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Sveiki projekto dalyviai. Ačiū Jums už dalyvavimą 
projekte, už pasidalinimą gerąja patirtimi. Šioje 
knygelėje Jūs rasite projekto akimirkas.



Pievoj, tarp margų gėlių, daug ropoja vabalų. 
Didelių ir dar mažyčių, neužminkim jų netyčia.
Piene lipa boružėlė, ten drugelis skraido.
O voriukas pievų gėlę savo gijom raizgo.
Žiogas straksi tarp žolių, nori skrist su drugeliu.
O drugelis su bitute, džiaugiasi šilta saulute.
Skruzdėlytės dirba uoliai, skruzdėlyną puošia.
Spygliukus ir šapaliukus tempia išsijuosę.
Vabaliukai kraipo ūsą: Visados draugais mes 
būsim! Juk vaikai ir vabalai Nesipyksta, ar žinai? 
Juk vaikai ir vabalai Sutaria kartu gražiai.



Diana Vaidotienė Kauno lopšelio- darželio "Daigelis"
"Bitučių" grupės vaikai stebėjo vabzdžius, vabaliukus. Kurė pasaką ją iliustravo... 
Juos lipdė.



Diana Vaidotienė Kauno lopšelio- darželio "Daigelis"
"Bitučių" grupės vaikai piešė pievoje skraidančius drugelius. 



Ugnės draugas Karlas
Vieną rytą ant virtuvės lubų Ugnė 
išvydo mažą voriuką. Jis buvo mažesnis 
už skruzdėliuką. Kadangi jis visą laiką 
karstosi lubomis ir keliauja iš vienos 
virtuvės pusės į kitą Ugnė nusprendė jį 
pavadinti Karlu. Ir labai prašė, kad 
leistume Karlui gyventi pas mus ant 
lubų, tam, kad jis namus gintų nuo 
įvairiausių musyčių (o jis labai labai 
mėgsta musytes), uodų ir kitokių 
negandų. Juk voras – laimės nešėjas. 
Taip voras Karlas iki šiol ir gyvena mūsų 
virtuvėje ir kaip bebūtų keista, savo 
tinklais mūsų virtuvės neapraizgė.

Boružėlei namelis 
jau pastytas. Jai 
saugu ir gera :)
Boružėlė po lapu, jai 
tenai labai smagu.
žalią spalvą jinai 
mėgsta ir tenai gerai 
jai slėptis
ji yra visa taškuota 
lygtai būtų 
nuspalvota,
jos taškiukai juk 
juodi ir dažniausiai 
septyni.

Diana Krikštaponienė Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka" 



Kaip smagu ieškoti vabaliukų žolėje. 
Susipažinti su jų gyvenimų ir išvaizda. O 
dar smagiau surengti karkvabalių 
lenktynes. Įdomu kuris laimės :)

Diana Krikštaponienė Panevėžio lopšelis-darželis "Pasaka" 

Kaip smagu pabūti lauke, 
patirinėti, pastebėti vabaliukų 
gyvenimą, patirti daugybę 
teigiamų emocijų. 



,,Ežiukų'' grupė. Tema: Kas gyvena žolėje? - vabalai.
Keletas užduotėlių vaikams.

Ausra Smilgienė Kauno lopšelis-darželis ,,Daigelis''



"Meškiukų" grupės vaikai susipažįsta su vabaliukais

Sonata Navickė Kauno lopšelis-darželis "Daigelis" 



"Žvirbliukų"grupės vaikai tyrinėjo pievoje esančius vabaliukus.

Miglė Meilutė Kauno lopšelio-darželio "Daigelis" 



Danguolė Čelkienė Kauno lopšelis- darželis "Daigelis"

"Pelėdžiukų" grupės vaikai tyrinėjo vabaliukus juos išreiškė dailės priemonėmis. 



Loreta Žilinskienė Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"
Ropi ropi ropinėja boružėlių šeimyna.



Jūratė Smolenskienė Kauno lopšelis- darželis "Daigelis"
"Kiškučių" grupės vaikai stebėjo vabaliukus gyvenančius pievoje.



