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PRAVESTA 

AUŠRINĖS KUNCEVIČIENĖS, 

IU  MOKYTOJOS; 
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Panevėžys, 

2023-03-09     



TEMA: 40-ties paukščių diena 

VIETA: įstaigos lauko aikštelės. 

DATA: 2023-03-09 

DALYVIAI: Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai, IU, PU mokytojai, meninio ugdymo mokytoja. 

TIKSLAS: suteikti žinių apie pavasario sutiktuves, 40-ties paukščių dieną. 

UŽDAVINIAI: 

 susipažins su 40 paukščių dienos prasme;  

 klausysis senolių išminties, orų spėjimų (jei šąla – šalnos laikysis dar 40 dienų); 

 eis lietuvių liaudies ratelius, šoks ir dainuos apie paukščius;  

 suks lizdus paukščiams iš šakelių;  

 aptars inkilų paskirtį ir naudą; 

 leis popierinius paukščius. 

 

METODAI IR BŪDAI: pokalbis, dainelės, ratelis. 

PRIEMONĖS: paukščių kaukės, akordeonas, paukščių balsų įrašai, švilpynės, bandelės, šakelės 

„lizdeliams“, popieriniai paukščiai, inkilai. 

 

ŠVENTĖS DIENOS APRAŠYMAS: 

 Vaikai su pedagogais pasitiks „atskrendančius“ paukščius: 

             „Boružėlių“ gr.,  „Smagučių“ gr.,  „Meškiukų“ gr. , „Nykštukų“ gr. 

 Vyks pokalbis apie paukščius: vaikai vardins paukščių pavadinimus, mokytojos papasakos, kodėl 

ši diena yra vadinama „40 paukščių diena“; pagal orus spės ateities orų prognozes (remiantis 

senolių išmintimi, jei šąla – šalnos laikysis dar 40 dienų); 

 Pasitinkant sugrįžtančius paukščius, įstaigos ugdytiniai imituos paukštelius kaukėmis aprangoje, 

daina, šokiu, žaidimais. 

 Skanduos įvairius paukščių balsus: 

GEGUTĖ 

Kukū! 

Pagalvėlis pūkų. 

Kukū, kukū! 

Duos gegė taukų: 

Pasitepsi ratus, 

Važiuosi metus. 

 

GENYS 

Čiaku, čiaku, 

Viršum medžių kirsiu šakų! 

Tak… tak… taku, 

Medį plaku! 

Kai paplaksiu, 

Kirminėlių rasiu! 

 

KIKILIS 

Šimts, šimts, šimts vyrų 

Mano vieno rieto nepakels. 

Lyk, lyk, lyk! 

Lyt, lys, lys, lys! 

 

PELĖDA 

Suvystyk, suvystyk! 

Palauk, palauk! 

Tuoj, tuoj! 

 

SNIEGENA 

Aš jau čia, 

Aš jau čia. 

LAKŠTINGALA 

Jurgut, Jurgut! 



Kelk, kelk! 

Kinkyk, kinkyk, kinkyk! 

Patepk, patepk, patepk! 

Važiuok, važiuok! 

Paplak, paplak, paplak! 

Bėruk, bėruk, bėruk! 

Greičiau, greičiau! 

Trauk, trauk, trauk! 

Na, na, na, na, tir, tir... 

Sustok, sustok! 

 

PEMPĖ 

Klyvis, klyvis, 

Kas mane padyvys? 

Kiaušinėlius dėsiu, 

Vaikelius perėsiu. 

Kiaušinėliai taškuoti, 

Vaikeliai kuoduoti. 

 

 

STRAZDAS 

Svetimoj šaly buvau, 

Alų, midų gėriau – 

 

VARNA 

Kvarkt, kvarkt, 

Imkit žagres art, art, art! 

 

VARNĖNAS 

Šiu-gint, šiu-gint, šiu-gint! 

Sudžiūvau, sudžiūvau. 

Į savo kraštą parlėkiau, 

Kirminėlius lesiau, 

Vandenėlį gėriau – 

Nutukau, nutukau. 

 

ŠARKA 

Čirikt, čirikt, čirikt, bus svečių. 

 

TETERVINAS 

Parduosiu kailinius – pirksiu pačią, 

Parduosiu kailinius – pirksiu pačią. 

 

TILVIKAS 

Kliku... klieku... 

Duokit sliekų! 

Vištažvinių, vištažvinių, 

Skilvin, skilvin! 

 

VIEVERSYS 

Čyru vyru, pavasaris, 

Palikau vaikelius nelesintus. 

Parlėksiu – palesinsiu, 

Prakirsiu ledelį – pagirdysiu. 

Žaliu vyneliu pagirdysiu 

Ir vėl išlėksiu. 

 

VOLUNGĖ 

Grybų rauti, 

Grybų rauti, 

Į kašelę krauti. 

 

ZYLĖ 

Priusgyt, priusgyt! 

 

ŽVIRBLIS 

Čir, čir, aš vyrs, aš vyrs! 

 

 

 

 

 

 

 Žais ratelį „Garnys“, žais, imituos judesius, skraidys, kaip paukšteliai. 

 Žais žaidimą „Gražūs vaikai pelėdos“. 

 Šoks „Ančiukų šokį“. 

 Šoks pagal muziką „Kregždutės“. 



 Lauko aikštelėje leis po paukštį. 

 Pagal senovės papročius, lopšelio-darželio virėjos iškeps 40 bandelių, kuriomis vaišins vaikus. 

 

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI: 

 žino 40 paukščių dienos prasmę;  

 mokosi senolių išminties, pagal orus spėja ateities orų prognozes (jei šąla – šalnos laikysis dar 40 

dienų); 

 eina lietuvių liaudies ratelius, šoka šokius; 

 mėgdžioja paukščių balsus; 

 suka lizdelius iš šakų; 

 apžiūri ir aptaria inkilus; 

 leidžia paukštį. 


