
Sveiki, brangūs ,,Svirpliukai“  , 

 

          Jau nemažai praėjo laiko, kai mes Jums rašome laiškelius-užduotėles. Bet ne už kalnų ta 

diena, kai mes vėl  susitiksime su Jumis darželyje, savo grupėje. Lauksime grįžtančių Jūsų.  

Gegužės 18-22 d.  siūlome  temą/idėją:  ,,Lietuvos zoologijos sodas“. 

 

                                              

           Pradėsime labai rimtai: Lietuvos zoologijos sodas įsikūręs Kaune. Gal kam teko jame 

apsilankyti? Anksčiau jis vadinosi Kauno zoologijos sodas. Jis įsikurtas labai senai  - 1938 m. 

liepos 1 d.  Zoologijos sodas įkurtas žymiausio Lietuvos zoologo, keliautojo, rašytojo profesoriaus 

Tado Ivanausko (1882-1970) iniciatyva. Lietuvos zoologijos sodas gyvuoja jau 82 metus.  

           Kaip jūs manote, vaikai, kiek gyvūnų galima pamatyti zoologijos sode? Lietuvos zoologijos 

sode galima pamatyti daugiau nei 2000 gyvūnų atstovaujančių virš 200 rūšių iš viso pasaulio – 

nuo smulkiausio vabzdžio iki aukščiausios žirafos. Yra 58 rūšys žuvų, 4 rūšys varliagyvių, 35 

rūšys roplių, 73 paukščių rūšys, 82 žinduolių rūšys. 43 gyvūnų rūšys įrašytos į Tarptautinę ir 16 – 

į  L i e t u v o s  R a u d o n ą j ą  k n y g ą . 

           Ar žinote, kas tai yra Raudonoji knyga? Nustebote? Yra tokia stebuklinga Raudonoji 

knyga... Kaip jūs manote, kas šioje knygoje slepiasi? Užrašykite su tėveliais savo puikias mintis... 

Į Lietuvos Raudonąją knygą yra įrašomi nykstančių ir saugomų gyvūnų, augalų ir grybų 

sąrašai. Tai daroma jau labai seniai... (nuo 1959 m.) O  dar yra tarptautinė knyga, į kurią įrašomos 

viso pasaulio nykstančios rūšys. 

Kaip jūs manote, ką reiškia žodis ,,nykstantys“  - paaiškinkite.... 

 



Į Raudonąją knygą įtraukti šios Lietuvoje nykstančios rūšys: 

Tai balinis vėžlys                                                                Kilnusis  erelis 

                                

Juodasis gandras                                                                  Didysis apuokas                                                

                                  

Mažasis erelis rėksnys                                                          Jūrinis erelis                                                    

                                  

Pilkasis ruonis                                                                    Stumbras 

                              

             



O dabar supažindinkime su  zoologijos sode gyventojais: 

              Dešimt metų zoologijos sode gyvena vienintelis šalyje baltasis lokys vardu Kasparas. 

 

         Jis mažas buvo atvežtas iš Estijos, Talino zoologijos sodo.  

           Kitos garsios gyventojos buvo dešimties dienų briedžiukės ,,Felė“ ir ,,Viera“, jos džiugino  

lankytojus atidarymo dieną. Taip atrodo briedė  su briedžiukėmis. 

 

 

 

        



Zoologijos sode gyvena ir kupranugarių šeimyna. 

 

  

         Ožių kalne gyvena trijų rūšių ožiai: 

        Tai Snieginės ožkos: 

 

              Sibiriniai ožiai: 



 

               Ir barberiniai ožiai: 

 

          Zoologijos sode galima buvo išvysti zebrų, asilų, Australijos dingų, beždžionių kapucinų, 

stumbrų, fazanų, meškų, korsakų ir lapių, tigrų.  

          Ir daug visokių gyvūnų galima pamatyti...  Gal kada su tėveliais aplankysite zoologijos sodą 

ir  papasakosite savo įspūdžius.  

Zoologijos sode yra baseinas, kuriame gyvena ilgasnukis ruonis Kajus. Jis atvežtas iš Latvijos, 

Rygos zoologijos sodo: 



 

             

           Susipažinkite su dar vienais gyventojais - tai rožiniai pelikanai: 

 

        Virtualią kelionę po Lietuvos zoologijos sodą baigėme.  Turbūt lengva nebuvo, tiek visokių 

naujų žodžių... Kuris gyvūnas jums labiausiai patiko? Tikimės, kad ir ši kelionė patiko☺ 

                  

 

      Siūlome sukurti  dailės darbelius ,,Žirafą“ ir ,,Gėlytę“, o gal patys sukursite savo ,,zoologijos 

sodą“... 



 

1.Žirafa iš dėžučių. 

Reikės popierinių dėžučių (mes naudojome dviejų dydžių dėželes - vieną didesnę 

kūneliui ir 5 vienodo dydžio  kaklui, galvai, kojoms. Taip pat reikės klijų, guašo, 

spalvoto popieriaus. Dėželes suklijavome klijais, nudažėme guašu, iš spalvoto 

popieriaus  padarėme ausytes ir uodegytę. Štai ir žirafa! 