Jurgita Iškauskienė Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"
Bitės draugystė su drugeliu 



Audronė Šerkšnienė Kauno lopšelis-darželis "Šilelis" 



 „Ramunėlės“ grupės vaikai lauke stebėjo įvairius vabzdžius, aiškinosi kaip jie 
atrodo, kurie ropoja ar skraido. Savo įspūdžius perteikė kurdami drabelius. 

Rima Pranienė Kauno lopšelio – darželio „Girstutis“



Rima Pranienė Kauno lopšelio – darželio „Girstutis“
„Ramunėlės“ grupės vakai labai nustebo ir apsidžiaugė, kai grupėje ant 
palangės pamatė ropojančią boružę, kurią norėjo kiekvienas paliesti, 
suskaičiuoti jos taškus, palaikyti rankose. Turėjome tikrą pavyzdį. Stebint 
ją, vaikai pasigamino kiekvienas po savo boružėlę.



Rima Pranienė Kauno lopšelio – darželio „Girstutis“
Projektas įtraukė „Ramunėlės“ grupės vaikus į gilesnį vabalų pažinimą, jų stebėjimą, 
tyrinėjimą. Mes savo aikštelės teritorijoje šiandien radome kelis voratinklius, 
kuriuos stebėjome ir tyrinėjome. Vaikai bandė net paimti vorą, tik jis buvo 
greitesnis. Savo įspūdžius perteikė juos nupiešdami.



"Pasakaitė" grupės vaikai lauke stebėjo vabzdžius, aiškinosi kas skraido, 
ropoja ar šliaužia ir savo įspūdžius perteikė kūrybiniais darbeliais. 
Berniukas stebėjo savo kieme vabaliukus ir sugalvojo jiems nupiešti dar vieną 
draugą.

Rita Karalkevičienė Kauno Aleksoto lopšelis - darželis



Pelėdžiukų grupės vaikai su tėveliais ieškojo gamtoje įvairių vabalų, vabaliukų ir 
juos stebėjo bei fotografavo.

Rita Sriubienė Kauno menų darželio "Etiudas"  



Priešmokyklinukai susipažino su bitės sandara, sužinojo kaip ji renka gėlių nektarą ir 
gamina medų. Vaikai išmoko apie bitutes eilėraštį ir skaičiuotę. Spalvino 
paveikslėlius ir iš popieriaus ritinėlių gamino bitutes. Saulėtą pavasario dieną lauke 
iš pienių, akmenukų, kitų gėlyčių ir šakelių sukūrė linksmas darbštuoles bitutes.

Diana Kaminskienė Kauno menų darželio „Etiudas“ 



 ,,Peliukų" gr. vaikučiai stebėbėjo, tyrinėjo pavasarinę gamtą, susipažino su 
jos gyventojais: kirminukais, drugeliais, skruzdėlytemis ir kitais vabaliukais

Sigita Žitinevičienė Kauno lopšelis-darželis ,,Kodėčiukas"



"Varpelio" gr. vaikai, pavasarį stebi vabaliukų gyvenimą, o vėliau savo 
įspūdžius perteikia kūryboje.

Jolanta Ravinskienė Kauno lopšelis-darželis "Kodėlčiukas"



 "Šermukšnėlių" grupės ugdytiniai domėjosi pavasarį prabundančiais vabzdžiais: 
ieškojo informacijos įvairiuose informaciniuose šaltiniuose, tyrinėjo aplinkoje 
matomus vabzdžius, savo turimomis žiniomis dalinosi su draugais. Savo žinias, 
sumanymus išreiškė pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis.

Laimutė Zaleckienė Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas"



„Klevelių“ grupės vaikai skaitmeninių priemonių pagalba domėjosi gamtine aplinka. 
Susipažino ir gilino žinias apie pievoje gyvenančius mažuosius gyventojus. Dalinosi 
savo žiniomis kuo jie naudingi, kur gyvena, kuo minta. Stebėjo kaip vikšras tampa 
nuostabiu drugeliu. Įvairiomis meninės raiškos priemonėmis piešė, spaudavo, lipdė, 
kūrė darbelius.

