
SPALVIUKAI ŽAIDŽIA NUOTOLINIU BŪDU 

“Paskutinis rudens žiedas, pageltęs lapelis” 

Ateina rudenys per pievų žiedus, 
Per žalio miško lapelius. 

Taip šalta rytmetį, paukštelis nebegieda 
Ir nebežydi žiedas, pilnas ir gražus. 

Koks mėlynas dangus! Danguj akutės gailios 
Kas vakarą graudina mus. 

Prisirenka širdy daug ilgesio, daug meilės 
Berašant rudenio žodžius. 

Vytautas Mačernis 

Ruduo yra magiškas laikas, kai gamta ruošiasi pailsėti nuo spalvų  ir gėlių spindesio. Tačiau netgi 
per šį laikotarpį soduose žydėję įvairūs augalai, ir toliau malonina mus savo grožiu. 
Žinoma, rudens spalvų skaičius nėra toks didelis ir įvairus kaip vasaros, tačiau vis dėlto jų pakanka 
papuošti savo rudens sodą ir užpilti maloniu aromatu, todėl ruduo yra unikalus ir nepakartojamas. 

Susipažinkime su keletu rudens gėlių: 

Chrizantemos 

Tikros rudens karalienės, kurios stebina ne tik nuostabiomis žiedų formomis ir dydžiais, bet ir 
spalvų gausa. Chrizantemos – astrinių  šeimos vienmečiai arba daugiamečiai augalai.  

Prisiminkime įvairių gėlių pavadinimus: 
https://www.youtube.com/watch?v=nCX4qVixeZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=nCX4qVixeZ0


Spalvų begalybė, visi puikiai pažįstam jas visas, neužmirškim jų atliekant 
darbelius: https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=152s  
Spalvų dainelė: https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E  

Chrizantemų puokštė: 

Reikalingos priemonės:  
• Baltai arba spalvoti popieriaus lapai ( chrizantemos žiedlapiams)  
• Žalias popieriaus lapas (gėlytės stiebui)  
• Žirklės 
• Klijai 

1. Iš balto ar spalvoto popieriaus lapo išsikerpame apskritimus (pavyzdyje nurodom 
8cm skersmens, tačiau galimas, bet koks pasirinktas skersmuo, nuo to priklausys 
žiedo dydis).  

2. Apskritimą lenkiame pusiau tris kartus.  
3. Žirklutėmis apvaliąją dalį apkarpome, lyg karūnėlę ir išlankstome atgal į pradinę 

padėtį. 
4. Pasidarome 11 tokių dalių. 
5.  1 dalį paliekame išlankstytą, tai bus žiedo pagrindas, o kitas vėl perlenkiame tris 

kartus.  
6. Perlenktų dalių šonines sieneles patepame klijais ir klijuojame ant pagrindo ir 

vieną su kita, kol užsipildo visas žiedas.  
7. Paimame žalią popieriaus lapą 14cm x 8cm (vėl gi dydį galima pasirinkti kokį 

norite) ir nuo kampo susukame lapą (susukus kraštelį patepame klijais, kad mūsų 
stiebas neišsivyniotų).  

8. Taip pat iš žalio popieriasu lapo išsikerpame lapelius.  
9. Vieną stiebo galą įkerpame, padalindami į keturias dalis, atlenkiame, ir patepame 

klijais. Taip pritvirtinsime žiedą prie stiebo.  
10. Gėlytei užbaigti prie stiebelio priklijuojame lapelius.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MTh0ktoUZqA 

https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=oD7QIvWxv0E
https://www.youtube.com/watch?v=MTh0ktoUZqA


Kadangi mūsų grupėje yra vaikučių, kurie lankė anglų kalbos pamokėles, o ir šių 
dienų aplinkoje mus vis dažniau supa anglų kalba, įdomumo dėlei graži ir paprasta 
angliška pasaka apie “Chrizantemą”:  
https://www.youtube.com/watch?v=bmiFyvqPY0A 

Serenčiai 

Daugelis rūšių pasižymi savotišku aitriu kvapu. Sakoma, kad šis kvapas atbaido kai kuriuos 
kenkėjiškus graužikus, vabzdžius.  Lapai žali, pirštuoti. Natūralių augalų žiedai geltoni, oranžiniai, 
balti, su rudais atspalviais. 
Didysis serentis                                      Blizgusis serentis                                    Gvazdikinis serentis  

 

 

Nuspalvinkime: 

Išmokime patys nupiešti 
gvazdikėlį: 

https://www.pinterest.it/
pin/
782993085208257024/  

https://www.youtube.com/watch?v=bmiFyvqPY0A
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiedai
https://www.pinterest.it/pin/782993085208257024/


Mokslinis eksperimentas “Gėlės žiedo spalvos pasikeitimas” : 

Reikalingos priemonės:  
• Balti gvazdikėliai (arba bet kurios kitos gėlės, geriausiai būtų baltos spalvos žiedų, 

taip geriau matysis spalvos pokytis); 
• Indeliai su vandeniu; 
• Dažai. 

Į indelius įpilame vandens ir įlašiname dažų. Kiekvienam indeliui skirtingos spalvos 
dažai. Po to įmerkiame gėlytę ir paliekame. Stebime kaip žiedelio spalva pasikeitė po  
1valandos, 2 valndų,  5, 8 … 24 valandų.  

Gražaus spalvų pokyčio :)  

https://www.youtube.com/watch?v=KV4YuzuXpjQ  

https://www.youtube.com/watch?v=KV4YuzuXpjQ


Astrai 

Vasara pasibaigė, tačiau gėlynas dar vis pilnas žiedų. Tai vėlyvieji astrai, kurie praturtina rudeninę 
aplinką gražiausiais žiedais ir neleidžia kiemui tapti niūriam ir nuobodžiam. 

 

Sujunkime taškelius: 

Prisiminkime skaičius:  
https://www.youtube.com/
watch?v=vdj68ouqfZg 

https://www.youtube.com/
watch?v=-H76OTYiWBs  

https://www.youtube.com/watch?v=vdj68ouqfZg
https://www.youtube.com/watch?v=-H76OTYiWBs


Paliekime gėlytes, užbaigdami linijas: 
 



Suskaičiuokime: 
 



Užbaikime gėlę: 
 

GERŲ AKIMIRKŲ IR VĖL SUGRĮŽUS  
ŽAISTI NUOTOLINIU BŪDU !!! 

Auklėtoja Gitana


