
Antradienis 

Vakar tikriausiai klausėtės paukštelių čiulbėjimo, o kur paukšteliai buvo visą žiemą?“. 

( Vaikai prisimena, kad rudenį jie išskrido į šiltus kraštus.) 

Apie gandrą: 

Baltieji gandrai yra dideli, ilgakakliai paukščiai su ilgomis raudonomis kojomis ir raudonu tiesiu, aštriu snapu. 

Baltos galvos, kaklo ir kūno plunksnos kontrastingai skiriasi su juodomis sparnų plunksnomis, persiliejančiomis 

su purpurinio ir žalio spalvų žaismo blizgesiu, o mažas juodas odos lopas supa jų rudas akis. Šiuos paukščius 

lengva atpažinti pagal jų skleidžiamą garsą – kalendami snapais jie skleidžia tokį kalenimą, kuris panašus į 

dviejų storų pagalių tarškėjimą. Turbūt lengviausia pamatyti gandrą, kai jis tupi lizde. Taip pat juos galite 

pamatyti šlapiose pievose, naujai nušienautuose laukuose. Gandrų lizdai yra labai dideli, dažniausiai būna 

sukrauti aukštose vietose, iš kur viskas aplink gerai matosi. 

Baltasis gandras, dar vadinamas busilu, starkumi, gužu, gužučiu, bacionu – Lietuvos nacionalinis paukštis. Jis 

nuo seno laikomas šventu paukščiu, 

 

Išmok eilėraštuką 

Gandras 

Vos žibutės tik pražydo, 

Gandras iš pietų parskrido. 

Vaikšto, rankioja žabus - 

Vėl tvarkingas lizdas bus. 

Snapas ilgas ir raudonas. 

- Sveikas, gandre! - 

Šaukia Jonas. 

Sprogsta ievos ir beržai, 

Kaip gerai, kad sugrįžai. 

 

 

Linksmai muzikinei pertraukėlei: 

https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09s


 

 Po balas ilgom kojom strypčioja, varlaites skaičiuoja?-gandras 

 Be kirvio, be pjūklo namus pasistato?-kregždė 

 

 

 

...................................................................................................................................... 



 

video , kaip gandras lizdą suka 

https://www.https://www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09syoutube.com/watch?v=5oX

YgM_L1NU 

................................................................... 

Dėmesiui ir susikaupimui lavinti: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring_16x16.htm?language=

english&linkback=../../education/spring/index.htm 

....................................................................................... 

Skaitymui ir aptarimui 

Lakštingala ir varlės 

Vieną šiltą pavasario dieną krūmeliuose lakštingala giedojo, savo žmonelę, vaikelius linksmino. Čia pat 
kūdroje varlės nardė, knibždėjo, nuolat iš vandens galvas kaišiojo. 

— Kum, kum, kaimynėlės, ar girdit, kaip tas paukštpalaikis šūkauja, turbūt kad naktigony vyrai 
neužmigtų? — prabilo senė varlė į savųjų būrį. 

— Kum, kum! O ką, kad ir mes užtrauktume, visos kartu, sutartinę! — sušuko visos. 

Ir uždainavo, užkurkė: vienos paliauna, kitos traukia. Skamba visas slėnis. 

Lakštingala dar kartą sučiulbo ir nutilo — ką čia su varlėmis lenktynes varys. 

Varlės kurkusios pailsėti sustojo. 

— Ką, nutilo rėksnys? — atsiliepė senė varlė. — Mūsų viršus, mūsų viršus! Užtraukime dar, kad vėl 
neimtų klykauti! 

Ir užtraukė iš naujo. 

Tik staiga suklegėjo gandras ant kraigo, kažin ką pasapnavęs. 

Varlės šmakšt ir dingo vandenyje. 

 

Lauke: 

 Susiruoškite (saugiai) stebėti bundančios gamtos. Tylomis žingsniuodami išgirstame 

paukštelių čiulbėjimą – jų garsai taip džiugina širdį! Pastebėkite, kad oras kvepia kažkaip 

kitaip, gaiviai – tai pavasario kvapas. Medžiai dar be lapų, bet apžiūrėję šakeles iš arčiau 

pastebėsite ant jų pumpurėlius. Tai reiškia, kad medžiai jau nubudę ir labai greitai visa 

gamta sužaliuos. 

https://www.https/www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09syoutube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=e24Nm8Xm09syoutube.com/watch?v=5oXYgM_L1NU
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring_16x16.htm?language=english&linkback=../../education/spring/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring_16x16.htm?language=english&linkback=../../education/spring/index.htm


 

 

 

 

 

 



 

 

Pasiūlymai kūrybinei veiklai: 

Iškirpk ir išlankstyk kregždutę arba gandrą 

 

 



 

 


