
Grupė: Dagiliukai 

Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08 

Tema/Idėja: 
Vabalai, vabaliukai. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas. 

Amžius: 
3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Susipažinti su vabalų pasauliu, jų gyvenimo ypatumais. 

Stebėti ir tyrinėti vabalus gamtoje, įvardinti juos. 

Žaisti įvairius stalo, pirštukų žaidimus. 

Skatinti vaikus fiziškai pajudėti. 

Lavinti dėmesį ir atmintį deklamuojant eilėraštį, dainuojant dainelę. 

Džiaugtis atliktais darbeliais. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Įgis žinių apie vabalus, atpažins juos gamtoje. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie 

vestų į galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbis su 

vaikais apie 

vabalų pasaulį, jų 

gyvenimo būdą. 

Vaikai reikš savo mintis, 

dalinsis patyrimais. Įgis naujų 

žinių apie vabalų gyvenimą. 

 

 

 

 

 

 

 

IKT medžiaga : 

Skaidrės apie vabzdžius 

liepaite.lt 

 

Vabalai 

https://www.youtube.com/watch?v=7tKbYL9G1Jg 

 

Boružė 

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

2 Vabalų 

stebėjimas 

pasivaikščiojimo 

metu. 

Gebės surasti pievoje, žolėje 

tūnančius, ropojančius, 

skraidančius, šliaužiančius 

vabzdžius. Stengsis įvardinti, 

apibūdinti jų išvaizdą, 

judėjimo būdą, lygins su jau 

matytais paveikslėliais ar 

video medžiaga. 

 

Padidinimo stiklas, įvairios šakelės vabalams 

ropoti. 

3 Eilėraščio 

"Vabalai" 

klausymas. 

Išklausys eilėraštį. Lavės 

vaiko atmintis, gebės aiškiai 

tarti sunkesnius žodžius. 

Atsakys į klausimus : 

- Kur ropoja vabalai ? 

- Kokio dydžio vabalai ? 

- Kodėl vabalai spalvoti ? 

- Ką jie kraipo ? 

- Su kuo vaikai sutaria ? 

 

 

 

 

 

 

Vabalai 

Pievoj, tarp margų gėlių, 

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? 

Juk vaikai ir vabalai 

Sutaria kartu gražiai. 

http://liepaite.lt/wp-content/uploads/2018/02/Vabzd%C5%BEiai.pdf


4 Meninė veikla 

"Vabalai, 

vabaliukai". 

Išsirinks norimą darbelį, gebės 

parinkti jam tinkamas 

priemones. 

Gebės pats nupiešti, sukurti ar 

kitaip pavaizduoti norimą 

vabaliuką. 

Lavės smulkioji motorika, 

kūrybiškumas. 

Pasirinktos turimos priemonės kūrybinei , meninei 

veiklai 

IKT medžiaga : 

Boružėlė 

https://www.youtube.com/watch?v=N3Xo50640BA 

pinterest.com 

pinterest.com 

 

Bitutė 

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

pinterest.com 

 

Skruzdėlytė 

pinterest.com 

 

Vabalas 

pinterest.com 

pinterest.com 

 

Drugelis 

pinterest.com 

pinterest.com 

pinterest.com 

 

5 Mįslė apie 

vabalus. 

Stengsis įminti mįslę, teisingai 

pakartos mįslės žodžius. 

Galbūt gebės mįslę išmokt 

mintinai ir ją užminti kitiems. 

MĮSLĖ 

Kas pievelėj kirba, dūzgia 

Jie ropoja ir šokuoja. 

Jų ne vienas, o šimtai... 

Atsakyt reikės - rimtai. (Vabalai) 

 

6 Mankštelė 

"Žiogas". 

Taisyklingai atliks judesius, 

lavės kūno koordinacija. 

MANKŠTELĖ ,,ŽIOGAS“ 

Žiogo kojos ilgos, plonos (tiesia koją pirmyn 

statydami ant kulno ir atitraukia atgal ) 

Žiogas - pievų kapitonas. ( pasistebti ant pirštų) 

Strykt į aukštį, strykt i tolį (pašoka aukštyn, 

pirmyn) 

Kas pranoks žiogelio šuolį? 

Pažiūrėkite, vaikai! Šokinėkit kaip žiogai! 

(Šokinėja abiem  kojomis aukštyn ant pirštų galų) 

 

7 Filmukas 

"Skruzdėlytė 

Tauškalytė". 

 

Pasižiūrės filmuką, papasakos 

skruzdėlytės nuotykius. 

IKT medžiaga 

Skruzdėlytė Tauškalytė 

https://www.youtube.com/watch?v=9anltrqykYA 

8 Vabaliukų 

dainelė apie 

lietų. 

 

Klausysis dainelės, bandys 

kartu padainuoti. 

IKT medžiaga 

Vabaliukų dainelė 

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

9 Stalo, pirštukų 

žaidimai. 

Gebės pakartoti judesius, 

drauge skaičiuos. Lavins 

pirštukų miklumą. 

 

 

IKT medžiaga 

Pirštukų žaidimas "Bičių namas" 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nlHKBrt-0 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/317222367492972790/
https://www.pinterest.com/pin/425801339767012527/
https://www.pinterest.com/pin/242842604886291568/
https://www.pinterest.com/pin/308778118201386851/
https://www.pinterest.com/pin/28640147603231783/
https://www.pinterest.com/pin/210472982563128629/
https://www.pinterest.com/pin/566116615660174399/
https://www.pinterest.com/pin/666532813590001364/
https://www.pinterest.com/pin/363947213632551650/


 

 

Kirmėliukas 

https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY 

 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 
Žaiskite, bendraukite, klausinėkite, skatinkite vaikus kuo daugiau pasakoti, atpasakoti. Vaikų darbelius 

rinkite, fotografuokite. 

 


