sveiki, 

tad su naujomis jėgomis kibkime į darbelius. 

Kita mūsų siūloma tema/idėja: ,,Pažinkime paukščius”. 

 

Tikime, kad kai kuriuos paukščius, pvz. zylę, žvirblį, genį, gandrą, jūs jau pažįstate, esate ne kartą 

matę ir girdėję. Šį kartą siūlome susipažinti su keletu mažiau žinomų ar matytų paukščių.  

VIEVERSYS 

 

Paklausykite jo balselio:  https://youtu.be/TlYZBYevE_0 

Vieversio pamėgdžiojimas:  

Čyruvyru, pavasaris, 

Palikau vaikelius nelesintus.  

Parlėksiu - palesinsiu,  

Prakirsiu ledelį - pagirdysiu. 

https://youtu.be/TlYZBYevE_0


Vieversys šiek tiek didesnis už žvirblį. Gyvena pievose, dirvonuose, dykvietėse bei 

dirbamuosiuose plotuose.  Lizdą suka iš sausų žolių stiebelių, šaknelių ar smulkių lapelių gilioje 

duobutėje ir gerai paslepia po žolių kuokšteliu. Maitinasi vabzdžiais, augalų sėklomis, lapeliais. 

Štai taip atrodo vieversio lizdelis, kuriame padėti kiaušiniai. Suskaičiuokite, kiek jų yra? 

 

KREGŽDĖ 

 

Paklausykite balselio :https://youtu.be/OkP9R00NhZ8 

Kregždės pamėgdžiojimas: 

Tai man dyvai, Tai man dyvai,  

Kaip tuos blynus kepa:  

Plaka plaka, plaka plaka,  

Paskiau sviestu tepa. 

 

https://youtu.be/OkP9R00NhZ8


Atkreipkite dėmesį į kregždės išvaizdą, spalvą, dydį. Į ką panaši šio paukščio uodega? Gal į 

žirkles, o gal į pagaliukus?  

Lizdas paprastai lipdomas iš drėgnos žemės. Jį sutvirtina seilėmis. Be to, primaišoma šiaudelių. 

 

 

Štai taip maitinamos mažos kregždutės: https://youtu.be/R0KYonG45mU 

Minta skraidančiais vabzdžiais, todėl kregždės itin aktyvios giedru oru. Lyjant vabzdžių ieško 

pastogėse, skraido pažeme. Tai naudingas kenkėjų naikintojas. 

GEGUTĖ 

 

Pasiklausykite, kaip kukuoja gegutė:  https://youtu.be/eNDkFfa9o_U 

Gal norite išmokti gegutės pamėgdžiojimą? Ku - ku - kū – neturiu vaikų. 

Kai vaikus perėsiu, tai ir neliūdėsiu. 

https://youtu.be/R0KYonG45mU
https://youtu.be/eNDkFfa9o_U


 Šie paukščiai savo lizdų nesuka, o kiaušinius deda į svetimus. Mėgsta lapuočių girias, tamsius 

eglynus, sausus šilus, vandenų pakrantes. Nuolat perskrenda iš vienos vietos į kitą, žeme 

nevaikšto, skrenda greitai, dažnai modami sparnais, gali atlikti staigius posūkius. 

Gegutė maitinasi dažniausia vikšrais, kartais, jei neranda nieko geriau – ir sliekais. Gegutė iš tolo 

pastebi plaukuotus vikšrus, kurių nelesa kiti paukščiai. Plaukuotų vikšrų plaukeliai ištiesų yra 

tarsi mažos adatėlės, kuriose yra nuodų, todėl paukščiai jų vengia. Kadangi gegutė turi stiprią 

imuninę sistemą, jai nuodai nepavojingi. Todėl ji priskiriama prie naudingų paukščių, nes naikina 

kenksmingus vabzdžius. 

Gal žinote, koks čia paukštis? Gal tai genys? 

 

Gal galite ką nors plačiau apie šį paukštį papasakoti? Jei nieko nežinote, paprašykite tėvelių, kad 

supažindintų jus su šiuo spalvingu paukščiu, o kai eisite visi kartu į gamtą, dairykitės, gal pavyks 

šį gražuolį paukštį pamatyti. Galbūt lauke norėsite ,,paskraidyti”, kaip paukšteliai. 

Pažaiskite žaidimą ,,Paukšteliai lizdeliuose”:  išsirinkite, kuris bus vedantysis. Mes mokėmės ne 

vieną skaičiuotę, prisiminkite. Ant žemės pažymėkite, kur bus ,,paukštelių“ lizdai. Į kiekvieną 

pažymėtą lizdą gali atsistoti tik vienas žaidėjas. Vedantysis sako, kad lauke šviečia saulė ir 

paukščiai skrenda ieškoti maisto. Kai vedantysis pasako „lietus“, paukščiai skuba užimti vietas 

,,lizdeliuose“. 

Na, o dabar laikas pamiklinti pirštukus ir atlikti darbelius. Jums reikės spalvoto popieriaus, žirklių 

ir klijų. 

Štai keletas darbelių, kuriuos galėtumėte padaryti ir papuošti savo kambarį. Galbūt turite ir kitų 

idėjų. Įgyvendinkite jas. 



             

 

 

 

Na ir pabaigai paklausykite juokingiausių paukščių garsų pasaulyje 

https://youtu.be/Y5x1AbQ1OKs 

Tikimės, kad praskaidrinome jums nuotaiką 

SVEIKINAME 

Balandžio mėnesį gimusius KAJŲ KO. IR DIANĄ  

SU GIMTADIENIU!!!   

https://youtu.be/Y5x1AbQ1OKs


 

Kaip visada, lauksime Jūsų laiškučių, nuotraukų, filmuotos medžiagos… 

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

Likite sveiki!!! 

Su geriausiais linkėjimais 

Mokytojos Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė 

APSIKABINAME VISUS IR KIEKVIENĄ!!!  

2020 m. balandis 
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UŽDUOTĖLĖS LAISVALAIKIUI 

 

 



 

 



 
 


