
Savaitės tema: „Kas ten skrenda ir ropoja?“ 

 

Laikotarpis: 2020 05 25 – 29 

Tikslas: daugiau sužinoti apie džniausiai sutinkamus vabzdžius. 

 

 - Atkreips dėmesį į gamtoje sutinkamus vabzdžius .0 

- Ieškos vabaliukų knygose, internete, pagal galimybes,lauke, ir stebės jų gyvenimą. 

- Meninės raiškos priemonėmis perteiks savo įspūdžius, patirtį. 

- Lavės dėmesys, mąstymas, kūryba ir saviraiška. 

- Prisimins saugaus elgesio gamtoje taisykles. 

- Atliks eksperimentus. 

- Įtvirtins žinias apie geometrines figūras. 

 

- Sužinokite daug įdomių faktų apie vabalus: 

https://www.youtube.com/watch?v=yq6R1gkdMUc 

 

 

 



- Atlikite užduotis geometrinių figūrų įtvirtinimui: 

Erdvinė figūra – kubas. Suskaičiuok kubelius. Skaičių parašyk. Pagalvok, kiek porų (po 2) 

kubelių gali sudaryti iš esančių kubų krūvelėse. 

 

 



 

Paveikslėlyje pavaizduotos plokštumos figūros.  

1. Apvedžiok. Stačiakampius - raudona spalva, kvadratus – mėlyna spalva, 

apskritimus – geltona spalva, trikampius – žalia spalva.  

 

2. Suskaičiuok:  
 

 

 

 

 

 

 



 

Dėlionė. Iškirp, suklijuok, nuspalvink. 

 

 

 

 

 



 

Skonis vienas iš 5 pojūčių. Liežuviu galime pajausti: kartumą, sūrumą, saldumą, 

rūkštumą.  

1.Padėk karaliams pasmaguriauti.  

2. Pasvarstyk, kokį skonį pajaus smaguriai? Ką mėgsti valgyti tu? Su tėveliais 

pagamink arba nupiešk savo mėgstamiausią patiekalą. 

 

 



Nuspalvink persipynusius kubus. 

 



-Pamąstykite ir suskaičiuokite: 

Trys bitutės nutūpė 

Ant ramunės žiedo! 

Viena – ant lelijos kvapnios... 

Dvi bitutės išskrido į pievą – 

Kiek bitučių liko? 

Atlikite eksperimentą: 

https://uzduociudezute.lt/2020/03/26/steam-ugdymas-moksliniai-eksperimentai-namu-

salygomis/?fbclid= 

- Paskaityti ir pasimokyti eilėraštuką apie vorą: 

VORO MANKŠTA 

Mažas voras lipo medin 

Iš paskos vaikus sau vedė. 

Tik lietaus lašai nukrito, 

Voras žemėn nusirito. 

Vėlei šypsosi saulytė. 

Voras imasi dairytis. 

Dar kartelį lipa medin, 

Iš paskos vaikus sau veda 

Supa vėjas ant šakų, 

Daug išdykusių vaikų. 

 

- Paskaitykite pasakėlę apie bitę ir atlikite užduotis: 

Viename  dideliame sode stovėjo     . Ten gyveno didelė    šeima: 

tėtis Tranas, mama Motinėlė ir  vaikai -  mergaitės Bitutės ir berniukai Bitinėliai. 

 Kai   patekėdavo,  tėveliai išskrisdavo į pievas ir miškus rinkti nektaro, o 

vaikai  linksmai šokdavo ir dainuodavo:  

https://uzduociudezute.lt/2020/03/26/steam-ugdymas-moksliniai-eksperimentai-namu-salygomis/?fbclid
https://uzduociudezute.lt/2020/03/26/steam-ugdymas-moksliniai-eksperimentai-namu-salygomis/?fbclid


Bitute, pilkoji, 

Iš kur medų nešioji? 

