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Įvadinė dalis 
Vaikai, ruošdamiesi išvykai į gamtą, prisimena elgesio gamtoje bei elgesio gatvėje taisykles.  

 
 

Pagrindinė dalis 
Atėjus į vietą, vaikai apžiūri parko tvenkinį. Auklėtoja deklamuoja vaikams M.Vainilaičio eilėraštį      
„Varlytės gripas“. Vaikai atsako į pateiktus klausimus: 
 

-apie ką eilėraštukas? 
-kur gyvena varlytė? 
-ką daro varlės vandenyje? 
-kuo varlės minta? 
-kaip varlės kurkia? 
 

Grupė: priešmokyklinės „Ežiukų“ grupės vaikai ir tėveliai. 

Tema. ,,Kas gyvena telkinyje“. 

Ugdymo(si)situacija. Vaikai žino ir nusako miško, pievos, vandens telkinio augmenijos ir gyvūnijos 
būdingiausius bruožus. Bet nevisi vaikai lankėsi miesto parke, kur galima susipažinti su telkinio 
gyventojais. Tai vaikams ir kilo idėja suorganizuoti išvyką į parką kartu su tėveliais. 

Uždaviniai. Įtvirtinti žinias apie miško, pievos, vandens telkinio augmeniją ir gyvūniją. 
 
Reikalingos priemonės. Graibšteliai gyvūnams gaudyti vandens telkinyje, kibirėliai su skyle dangtelyje 
įvairiems sugautiems gyvūnams parnešti. 
 



 
 
Vaikai apžiūri telkinio vandens spalvą prie kranto, aptaria, kokie gyvūnai ir augalai gyvena telkinyje.  
 

 
 
Tėveliai padeda vaikams pagauti telkinio gyventojus: vabalą - čiuožiką, sraiges, varlytes. Visi kartu 
apžiūri juos ir paleidžia atgal į „namus“. 

 



 
 
 
 
 

Baigiamoji dalis 
Vaikai patogiai įsitaisę gražioje pievoje aptaria kokie gyvūnai ir augalai gyvena telkiny. Vėliau 
vaišinasi atneštais sumuštiniais, vaisiais. Po vaišių stalo apžiūri pievos augalus bei gyventojus, parko 
medžius: vieni dideli – seni, kiti maži.  

  

 
  
 



Priedai 
 

 
M.Vainilaitis 
 „Varlytės gripas“ 
 
Po šalnų pradėjo lyti.  
Kurkė pievoje varlytė.  
Kurkė, maudėsi klane.  
Ir neaišku, nežinia,  
Nuo vandens ar nuo kurkimo  
Ėmė, vargšė, ir užkimo.  
 
Negirdėjo tokio gando,  
Visos varlės nusigando.  
Susirinko pabaly  
Balto dobilo pily,  
Ir pasikvietė sumanią  
Pievų daktarę kamanę.  
 
Pievų daktarė kamanė  
Daug žinojo, daug išmanė.  
— Gulk, varlyte, po lapu.  
Susirgai žaliu gripu.  
Dieną kitą pagulėsi…  
Na, ir kurkti vėl galėsi! 
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