
                                        Sveiki, mieli ,,Svirpliukai” , 

 

      Skubame su Jumis pasisveikinti ir palinkėti greito susitikimo. Grupę jau lanko aštuoni vaikai. Mes 

visi kartu labai Jūsų pasiilgome ir laukiame sugrįžtančių. 

         Praėjusią savaitę mes ..keliavome”  po Lietuvos zoologijos sodą. Ar patiko? 

        O šią savaitę mes pakalbėsime apie pelėdas. Kodėl apie pelėdas? Nes Jūs visi lankote lopšelį-

darželį ,,Pelėdžiuką”.  

Gegužės 25-29 d. siūlome temą/idėją ,,PELĖDOS” 

Skaitykime visi kartu šį Jolantos Toločkaitės eilėraštuką, 

o po aptarkite  su šeima, kuo ypatingos pelėdos? 

 

Pelėda 

Kas per paukštis ta pelėda? 

Gal dėl to, kad peles ėda? 

Grobio tyko naktimis, 

Mieliau miega dienomis. 

 

Akys didelės, apvalios. 

Plunksnų kuokštai lyg auselės. 

Snapas trumpas, kaip kablys, 

Stipriom kojom paukštis šis. 

 

O nagai tvirti ir aštrūs, 

Kas paklius į juos – tas braška. 

Dideli jie ir riesti, 

Jau ištrūkti negali. 

 

Mūs pelėdos dar žvejoja, 

Gaudo jos žuvis su kojom. 

O kaip skrenda – negirdėt. 

Tik akim gali regėt. 

 

Moka ūbauti pelėdos, 

Joms nerūpi jokios bėdos. 

Gerai mato, gerai girdi, 

Kas ir kur giliai ten lindi. 



 

Kiaušinius pelėda deda, 

O padėjus šildo, peri. 

Tie kiaušiniai ypatingi, 

Jie apvalūs – ne pailgi. 

 

Jei miške jos lizdą rastum, 

Tai ko gero nesuprastum: 

Kamuoliukai - pagalvotum, 

Tenisą pažaist svajotum. 

          Ar žinote kad: 

            Pelėdos yra vidutinio didumo paukščiai, turintys kompaktišką kūną, didelę galvą, dideles į priekį 

nukreiptas akis ir labai stiprias kojas su aštriais nagais grobiui pačiupti ir laikyti. Kartais ant galvos būna 

du kuokštai plunksnų – auselės. Ir galvą jos pasuka net 270 laipsnių kampu (beveik apie save). 

          Pasaulyje yra daugiau nei 200 rūšių pelėdų, tačiau Lietuvoje gyvena 12 šių rūšių paukščių. 

Pabandysime išvardinti ir parodyti jų nuotraukas. 

  Tai didysis apuokas                             Baltoji pelėda                      Laplandijos pelėda 

                       

Uralinė pelėda                                Naminė pelėda                                Raiboji pelėda 

                       

 



Balinė pelėda                                  Mažasis apuokas                                    Lututė 

                           

 

Pelėdikė                                               Apuokėlis                                            Žvirblinė pelėda 

                             

                    Žvirblinė pelėda yra labai maža. Ji telpa į žmogaus ranką. Pasižiūrėkite, 

kokios jos mielos, didelėmis kaip sagomis akimis, raibomis, vis kitaip raštuotomis 

plunksnomis. 

                   Penkios rūšys yra įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Prisimenate, kas tai 

yra Raudonoji knyga? Praeitą savaitę mes minėjome. Paaiškinkite tėveliams ir mums 

parašykite... 

                Pelėdų plunksnos yra purios, minkštos, todėl jos skraido be jokio garso. Jos 

plunksnų nekeičia visus metus. Jų spalva būna įvairi: nugara marga, išmarginta 

išilginėmis ir skersinėmis dėmėmis, o apačia – balsva. Turi plunksnuotas kojas, 

gelsvą snapą ir nagus – juodus. Pelėdos būna nuo 30 cm iki 80 cm dydžio, o sveria 

nuo 500 gr. Taip pat jos turi  labai  geras akis ir klausą. Jos gali išgirsti iš toli ir 



matyti tamsoje. Tai sutemų, tamsos paukštis. Pelėdos medžioja naktį. Bet kai jos 

išperi pelėdžiukus , tada galima pelėdas pamatyti ir dieną. Jos ieško savo vaikams 

maisto. O minta pelėdos pelėmis ir vabzdžiais. 

 

           O ar žinote, vaikai, kur gyvena pelėdos? Tikrai ne mūsų darželyje ... 

