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HIPOTEZĖ: ar galima stebint paukštelius imituoti jų judėjimą.
EIGA: ,,Nykštukų“ grupės vaikučiai įsijungė į paukščių globos akciją „Už vieną trupinėlį, čiulbėsiu

visą vasarėlę“. Ugdytiniai domėjosi žiemojančiais paukščiais Lietuvoje, žiūrėjo skaidres, edukacinius
filmukus, klausėsi pasakų, minė mįsles, mokėsi žvirblio ir zylės pamėgdžiojimų, išmoko skaičiuotę apie
varną, atliko kūrybines užduotis. Pasivaikščiojimo metu darželio sode pastebėjo du paukštelius, tupinčius
aukštai medyje ant šakos. Apibūdinę, kaip jie atrodo, pasakė, kad tai – varnos. Nusprendė paieškoti
daugiau paukštelių ir išsiruošė į žvirblių, zylučių paiešką. Prisiminė taisykles, kaip reikia stebėti paukščius.
Pastebėję zylutę pušyje, žvirblį tupinti krūmuose, tyliai tyrinėjo jų elgesį, apibūdino jų išvaizdą,
suskaičiavo, žiūrėjo, kaip jie juda ir kokiomis kryptimis skraido. Emilis paklausė: kodėl paukšteliai nesušąla
žiemą. Draugų atsakymas buvo toks: kad jie turi storą kailį padengtą plunksnomis. Grįžę į grupę po
pasivaikščiojimo patys bandė tapti zylutėmis, žvirbliukais, varnomis. Grupėje imitavo matytų paukščiukų
judesius: skraidė nuo šakelės, ant šakelės, ieškojo lesalo, skraidė po grupę išskleidę sparnelius, čirškavo,
kranksėjo. Mokytoja pasiūlė paimti popieriaus lapą ir pavaizduoti tai ką matė lauke. Pavaizduoti pamatytų
paukštelių judėjimo kelią (trajektoriją). Ugdytiniai dėliojo taškelius, brėžė tiesias, kreivas linijas, zigzagus.
Savo meno darbus pristatė draugams ir bandė patys pavaizduoti pieštą paukščiukų judėjimo kelią.



„Aštuonis kartus šok ant dviejų, bėk rateliu ir zigzagais“ (Lėja 6,5m.) Vaikai tyrinėjo plunksnas, vardino, kad
plunksnos dar turi mažų plunksnyčių tarsi vilnytės, kurios paukštelius šildo. Lašino su pipete ant plunksnų,
stebėjo su padidinamuoju stiklu, merkė į vandenį, stebėjo skęsta ar ne. Po šių tyrinėjimų bandė pūsti
plunksnas, stebėjo kuri toliau nuskris. Patyrė daug džiugių emocijų skraidindami plunksnas. Taip pat
ugdytiniai atliko meninį darbelį „Paukštelis iš delniuko“. Savo delniukus atspaudė popieriaus lape, iš jų
sukūrė paukštelius. Visus darbelius aptarė, ieškojo didžiausio ir mažiausio „paukštelio – delniuko“ ir bandė
juos sudėlioti pagal dydį. Džiaugėsi kūrybiniu procesu. Ugdytiniai kasdien susidomėję stebėjo pro darželio
kiemą praskrendančius paukštelius ir apie tai informuodavo draugus.

IŠVADA: Stebėdami paukštelius vaikai nusprendė, kad ir jie irgi gali striksėti, gali rankytėm
imituoti paukštelių judesius, bet negali skraidyti. Išbandė įvairias skaičiavimo ir matavimo užduotis,
atliekant jas ugdėsi dėmesio koncentraciją bei pasitikėjimą savo jėgomis.
