Nijolė Račienė Kauno lopšelio - darželio „Ežiukas“ 



Pavasarį bunda gamta, skleidžiasi gėlės, sprogsta pumpurai, grįžta paukščiai, iš 
žiemos miego bunda labai įdomus vabzdžių pasaulis. Kauno lopšelio – darželio 
,,Pagrandukas“ ,,Katinėlio” grupės ugdytiniai susipažino su dažniausiai pievoje 
sutinkamais vabzdžiais: boruže, bite, skruzdėle ir drugeliu. Vaikams nuotoliniu būdu 
buvo pasiūlytos įvairios veiklos susipažinimui su šiais vabzdžiais: ugdytiniai, 
padedant suaugusiems, aptarė vabzdžių išvaizdą; pastebėjo jų svarbius požymius; 
gebėjo atpažinti ir įvardinti boružę, bitę, skruzdėlę, drugelį; tobulino skaičiavimo ir 
matavimo įgūdžius ne tik vyresni, bet ir mažesni vaikai, skaičiuodami vabzdžių 
kojas, sparnus, taškelius ir kt.; lavino sakytinę kalbą aptardami su suaugusiais 
namie žiūrėtą animacinį filmą ,,Skruzdėlytė tauškalytė” bei mokytojos Egidijos 
sukurtą el. knygą ,,Kas pievelėje gyvena?”. 

Egidija Stonienė Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"

"Kas pievelėje gyvena?" - Free st…



Vaikučių darbeliai

Gražina Lukošienė Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla -DC



Jolanta Skarelienė Kauno lopšelis-darželis  "Vaidilutė" 
" Linelio" grupės vaikų darbeliai ir ne tik...



"Žvirbliukų" grupės vaikučiai susipažino su vabaliukais. Stebėjo juos gamtoje, 
piešė, aplikavo, spalvino. Voriukams skaičiavo kojytes, boružėlės taškelius, 
mokėsi spalvas. Suteikė drugeliams spalvas, panaudodami iškirptą trafaretą. 
Savaitė buvo labai įdomi ir kupina gamtos spalvų.

Ina Dmitrijevė Kauno miesto lopšelis-darželis "Židinėlis"



Renata Rudžionienė Kauno lopšelis-darželis  "Žilvitis" 
Nuotolinis mokymas. Pažintis su darbininkėmis bitelėmis...



Šį pavasarį Babtų "Drugelių " grupės vaikai kiekvieną dieną džiaugėsi saulėtomis 
dienomis, bėgo į kiemą, dažnai važiavo į mišką, išlandžiojo kiekvieną kampelį aplink 
namus ieškodami vabzdžių. Ar žinojote, kad Lietuvoje yra apie18 000 vabzdžių 
rūšių? Vabalai, dvisparniai , blakės yra vabzdžių būriai. Tyrinėdami vabalėlių gyvenimą, 
rado įdomiausių dalykų apie juos. Visi susipažino su blake, boruže, bite, širše, drugiu, 
skruzdele. Savo akimirkas įamžino nuotraukose, dalinosi su draugais Pirmą kartą vaikai 
pamatė skurzdelyną miške. Prisirinkę akmenėlių, vaikai savo darbeliuose piešė vorus, juos 
skaičiavo. Mažieji myli ir saugo gamtą. Supranta, kodėl negalima šiukšlinti gamtoje. 
Beieškodami vabalėlių, susipažino su Lietuvoje augančiomis gėlėmis. Vaikams tyrinėjimai 
gamtoje yra pats įdomiausias užsiėmimas. 

Erika Stankevičiūtė Babtų lopšelis-darželis  



Rasa Simonavičienė Kėdainių lopšelis-darželis  „Pasaka“
Tyrinėjame mus supantį pasaulį! Esame malsūs: noriai tyrinėjame, kasdien išbandome 
naujus, nežinomus dalykus, stebime, eksperimentuojame, atrandame...



