
Sveiki, mieli,, Šimtakojai“, 

Štai prabėgo dar viena savaitė. Visi džiaugiamės pavasariu, bundančia 

gamta. Žydi medžiai, visu grožiu skleidžiasi pavasarinės gėlės, bunda ir vabalai... 

 

Gegužės 11 – 15 d. siūlome temą/idėją ,,VABALAI“. 

Žinome, kad visi labai mėgstate klausytis pasakų. Jas skaitydavome 

darželyje kiekvieną dieną, prieš pietų miegą. Taigi, pasaka apie vabalus... 

 

 



 

 

Kai tėveliai, ar vyresni broliukai ir sesutės jums perskaitys pasakėlę, 

pabandykite kartu ją aptarti. Kokie vabaliukai susitiko pievoje? Papasakokite, apie ką 

kalbėjo boružė, drugelis ir bitė. Kuris vabalėlis nusiminė? Kodėl? 

Štai ir aptarėte pasaką apie vabalus. 

 Atlikdami kitas užduotėles, aptarsime dar du vabalus – bitę ir drugelį.  

Žinome, kad turbūt visi  šiuos vabalus pažįstate? Jie skraido ir mūsų darželio 

teritorijos pievoje... 



O gal kas žino, kaip zvimbia bitė? Kaip vadinate šis garsą? Atlikite žodžių 

BITĖ, DRUGELIS garsinę analizę, suskaičiuokite, kiek ir kokių raidžių šiuose 

žodžiuose? Nukopijuokite ir gražiai papuoškite šiuos žodžius... 

 

Štai ir eilėraštukas apie bitutes: 

Bitutė darbininkė 

Oi, bitute, oi, raina, 

Ar medučio negana? 

Beskraidydama ilgai, 

Tu tikriausiai pavargai? 

 

     Man atsakė darbininkė: 

- Greit pavargsta tie, kas tingi. 

Pailsėsiu avily,  

Kai ateis žiema gili. 

 

Išmokite raiškiai eilėraštuką raiškiai deklamuoti. 

 

MĮSLĖS 

Kas ūžia be vėjo? (Bitės) 

Mažas vyriukas, jo aštrus kirviukas. (Bitė) 

Tūkstantis skylelių viename tiltely. (Korys) 

 

PRIEŽODŽIAI (bandykite juos paaiškinti, parašykite mums...) 

Ūžia kaip bitės avily. 

Ant gero žiedo ir bitė tupia. 

 

SKAIČIUOTĖ (išmokite ją) 

Bitė ritė be nagų 

Rinkis binkis be ausų 

Aus maus, bus medaus, 

Storą ropę laukan raus! 



O dabar metas pajudėti.  

Siūlome MANKŠTELĘ: 

 

1.Pratimo tikslas: stiprinti pėdų ir blauzdų raumenis. 

Atlikimas: stovint kojų pirštais suimamos juostos/skarelės/ medžiaginės juostelės ir 

uždedamos ant virvelės. 

Pratimo imitavimo pavyzdžiai: imituojamas skalbinių džiaustymas. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Atsigulti ant pilvo, kojas sulenkti per kelius, nuo grindų pakėlus galvą 

bei pečius ir rankomis suėmus čiurnas, daryti „laivelį“. 

 

 

 

3. Atsisėsti ant kelių ir nuleidus galvą rankomis temptis į priekį. Tuomet 

pasikelti ant keturių ir iškėlus galvą visu kūnu, tiestis į priekį. 

 

 
 

 

               4. Sukurti vabaliukų mankštą – pasidalinti idėjomis su mumis... 

 

 



Dailės darbelis ,,Drugelis“ 

Jums reikės: kartono lapo, gabalo lipnios plėvelės, pieštuko, žirklių, 

flamasterių, klijų, įvairių augalų žiedų ir lapelių. 

Darbelį gaminkite kartu su tėveliais. Ant kartono lapo nupieškite drugelį. 

Kadangi popierius kietas, kirpti teks tėveliams... Iškirpti reikia taip, kad drugelis būtų 

tuščiaviduris. Lipnią plėvelę klijuokite taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Suklijavus 

drugelį,  papuoškite jį įvairių augalų žiedais ir lapais. Jei neturite lipnios plėvelės, 

augalų žiedus ir lapelius klijuokite ant paprastai iškirpto drugelio. Bus gražu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Atlikite eksperimentą 

                                              „Vaivorykštė ant pieno“  

 

Priemonės: dubenėlis pieno, kelių spalvų valgomieji dažai, pipetė, indų ploviklis, 

ausų krapštukas. 

Darbo eiga: Į dubenį su pienu pipete įlašinti įvairių spalvų valgomųjų dažų. Ausų 

krapštuką pamirkyti indų ploviklyje ir paliesti ant pieno įlašintų dažų vidurį. Išsilies  

vaivorykštė... 

 

 

Kadangi jums patinka skaičiuoti, siūlome linksmą ir nesudėtingą 

užduotėlę skaičiavimui. Apžiūrėję pavaizduotus vabalus, pabandykite atlikti atimties 

veiksmus. Jei turite broliukų ar sesučių, dar besimokančių pradinėse klasėse, jie bus 

patys puikiausi pagalbininkai. SĖKMĖS! 



 



Štai ir visos užduotėlės, kurias parengėme jums šį 

kartą. 

Žinome, kad esate smalsučiai ir gudragalviai. 

Manome, kad tikrai įveiksite užduotėles. 

Belieka visiems palinkėti geros nuotaikos, puikios 

sveikatos ir pavasarinio džiaugsmo. 

 

IKI  KITO  SUSITIKIMO!!!    

 

Mokytojos: Violeta, Irma ir Danutė 

 

 

Laiškučius rašykite: 

 

violeta0325@inbox.lt 

austejarakauskaite@gmail.com 

danuciute@gmail.com 
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