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Čirškia žvirblis ...

SUSIPAŽINKIM !
Žiemojantys paukšteliai.

Paukštelių garsai
by Dovile Medelyte

YOUTUBE

Pasaka „Varna ir sūris“ – Lietuviška animacija vaikams (Full
HD)
by Lietuviški filmukai vaikams - ANIMOTUKO TV

YOUTUBE

Mes du žvirbliai
by STRAZDANĖLĖS darželis - mokyklėlė visai šeimai

YOUTUBE

Du žvirbliai.wmv
by Arunas Genys

YOUTUBE

https://padlet.com/Ramtatuliai/hhyld3174ycmkkp7
https://padlet.com/Ramtatuliai
https://www.youtube.com/watch?v=YDW2OpMjGwc&fbclid=IwAR1otO3Fj9nuslb_AEcLHK2JwTGKkHOfNY6es-gu3Wd2ONa37Q71h08Uw4s
https://www.youtube.com/watch?list=PLcymBfs64yAzS44N-pVzvxVVWe69JF1tZ&v=yXc2wEDvBNg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AeOAx_uQSHw
https://www.youtube.com/watch?v=vOAEH5_yShA


Lesyklos Svečiai 4K #4k #naturevideo #nature #gamta
#housesparrow
by Veizolion Creative

YOUTUBE

Tupi Žvirblis Kamine
by Dainų Darželis - Topic

YOUTUBE

ŽVIRBLIAI
Koks ten triukšmas, kas nutiko 
Ko tie žvirbliai susipyko? 
Sniegas skrieja į šalis,  
Nematyti kur - kuris. 
Pasirodo, grūdą vieną 
Rado pusnyje šiandieną 
Ir dabar šie žvirbliai trys, 
Bando jį pasidalint. 
Kad žvirbliukai nesipyktų 
Ir gerais draugais kad liktų, 
Tu paberk daugiau grūdų 
Nesipeš tada dėl jų. 
Žvirbliai čirškaus ant šakos, 
Tau už grūdus padėkos. 
Bus žiema jiems nebaisi,  
Sotūs bus nuo šiol visi.

Žvirblis

SNIEGENA Žiema baltai nudažė jau tėviškės
laukus Ir sniegena rausvoji sugrįžo vėl pas
mus .Kai ją ant balto krūmo staiga tu
pamatai, atrodo kad pražydo šie krūmai
raudonai. Ir kol balta žiemužė vis klaidžios
po laukus, maži rausvi paukšteliai kasdieną
džiugins mus.

Nepamirškime žiemojančių paukščių
by Lietuvos žinios

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=bexjFaZzetM
https://www.youtube.com/watch?v=BeTcMV-eyBk
https://g1.dcdn.lt/images/pix/gruda-sniege-rado-zvirblis-80047869.jpg
https://img.haikudeck.com/mg/coa1YJ9OVO_1445364082596.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4Uk5xjKn8eg


...ir zylutė

Suskaičiuokime paukštelius

,,Sniegenos laiškelis". Inga Šeduikienė.
by Jolanta Valickiene

YOUTUBE

Pasigaminkim "zylutę".

Dainų dainelė 2018, Zylė (Klaipėdos l-d „Obelėlė“)
by Muzika darzelyje

YOUTUBE

Lesyklėlė

Padėkime savo mažiesiems draugams
Kai žemė pasidengia pirmuoju sniegu, o medžiai apsitraukia
šerkšnu, paukšteliai nebeįstengia susirasti maisto. Daug jų žūva
nuo bado. Paberkime jiems trupinėlių!

WWW.FACEBOOK.COM

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/c947334e8e42a82c4c5e56479ddf2aa1/97e20333feedb7e63f75e971b5989d36__3_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=emHY3DPffN0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/756905cba2978130c532fac1eca5f1b8/pauksciai_popieriniai_vaiku_darbeliai_1024x681.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7NaO63dJ0U0
https://g4.dcdn.lt/images/pix/lesykla-suformuota-tinkleliu-66013266.jpg
https://www.facebook.com/idejupastas/photos/pcb.1149062465539840/768218297377606/


Gaminam paukščių pyragą. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Palesinkim

Lesyklėlė - Kakė Makė dainelės
by Kakė Makė

YOUTUBE

Gal ir jūs namie turit lesyklėlę?

https://www.youtube.com/watch?v=FWIB3-2V_Iw&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/13b43cd9392dc455c342ad0e6abd205a/fetch__1_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/2353ef0ddccea9f9bf27ee3761b3f618/fetch.jpg
https://medadvicees.com/f/21/17/2117f0f03f8856936db788793786a232.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wsNvqpTO9bA


PAUKŠTELIO PRAŠYMAS
Kur sustoju - šaltas sniegas 
Ant plikų šakelių, 
Nerandu grūdelio menko 
Ant snieguoto kelio. 
Gelia kojas ir snapelį, 
rieda ašarėlės; 
Kaip iškęsiu aš, mažytis,  
Šaltį žiemužėlės? 
rask, vaikeli, man sparnuočiui, 
Menką trupinėlį, - už jį vieną 
tau čiulbėsiu visą vasarėlę.

