
Sveikos, mūsų darbščiosios ,,Bitutės”!   

Labai smagu gauti iš jūsų laiškučius, nuotraukas, filmuotą medžiagą. Smagu žinoti, kad esate 

sveiki, žvalūs, energingi, išradingi… 

Gegužės 4 – 8 d. siūlome temą/idėją  ,,Vabaliukai vabalai“.. 

Kas pievelėj kirba, dūzgia? 

Jie ropoja ir šokuoja. 

Jų ne vienas, o šimtai...  

Atsakyt reikės - rimtai.  

Ogi vabaliukai, vabalai. 

Paklausykite vabaliukų dainelės, sugalvokite judesius ir pajudėkite https://youtu.be/pnGe74a2OB0 

SKRUZDĖLYTĖ                                              

Kas ten skuba takučiu, 

Tarp žibučių mėlynų? 

Tai ne bitė, ne pelytė, 

Tai darbštuolė skruzdėlytė.  

Skuba ji sparčiu žingsniu, 

Neša spyglį ant pečių. 

Nes čia skruzdės prie eglyno 

Pastatys tuoj skruzdėlyną. 

Skruzdėlynas, kaip žinai - 

Visų skruzdėlių namai. 

 

/Kęstutis Ivinskis/ 

https://youtu.be/pnGe74a2OB0


 

Štai taip atrodo skruzdėlynas  

Kai kurios skruzdėlytės gyvena medžio kelmuose ar kamienuose. Kai kurie skruzdėlynai įrengiami 

žemės paviršiuje iš žemės grumstelių ir augalų dalelių (lapų, spyglių, šakų, žolių stiebelių). 

Skruzdėlytės maitinasi  vabzdžiais, vorais, šimtakojais, sraigėmis, neretai sėklomis ar vaisiais.  

Eilėraštukas, jei norite, jį išmokite  

Pievoj, tarp margų gelių,  

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? 

 

Paklausykite pasakos. Apie ką ji? 

https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=Iw

AR15KvRL6NRKzte8_skx8VKQ8o6CVJw86yXc7aWqsAO1kIvLyWVwLU5KsSk   

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spyglys
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR15KvRL6NRKzte8_skx8VKQ8o6CVJw86yXc7aWqsAO1kIvLyWVwLU5KsSk
https://read.bookcreator.com/rElbf4d6F3dna9CVcpHFLEqs8eO2/e27aTH3HSxO0OOlQpCdhTg?fbclid=IwAR15KvRL6NRKzte8_skx8VKQ8o6CVJw86yXc7aWqsAO1kIvLyWVwLU5KsSk


Taip, pasaka apie boružėlę.  

 

Samanotas miškas ūžia: 
- Kam gi tau sparnai, boruže? 

 
- Be sparnų su ryto vėju 

Aš keliauti nesuspėju. 
 

Du sparneliai, du taškuoti. 
Noriu skrist, o ne ropoti. 

 
/Violeta Palčinskaitė/ 
 

Kiek taškelių turi boružėlė? Jei negalite atsakyti, išeikite į lauką, 

pavaikščiokite po pievą. Gal sutiksite boružėlę  Tuomet ir suskaičiuokite 

taškelius.  

Jei nepamatysite boružėlės – nenusiminkite. Jūs, su visa šeima, lauke galite pasportuoti:  

https://www.facebook.com/riukkpa/videos/774218559772599/   

Dainelė apie boružėlę: https://youtu.be/BzpBqR3ab5k 

O čia jūsų visų pažįstami voriukai.  

 

Jie sugeba gaminti voratinklius, turi aštuonias kojas ir neturi sparnų. Kadangi vorai naikina 

dažniausiai kenksmingus vabzdžius – muses, uodus ir pan., juos laikome naudingais. 

https://www.facebook.com/riukkpa/videos/774218559772599/
https://youtu.be/BzpBqR3ab5k


Nuotaikinga dainelė apie vorą: https://youtu.be/xkt2IOR5_6w  

Mažas voras lipo medin                          

Iš paskos vaikus jis vedė. 

Tik lietaus lašai nukrito, 

Voras žemėn nusirito. 

 

Vėlei šypsosi saulytė. 

Voras imasi dairytis. 

Dar kartelį lipa medin, 

Iš paskos vaikus jis veda 

 

Supa vėjas ant šakų, 

Daug išdykusių vaikų. 

 

 Gal galėtumėte šiam besišypsančiam voriukui sugalvoti vardą? Paskaičiuokite, kiek kojų turi šis 

voriukas. 

O dabar metas imti priemones ir pasigaminti vabaliukų. 

Šįkart nusitaikykime į piešimą akvarele ir siūlome piešti su šiaudeliu. 

Reikės:akvarelės ar kitų dažų,šiaudelio,popieriaus lapo. 

Ant lapo užtepkite dažų ir juos praskieskite nedideliu kiekiu vandens. 

Paimkite šiaudelį ir pūsdami orą stumdykite spalvotą vandenį. Galima tiesiog pūsti arba bandyti 

išpiešti norimus vaizdus. 

Jei bus ant lapo per daug vandens – nupilkite. Piešinys taps dar įdomesnis. Viskas labai paprasta. 

 

https://youtu.be/xkt2IOR5_6w


 

 

 Vabaliukai gali apsigyventi ir jūsų namuose. Kviečiame sukurti savo vabaliuką!  

Atsidarykite nuorodą: https://www.facebook.com/maziejiprincai/videos/836088836889123/ 

Jei padarėte šį darbelį, paskaičiuokite, kiek taškelių turi kiekvienas jūsų vabaliukas.  

Gal turite atsinešę iš lauko akmenėlių? O gal turite parsivežę jų iš pajūrio? Tuomet siūlome 

tokius darbelius. 

 

 

https://www.facebook.com/maziejiprincai/videos/836088836889123/


 

  

Ar žinote, kad skruzdės nemiega? Ar žinote, kad tarakonės savo vaikus nešioja 

panašiose ,,kišenėse”, kaip ir kengūros? Apie tai ir dar daugiau sužinosite atsidarę šią 

nuorodą: https://youtu.be/qxhqUVA9jyU  

Ir pabaigai - siūlome pažiūrėti nuotaikingą filmuką apie vabaliukus: 

https://youtu.be/v6TrnL7eo_g?list=PLudXeq3Esf0oPCBFFKHKheAeava1lDDa2  

 

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. gegužė 

 

 

https://youtu.be/qxhqUVA9jyU
https://youtu.be/v6TrnL7eo_g?list=PLudXeq3Esf0oPCBFFKHKheAeava1lDDa2
mailto:bitute.peledziukas@gmail.com


LAISVALAIKIUI 

 

 

 



 



 



 



 



 


