
„Saulučių“ grupės veiklos planai 

Laikotartpis:2020-04-20 – 04.24 

Tema: ,,Bunda boružėlė, bunda ir bitutė“ 

Uždaviniai:  

1. Plės pažintinę ir jausminę patirtį susipažįstant su mažosios gamtos paslaptimis (aplinkos pažinimas); 

2. Dalinsis savo pastebėjimais, samprotavimais, ką sužinojo, suprato, įsimins patinkančius posakius (sakytinė 

kalba); 

3.  Tobulins skaičiavimo ir spalvų pažinimo įgūdžius (skaičiavimas ir matavimas); 

4. Pasitelks vaizduotę veikdami, džiaugsis procesu ir rezultatu ( kūrybiškumas); 

5. Patirtį reikš per kūrybinę - emocinę saviraiškos, improvizacijos prizmę (meninė raiška). 

 

Sąveika/bendradarbiavimas su šeima (auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, bendradarbiavimo 

būdai): 

Ir toliau siekiame su jumis, tėveliai, grįžtamojo ryšio. Vaikų darbelių nuotraukas, mintis, pamąstymus siųskite 

per vidines žinutes, pažymėdami abi auklėtojas. Labai laukiame daugiau tėvelių aktyvesnio įsitraukimo į jūsų 

vaikučių ugdomąjį procesą. 

Veikla visai vaikų grupei (turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Kadangi nėra šiuo metu galimybių stebėti ir tyrinėti pavasarį bundančius vabaliukus natūralioje aplinkoje, 

plėsime vaikučių žinias namuose. Vaikai sužinos apie jų įvairovę, nešamą naudą ir estetinio pasigėrėjimo jausmą 

žmonėms. 

Plėsti vaikų žinias apie galbūt jau pažįstamus pavasarį bundančius vabaliukus (boružėlę, bitutę, drugelį, 

skruzdėlytę). Trumpai papasakoti, kad pavasarį bunda ne tik žolytė, gėlytės, bet ir vabaliukai. 

Nuteikti vaikus linksma dainele, kuri vaikams labai patinka ,,Vabaliukų dainelė apie lietų“. Nuoroda: 

https://youtu.be/pnGe74a2OB0. 

Stebėti ir atpažinti vabaliukus paveikslėliuose. 

 

    

https://youtu.be/pnGe74a2OB0


   

1) Paprašyti įvardinti, kiek ir kokių spalvų boružėles pastebėjo (raudonas su juodais taškiukais, geltonas 

daugiataškes, juodas su raudonais taškiukais). Trumpai papasakoti, kad boružėlės ne tik gražios, bet ir 

naudingos, nes naikina amarus ir smulkius vabzdžius. Dar jos vadinamos Dievo karvutėmis, nes tikima, 

kad neša sėkmę ir laimę ir, kad jos atspėja ateinantį lietų. 

Išmokti eilėraštuką - mįslę: ,,Ant raudono kamuoliuko šypsosi juodi taškiukai, tipu tapu delniuku, oi 

kutena, kas gi tu?“(Boružėlė). 

Paklausyti dainelę ir kartu padainuoti ,,Boružėlė septyntaškė“ Nuoroda: https://youtu.be/JsDolcLcRxg. 

2) Paklausti vaikų, ką žino apie bitutes. Trumpai papasakoti, kad bitės gyvena šeimomis. Jos yra didelės 

darbininkės, siurbia nektarą iš žiedų ir gamina mums medų. Taip pat bitė skraidydama nuo žiedo prie 

žiedo ant savo kojelių perneša žiedadulkes, augalai tada užmezga daugiau sėklų ir vaisių. 

Pakartoti arba įsiminti trumpą eilėraštuką: 

,,Zur, zur, zur zurzena Zyzė,  

Zvimbuolytė bitė Zyzė, 

Ji medučio mums prineš, 

Pilnas saujas, rieškutes“. 

3) Trumpai apibūdinti drugelį. Paklausti, kokių spalvų drugelių pastebėjo paveikslėliuose. Jų būna įvairių 

spalvų ir dydžių. Drugelis - gėlynų, sodų puošmena, vabzdžių ir bičių pagalbininkas. Jis taip pat 

skraidydamas nuo vieno augalo prie kito perneša žiedadulkes. 

Pakartoti arba išmokti eilėraštuką: 

,,Plast, plast sparneliu 

Noriu būti drugeliu. 

Skrist aukštai virš laukų 

Kvapnių žydinčių žiedų“. 

4) Trumpai apibūdinti skruzdę. Jų būna įvairių dydžių, rudų ir juodų. Labai mėgsta įsikurti skruzdėlyną 

miške. Paklausti vaikų, ar buvo kada įkandusi skruzdėlė. Skruzdės išskiria skruzdžių rūgštį ir nuo jos labai 

peršti odą , jei patenka ant jos. Tai jų apsigynimo ginklas. Skruzdės labai darbščios. Jos neša dešimt kartų 

didesnį svorį už save. 

5) Pažiūrėti filmuką ,,Skruzdėliuko kelionė“. Paprašyti vaikų, kad paskaičiuotų, kiek vabaliukų padėjo 

Skruzdėliukui grįžti namo. Nuoroda: https://youtu.be/wahTeQvxvWU 

6) Pasikalbėti su vaikais ir aptarti, koks vabalėlis jiems patiko labiausiai, kodėl, kas sudomino, ką dar norėtų 

sužinoti, kokį vabalėlį norėtų nupiešti, pasidaryti. 

7) Kūrybinė veikla ,,Pasidaryk pats“ 

Tėvelių pagalba pasidaryti vabalo ūsus, drugelio sparnelius iš popieriaus su iškirpte rankoms, ant lankelio 

ar karūnėlės vabalo antenas. Nusispalvinti ir pažaisti užsidėjus muzikinį-imitacinį žaidimą ,,Vabalas 

ropoja“. Nuoroda :https://youtu.be/J1IwGaNm9Io 

 

 

 

https://youtu.be/JsDolcLcRxg
https://youtu.be/wahTeQvxvWU
https://youtu.be/J1IwGaNm9Io


8) Atliks meninės raiškos darbelius: 

,,Boružėlė“ iš popieriaus ar antrinių žaliavų.  

   

,,Mokomės piešti drugelį“ video. Nuoroda: https://youtu.be/KIHNAl3erkk 

Padėti vaikams nusipiešti vieną ar daugiau didesnių, mažesnių drugelių ir tegul jie nuspalvina       

patinkančiomis spalvomis pieštukais ar akvarele, o po to įvardina, kokiomis spalvomis jį nuspalvino. Gali jūsų 

pagalba juos išsikirpti ir papuošti savo namus. Gali naudoti ir kitas menines technikas: štampuoti nupieštą 

drugelį kempinėlių, ausų krapštukų arba monotipijos pagalba. Gali pasigaminti karūnėles su nuspalvintais 

vabaliukų atvaizdais ir įsikūnyti į juos (judėti, skleisti garsus, kaip vabaliukai). 

,,Drugelis“ (monotipijos technika). Nusipiešti 

drugelio vieną sparnelį, jį nuspalvinti 

patinkančiomis spalvomis, perlenkti lapą per pusę 

ir paspausti. Gausime visą spalvotą drugelį.  

 

 

 

,,Drugelis, bitė“ iš antrinių žaliavų. 

   
,,Skruzdė“ (iš popieriaus juostelių). 

 
Tobulės vaikų pažintinė, socialinė, emocinė ir kognityvinė raida. 

https://youtu.be/KIHNAl3erkk