Pelėdos  gyvena miškuose, parkuose, negyvenamose sodybose. Lizdus jos įsirengia seno 

medžio drevėje, genių iškaltuose uoksuose, apleistuose šarkų lizduose. Taip pat pastatų 

plyšiuose bei iškeltuose inkiluose. Pasigėrėkite pelėdų namais: 

                      Pelėdų inkilas                                                         Pelėda drevėje 

            

 

            Pelėdos peri sausio-vasario mėnesį, žiemą. Sudeda du tris ar ir daugiau kiaušinių, ir 

peri visą mėnesį. Išsiritę pelėdžiukai lizde būna dvi – tris savaites ir neišmokę dar 

skraidyti išlipa iš lizdo, ir slapstosi medžių šakose.  

 

 

 

 



 

 

Pelėdų kiaušiniai                                                                    Mažieji pelėdžiukai 

         

 

           Pelėdos ne čiulba, o ūbauja. Naktį galima išgirsti jų ūbavimą. 

Pasiklausykite pelėdų ūbavimo, paspauskite nuorodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=G03JOVyWUCA 

https://www.youtube.com/watch?v=6iHtFE6mf2Q 

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

          Pabandykite patys pamėgdžioti pelėdos ūbavimą...  

          Apibūdinkite pelėdos ūbavimą, koks jis, ką jis primena... 

            Pelėdos kaip ir geniai yra naudingi. Jos sulesa kenkėjus: įvairius vabzdžius, jų 

lervas, peles ir kitus smulkius graužikus. 

            Tiek apie pelėdas. Vaikščiodami po mišką ar parką pasiklausykite, gal kartais 

išgirsite pelėdos ūbavimą...  

             O dabar galite pasiklausyti  Lietuvių liaudies dainos ,,Vijo lizdū pelėda“, kurią 

atlieka Klaipėdos l-d. ,,Pagrandukas“ ugdytinės. Gražaus klausymosi: 

https://www.youtube.com/watch?v=C9zq89d1N0Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G03JOVyWUCA
https://www.youtube.com/watch?v=6iHtFE6mf2Q
https://www.youtube.com/watch?v=LXiXVXCGarY
https://www.youtube.com/watch?v=C9zq89d1N0Q


 

Besiklausydami dainelės pasigaminkite savo pelėdą  

Jums reikės Nupiešti ar nukopijuoti  šį pelėdos pavyzdį: 

 

 

 

 

 

               Iškirpkite atskiras dalis,  perpieškite ant spalvoto popieriaus ir jas suklijuokite. Galite ir patys 

nuspalvinti atskiras pelėdos dalis. 



 

Štai ir  - TAVO Pelėda ... Pasidalinkite ir su mumis... 

 

 

              Po darbų siūlome pasimankštinti su linksmuoliu Marsiečiu. Jis, vaikučiai, sukūrė nuostabią 

mankštelę visai savaitei. Kai grįšime visi į grupę  - mankštinsimės  visi kartu. O dabar Jūs pabandykite  

su tėveliais.                  



                                            
Pirmadienis 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs                            

  Antradienis 

https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg  

Trečiadienis 

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

Ketvirtadienis 

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

Penktadienis 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw 

 

              Kadangi virusai ir mikrobai  dar ,,laksto“ ore, siūlome su tėveliais pasigaminti muilą. O kai 

grįšite į grupę, gaminsime ir mes kartu... 

 

Eksperimentas „Muilo gamyba“ 

  

Jums reikės: 

50 ml spalvotos, ekologiškos dušo želė; 

20 g želatinos (maistinės) 

džiovintų vaisių, grūdų, apelsino žievelės, kitų džiovintų augaliukų. 

  

Eiga: 

Dubenėlyje, šiltame vandenyje (200 ml) ištirpiname  maistinę želatiną.  Įsipilame dušo želė ir į formą sudedame norimus 

priedus, pvz., apelsino žievelės, grūdų, džiovintų vaisių ar kitų augaliukų. Viską gerai išmaišome ir paliekame indelį šaltai, kad 

sustingtų per naktį. Ryte  muilą susipjaustome į gabalėlius ir plaunamės rankeles ir stebime kaip jos kvepia mūsų pasirinktais 

augalų aromatais. 

  

Kas vyksta? 

Želatina stingsta ir sustangina dušo žele ir kitas ekologiškas medžiagas.  Plaunantis rankas, augalai ir kitos gėrybės skleidžia 

gaivų, natūralų kvapą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://www.youtube.com/watch?v=3LOcjGS_EEg
https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU
https://www.youtube.com/watch?v=UjNbluDivgI
https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9fmOHODw


 

Pasiklausykite Liudo Dovydėno pasakaitės ,,Pelėda, balandis ir varpas“... 

Smagaus klausymosi ir buvimo kartu...  

https://soundcloud.com/paulius-dojautenas/26-pel-bal 

 

                     Laiškutį-užduotėlę baigėme.   

Lauksime Jūsų visų pamažu  grįžtančių į darželį. Pasiilgome, apkabiname  

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

 

Dėkojame už darbelius Nojui su sese Viktorija ir Benitai  

        

Jūsų mokytojos: Beata, Gerdutė, Viktorija ir Ania 
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