Iš žaliųjų rūtytėlių 

Iš gvazdikų, razatėlių..  

O paskui visi nutūpę ant       

spręsdavo įvairias užduotėles, skaičiuodavo, įmindavo mįsles ir smilgos šluotele piešdavo 

mažus   . 

Ir jūs, vaikučiai, paimkite  , padėkite Bitutėms ir Bitinėliam . 

 

 

 

 

1.Įrašykite į langelius, kaip vadinasi bičių namas? 

 

 

 

 

     

 

2. Nupieškite savo svajonių avilį. 

 

 



3.Kas čia? Įrašykite atsakymą. Nuspalvinkite!  

 

 

 

 

 

 

 

    

6.Sužinokite ir paašykite: kiek sparnelių turi bitė?  

 

5. Sužinokite ir įrašykite: kiek kojyčiųturi bitė?  

  



6. Atsakykite, ką bitutės pagamina iš nektaro? Įrašykite! 

 

 

 

    

 

 

7. Pavadinkite, kur supiltas medutis? 

 

 

 

 

8.Užbaikite mintį: 

-Dūzgia kaip . . .                                                 -Ant kvepiančios gėlės ir . . .  

-Pykstasi kaip ...                                                 -Darbšti kaip . . .    

-Gardu kaip ...                                                     -Lyjant bitės . . . 

-Kokios bitės, toks . .                                         -Kokios bitės, toks . . 

-Saldus kaip . . . .                                                 -Gardu kaip ... 

                                             

9. Kaip galite gražiai pavadinti BITĘ ? (Parašyk). 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Padėkite bitutei nuskristi į pievą! 

 

  

-  Pasiklausykite eilėraščio „Vabalai ir vaikai, jei patiks, išmokite atmintinai: 

https://www.youtube.com/watch?v=xorxKgr4j44 

-Įminkite mįsles: 

Kas pievelėj kirba, dūzgia, 

Jie ropoja ir šokuoja,  

Jų ne vienas o šimtai 

Atsakyt reikės rimtai(vabalai). 

Mažas vyrukas, aštrus kirvukas (bitė). 

Mažas žirgelis dideliais žingsniais bėga (žiogas).  

- Perskaityite ir nukopijuokite žodžius: BITĖ, BORUŽĖ, DRUGELIS, SKRUZDĖLĖ, 

VABALAS, ŽIOGAS, SLIEKAS, VIKŠRAS, 

 

SPORTUOKIME VISI DRAUGE: 

SAVAITĖS KVĖPAVIMO PRATIMŲ KOMPLEKSAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=wD9b-fLyiDQ&t=43s 

 



SAVAITĖS RYTO MANKŠTELĖ SU MUZIKA (3:34 MIN.): 

https://www.youtube.com/watch?v=OE65JfLWTbo&list=PLhCeYzODfikS9v7AJzr7z_si6egx

SFe_5&index=2 

PRATIMŲ KOMPLEKSAS SU MUZIKA (3:36 MIN) 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4&t=28s 

JUOKŲ MANKŠTA SU MUZIKA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid=  

- Pažiūrėkite vabzdžių nuotraukas: 

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

- Pažiūrėję vabzdžių, vabalų nuotraukas, pasirinkite kokią 

norite vabalo nuotrauką ir pabandykite jį nupiešti. 

 

 - Padarykite boružėlę iš spalvoto popieriaus: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2EALR69JmM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYHPwUbYqdE
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=D2EALR69JmM


-  Pasigaminkite įvairių vabaliukų iš tualetinio popieriaus ritinelių.

 

 

-  Paklausykite dainelės „Vabalas“: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrvdKNDyxj8 

-  Pasiklausykite vabaliukų dainelės apie lietų:  

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

 

-  Pažiūrėkite animacinį filmuką „Vabalų istorijos“. 

https://www.pasakos.lt/vabaliuku-istorijos/ 

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

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


Papildomos užduotys: 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



 



 

 


