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Grupė: „Bitučių“ grupės 4-5metų vaikai. 

Tema: „Paukštį iš plunksnos pažinsi“ 

Ugdymo(si) situacija. 

Atliekant tarpinį vaikų vertinimą pastebėjau, kad viena iš vaikų silpnesnių sričių yra aplinkos 

pažinimas. Atkeliavus vėsesniam orui nutarėme pasirūpinti paukščiais ir pagilinti žinias apie 

laukinius paukščius. 

Uždaviniai: 

Sudaryti sąlygas pažinti paukštelius, ugdytis globos, atsakomybės jausmą. 

Aiškintis apie Lietuvoje dažniausiai sutinkamus paukščius. 

Sudaryti galimybes klausytis paukščių garsų (CD įrašas) 

Aiškintis apie paukštelių kūno sandarą gyvenimo ypatumus. 

Eksperimentuoti su plunksnomis. 

Gaminti lesyklėles paukšteliams. 

Suteikti žinių apie tinkamą paukščių priežiūrą, aiškintis kuo jie minta, rūpintis paukšteliais (į 

lesyklėles berti maistelio). 

Meninėje veikloje piešti, aplikuoti paukščius. 

Išradingai, neįprastai naudoti įvairias medžiagas, priemones. Sugalvoti, keisti, pertvarkyti 

savitas idėjas, siūlyti kelis variantus. 

Priemonės: Vaizdinės priemonės, knygos, interaktyvi lenta, didaktinės priemonės, 

magnetofonas, plunksnos, dailės priemonės. 

 

Įvadinė dalis: 

Vaikai pasakojo, kokius paukščius pažįsta ir ką apie juos žino. Paveiksluose atrado 

paukščius ir juos pavadino, skiemenavo pavadinimus. Aiškinosi kur paukščiai gyvena. Aptarė 

migruojančius ir liekančius Lietuvoje žiemoti paukščius, dėl kokių priežasčių paukščiai skrenda į 

šiltuosius kraštus. 

Grupės budintysis atnešė prie grupės durų atrastą laišką nuo paukščių. Vaikai klausėsi 

laiško, apžiūrėjo plunksną, spėliojo kokio paukščio ji galėtų būti, analizavo laišką, dalinosi savo 

mintimis. 

 

Vaikų mintys: 

Vakarė: „Paukščiukai mums parašė, nes žino, kad mes galim jais pasirūpinti“. 

Danielius: „Aš labai prižiūriu paukščius ir savo papūgą, duodu maistelio, bet papūgoms negalima 

trupinių duoti tik specialų maistą, nes susirgs ir tada neturėsim jos.“ 

Melita: „Mes padarėm lesyklą paukščiams, kai bus sniego daugiau duosim maisto.“ 

Amelija: „Su tėveliu irgi rytoj padarysiu lesyklą, mano Bela paukščių neišgąsdins, mes 

prižiūrėsim.“ 

Jokūbas: „Prie mūsų kiemo irgi yra inkilėlis ir lesykla, mes taip pat duodam maisto kartais.“ 

Benas: „Mano tėtis padarė medinę lesyklą.“ 

Augustė: „Paukščiukai labai mėgsta saulėgrąžas ir trupinius, kurių mes nesuvalgome.“ 



 

 

Pagrindinė dalis: 

 

Vaikai klausėsi paukščių garsų įrašo, spėliojo, kokio paukščio garsas tai galėtų būti. 

Išsiaiškino ir įvardino, kokie paukščiai yra migruojantys, o kurie lieka žiemoti Lietuvoje,  įvardino 

paukščių kūno dalis. Klausėsi auklėtojos skaitomos pasakos „Bjaurusis ančiukas“. Aptarė pasaką, 

įvardino kitų paukščių tinkamą ir netinkamą elgesį. 

Išgirdę pasakojimus apie paukščius vaikai norėjo įsitikinti, jog paukščių plunksnos 

nesudrėksta, dėl to nutarėme atlikti eksperimentą. Vaikai pilė vandenį ant plunksnų ir stebėjo, jog 

vanduo kiaurai neprabėga, dėl to, kad paukščių plunksnos tarpusavyje yra suklijuotos.  

 

Vaikų mintys: 

Augustė: „Jau žinau, kodėl antys neskęsta, nes jų plunksnos neperšlampa“. 