Rasa Simonavičienė Kėdainių lopšelis-darželis  „Pasaka“



Nijolė Želvienė Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis"

"Meškučių" grupė, ,,Vabaliukų pasaulis"



Kristina Gliebienė Kėdainių lopšelis-darželis 
"Varpelis" Vaikučių su tėveliais užfiksuoti vaizdai, smagu ieškoti vabaliukų



Bitute Pilkoji... Iš kur medų nešioji??? Šį kartą Kuršėnų lopšelio darželio "Nykštukas" 
montessoriukai susidomėjo bitutėmis. O kad bitutėms būtų iš kur rinkti medų, 
kūrėme ir įvairias geles.

Loreta Mickevičienė Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"

Paslaptingas skruzdėlyčių pasaulis...



Pavasario šiluma nubudino drugelius, jį taip paprastai ant pievos tupintį užfiksuoti, 
pamatyti ar nufotografuoti gana sunku. Tačiau M. Montessori grupės vaikai, labai panoro 
su jais susipažinti ir atrado įvairių būdų, kaip tai padaryti.

Loreta Mickevičienė Kuršėnų lopšelio-darželio "Nykštukas"



Živilė Stonkutė Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"

"Lašiukų" grupės ugdytiniai labai domisi 
vabaliukais.



 "Žiniukų" gr. ugdytiniai tyrinėjo gamtą ir joje gyvenančius vabaliukus bei 
vabzdžius. Piešė, spalvino akvarele, gamino įvairiausius vabalėlius. 

Edita Žalpytė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"



Kai lietus nustoja lyti, galvas iškiša sraigytės. Dairosi lėtai, ramiai, nes apžiūri jas 
vaikai...  Šį lietingą vasaros rytą, Kuršėnų lopšelio - darželio "Drugelių" grupę 
lankantys ugdytinai, žiūrėjo filmuką apie sraiges. Išklausę pasakojimo apie 
jų gyvenimą, iš antrinių žalaivų, bei kitų įvairių medžiagų, kiekvienas pasidarė savo 
sraigę...

 Virginija Sutkienė Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas"



Anželika Ševčiukienė Kėdainių l/d "Puriena" 
Ugdytiniai sveikinasi su visais ir džiaugiasi galėdami dalyvauti projekte.



Linkėjimus siunčia ir geros nuotaikos linki vaikučiai  iš ,,Voveriukų" grupės, 
tėveliai, mokytoja Lina ir jų kurti Vabaliukai:)

Lina Beniušienė Kretingos Simono Daukanto progimnazija



Dalinuosi praeitų metų VABALIUKŲ 
MEDŽIOKLE... - vaikams labai patiko. 
Tikiuosi, dar šiemet grįšim ir tai 
pakartosime.

Vabaliukų apgyvendinimas 
darželio aikštelėje ir jiems 
statomi namučiai...

Štai koks mūsų GĖLIŲ VABALIUKAS...

Reda Mačiūnė Kelmės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" 



,,Drugelių" grupės ugdytiniai tyrinėjo, susipažino su pavasarį prabudusiais vabaliukais ir 
vabzdžiais. Vaikai turėjo galimybę tiek kūrybiškai, tiek gyvai susipažinti su gamtos 
gyventojais.

Neringa Ruikienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Dobiliukas" 



"Pingvinukų " grupės ugdytiniams nuotolinio mokymo metu savaitės temoje "Ropi-
ropi, vabaliukai ropinėja" buvo pasiūlyta atlikti įvairių užduotėlių, kurių metu 
vaikai pasivaikščiojimo metu ieškojo vabaliukus, juos stebėjo, skaičiavo, džiaugėsi 
jais, o grįžę namo, savo įspūdžius perlteikė piešiniuose, darbeliuose.

Jūratė Čalienė Kaipėdos miesto lopšelis-darželis "Žuvėdra" 



Rasa Brazienė Klaipėdos lopšelis-darželis  "Pagrandukas"
Nuotolinio ugdymo savaitė, kurios tema"Linksmieji vabaliukai" ir gaunamas 
grįžtamasis ryšys. Vaikų amžius 2-3 metukai. 



