
TEMA: KITŲ ŠALIŲ PAUKŠČIAI 

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS 

 

1. Žodynas 

Pavadinimai: pingvinas, strutis, papūga, kolibris, povas, pelikanas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Apibūdinimas 

 Daiktavardžiais 

 Išvardinkite šių paukščių kūno dalis. 

 Žiūrėdami į paveikslėlius pasakykite, kuo panašūs šie paukščiai (visi turi snapus, kojas, akis, 

uodegas, pilvą, nugarą). 

 Kur gyvena pingvinas, strutis, papūga, kolibris, povas, pelikanas?  

Pingvinai – Antarktidoje, o Lietuvoje – Jūrų muziejuje. Stručiai – Pietų Afrikoje, auginami ir 

Lietuvoje.  

Papūgos – daugelyje šiltųjų kraštų (Australijoje, Indonezijoje, Naujojoje Gvinėjoje ir kitur). 

Lietuvoje taip pat auginamos. 



Kolibris – Amerikos žemyne. 

Povai paplitę visame pasaulyje, išskyrus šaltus kraštus. 

Pelikanas – šiltuose kraštuose (Juodosios jūros, Kaspijos jūros pakrantėse, Vakarų Sibiro 

ežeruose, Pietų Afrikoje, Pietų Azijoje), o atklydę į Lietuvą įsikuria gandrų lizduose. 

 

 Kuo minta šie paukščiai? 

Pingvinai – žuvimis, kalmarais, vėžiagyviais. 

Stručiai – įvairiais augalais ir jų sėklomis. 

Papūgos – daržovėmis, vaisiais. 

Kolibris – gėlių nektaru, medžių sula, vabzdžiais. 

Povai – vaisiais, grūdais, kirmėlėmis, vabzdžiais. 

Pelikanai – žuvimis. 

 

 Kuriuos iš šių paukščių žmonės augina namuose? 

 Strutį, papūgą, povą. 



 Kurie iš šių paukščių gyvena zoologijos sode? 

Papūga, povas, pelikanas, strutis, pingvinas. 

 Žiūrėdami į paveikslėlius pasakykite, kuo panašūs šie paukščiai? 

Visi turi snapus, kojas, akis, uodegas, pilvą, nugarą. 

 

  Būdvardžiais 

 Sugalvokite  žodžių, apibūdinančių paukščius (margas, raibas, ilgos kojos, trumpos kojos, ilgas 

kaklas, didelis snapas). 

 Žiūrėdami į paveikslėlius pasakykite, kuo skiriasi šie paukščiai? (vieni dideli, kiti maži, vienų 

snapai ilgi, kitų-riesti) 

 Sugrupuokite paukščius pagal jiems tinkančius apibūdinimus (mažiausias, didžiausias, 

ilgakojis, greitakojis, ilgakaklis, ilgasnapis, aštriasnapis, smailiasnapis, ilgauodegis, margaspalvis, 

margaplunksnis, raibaplunksnis, juodasparnis)  

 

Veiksmažodžiais 

 Ką veikia pelikanas ant lieptelio? (stovi, stebi, žvalgosi) 

 Ką veikia pingvinai prie jūros? (vaikštinėja) 

 Ką veikia papūgėlės ant šakos? (tupi, kedena plunksnas) 

 Ką ketina daryti kolibris nutūpęs ant gėlės žiedo? (siurbti nektarą) 

(Į klausimus padės atsakyti žemiau esantys paveikslėliai) 

 

Prieveiksmiais 

 Kaip vaikšto pingvinas? (lėtai) 

 Kaip bėgioja strutis? (greitai) 

 Kaip išplečia povas uodegą? (plačiai) 

 Kaip čiulba papūga? (garsiai) 

 Kaip sparneliais plasnoja kolibris? (dažnai, greitai, stipriai) 

 

Tautosakoje 

Velkasi, kaip povo uodega 

Puikus, kaip povo plunksnelė 

 Pasipūtusi, kaip papūga 

Kiša galvą į smėlį, kaip strutis. 



 

2.Sakinių sudarymas 

 Neišplėstinių sakinių sudarymas pagal žemiau pateiktus paveikslėlius. 

 Išplėstinių sakinių sudarymas pagal žemiau pateiktus paveikslėlius. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



3.Rišlioji kalba 

 Pasakojimas pagal paveikslėlį 

 



 

 

Pasakojimas pagal planą 

 Kokie paukščiai gyvena kituose kraštuose? 

 Kaip jie atrodo? (dydis, kūno dalys, spalvos) 

 Kur gyvena? 

 Kuo minta? 

 Koks balsas? 

 

Užduotis vizualinei-motorinei koordinacijai tikslinti ir lavinti: 

 pabaigti piešti paukščius ir juos nuspalvinti; 

 pažinti paukščius pagal siluetą; 



 

 

 



Pasakojimas pagal duotą pradžią 

Į mišką atėjo vasara. Kvepėjo gėlės. Ant šakų linksmai straksėjo paukščiukai. Tik staiga plast 

plast atskrido puošni papūga ir nutūpė ant šakos. Paukščiukai sužiuro... 

  

Pasakojimas pagal atraminius žodžius 

 Pelikanas, eiti, žvejoti, virti, žuvienė. 

 

Atpasakojimas 

 Tekstai atpasakojimui ,,Pelikanas“, „Pingvinai“ 
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