Ainius: „Dariau eksperimentą su gulbės ir anties plunksnom, vieną šiek tiek sušlapo, bet 

nepermirko. Jau žinau, kodėl neskęsta.“ 

Akvilė: „Aš labai myliu paukščius- visus.“ 

Jokūbas: „Aš dar daugiau plunksnų atnešiu, miške jų yra labai daug kai praskrenda paukščiai.“ 

Ugnė: Paukščiai neskęsta, nes jie yra labai lengvi“. 

Vakarė: „Man labai patinka daryti visokius eksperimentus, tokio dar nebuvau dariusi, bet labai 

norėjau.“ 

Milita: „Plunksnos labai švelnios ir lengvos, kaip paukščiukai, galima netgi pakutenti.“ 

 

Atlikus eksperimentą, vaikams buvo papasakota, kad senovėje proseneliai norėdami 

turėti daug knygų rašydavo žąsies plunksna. Vaikams tai buvo naujiena dėl to buvo  pasiūlyta 

išbandyti šį rašymo metodą, kuris vaikams labai patiko. Vaikai mirkė plunksnos galiuką į įvairių 

spalvų dažus rašė visas raides kurias pažįsta, kita dalis vaikų bandė ne tik rašyti, bet ir piešti.  

 



 
 

Vaikai išsiskirstę į erdves pasirinko jiems patinkančias veiklas paukščių tema. Vieni 

pasirinko priemones paukščių skaičiavimui, pažinimui, paukščių dėlionių dėliojimui, palyginimui, 

kiti pasirinko meninę veiklą ir aplikavo paukščius, dar kita dalis enciklopedijose ieškoje paukščių. 

 

 

 

 

Baigiamoji dalis: 

Ugdydami globos, atsakomybės jausmą, meilę gamtai, vaikai pasigamino lesyklėles, 

kurias papuošė pasitelkdami savo vaizduotę ir kūrybiškumą. Lesyklėles pakabinome darželio 



kieme, kad kiekvieną dieną vaikai galėtų pasirūpint paukščiais ir iš tolo juos stebėti bei klausytis 

paukščių čirškėjimų ir giesmių. 

 

 

 

 

Vaikų mintys: 

Amelija: „Kai pabėrėm maisto atskrido net du geniai, aš juos mačiau, spalvoti buvo.“ 

Meda: „Aš rytoj maistelio atnešiu paukščiukams.“ 

Benas: „Man patiko, kad paukščiai dalinasi maistu, bet varnos irgi atskrenda su šarkom.“ 

Vilius: „Man tai gražiausi visi paukščiai.“ 

Mija J.: „Paukščiai pagalvos, kad čia jų namai.“ 

Rokas: „Prie darželio yra gandro lizdas, aš mačiau ten gandrus.“ 

Markas: „Jeigu atskris zylutės tai reikia atnešti maisto, kad jos pavalgytų ir išskristų, nes gali ateiti 

katinas, aš mačiau katiną prie darželio, jis gali pagauti paukštį.“ 

Danielius: „Aš sužinojau, kad paukščiai turi sparnus, snapą, akis, plunksnas, uodegą ir labai valgo 

saulėgrąžas.“ 

  

 

 



Veiklos komentaras: 

Šios veiklos metu vaikai turtino žinias apie aplinką bei gamtos gyventojus t.y. 

paukščius. Išaiškėjo, kad vaikai turi žinių, tačiau dažnai painioja ir pamiršta paukščių 

pavadinimus. Vaikai įvardina kūno dalis, kai kuriuos dažniausiai sutinkamus paukščius, bando 

prisiminti jų pavadinimus, geba atskirti naminius nuo laikinių paukščių. Vaikams labai patinka 

eksperimentuoti, atlikti įvairiausius bandymus. Iš vaikų pasakojimų galima spręsti, jog 

atsakomybę, globos jausmą ugdo ir tėvai namuose. Vaikams labai patiko rašyti plunksnomis, 

mėgavosi procesu. Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje, kiekvienas norėjo pasidalinti sukauptomis 

žiniomis ir asmeninę patirtimi. Vaikai lavino ne tik pažintinius gebėjimus, bet ir kalbinį 

raštingumą.  
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https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0 
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