Roma Krisiulevičienė Alytaus lopšelis-darželis "Obelėlė" 

"Saulučių" grupės tyrinėtojai



Nijolė Stakutienė Alytaus lopšelis - darželis "Pasaka"
Pas ,,Pelėdžiukus'' svečiavosi sraigės. Vaikas jas matavo, kuri ilgiausia, o surengę 
lenktynes stebėjo kuri greičiausia... Lenktynėse finalinike tapo 6 numeriu pažymėta 
ir ilgiausia 11cm sraigė, kurią vaikai pavadino Greituolyte. Susidraugavę su sraigėmis 
vaikai pabandė patys jas pagaminti.



Nijolė Stakutienė Alytaus lopšelis - darželis "Pasaka"
Kas čia ropi, ropi ropinėja...?



Nijolė Stakutienė Alytaus lopšelis-darželis "Pasaka"



Nijolė Stakutienė Alytaus lopšelis-darželis "Pasaka"
,,Pelėdžiukai'' ir toliau stebi ir renka įvairią informaciją apie vabaliukus. Šį kartą 
žiūrėjome filmuką apie sraigę Irutę. Po filmuko peržiūros, organizavome 
viktoriną apie sraigės Irutės draugus, mįnėme mįsles apie pievoje gyvenančius 
vabaliukus, o po to pievos gyventojus vaikai juos piešė, aplikavo. 



Saulutės darželio "Giliukų" grupės vaikai stebėjo vabaliukų video ir 
juos gamino.

Ruta Mencevičienė Alytaus lopšelis-darželis "Saulutė"



"Boružėlių"grupės vaikai aktyviai įsitraukė į projektą. Vaikai stebėjo vabalus ir 
vabzdžius, skaičiavo jų kojas, stebėjo, kaip juda, kruta, juos piešė, lipdė, aplikavo. 
Atlikome tyrimą "Judantys vikšreliai". Dėliojome, klijavome boružės "Gyvenimo ciklą", 
dėliojome vabzdžius ir akmenukų, pienių žiedų, kitos gamtinės medžiagos. Įrengėme 
vabaliukų namelį.

Albina Kunigonienė Raseinių lopšelio-darželio "Liepaitė"



Grupės "Riešutėliai" susipažinimas su vabalų pasauliu.

Ingrida Taraškė Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis" 



Visi mano, kad sraigės yra lėtapėdės. Įsitikinti ar tai tiesa, ar ne, sugalvojome ir 
mes. Patyrinėjome, įdėmiai apžiūrėjome jų namesius, vaikai išsirinko sau 
patinkančias sraiges, jas pasižymėjo užklijuodami spalvotą plėvelę. Vaikams 
sraigių lenktynės labai patiko. 

Laura Zinkevičienė Šiaulių  lopšelis-darželis "Berželis"



Tatjana Andrijauskiene Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis".

Vabaliukų ir sraigių stebėjimai



Labaiii mėgstame visus vabalus ir vabaliukus, šliužus, voragyvius ir kitus 
mažuosius žemės gyventojus.

Irma Viliūnė VŠĮ "Mūsų kiemelis" Šiauliai

3D popieriniai kirminėliai

Ar išdrįsite pažadinti voriuką?

Vorų lenktynės



 "Rudnosiukų " grupės vaikai nuotolinio ugdymo metu susipažino su vabalų 
gyvenimu, namuose kartu su tėveliais pasigamino vabalą ir žaidė.

Daiva Kinienė Šiaulių lopšelis-darželis " Klevelis"



Vaikams buvo skirta užduotis surasti namų aplinkoje vabaliukų ir juos 
nupaveiksluoti. Štai kiek rado.

Daiva Kinienė Šiaulių lopšelis-darželis " Klevelis"



 4-5 metų amžiaus grupės "Našlaitė" vaikai stebėjo bundančią pavasario 
gamtą. Susipažino su vabaliukais, iš gamtinės medžiagos dėliojo jų siluetus 
(smulkioji rankų/pirštų motorika), piešė. Įtvirtino skaitmenų pavadinimus, 
skaičiavo 1-10 ir daugiau ribose.

