
 
 
 
 
 
 

Data: 2020.03.16 – 2020.03.20 
Grupės pavadinimas: „Saulučių grupė“ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja Ina Nainienė 
  
 

 
 

Savaitės tema – Paukšteliai čiulbuonėliai 
 

Siekiamos užduotys: 

 
1. Prisiminti, kokius paukštelius vaikas žino. 

2. Susipažinti su varna ir gandru. 
3. Susipažinti su žvirbliu, gegute ir pelėda. 

4. Susipažinti su geniu, zyle ir strazdu. 
5. Apibendrinti, ką vaikas sužinojo apie paukštelius. 

 



1. Prisiminti, kokius paukštelius vaikas žino 
 

RYTINĖ MANKŠTELĖ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&list=RDWweuZjkVtO4&start_radio=1 

POKALBIS SU VAIKU- paklausti vaikų, kokius paukštelius jie žino. Pasikalbėti apie tai, 

kur skraido paukšteliai, paprašyti vaikų parodyti, kaip jie skraido.  

ŽAIDIMAS „Diena naktis“ - išgirdus žodį „diena“ – skraidyti, kaip paukšteliai, o išgirdus 

„naktis“ - skristi miegoti, prieš tai nusprendus, kur bus ta vieta.  

MUZIKINĖ VEIKLA – drauge su vaiku, išdainuoti paukštelių skleidžiamus garsus – kar-

kar, kū-kū ir t.t... (tegu vaikas, pirmiausia pats sugalvoja, kokį garsą galima išdainuoti, vėliau 

tėveliai gali siūlyti savo variantus). 

KNYGELĖS - namų bibliotekėlėje, ieškoti knygelių apie paukštelius. Vartant knygeles, 

atpažinti ir pavadinti paukštelius, pakalbėti, kaip jie atrodo. Paprašyti tėvelių paskaityti 

turimą pasakėlę apie paukštelius.  

DARBELIS - supažindinti vaikučius su paukštelio kūno dalimis – atskirai iš popieriaus 

iškirpti paukštelio kūną, snapą, akis, kojas ir kitas dalis, drauge su vaiku aptarti, kokios tai 

dalys – įvardyti jų pavadinimus, svarbą ir t.t... (atsižvelgiant į vaikučio amžių). Su pagalba, 

leisti vaikui priklijuoti visas kūno dalis ir jas nuspalvinti pasirinkta technika.  

 



2. Susipažinti su varna ir gandru 

Drauge su vaiku stebėti, kaip atrodo varna ir gandras. Internete ir knygelėse (enciklopedijose) 

ieškoti šių paukštelių paveikslėlių – aptarti, kaip šie paukšteliai atrodo. Skatinti vaiką pačiam 

pastebėti, atpažinti ir pavadinti paukštelius, išskirti jų skleidžiamą garsą.  

Paukščių garsai – pasiklausyti šių paukščių garsų: 

https://www.youtube.com/watch?v=IL6es7noMBM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU 

Muzikinė veikla: 

https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo 

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

Filmukai vaikams: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg 

https://www.youtube.com/watch?v=BAkc-aGUXVg 

 

RYTINĖ MANKŠTELĖ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&list=RDWweuZjkVtO4&start_radio=1 



2. Susipažinti su varna ir gandru 
Eilėraštukas „Gandro meškerėlė“ 

Stovi gandras 

Viena koja 

Ir varlytę 

Meškerioja… 

Kraipo galvą, 

Snapą suka: 

– Sužvejosiu 

Aš varliuką!.. 

Ga!.. Be meškerės 

Ilgos – 

Lyg katytės 

Uodegos. 

Ga!.. Štai snapas – 

Ilgas, plonas… 

Aš – varlyčių 

Kapitonas. 

Krust varliukas 

Po lapu. 

Gandras sukas. 

Čiupt snapu. 

Snapą jis aukštai 

Iškėlė: 

Ga!.. Matai, 

Kur meškerėlė! 

