
Sveiki, mūsų judrieji ,,Svirpliukai‘‘, 

Sulaukėme paskutinio pavasario mėnesio Gegužės. Tikimės, kad visi pasveikinote savo 

mylimas mamytes ir šauniai leidote laiką...☺ 

Kaip bebūtų gera leisti laiką su šeima, numanome, kaip stipriai pasiilgote draugų, 

žaidimų, išdaigų ir nuotykių... Neliūdėkite, šią savaitę su jumis nori susipažinti ir skuba 

pasisveikinti mažieji draugai, vardu Va- ba- lai.☺ 

 

Gegužės 4 – 8 d. siūlome temą/idėją ,,Vabalai“! 

 

Pievoj tarp margų gėlių  

Daug visokių vabalų.  

Didelių dar ir mažyčių 

Neužminkim jų netyčia. 

Jie ropoja, šliaužia, stena 

Ir linksmai, linksmai gyvena. 

 

Paklausykite dainelių: ,,Vabalas“, ,,Vabaliukų dainelė apie lietų‘‘. 

https://www.youtube.com/watch?v=odc6wfvsaOY 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 

Pabandykite pašokti, imituoti judesius.☺ 

Ar teko matyti tikrus vabalus, kai kuriuos galbūt pažįstate? Patyrinėkite paveikslėlį, pasakykite 

pažįstamų vabaliukų pavadinimus, suskaičiuokite juos pirštukų pagalba.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odc6wfvsaOY
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0


 

Atspėkite mįslę: 

 ,,Kas pievelėj kirba dūzgia? 

Jie ropoja ir šokuoja... 

Jų ne vienas, o šimtai. 

Atsakyt reikės –rimtai.       (Vabalai) 

Kviečiame tapti tikraisiais gamtininkais-išeikite lauką, raskite pievelę, atsitūpkite ir stebėkite... 

kantriesiems tikrai pasiseks pamatyti vabalėlį☺.   

Pakvieskite tėvelius nueiti kartu į mišką, paieškokite skruzdėlyno, pamatysite daug darbščiųjų 

skruzdėlyčių, galbūt net išgirsite kaip ,,knibžda“ skruzdėlynas. Jeigu jums nepasisektų pamatyti, 

neliūdėkite... 

 

Suskaičiuokite, kiek kojyčių turi skruzdėlytė?  

 

Jeigu jums nepasisektų pamatyti, neliūdėkite... 

Grįžtant į namus  prisirinkite akmenėlių, parodysime, kaip patiems susikurti savo vabaliukų pievą. 

Visiems tikrai pavyks!  

Jums reikės:  

 Akmenėlių                            

 Storo popieriaus 

 Flomasterių 

 Dažų 

 Klijų 

 

  

  

 



 

 

Po malonios veiklos kviečiame visus sportuoti ir atlikti  ,,ŽIOGO“ mankštą:  

Žiogo kojos ilgos , plonos. (Tiesiate koją pirmyn statydami ant kulno ir atitraukiate atgal.) 

Žiogas - pievų kapitonas. (Pasistiebiate ant pirštų.) 

Strykt į aukštį, strykt į tolį. (Pašokate aukštyn, pirmyn.) 

Kas pranoks žiogelio šuolį? 

Pažiūrėkite, vaikai! Šokinėkit kaip žiogai! (Šokinėjate abiem kojomis aukštyn ant pirštų galų) 

 

 

 

 

Po mankštos pakvieskite tėvelius organizuoti estafetę ,,Žiogas kapitonas“- vaikai ir tėveliai 

šokinėja per kliūtis. (Laimi tas, kas peršoka per visas kliūtis jų neužkliudžius).☺ 

Pažaiskite žaidimą su šeima ,,Voras ir musės‘‘. ,,Vorai“ gaudo ,,Muses“. (Laimi tas ,,Voras“, kuris 

greičiausiai sugauna ,,Musę“ į savo tinklą).☺ 

 

Smagiai sportavome, metas ir norisi pailsėti...  Kviečiame visus pažiūrėti animacinę pasaką ,,Vabaliukų 

istorijos“. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmvV7Hd0ifk 

https://kinas.live/3542-vabaliuku-istorijos-tall-tales-from-the-magical-garden-of-

antoon-krings-2017.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmvV7Hd0ifk
https://kinas.live/3542-vabaliuku-istorijos-tall-tales-from-the-magical-garden-of-antoon-krings-2017.html
https://kinas.live/3542-vabaliuku-istorijos-tall-tales-from-the-magical-garden-of-antoon-krings-2017.html


 

Magiškame sode  gyvena patys įvairiausi vabaliukai- bitelės, boružėlės, skruzdėlytės, 

drugeliai, jonvabaliai ir kiti... Vieną dieną į sodą atkeliauja svirplys Apolonas ir taip prasideda neregėta 

istorija...  

Manome, kad jus ,,užbūrė“ vabalų istorijos, todėl siūlome patyrinėti sliekų gyvenimą, 

sukurti SLIEKYNĄ savo namuose. Sužinosite, ką sliekai veikia po žeme... 

 

 

 



 

Kad dienelės neprailgtų siūlome keletą idėjų kūrybiniams darbeliams: 

,,ŠIMTAKOJIS“ 

Tau reikės:  

 Dažų 

 Popieriaus 

 Virtuvinio įrankio 

 Flomasterių 

 

 

 

 Darbelį atlikti bus smagiau, jeigu paklausysite dainelės ,,Kirmėliukas Infantino“, padainuokite... 

https://www.youtube.com/watch?v=MaWVII-C09U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaWVII-C09U


 

 

Vakare, prieš miegelį, paprašykite tėvelių paklausyti eiliuotos J.Marcinkevičiaus pasakos ,,Voro 

vestuvės“. Nepaprastai įdomi istorija...☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g 

 

Savo laiškutį baigiame. 

Linkime likti sveikiems, įdomiai ir linksmai leisti laiką gamtoje, pamatyti tikrus 

vabaliukus. 

Labai džiaugsimės, jeigu pasidalinsite savo įspūdžiais ir atradimais kartu su mumis. 

Nekantriai lauksime nuotraukų, laiškučių, filmuotos medžiagos. 

Rašykite mums: ligeikienebeata@gmail.com; gerduteluscinskiene@gmail.com 

Visų jūsų labai pasiilgome, stipriai apkabiname...☺ 

Beata, Gerdutė, Viktorija ir Ania 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KZ6qSBVa4g