Aušra Dauskurdienė Šiaulių lopšelis-darželis "Kūlverstukas"



Liudmila Zaiceva Šiaulių lopšelis-darželis "Kulverstukas"
Linkėjimai nuo grupės "Snieguolė" vaikų (5-6m.) iš Šiaulių l./d. "Kūlverstukas". Vabzdžių 
tema vaikų labai mėgiama. Tema"Bitute, pilkoji" vaikai namuose kūrė bitutes iš įvairių 
medžiagų: sagų, pagalvių, popieriaus, plastiko maišelių, banano, šaukštelių, kt. Atliko 
įvairias užduotis: skaičiavo bitutes, ieškojo kelio labirinte, žiūrėjo filmukus apie biteles, 
klausėsi dainelių. 



Jekaterina Surantienė Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis"

 "Kačiukų" grupės vaikai susipažino su drugeliu ir bandė 
jį padaryti namuose, naudojant menines priemones.

Keli įdomūs filmukai vaikučiams 
apie vorą, mažąją kamanę, 
drugelius ir sliekus.



 "Kačiukų" grupės vaikai susipažino su drugeliu ir bandė jį padaryti 
namuose, naudojant menines priemones.

Laimutė Rasalskienė Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis"



 ,,Zuikučių" grupės vaikai aiškinosi, kiek daug žemėje įdomių ir nuostabių 
vabalų, vabzdžių, kurie skraido, šliaužia, ropoja. Daugiau dėmesio skyrėme 
bitei (širšei) ir šimtakojui. 

Rima Petreikienė Šiaulių lopšelis-darželis ,,ŽIBURĖLIS"



,,Nykštukų" grupės vaikai šiandien susipažino su bitute.

Dalia Zemlerienė Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis" 



Indrė Bajoriūnaitė Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žirniukas"
Vaikai domėjosi ropotojų gyvenimu. Sužinojo, kaip su jais elgtis (nemindžioti, 
neskriausti), jų naudą ir keliamus pavojus, dėliojo juos iš įvairios gamtinės medžiagos, 
stebėjo ir tyrinėjo. Populiariausiu - išliko boružė. Kai kas lauke surado vabzdžių 
namelius, klausėsi pasakos apie skruzdėlytę, netradiciniu būdu piešė vikšrelius, 
skaičiavo, spalvino, bandė pagal šešėlius atrasti įvairius pievos gyventojus. Jų pasaulis 
jiems yra artimas ir įdomus.



Svirpliukų grupės vaikai labai mėgsta būti lauke, stebėti ir tyrinėti pievelėje 
gyvenančius vabaliukus. Viską ką pamato pievelėje, mokosi pavaizduoti popieriaus 
lape.

Kristina Miknienė Šiaulių lopšelis-darželis "Kregždutė"



 Laima Balčytė Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė"   
„Bitelės" grupės vaikai dar žiemą pradėjo domėtis vabaliukų pasauliu: iš knygų 
susipažino su jų įvairove, stebėjo edukacinias veiklas „Kaip padaryti vabaliukų 
viešbutį" ir „Kirmeliukas Infantino".



„Voveraitės“ grupės vaikučiai džiaugiasi prisijungę prie šio projekto :) Mažieji labai smalsūs. 
Mėgsta aktyviai leisti laiką gamtoje, ją tyrinėti gamtą, susipažinti su įvairiais jos gyventojais.
Vaikai su paruoštomis kortelėmis aktyviai ieškojo įvairių vabaliukų, juos įvardijo, prisiminė 
spalvas. Iš spalvoto popieriaus gamino boružėles, piešė ant akmenukų ir taip pasigamino 
stalo žaidimą „Boružėlės ir bitelės“, mokėsi užsegti ir atsegti sagas, skaičiavo borožėlės 
taškelius bei smagiai atliko užduotėles su Bee-Bot robotuku bitute ant savo pačių sukurto bei 
jau turimo edukacinio kilimėlio :)

Sandra Nalevaikienė Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ 



"Pelėdžiuko" grupės vaikai ieškojo vabaliukų darželio kieme ir būdami su 
tėveliais gamtoje, juos piešė ir kūrė iš gamtinių medžiagų

Odeta Junelytė Druskinikų lopšelis-darželis  "Žibutė" 



 "Žibutės" grupės vaikai aktyviai tyrinėjo įvairius vabaliukus. Jie stebėjo, kurie 
vabaliukai skraido, o kurie ropoja, kiek turi kojų, ar turi sparnus, ūselius ir kt. Vėliau 
pagamino labiausiai patikusius vabalus: bites ir drugelius.