V.Valsiūnienė

Bird feeder in Marijampolė 2014 HD
by Gediminas Petkus paukščiai

YOUTUBE

Kėkštas lesykloje
by Gediminas Petkus paukščiai

YOUTUBE

https://site-291504.mozfiles.com/files/291504/catitems/20171110_104415-0ce3170e5e1ee4cb79e9142b16edbdc5.jpg?911508
https://www.youtube.com/watch?v=yxZ8msRHDjc
https://www.youtube.com/watch?v=8eypRgaDySw


Lesyklėlė
Su tėčiu šiandieną eisim į garažą 
Ir paukšteliams ruošim 
Lesyklėlę mažą iš plonų lentučių, 
Galbūt su langeliais, 
O kad neprisnigtų uždėsim stogelį. 
Kai bus darbas baigtas, 
Ant šakos kabinsim, 
Gardžiais trupinėliais  
Paukštelius vaišinsim. 
Ir čiauškės sutūpę 
Jie man už lango. 
Kaip smagu širdelei, 
kai draugai aplanko. 

K. Ivinskis

Miške paliktos pėdutės

Vytė Nemunėlis - Meškiukas Rudnosiukas (Sukurta 2016
Ramūnas Pocius)
by Bamblių Kiemas

YOUTUBE

Sniege palikti miško žvėrelių pėdsakai.

http://stepas.proservis.lt/wp-content/uploads/2013/02/lesyklele9.jpg
https://youtu.be/Z8dIB2NL3ys
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/d0196d882515ec0cd119199d23ac8044/fetch__9_.jpg


Žvėreliai ruošiasi žiemai

Miško žvėrys ruošiasi žiemai
by Vilma Marušauskienė

YOUTUBE

Žvėreliai žiemą
Paspaudus stipriam šaltukui ir žvėreliams gyvenantiems miške ,
reikalinga pagalba.

Aitvariukų, Drugelių grupėms dainelė ,,Kas miške gyvena “
by Šarūnė Petruškeviciene

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/d9c2d3a3c01f6006363d6b427396a2ba/fetch__8_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nE8ktpbujfs&fbclid=IwAR1Rl8Fb_BNRVO5A-WueeQmkCojb1_yRvnnjS7QpGDefRab7PMZJPyAg3BE
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/0845f33e6d348168b4fc6e0a869cf916/fetch__6_.jpg
https://youtu.be/ONTv1No35Ek


Mokomasis vaizdo objektas. Žvėreliai ruošiasi žiemai
by Juga Jugita

YOUTUBE

Pasportuokime ir pašokime kartu su vilkais.

Du vilkai šoka prie Kalėdinės eglės! | Šokam kartu! Ar suspėsi
paskui Vilką?
by Zuki Pasakėlės

YOUTUBE

Žaidimas pasakėlė „Ausytės ir ragiukai“
by ABC pilis

YOUTUBE

Šernas

Stirnos

Lapė

https://youtu.be/Avl6Z-RLkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=xB-jUe4mIuA&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=9AakGwZDlfc&fbclid=IwAR3Tlx8Hv2VrCgCabduIy-GZ9B5bWH3NZUedFUR-NCUxWJ-NsldM95neXpw
https://imsema.lt/Files/Products/2770/xl/misko_gyvunai.jpg
https://g1.dcdn.lt/images/pix/sernas-61009067.jpg
https://g4.dcdn.lt/images/pix/file52841571_cfbc705f.jpg


Vilkai

Miško gyvūnai. Mokomės pažinti miško gyvūnus. Su praktine
užduotimi.
by Toys Box movies

YOUTUBE

Užduotėlės rankytės lavinimui

https://image.slidesharecdn.com/vrysiem-111216131631-phpapp02/95/vrys-iem-9-728.jpg?cb=1324042063
https://www.palangostiltas.lt/cache/21b73eeb3de7f345782b8fd022fb916d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IiigqJ4SG-0
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/fb4e5726df0058672efebd76d0b63d01/ba3db60627a3ddf5066854e90cadd13c.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/a17c54e4fe901c10690803b33900a8a7/f867a4ce2ec94671834623ca70ad45e1.jpg


https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/d5ccca8e34f1735530e81cd4a63b4399/a6880007fd25309dafb47e3f6f26d854.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/76c02b4ae8a82689021de7bd66132c7b/6253e07d6bd9220468ccabd5310fe6e2.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/28dbf8e14a80f8ca3704ccdc579318ec/6ea51e634647431427e635c35aa52cc8.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/49eb39efe5e0634f76e58c04925a7cf9/1c81940f982533b0bd18e9a3e26be7dc.jpg


※※※※※※

Pasidaryk paukštelį pats

Kaledine_sniegena.mp4
by A. Mickevičiaus viešoji biblioteka

YOUTUBE

Darbeliui atlikti reikės: spalvoto kartono;
žirklių klijų. Iš spalvoto kartono iškirpkite
skirtingo dydžio ir spalvų, apvalių ir
trikampių, detalių. Iš jų sudėliokite
paukštelius. Detales suklijuokite.

https://www.youtube.com/watch?v=uS4RLd7YBcQ
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/519017838/756905cba2978130c532fac1eca5f1b8/pauksciai_popieriniai_vaiku_darbeliai_1024x681.jpg

