


PIRMIEJI PAVASARIO AUGALAI - GĖLĖS 

 
Vaikams paaiškiname, kad pirmieji pavasarį pasitinka augalai: 
gėlės, medžiai, krūmai. 
Kokios tai gėlės? Kurias iš jų galite pavadinti jau dabar? 
Žiūrėkite: 
https://www.youtube.com/watch?v=nwwuB7AfDSY 
 
Vaikams pasiūloma nukopijuoti parašytą gėlės pavadinimą 
piešinuke. 
Nuotraukas žiūrėkite toliau. 
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GĖLĖS SANDARA 



ATLIKDAMI UŽDUOTĮ 

ATKREIPKITE DĖMESĮ: 

 

•KOKIA GĖLĖS SPALVA? 

•KOKIOS AUGALO DALYS 

(ŽIEDAS, LAPAI, KOTAS), O 

KOKIOS DALIES NESIMATO? 

•PIEŠIANT KARTOKITE 

AUGALO DALIS 



ŽIBUTĖ 
ŠALPUSNIS 



 
GVAZDIKAS 

 



ROŽĖ 



TULPĖ 



Ani Šmit 

KADA SKAMBINA SNIEGUOLĖS 

Sode pražydo snieguolės. Tokios baltos ir gražios! Ir tokios mažytės ir mielos! Jipas su Janike 

atsiklaupę žiūri į jas: 

– Tik nesiliesk, – sako Jipas, – nes jos nuvys. 

Prie tvoros stovi kaimynas. 

– Sveiki vaikai, – sako jis. 

– Sveiki, – atsako Jipas ir Janikė. – Pas mus pražydo snieguolės. Bet mes jų neliečiame. 

– Labai gerai, – pagiria kaimynas. – Ar žinote, kad snieguolių žiedeliai skambina? Tik reikia labai gerai 

klausytis.Reikia pridėti ausytę visai prie gėlės. Jipas ir Janikė pabando. Bet nieko negirdi. 

– Jūs pabandykite anksti ryte, – sako kaimynas. – Apie penktą valandą. Tada snieguolės skambina. Jipas 

ir Janikė labai susijaudina. Janikė pažada: 

– Rytoj aš ateisiu tavęs pasiimti. Penktą ryto. 

Tačiau kai rytą Janikė nubunda, laikrodis rodo septynias. 

 Ji greitai apsivelka suknelę, užsimauna kojinaites, apsiauna batukus ir bėga pas Jipą. Sustoja po 

langu ir šūkteli. Jipas tuoj pat išeina. Jis pusiau apsirengęs. Pradeda švisti. Jau matyti snieguolės. 

Jipas ir Janikė atsiklaupia ir prikiša ausytes prie gėlių. Tačiau jie nieko negirdi. 

– Per vėlu, – piktai sako Janikė. – Mes pavėlavome. 

– Taip, – nusiminęs atsako Jipas. 

Ir jie eina pas Jipą. Jipo mama ką tik užkaitė arbatinuką. 

– Mama, ar galiu paimti žadintuvą? Mes turime atsikelti  penktą valandą ryto. 

– Penktą ryto? – nustemba mama. – Kodėl? 

– Tada skambina snieguolės. Taip pasakė kaimynas. 

– Kvailas berniuk. Kaimynas pajuokavo. Miegok ramiai. Snieguolės niekada neskambina. 

Tačiau iki šiol Jipas ir Janikė taip ir nežino, kaipgi yra iš tikrųjų. Ar tiktai kaimynas pajuokavo? 

Rytoj jie dar kartelį pabandys. Paslapčia. 

Annie M. G. Schmidt. Jipas ir Janikė. 



PASPĖLIOK, KURIO INSTRUMENTO GARSAS BŪTŲ PANAŠUS Į 

SNIEGUOLIŲ SKAMBĖJIMĄ. KODĖL TAIP MANAI?  

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6bvq
8gi8E – nuoroda, jeigu paspaudus ant 
paveikslėlio nesigirdėtų melodijos 
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ŽIBUTĖ  

Ant  popieriaus lapo guašu ir kokiu apskritu daiktu (pvz., klijų pieštuko kamšteliu ar 

pan.) atspaudžiami 3-4 geltoni taškai. Tada vaikai turi prisiminti, kaip gaunama 

violetinė spalva (sumaišoma raudono ir mėlyno guašo). Aplink kiekvieną geltoną 

tašką atspaudžiama po 5-6 violetinius žibučių žiedlapius. 

Darbeliui nudžiūvus tamsiai žaliu flomasteriu kai kur nupiešiami žibučių lapai. 

Visas gėlytes, kurias pieši, karpysi ir klijuosi šią savaitę, stenkis patalpinti 

viename lape ir savaitės pabaigoje pamatysi, koks puikus paveikslas bus. 

 



 
NUPIEŠK MAMOS MYLIMIAUSIĄ 

GĖLĘ IR PADOVANOK JAI :)  



PASIDARYK 
POPIERINĘ 
TULPĘ IR 
PRIKLIJUOK 
JĄ TAME 
LAPE, KUR 
VAKAR PIEŠEI 
ŽIBUTĘ 







SUŽAISK SU TĖVELIAIS ŽAIDIMĄ SU KAMUOLIU ,,GĖLĖ – 

GYVŪNAS” 

 Vaikas sėdi ant kėdutės taip, kad būtų patogu atsistoti . 

Suaugęs meta kamuolį ir sako „gyvūnas“ arba „gėlė“. 

Vaikas, sugavęs kamuolį, turi greitai atsistoti ir jį 

grąžindamas įvardyti gėlę arba  gyvūną. Pažaidę kelis kartus  

pasikeiskite  vietomis: dabar vaikas klausinėja, o tėveliai 

atsakinėja.  

 

KAD NEBŪTŲ NUOBODU... 



TIKIUOSI, LAIKAS NEPRAILGO. 

Labai lauksiu jūsų įspūdžių, atsiliepimų, 

nuomonių, vaizdų iš veiklų namuose. 

Būkite sveiki! 

 


