
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
2020 m. balandžio mėn. 20−24 d. 

  Tema: „Čiulba ulba paukšteliai“. 
  Tikslas:. Susipažinti su paukščių įvairove, jų gyvenimo būdu. 
 

Veiklos tuyinys 
Pirmadienio tema Sugrįžę paukščiai 

Idėja. Pažiūrėkite video filmuką, sužinoti, kokie paukščiai sugrįžo, atkreipi dėmesį į paukščių dydį, spalvą, kūno sandarą. 
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8 
Idėja. Paskaitykite eilėraštuką apie varnėną iš ciklo „Paukšteliai“. 
Šį rytą sodely, senoj obely,                    O kai obelis ši baltai sužydės                           Kai saulės zuikučiai vėl dūks šakose, 
Jau čiulba varnėnai supūpę keli.            Varnėnai jos žiedlapiuos praustis pradės         Varnėnų giesmelės pradžiugins tave. 
Mojuoja iškėlę mažus sparnelius,          Kai vasarą ji obuoliukus nokins,                      Žavusis koncertas sodely skambės, 
Dėkoja vaikučiams už inkilėlius.           Varnėnai kasdien nuo kenkėjų ją gins             Tau bilieto pirkti tikrai nereikės. 
Muzika.  Dainelė „Tai raibumai genelio“ https://www.youtube.com/watch?v=7tqzOLwN6lw 

Antradienio tema Paukščių balsai 
Idėja. Smagu pavasarį klausytis paukštelių „kalbos“ (vaikams paaiškiname, kad žmonės kalba, o paukščiai:čiulba, ulba, klega, suokia, 
čirškia). Pasiklausykite paukščių balsų įrašo ir  https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8 
Pasiklausę įrašo paklausykite, ar sirtingi jų balsai, koks labiausiai patiko, gal norėtų pamėgdžioti paukštelių balsus. 
Idėja. Paukščių balsų pamėgdžiojimai: Gandaras − klė, klė, klė, man varlė. Pempė − sveiki gyvi, sveiki gyvi, vaikučiai. Varnėnas − šiu-
gint,šiu-gint, šiu-gint. 
Kūno kultūra. Pažaisti žaidimą „Paukšteliai“ (imituoti skraidymą, šokinėjimą, lesimą). 

Trečiadienio tema Paukščių lizdai 
Idėja. Tyrinėti paukščių lizdus, paaiškinti, kad paukščiai susisuka lizdus iš įvairių šakelių, šapelių, žolelių, šiaudelių, o kitų lizdai medžiuose. 
Taip pat ir žmonės padeda, įkelia inkilus į medžius.  



       
                                                                                                                        
Kūno kultūra. Žaidimas lauke „Paukšteliai į lizdelius“. Vienas žaidimo dalyvis turi būti „vanagas“, kiti vaikai – „paukšteliai“. Vanagas turi 
pagauti paukštelį. Vaikas bėgioja „skraido“, kai gauna komandą paukšteliai skrenda į lizdus, tada bėga prie imitacinio lizdo (susitariate kokia 
nuoroda bus lizdas) ir vėl laukia komandos skraidyti. 

Ketvirtadienio tema Gandrai randrai ga-ga-ga 
Idėja. Gandras yra laikomas mūsų nacionaliniu paukščiu, tai skirkime didesnį dėmesį jam. Siūlau padaryti kūrybinį darbelį-gandrą. Darbeliui 
reikės: vatos diskelių, juodo guašo (turimos namuose piešimo priemonės), raudono spalvoto popieriaus, fonui pasirinktinai spalvoto popieriaus, 
žirklių, klijų, teptuko. Iš raudonos spalvos popieriaus iškirpti: snapą, dvi kojas. Ant pasirinkto darbelio fono klijuojame iš vatos diskelių gandro 
galvą (aukščiau lape) ir kūną (žiamiau), kaklą perkerpame vatos diskelį, iškerpam juostelę ir viską priklijuojame. Priklijuojame gandro snapą, 
ir dvi kojas. Su guašu nupiešiame ant aukščiau priklijuoto diskelio gandro akį ir ant žemesnio diskelio, gandro sparną. Štai ir sukūrėme darbelį-
gandrą. 
Muzika. Dainelė „Gandrai“  https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo                                            

Penktadienio tema Paukščių dėlionė 
Idėja. Sudėliotkite paukštelių dėliones: vieversys 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=314dce8ff064&fbclid=IwAR3XqglpniXhYstXR9ZRvtP87q7vEB4CBK7Xq7JrkflcTJQ-
BPCZNYo-Dqgv 
žvirblis 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=314dce8ff064&fbclid=IwAR3XqglpniXhYstXR9ZRvtP87q7vEB4CBK7Xq7JrkflcTJQ-BPCZNYo-Dqgv
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=314dce8ff064&fbclid=IwAR3XqglpniXhYstXR9ZRvtP87q7vEB4CBK7Xq7JrkflcTJQ-BPCZNYo-Dqgv


https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=314dce8ff064&fbclid=IwAR2otWIzzJIxdc_dDUIGZ3hzTUqYdrZcRysKZDAS_MUt0eKc0E
3zL19BFBc 

 


