VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ“
Kovo 1–5 d.
Projekto „Gamtos takeliu“ VII etapo realizavimas:
Tema „Paukščių sugrįžimas“
Tikslas
Įtraukiant vaikus į aktyvų domėjimąsi juos supančia gamta, atskleidžiant gamtos svarbą ir
reikšmę žmonių gyvenime, formuoti pažinimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių, socialinio
ugdymo kompetencijas.
Uždaviniai:
Siekti, kad vaikai:
- Susipažintų su juos supančia aplinka;
- Įgytų žinių apie paukščius, jų gyvenimo būdą, gyvenimo sąlygas;
- Išaiškintų, kokie pasikeitimai paukščių gyvenime vyksta pavasario metu;
- Mokytųsi mylėti, suprasti gamtą, jos reiškinius, suvoktų atsakomybę už ją;
- Nusiteiktų tyrinėjimams, ieškojimams, bandymams, mėginimams, patirdamas
atradimų ir pažinimo džiaugsmą;
Numatoma veikla:
- Kompiuterinės prezentacijos „Pavasario požymiai“, „Kur gyvena paukščiai“,
„Išskrendantys ir žiemojantys paukščiai“;
- Paukščių pasaulio kūrimas iš paveikslų, nuotraukų, knygų, žurnalų, enciklopedijų
apie paukščius;
- Stebėjimai lauke: vaikai išeina pasidairyti paukščių, pasiklausyti jų balsų, apžiūrėti jų
gyvenimo vietų sode, parke, miške; apeina ir kurį laiką stebi iškeltus inkilus, nustato,
ar juose kas gyvena;
- Pažintinė – tiriamoji veikla:
„paukščiai mano aplinkoje“ – žvirblis, varna, šarka, zylė, balandis, kregždė;
„paukščiai miške“ – lakštingala, genys, gegutė, pelėda, erelis, suopis;
„paukščiai prie vandens“ – antis, gulbė, gandras, žuvėdra;
- Paukščiai liaudies kūryboje: pasakose, patarlėse, dainose, mįslėse, posakiuose,
eilėraščiuose;
- Pasakojimai vaikams „Kovą į Lietuvą sugrįžta daugiausiai paukščių“:
Kovo 4-oji – Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti,
– naudingi paukščiai, nes yra dideli pagalbininkai žemės ūkyje, sulesa daug
kenkėjų, amarų; Kovo 4-oji – Vyturio diena; Kovo 10-ąją minėsime 40-ies
paukščių dieną: manoma, kad tuo metu į Lietuvą sugrįžta tiek paukščių rūšių,
kiek ir buvo išskridę; Kovo 19-oji – Pempės diena; Kovo 25-oji – Gandro diena;
- Lietuvos gamtos tyrinėtojų svarbiausiųjų taisyklių kūrimas (pvz.):
„Globok gamtą, nedrumsk jai ramybės“, „Būk pasirengęs susitikti su gamta“;
- Meninė veikla: paukščių lipdymas, piešimas, aplikavimas, gaminimas „origami“
technika;
- VŠĮ „Lietuvos ornitologų draugija“:
Supažindinti vaikus su LOD pagrindiniais veiklos tikslais;
Pasiūlyti vaikams kartu su šeima prisijungti prie LOD veiklos;
- Rekomenduojami kūriniai:
Selemonas Paltanavičius „Lietuvos paukščiai”, Alma littera, 2018 m.;
Pranas Mašiotas „Paukštelių laiškas vaikučiams”, lavinančios užduotėlės,
„Ramduva”, 2019 m.;
Serija „Jaunasis gamtininkas. Ar pažįsti paukščius?”, Presvika, 2008 m.;
Zigmantas Gudžinskas „Lietuvos gamta”, Alma littera, 2008 m.

