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Įvadinė dalis. 

Vaikučius pasitiko graži ir stebuklinga pieva. Vaikai klausėsi auklėtojos deklamuojamą ketureilį.  
                        Pievoj tarp margų gėlių 
                        Daug visokių vabalų. 
                        Jie ropoja, šliaužia, stena 
                        Ir labai linksmai gyvena! 
 Vaikai žaidė imitacinį žaidimą ,,Vabaliukai, vabalai“. Spėliojo paveiksliuke pavaizduotą 
vabaliuką ir imitavo kaip jis juda.  

            

Pagrindinė dalis. 

Viena gražia, saulėta vasario diena  tarp gėlyčių žaidė mažos bitutes, drugeliai ir boružėlės. Po 
stebuklingo žodžių “Abra kadabra bum” atsirado netikėtai stebuklingas maišelis. Vaikai traukė 
pagaliukus, kurie padėjo surasti kelia į pieva. Linksmas burtininkas  pavertė visus vaikus 
vabaliukais ir vabzdžiais.  

Grupė: Vidurinioji  „Žiogelių“ grupė 

Tema. „Ar matai, ar matai. Kokie gražūs vabzdžiai ir vabalai? “   

Ugdymo(si) situacija Piešimas – mėgstamas bet kurio vaiko užsiėmimas. Mažam žmogučiui 
didžiausias malonumas – atrasti kažką naujo, pajusti tai, ko dar nebuvo patyręs. Šioje veikloje  vaikai 
išradingai bandys naudoti įvairias technikas, kurs netradiciškus kūrybiškus darbelius.    

Uždavinys. Suteikti malonių akimirkų ir gerų įspūdžių. Aptarti vabzdžių ir vabalų gyvenimo sąlygas. 
Supažindinti su dailės raiškos priemonėm, su įvairia dailės technika. Patirti daugybę teigiamų emocijų. 

Priemonės. Dirbtines gėlės, vaikiški marškinėliai, įvairių vabzdžių  ir vabaliukų paveiksliukai, 
mediniai pagaliukai, vabzdžių ir vabaliukų lipdukai, stebuklingas maišelis, maisto plėvelė, virvė, 
segtukai, vabalų ir vabzdžių dekoracijos, vaišės, dailės priemones: dažai, teptukai; obuolys – 
štampavimui, fotoaparatas.   

 

 

 



 
 

       

Pievoje  vaikai  rado  bitučių, drugelių, ir boružėlių dekoracijas. 

     

Vaikai - ,,bitutės” pasklido po pievą. Naudodami akvarelę spalvino įvairių spalvų gėlytes. 
,,Drugeliai”  - štampavo ant marškinėlių savo rankytėms sparnelius. ,,Boružėlės”  - ant paruoštos 
polietileninės plėvelės, naudojant markerius ir guašą, piešė pievą. Vaikai su įdomumu puolė prie 
kūrybinės veiklos.  

         

Po kūrybinės veiklos vaikai žaidžia žaidimą „Bitelė“.  

Baigiamoji dalis. Po sunkaus darbo vaikus laukė staigmena. Visi vaikai pavirtę vabaliukais ir 
vabzdžiais nuskrido prie labirinto. Ten jų laukė staigmena. Beržų giraitėje vaikai ,,vabzdžiai ir 
vabalai“ ieškojo lobio. Labirintas turėjo tris įėjimus, prie kiekvieno įėjimo pakabintas 
paveikslėlis (bitė, drugelis, boružė). Jeigu pavaizduota bitė - skrenda bitės, jei pavaizduotas 
drugelis - skrenda drugeliai, o jeigu boružė - skrenda boružės. Vaikai keliaudami labirintu po 
skėčių atrandą lobį (krepšelį su vaisiais). Vaikai ,,vabzdžiai ir vabalai“  nutarė pasivaišinti pievos 
– kavinukėje. Ten jie diskutavo, aptarinėjo ir išsakinėjo savo nuomone.  
Vaikų mintys:  
„Man labai patiko piešti, bet ten ne popierius buvo“ – Greta „O man patiko štampavimas, 
galėjom štampuoti obuoliukais ir savo ranka“ – Daniel  
„Lobis  „faina“ ieškoti, per labirintus keliukų bėgioti“ – Otilija  



 
 

Veiklos komentaras. 

Šios veiklos metu vaikai demonstravo savo gebėjimus: įvardino pievos ,,gyventojus“, išsakė savo mintis 
kuo jie skiriasi, kokią naudą nešą;  imitavo jų judėjimo būdą, bandė naudoti įvairias menines technikas, 
kūrė netradiciškus kūrybiškus darbelius, stengėsi savo emocijas ir jausmus reikšti tinkamai, kontroliuoti 
savo veiksmus, elgesį; sugebėjo ilgesniam laikui įsitraukti į veiklą, ją plėtoti, aktyviai dalyvavo meninėje 
veikloje. Pasidžiaugė savo kūrybiniais darbeliais. Patyrė daugybę teigiamų emocijų.     
 

„Man patiko dažyti gėles, jos tokios gražios, aš name pabandysiu  padaryti“ -Viktorija     
 „O man viskas patiko, norėčiau dar„ – Ilaruja   
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Žaidimas -  „Bitelė“.  
Žydi bičių rožės sodely – 2k.  Vaikai eina ratu, rato vidury – 2-3 „bitės“ 
Lėk lėk bitele į savo vietelę – 2 k. Vaikai kelia rankas aukštyn, o „bitės skrenda“ tarp vaikų. 
Išrenkamos kitos „bitės“.  
 
 

 
 
 
 

 


