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Veiklos ,,Pievelės gyventojai“ aprašymas  

 

 

Įvadinė dalis 

 

Grupės vaikai susirinko į ryto ratą. Energingai ir džiugiai pasisveikinę pamatė uždengtą 

kauburėlį. Bandė spėti ir smalsavo, kas ten galėtų būti. Minė mįslę (Kas nešioja namą ant pečių? 

(sraigė)), kuri padėjo atidengti kauburėlį ir pamatyti, kas po juo slepiasi. Aptarė ir įvardino, kokie 

vabaliukai slėpėsi po kauburėliu. Bandė įvardinti vabaliukų pavadinimo pirmąsias raides.  

 

     

 
 

 

Vaikų mintys: 

Dominykas – „Žiogas“. 

Diana  – „Boružėlė“. 

Augustė– „Grambuoliukas čia. Juodas“. 

Aironas – „Ūsuotis. Turi ilgus ūsus“. 

Aleksandras-  „O aš, o aš žinau sraigę“. 

Rugilė – „Man patinka vabaliukai“ 

 

 

Grupė: Darželio „Pelėdžiukų“ gr. 

Tema:. „Kas slepiasi pievelėje “ 

Ugdymo (si) situacija: Grupės vaikai labai domisi įvairiais vabalais ir vabzdžiais. 

Pasivaikščiojimo metu pastebėjau, kad vaikai stebi, rodo, tyrinėja vabzdžius, bet jų 

neįvardina. Pasitarę nutarėme pasiklausyti   Linos Snitkienės  kūrinėlio „Žalia pasaka“ . 

Uždaviniai: Aptarti  kūrinėlio „Žalia pasaka“ veikėjus. Kūno judesiais pavaizduoti 

personažus. Atrasti ir įvardinti vabzdžius išgirstant pirmą pavadinimo raidę, suskaičiuoti jų 

kūno dalis. Žaisti judrius žaidimus. Dėlioti dėliones. Kirpti ir klijuoti rutuliukus (boružėlės 

taškeliai).  

 Reikalingos priemonės: Žiogo „namelis“ ir pasakojimo personažų trafaretai, pievos 

gyventojų  paveikslėliai, skaičių gėlytės, raketės su boružėlėm, dėlionės „Žiogas“, „Bitė“, 

„Boružė“. Žirklės, klijai ,boružėlės trafaretai. 

 



Pagrindinė dalis 

    

Vaikai pastebėjo namelį jį apibūdino. Pastebėję namelyje vabaliukus suprato, kad tai 

kūrinio „Žalia pasaka“ veikėjai. Visi kartu aptarėme skaitytą kūrinėlį, prisiminėm įvykius ir 

veikėjus, atsakinėjo į užduodamus klausimus, demonstravo turimas žinias. Suvokė, kodėl  sušilus, 

negalima gerti šalto vandens. Sužinojo kokios vaistažolės padeda pasveikti susirgus. Nuotaikingai, 

imituodami vabalus, jų atliekamus judesius, šoko ratelį „Vabaliukų dainelė per lietų“. Žaidė 

žaidimą ,,Stebuklingas maišelis“, įkišę ranką, į maišelį, įnirtingai  spėjo, koks tai vabaliukas, o 

pamatę jį įvardino. „Pievoje“ gėlyčių  viduriuke atrado skaičius (nuo 1 iki 10 ) įvardino ir suplojo 

tiek kartų. Teisingai atlikę užduotį, atrado voką, iš  kurio išsitraukė po paveiksliuką ir sustoję į 

traukinuką keliavo kirpti ir klijuoti boružėlėm taškelių , statyti žiogui žalią „namą“, verti sraigės ir 

drugelio kilimėlių, dėlioti dėliones „Vabaliukai“, rūšiuoti vaistažoles (liepžiedžius ir čiobrelius), o 

vabaliukus pagal dydį, žaisti „Boružėlių badmintoną“, šviesos lentoje „vedžioti“ vabaliukus į jų 

namus. 

 

  
 

               

                
     

 



 
 

Vaikų mintys: 

Kristupas  –  „Aš pastatysiu žiogui namą“. 

Diana – „Negalima gerti šalto vandenuko“. 

Augustė – „Taip nes gali susirgti ir skaudės tada gerklytė.“ 

Dominykas – „Boružė, boružė.“ 

Aleksandras – „Skruzdėle reikia reikia nuvesti į skruzdėlyną. Ten ji gyveną.“ 

Arnas  - „O bitė, bitė avilyje.“ 

 

Baigiamoji dalis 

 

Vaikai klausėsi įrašo ,,vabzdžių garsai“ ir atpažino bitės, musės, grambuolio skleidžiamus 

grasus. Šoko ir dainavo „Boružėlė septintaškė “. 

 

   

  
      

 

Vaikų mintys: 

Einartas – „Man patiko klijuoti“. 

Aleksandras -  „O, man badmintonas žaisti patiko“. 

Augustė – „O, man dainelė boružėlė. Tėtis sakė, kad aš boružėlė.“ 
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Veiklos komentaras 

 

Šioje veikloje vaikai, lavino kalbą, kalbinius įgūdžius, plėtė žodyną, aplinkos 

pažinimo, meninio gebėjimo, skaičiavimo ir matavimo  įgūdžius. Suvokė klausimus ir 

teisingai atliko veiksmus. Lavino kasdienio gyvenimo, savarankiškumo įgūdžius. Emocingai 

reagavo ir džiaugėsi žaidimais ir šokiais. 

 