 

2. Paveiksliukai: ,,Gėlytės", ,,Žirafa": 

Reikės žiedelių nuo plastikinių butelių (tokių, kurie būna prie kamštelių), piešimo lapo, klijų, 

flomasterių. 

Ant lapo suformuojame žirafą,  gėlių žiedelius (prieš tai tas vietas storai ištepame klijais). Kai 

gerai prilimpa žiedeliai, tuomet flomasteriu nupiešiame žirafai akytes ir burnytę, gėlėms -  

kotelius ir lapelius. Štai ir puikūs darbeliai! 

     

          

           Paprašykime tėvelių, kad jie jums perskaitytų pasaką apie gyvūnus:   



DANGUS GRIŪVA 
Vieną sykį katinas išėjo iš namų pasipeliaut. Landžiojo landžiojo po kopūstų daržą, 
tiktai piept jam ant uodegos galo kopūsto lapas ir užkrito. Persigandęs katinas 

pamanė: „Dabar tai jau tikrai dangus griūva!” Ir pasileido bėgt. Bėga, spiria, kiek 
tik kojos leidžia, ir susitinka kiškį: 

– Kiški tiški, bėkim – dangus griūva! 
– Kas tau sakė? 

– Man ant uodegos galo užgriuvo! 
Kiškis persigandęs bėga drauge. Susitinka lapę. Kiškis šaukia: 
– Lape snape, bėkim – dangus griūva! 

– Kas tau sakė? 
– Katins patins. 

– Katin patin, kas tau sakė? 
– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 
Ir lapė persigandusi bėga drauge. Susitinka vilką. Lapė šaukia: 

– Vilke pilke, bėkim – dangus griūva! 
– Kas tau sakė? 

– Kiškis tiškis. 
– Kiški tiški, kas tau sakė? 
– Katins patins. 

– Katin patin, kas tau sakė? 
– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 

Ir vilkas persigandęs bėga drauge. Susitinka mešką. Vilkas šaukia: 
– Meška pleška, bėkim – dangus griūva! 
– Kas tau sakė? Lapė snape. 

– Lape snape, kas tau sakė? 
– Kiškis tiškis. 

– Kiški tiški, kas tau sakė? 
– Katins patins. 
– Katin patin, kas tau sakė? 

– Man pačiam ant uodegos galo užgriuvo! 
– Papasakok, kaip buvo? – klausia meška. 

– Ogi man per kopūstų lysvę beeinant kažin kas ūžt ant uodegos galo ir užgriuvo! 
– Ar didelis? 
– Kaip gaidžio sparnas. 

– Ei tu, paikuti, – sako meška, – juk tai tiktai buvo kopūsto lapas. Grįžkite visi 
namo. 

– O gal ir teisybė, – tarė katinas. – Tai dabar be baimės galėsime sugrįžti. 
Ir parbėgo visi namo. 

Apie kokius gyvūnus ši pasaka? Nupieškite juos. 

 

 

 

 

 

 



O dabar metas nusišypsoti -  atlikite eksperimentą: 

                                   

Eksperimentas „Spalvoti muilo burbulai“ 

  

Jums reikės:                                                                             

stiklinaičių; 

drungno vandens; 

guašo; 

ekologiško skysto muilo.  

  

Eiga: 

Skystą muilą sumaišyti su drungnu vandeniu santykiu 1:1. Įmaišyti skirtingų spalvų guašo (burbulų spalvos bus 

ryškesnės, jei daugiau įpilsite guašo). Viską gerai išmaišyti iki kol gerai suputos. Sustatyti skirtingų spalvų mišinius 

ratu.Pūsti muilo burbulus pro šiaudelį, kol burbulai ims kilti virš stiklinės ir leisis ant stalo, taip susijungdami su kitos 

spalvos burbulais iš kitos stiklinaitės. 

  

Kas atsitinka? 

Kadangi burbulas prisipildo šilto oro iš mūsų plaučių, kuris yra lengvesnis už aplinkos kambario orą, tai išpūstas 

burbulas tuojau kyla į viršų. Mišinyje susidaro trys sluoksniai – skysto muilo, guašo ir vandens, todėl burbulai tampa 

sunkesni ir nesusprogsta iškilę į paviršių. Be to – skystas muilas turi ypatybę vienu metu plėstis į visas puses. Dėl to 

burbulai nesprogsta, o tarsi „keliauja“ iš stiklinės. Susijungus kelių spalvų burbulams, jie susilieja ir sudaro kitą atspalvį. 

 

Savo laiškutį-užduotėlę baigiame. Būkite sveiki, klausykite savo tėvelių, padėkite jiems namų 

ruošoje… Apkabiname stipriai stipriai☺ 

Rašykite mums: 

                          ligeikienebeata@gmail.com 

                          gerduteluscinskiene@gmail.com 

                        Jūsų mokytojos: Beata, Gerdutė, Viktorija ir mūsų padėjėja Ania☺ 

                                                                     LAUKIAME !!! 
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