
 

                  Sveiki, mūsų mieli ,,Laumžirgiukai“!!! 

     Tikimės, kad esate visi sveiki, labai Jūsų pasiilgome. Siunčiame Jums laišką su 

užduotėlėmis.  Parskrido paukšteliai, ar girdėjote, kaip jie čiulba, džiaugiasi pavasariu 

ir kad grįžo iš tolimos kelionės į Lietuvą.  

 Balandžio mėn. 20–24 d. siūlome temą ,, Paukšteliai sugrįžo“ (gandras ir 

varnėnas). Kokius paukštelius pažįstate? Gal turite knygą apie paukščius, pavartykite 

kartu su tėveliais ar su vyresniais vaikais.  

 

     Koks tai paukštis? Apžiūrėk, kokios spalvos jo snapas, kojos, sparnai? (Plunksnos 

dengia galvą, kaklą, visą kūną). Aukštas ar žemas gandras? Ką jis ten pagavo? 



 Žinote, kad būna ir juodas gandras? 

 Gal matei tokį gandrą? Kuo skiriasi šie du 

gandrai, o kuo jie panašūs? Gal žinai, kur 

gyvena gandras? Grįžęs į Lietuvą iš tolimos 

Afrikos gandras aukštai suka lizdą, peri 

kiaušinius, iš kurių išsirita maži jų vaikai, 

gal žinai, kaip vadinasi? (gandriukai). 

  Gal žinai, kaip ,,kalba“ gandras? Gandras  

skleidžia garsą kalendamas snapu – 

kleketuoja. 

   Pažaiskite judrų žaidimą ,,Gandras ir 

varlės“. Žaisti galima namie, lauke. Vienas gandras, o kitas - varlė. Varlė šokinėja 

linksmai žolėje ,,kva-kva-kva“, bet kai pamato gandrą – nurimsta ir tupi nejudėdama. 

Bus smagiau žaisti, jei žais ir vyresni vaikai.  Dabar pavirskite gandru, rankytės ant 

liemens, eikite aukštai, labai aukštai keldami kojytes, taip, pamojuokite savo 

rankytėmis – dideli gandro sparnai, apsisukite į vieną pusę, į kitą pusę, sakydami: - 

,,Klė-klė-klė, kur varlė?“... 

 Gal išmoksite:     Klė, klė, klė man varlė! 

                             Ka  ka ka ka ka ka 

                             Kur tas gluosnis, ta šaka, 

                             Mano lizdas perykla....  

 

- Gandre, gandre, ką darai?                   

- Skrendu. 

- Gandre, gandre, ką darai? 

- Šaką nešu. 

- Gandre, gandre, ką darai? 

- Lizdą suku. 

- Gandre, gandre, ką darai? 

- Einu žalių varlių gaudyti..... 

 



         

 

 

Ar pažįstate? Tai varnėnai. Apžiūrėkite, kokios plunksnos, snapas, kiek kojų, uodegų 

turi? Gal žinai, kur varnėnai gyvena? (lizdą suka uoksuose, inkiluose, plyšiuose). 

Minta vabaliukais, muselėmis, lesa uogas, vaisius. Patinai labai gražiai gieda.  Kiek 

tupi varnėnų paveikslėlyje? 

Palyginkite gandrą ir varnėną, kuris didesnis (mažesnis)? Kuo jie panašūs? Tikimės, 

kad tėveliai užrašys Jūsų ,,minčių lietų“... 

Paklausykite : - Švilpiniuoju sau ramus- 

                          Mat turiu puikius namus: 

                          Inkilėlį baltą, obelin įkeltą. 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Pabandykite iš plastilino, modelino nulipdyti paukštelį, aplikuoti (nuotraukos iš 

interneto). Gal turite spalvotų plunksnų, pridėkite uodegą, rasite apvalius akmenukus   

tai gali būti kiaušinėliai paukštelių ... 

 

 



 

  Norime priminti, kad reikia saugoti mūsų gražią gamtą, jos gyventojus, juk mes 

globojome žiemą paukštelius, kurie buvo likę žiemoti, prisimenate?   

  Baigiame savo laiškelį, tikimės, kad nebus Jums liūdna, stipriai apkabiname, būkite 

sveiki, linksmi, gal rasite paukščio plunksną, mamytė ją nuplaus vandeniu, išdžiovins 

saulėje, o grįžę galėsite parodyti draugams ir mums.  

 Laukiame laiškų, nuotraukų, darbelių – Danutė, Samanta ir Genutė. 

                                   2020 m. balandžio 20 d. 