Paskaityti vaikučiams pasakėlę „Lapė, strazdas ir varna“ 

  

Nuoroda į eiliuotą pasakėlės variantą –  

(https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/) 

https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/
https://www.pasakos.lt/strazdelis-lapute-ir-varna/


2. Susipažinti su varna ir gandru 

SPALVINIMUI  



2. Susipažinti su varna ir gandru 
IDĖJOS DARBELIAMS  

https://www.youtube.com/watch?v=Rav6maIACAw 



3. Susipažinti su žvirbliu, gegute ir pelėda 

Prisiminti, apie kokius paukštelius jau išmokome. Drauge su vaiku stebėti, kaip atrodo 

žvirblis, gegutė ir pelėda. Internete ir knygelėse (enciklopedijose) ieškoti šių paukštelių 

paveikslėlių – aptarti, kaip šie paukšteliai atrodo. Skatinti vaiką pačiam pastebėti, atpažinti ir 

pavadinti paukštelius, išskirti jų skleidžiamą garsą.  

Paukščių garsai – pasiklausyti šių paukščių garsų: 

https://www.youtube.com/watch?v=2lqupeVaXBc 

https://www.youtube.com/watch?v=eNDkFfa9o_U 

https://www.youtube.com/watch?v=BYo1mu6Q3dI 

Dainelės vaikams: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA 

https://www.youtube.com/watch?v=ONoeAPm9A-s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ku-UecfHlCg 

 

 

RYTINĖ MANKŠTELĖ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&list=RDWweuZjkVtO4&start_radio=1 



3. Susipažinti su žvirbliu, gegute ir pelėda 

SPALVINIMUI  

 

 



3. Susipažinti su žvirbliu, gegute ir pelėda 

IDĖJOS DARBELIAMS  

 



4. Susipažinti su geniu, zyle ir strazdu 

Prisiminti, apie kokius paukštelius jau išmokome. Drauge su vaiku stebėti, kaip atrodo 

geniukas, zylutė ir strazdas. Internete ir knygelėse (enciklopedijose) ieškoti šių paukštelių 

paveikslėlių – aptarti, kaip šie paukšteliai atrodo. Skatinti vaiką pačiam pastebėti, atpažinti ir 

pavadinti paukštelius, išskirti jų skleidžiamą garsą.  

Paukščių garsai – pasiklausyti šių paukščių garsų: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozdt4Jin91s 

https://www.youtube.com/watch?v=xE-Yh-XhoVo 

https://www.youtube.com/watch?v=4BLULTc8iwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fuBDS7LuntQ 

Pasiklausyti dainelę apie strazdą: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZKOGi1AUNg 

Pasiklausyti miško garsų: 

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

Darbelis – drauge su vaiku kurkite paukštelį, naudodami druskos tešlą ar plastiliną.  

RYTINĖ MANKŠTELĖ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&list=RDWweuZjkVtO4&start_radio=1 



4. Susipažinti su geniu, zyle ir strazdu 

SPALVINIMUI 

 



 
5. Apibendrinti, ką vaikas sužinojo apie 

paukštelius 
 RYTINĖ MANKŠTELĖ - 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&list=RDWweuZjkVtO4&start_radio=1 

 

Kartu su vaiku apibendrinkite, ką per savaitę išmokote ir sužinojote naujo: 

 Prisiminkite, apie kokius paukštelius kalbėjote – rodykite vaikui paukštelių 

iliustracijas - tegu vaikas, žiūrėdamas į jas, pavadina paukštelius (taip įtvirtinsite 

supratimą).  

 Pažaiskite žaidimą – iškirptas korteles su paukštelių paveikslėliais, išdėliokite ant 

stalo, prieš tai apžiūrėkite visus paveikslėlius kartu su vaiku – tegu vaikas įvardija, ką 

mato. Vėliau, uždenkite korteles - leiskite vaikų įvardyti paukštelį, atvertus pasirinktą 

kortelę.  

 Įjunkite vaikui visų klausytų paukštelių garsų įrašus ir leiskite jam, gerai įsiklausius, 

pasakyti, kokio paukštelio garsą jis girdi.  

 Prisiminkite klausytas daineles, eilėraštukus, pasakėles apie paukštelius, kitus 

žaidimus ir t.t...  

 Paklauskite vaiko, kuris paukštelis jam labiausiai įsiminė.  

 Iš savo sukurtų darbelių, padarykite parodėlę – išdėlioję darbelius, kartu su vaiku 

apžiūrėkite ir aptarkite, ką spalvinote ir kūrėte.  

 Stebėkite paukštelius pro langą ir klausykite jų garsų, įvardykite, ką girdite. 

 


