
Grupė: Kregždutės 

Laikotarpis: 2020-05-04–2020-05-08 

Tema/Idėja: 

Mažų vabalėlių ir vabzdžių didelis pasaulis. 
Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, emocijų suvokimas, tyrinėjimas, meninė 
raiška, skaičiavimas ir matavimas, fizinis aktyvumas, mokėjimas mokytis, kūrybiškumas. 
Amžius: 
5-6 m. 
Ugdymo(si) uždavinys(iai): 
Pažinti gyvąją gamtą, ją saugoti, puoselėti. Skatinti vaikus domėtis mažais vabalėliais bei jų 
išsaugojimu. Pasivaikščiojimų metu (pagal galimybes) stebėti atgyjančią gamtą; supažindinti 
su knibždančiais joje vabaliukais. 
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 
Didės domėjimasis gamtine aplinka, stiprės noras ją tyrinėti ir pažinti. Tobulės gebėjimas 
pritaikyti naujas žinias sprendžiant kasdienes gyvenimo problemas. Gebės išklausyti 
skaitomą kūrinį, keliais sakiniais jį atpasakoti , atsakyti į užduodamus klausimus, gebės pats 
užduoti klausimus, aiškintis tai, kas nežinoma, nauja. 
 
„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 
nr. 

Veiklos 
pavadinimas 

Vaiko 
pasiekimai, 
kurie vestų į 

galutinį 
rezultatą 

Priemonės 

1 Kas tie 
vabalai? 

Vaikams 
papasakokite 
apie vabaliukų 
populiaciją, 
apie dydį, 
mitybą. Taip 
vaikai 
susidomės apie 
mažai 
pažįstamą 
vabalėlių 
gyvenimą. 

Vienas iš keturių gyvūnų, gyvenančių Žemėje, yra iš 
vabaliukų giminės. 
Mokslininkai yra aprašę 350 tūkst. rūšių vabalų. 
Spėjama, kad mūsų planetoje gyvena apie 3 milijonai 
rūšių vabalų. 
Didžioji dalis jau suaugusių vabalų turi šarvus. 
Vabalų dydis gali būti labai skirtingas: nuo matomų 
tik mikroskopu iki, palyginus su jais, gigantiškų. 
Pavyzdžiui, ilgiausias vabalas yra kilęs iš Pietų Afrikos 
ir vadinamas Titanus Giganteus. Jo ilgis siekia net 20 
centimetrų! 
Vieni vabalai sukramto savo maistą, kiti, kaip 
drugeliai, siurbia nektarą. Dauguma vabalų maitinasi 
augalais, tačiau, pavyzdžiui, boružės minta kitais, 
mažesniais vabalėliais. 
Vabalai skleidžia įvairiausius garsus. Neabejojame, 
kad esate girdėję cikadų ar žiogų serenadas. 
Dauguma vabalų skleidžia garsus ir tik nedaugelis jų 
moka „groti smuikeliu“. Kai kurie vabalai leidžia 
garsus viliodami priešingos lyties atstovus ir 
ieškodami antrosios pusės. 



Vabaliukai pasaulyje jau gyvena maždaug 270 
milijonų metų. Tokie, kokius matome dabar, atsirado 
maždaug pries 230 mln. metų. 
Boružės yra gyvybiškai svarbios mūsų planetai, nes 
kontroliuoja kenkėjų kiekį juos naikindamos. 
Daugiausiai vabaliukų suvalgo žmonės. Jie suvalgo 
apie 300 rūšių vabaliukų, daugumą dar lervų stadijos 
ir apie tai nė nežino. 
Kiliminis vabaliukas tokį vardą gavo dėl piešinio ant 
nugaros. Išaugti nuo kiaušinėlio iki suaugusio vabalo 
jam trunka nuo 13 iki 44 dienų. 
 

2 Filmas apie 
vabzdžius. 
Daug įdomių 
faktų apie 
vabalus. 

Filmukas galėtų 
sudominti 
vyresniuosius 
(ir tėvelius), 
užteks, kad 
mūsų vaikai 
susidomėtų 
formomis, 
spalvomis. 

https://www.youtube.com/embed/yq6R1gkdMUc  

3 Faktai apie 
vabalus. 

Vaikai, 
padedant 
tėvams, sužinos 
koks 
stipriausias 
vabalas, kad 
skruzdės 
nemiega ir dar 
kai kuriuos 
faktus., 

 
https://www.youtube.com/embed/MnrJWJfxIqk 
 

4 Boružėlės 
skrydis. 

Peržiūrėję 
video, vaikai 
supras, kaip 
skleidžiasi 
boružėlių 
sparnai. 

https://www.youtube.com/embed/fC61ZA4uWbs  

5 Drugelis. Vaikai pamatys 
kaip vikšriukas 
(kirmėlytė) 
virsta drugeliu. 

https://www.youtube.com/embed/ocWgSgMGxOc  

6 Dainelės apie 
vabaliukus. 

Vaikai, 
klausydamiesi 
dainelių, patirs 

https://www.youtube.com/embed/ySv5EIkGxEA  

https://www.youtube.com/embed/yq6R1gkdMUc
https://www.youtube.com/embed/MnrJWJfxIqk
https://www.youtube.com/embed/fC61ZA4uWbs
https://www.youtube.com/embed/ocWgSgMGxOc
https://www.youtube.com/embed/ySv5EIkGxEA


džiugių 
išgyvenimų, 
savo nuotaiką 
perduos 
judesiais, 
mimika. 

7 Eilėraštis 
"Vaikai ir 
vabalai". 

Išmokti 
eilėraštuką 
mintinai. Lavės 
atmintis, 
stengtis aiškiai 
tarti žodžius. 

https://www.youtube.com/embed/xorxKgr4j44  

8 Pasaka "Kaip 
liūdna 
boružėlė 
tapo 
laimingiausia 
pasaulyje". 

Toliau skatinti 
suprasti įvykių 
nuoseklumą, 
veikėjų 
poelgius, jų 
priežastis, 
pasekmes. 

https://www.youtube.com/embed/1o4Bg4rfMtk  

9 Boružėlė iš 
popieriaus. 

Vaikai 
pasigamins 
boružėlę, patirs 
kūrybos 
džiaugsmą. 

https://www.youtube.com/embed/D2EALR69JmM  

10 Vabaliukai iš 
popieriaus. 
Puiki 
priemonė 
žaidimams. 

Tėvų padedami, 
vaikai pabandys 
pagaminti 
vabaliukus. 
Ugdysis 
kūrybiškumas, 
pasididžiavimo 
savo jėgomis 
jausmas. 

amatukai.lt 

 

https://www.youtube.com/embed/xorxKgr4j44
https://www.youtube.com/embed/1o4Bg4rfMtk
https://www.youtube.com/embed/D2EALR69JmM
http://amatukai.lt/vaiku-darbelis-vabzdziu-lenktynes/

