
Savaitės tema: „Pavasariniai žiedai“ 

Pajudėkit, pakrutėkit 

https://www.youtube.com/watch?v=lj6rzlSNqF8&list=
PLiCKLjQGao7d7G-GPaDFbF67UTgwgvP2x&index=42 
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Skaitiniai  
SODAS ŽYDI 

 

Žydi sodo medžiai, pavasario šventę švenčia. Oras smagiai kvepia, skaistūs žiedai akį veria. 
Bitelės, pavasario saulės pažadintos, po orą šaudo; nuo žiedelio į žiedelį nutūpusios, rūpestingai 
medutį renka. 

Džiaugiasi vyšnios, obelys, slyvos, kad jas bitelės lanko. Medutį berinkdamos, ant savo 
kūnelio žiedų dulkeles iš vienos į kitą nešioja. Vieno žiedo dulkelės, į kitą kritusios, gardų vaisių 
mezga. 

— Prašom, prašom,— į svečius kviečiasi. — Saldžių sulčių jums žiedeliuose patiekėme. 
Gerkit sveikos, kiek širdelė geidžia. 

Atgijo ir kiti sodo gyvūnėliai. Štai šliaužia obels kamienu, prie lapų gretinasi kirmėlaitė. 
Obelėlė žino, kokia besotė ta viešnia. Apgrauš lapus, šakeles nunuogins. Dar paskui, į lapo 
likučius Įsi— vyniojusi, voratinkliu apsiraizgys, kybos, kol, drugeliu virtus, išlėks. 

—   Kad žvirblis ar kitas paukštelis greičiau atlėktų, nemalonią viešnią nusineštų,— 
dūsauja obelėlė. 

Ir paukšteliai laksto, šakose nardo, medžius nuo kirmėlių valo, tik visų nurinkti nesuspėja. 

—      Lankykitės, paukšteliai,— šnabžda jiems medžiai, šakelėmis linguodami.— Kuriam 
patinka, mūsų šakelėse lizdelius kraukitės, vaikelius perėkite, savo dainelėmis juos ir mus 
linksminkite. 

Ir čiulba, ulba, kvepia sodas per linksmą medžių pavasario šventę... 





Medžių žiedai 

                                                            OBELIS 

o Žiedai balti, rausvi. 

o Vaisius – obuolys . 

o Prinokę obuoliai būna raudoni, 

 geltoni, žalsvi ar įvairiaspalviai. 



                 KOKIŲ SPALVŲ BŪNA OBELS  ŽIEDAI? 

 

 

 

 

 

          KOKIŲ SPALVŲ BŪNA OBELS VAISIAI-OBUOLIAI? 



                                               KRIAUŠĖ 

Žiedai balti, kartais rožiniai. 

Vaisius- kriaušė.  

Vaisiaus spalvos:  

geltona, žalia, raudona. 



SUSKAIČIUOK KIEK MATAI KRIAUŠIŲ? 



                                                     SLYVA  

• Nedideli medžiai,  

medžiakrūmiai  

arba krūmai. 

• Žydi baltai. 

•  Vaisius- slyva.  

• Viduje vaisiaus  

yra kauliukas.  



• Įvardink slyvų spalvas. 



                                           VYŠNIA  

• Dažniausiai rožinės ar baltos spalvos. 

• Žydi prieš išsiskleidžiant lapams.  

• Vaisius – apvalus arba pailgas. 

• Vaisiaus viduje yra kauliukas.  



Suskaičiuok vyšnias. Kuris skaičius tinka? 



FORSITIJA (GELTONAS KRŪMAS) 

 Geltoni žvaigždučių formos žiedeliai 

 pražysta balandžio mėnesį,  

dar prieš skleidžiantis lapams. 

• Žydi iki gegužės pabaigos.  

 



Įvardinkite geltonos palvos paveikslėlius 



Krūmas Blindė arba„kačiukai“ 
• Tikriausiai dauguma sulaukus 

 šiltesnių pavasario dienų 

 išsiruošia pūkuotų „kačiukų“  

pasiskinti, kurie neretai būna svarbus  

velykinės verbos akcentas.  

• Blindės pradeda žydėti kovo  

pabaigoje ar balandžio mėn.  

pradžioje, dar lapams neišsiskleidus. 



Užduotėlė 
• Keliaudami į kiemą ar eidami pasivaikščioti 

pasistenkite surasti žydinčių arba bent jau 
pradedančių žydėti medžių, krūmų ir 
nusifotografuoti prie jų Žinoma nepamiršti 
įvardinti koks tai krūmas ar medis kurį jums 
pavyko surasti Sėkmingų paieškų  

 



Pasakėlė prieš miegelį 

• https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013674218/vai
ku-radijo-teatras-varlyte-keliauninke 

 

INDRĖ 
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