PASAULIO PAŽINIMAS

Balandis

1 savaitė

Pavasario džiaugsmai

2. PAUKŠČIAI GRĮŽTA
Pavasarį sugrįžta paukščiai, jie suka lizdus, pradeda perėti
jauniklius.
Vieversys skrisdamas čirena:
„Čyru vyru pavasaris,
Čyru vyru pavasaris.“
Pempė jam klykia:
„Sveiki gyvi, sveiki gyvi,
Sveiki gyvi, vaikučiai.“

gegutė

strazdas

antis

lakštingala

• Ką veikia pavasarį iš šiltųjų kraštų grįžę paukščiai?
• Prisiminkime, kurie paukščiai net nebuvo išskridę į šiltuosius
kraštus?

kregždė

gandras

varnėnas

Senelis moko:
Aptikę perintį paukštį, jo lizdą stenkitės aplenkti.
Nelieskite paukščių kiaušinių.
Neglostykite mažų paukštelių.

• Kodėl taip pataria senelis?
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• Kokių paukščių jau matėte prie namų ar mokyklos?
• Kokios žmonių pagalbos reikia parskridusiems

paukščiams?
• Kodėl žmonės prie namų, soduose paukščiams kelia
inkilus?
• Kokio sparnuočio giesmės pavasarį pačios gražiausios?
Kada jis gieda?
• Apibūdinkite antį ir lakštingalą. Kuo šie paukščiai
panašūs ir kuo jie skiriasi? Kuris iš jų didesnis, kuo skiriasi
jų spalva, kur jie gyvena?
• Kokių dar paukščių garsų pamėgdžiojimų žinote?
7

GIMTOJI KALBA

Balandis

3. PAUKŠČIAI GRĮŽTA

Anzelmas Matutis

KODĖL VARNĖNAI GRĮŽTA?

Kielė

Musinukė

Pečialinda

Iš knygos „Vaikystės skaitiniai“

1. • Iš kur sugrįžta paukščiai?
• Ką veikia anksčiau parlėkę varnėnai?
• Ką lizduose veikia gandrai?
• Ką pabaliuose veikia pempės?
• Ką veikia žvitri kielė?
• Kokiais kitais žodžiais galima pakeisti žodį „gieda“?
• Kurio paukščio giesmė gražiausia?
• Kodėl paukščiai gieda?
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Pavasario džiaugsmai

2. Perskaitykite eilėraštį ir pasakykite, kodėl varnėnai
grįžta į savo inkilus.

Selemonas Paltanavičius
Kiekviena pavasario diena padovanoja
vis naujų iš pietų sugrįžtančių paukščių.
Prie mūsų inkilų čiulba anksčiau parlėkę
varnėnai, lizduose raudonomis kojomis
švytuoja gandrai, pabaliuose kuodus purto
pempės, o stogu laksto žvitri kielė.
Balandžio mėnesį sulaukiame ir iš toli
parskridusių keliautojų. Štai šiltą saulėtą
dieną pasisveikina kregždutė, pragysta
musinukė. Gieda pečialindos, švilpauja
strazdai. Kiekvieno paukščio giesmė savaip
graži.
Paukščiai gieda ne šiaip sau. Jų giesmė –
pranešimas kitiems paukščiams, kad ši vieta
jau užimta, kad čia bus sukamas lizdas.
Mes laukiame vis naujų keliautojų, o jie vos
sugrįžę ima sukti lizdus, dėti kiaušinius ir
perėti. Pavasaris skuba, paukščiai taip pat
turi skubėti.

1 savaitė

– Kodėl, močiut,
Varnėnai grįžta
Iš tų
Šiltų,
Karštų
Pietų?
Močiutė man:
– Kodėl, dukryte,
Parbėgi
Iš darželio tu?
Močiutei atsakau
Linksmai:
– Kur bėgti man?!
Juk čia – namai!
– Matai... –
Močiutė sako vėlei:
– Čia ir... varnėnų
Inkilėliai.

Iš knygos „Jums, maži ir didesni“

paukš|tis			 gies|mė			 čiul|ba				pra|gy|do
paukš|čiai			 gie|da				švil|pau|ja			 pa|si|svei|ki|na

• Paukščiai vienas kitam netrukdo giedoti. Vienas baigia

giesmę, kitas pradeda. Taip skamba balsai visą rytą, o kartais
ir visą dieną.
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Buvo 86 žąsų kiaušiniai.
Išsirito 33 žąsiukai.

87–53 36
98–43 45

43 m

15

9–4

5

33 9

4
63

28

–3

4. Galvosūkis.
Kokia figūra turi būti paskutiniame langelyje?

21 m

31 m
32 m

46

–1
38
27
2. Kiek kelių veda iš mokyklos į parką?
• Kuris kelias ilgiausias?
• Kuris – trumpiausias?

67

4

22 89–43
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Buvo 49 kalakutų kiaušiniai.
Išsirito 15 kalakučiukų.

55 88–35 53 95–51

88–61 11

Buvo 98 vištų kiaušiniai.
Išsirito 56 viščiukai.

35 64–31

44 69–24

Buvo 57 ančių kiaušiniai.
Išsirito 24 ančiukai.

3. Nustatykite kortelių vietas.

–4

1. Pavasarį paukštyne iš kiaušinių pradėjo ristis paukščiukai.
• Po kiek paukščiukų dar turėtų išsiristi?

Pavasario džiaugsmai
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4. DVIŽENKLIŲ SKAIČIŲ ATIMTIS

1 savaitė

4

Balandis

–1

MATEMATIKA

33 m

25 m

42 m

37 m
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DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

Balandis

1 savaitė

Pavasario džiaugsmai

1. PAUKŠČIAI
SUGRĮŽTA

Pavasarį gamta
nubunda. Ar jau
girdėjote čiulbant
paukščius?

Nupieškite ar nulipdykite
paukštį.

• Nepamirškite jo išmarginti.
Viktoras Petravičius.
Knygos „Gulbė karaliaus pati“ iliustracija

Naudokite kuo įvairesnius
darbo įrankius ir priemones.

• Ar jums patinka šie nespalvoti paukščiai?
• Ar jie skiriasi vienas nuo kito? Kuo?
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