Gintarė Ruckutė  Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 
progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis"



"Gandriuko" grupės vaikučiai susipažino su įvairiais ropojančiais ir skraidančiais vabaliukais. 
Tyrinėjo jų išvaizdą, aiškinosi, kaip jie juda, kur gyvena, kuo vabaliukai naudingi. Jais gėrėjosi, 
džiaugėsi, atliko kūrybinius darbelius. 

Rūta Ruckuvienė Druskininkų savivaldybės Viečiūnų 
progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis"



,,Spalviukų" gr. vaikučiai siunčia visiems gerą, pavasarišką nuotaiką!

Vos saulutė patekėjo, keltis vabalai 
pradėjo,
Ėmė praustis rasoje ir džiovintis žolėje!

Pievoj tarp margų gėlių, daug visokių vabalų,
Jie ropoja, skraido, šliaužia, virpina sparnais 
drugeliai, Ir visi linksmai gyvena!

Diana Valančienė Šilutės lopšelis-darželis ,,Raudonkepuraitė"



Kadangi mūsų grupė yra ,,Drugelių“, tad pirmosios užduotėlės buvo susijusios 
su drugeliais. Vaikučiai ieškojo drugelių namuose, paveikslavo drugelius 
lauke, atliko kūrybines užduotėles.

Irina Onaitienė Šeduvos lopšelis-darželis



Ingrida Gripiokina Plungės lopšelis-darželis ,,Saulutė''
,,Ežiukų'' grupės vaikai susipažino su sraige ir ieškojo vabaliukų, sraigių 
gamtoje. Buvo smagu.



Vida Samochvalovienė Panevėžio lopšelis-darželis ,,Papartis" 
Mažieji ,,Viščiuko" grupės ugdytiniai susipažino, tyrinėjo ir 
atrado nuostabų pievų, laukų ir klonių gyventojų pasaulį.



Mažieji ,,Viščiuko" grupės ugdytiniai ir toliau stebi, tyrinėja vabzdžius, 
vabaliukus. Šį kartą iš arčiau susipažino su bitute, sraige, boružėle ir 
skruzdėlyte.

Vida Samochvalovienė Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis"



Smagu vaikams ieškoti, rasti ir stebėti vabaliukus darželio kieme.

Kristina Stankevičienė  Panevėžio raj. Ramygalos lopšelis-
darželis "Gandriukas"



2E grupės ugdytiniai lauke stebėjo, tyrinėjo, o grįžę piešė, klijavo ir skaičiavo :)

Jūratė Dačkauskienė Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas"



,,Kodėlčiukų" gr.vaikučiai susipažino su vabaliukų įvairove. Juos piešė,aplikavo, 
gamino patiekalus, stebėjo ir fotografavo. Savaitė buvo turininga.

Ramute Tutinienė Utenos lopšelis-darželis ,,Saulutė" 



"Bitučių" grupės vaikai tyrinėjo, stebėjo aplinką, ieškodami vabaliukų. 
Aplankė vabalų viešbutį, mankštinosi mokėsi rankyčių šokio. Gamino 
boružėles, bitutes, koriukus.

Lina Kalvelienė Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis"



"Varliukų -Abėciukų" grupės vaikai darželio kieme atidarė Vabalų viešbutį. Dabar 
kiekvienos dienos išėjimas į lauką prasideda apžiūrint namelį, jo gyventojus. 
Vaikams labai patinka stebėti, tyrinėti, susipažinti su įvairiais vabalėliais. O jų ten 
kasdien atranda vis skirtingų. Vienas vaikas taip susižavėjo šia idėja, kad vabalų 
viešbutis atsirado ir jo namų žaidimų aikštelėje.

Aistė Mažeikienė Vilkaviškio lopšelis-darželis "Buratinas" 



Lina Medeišienė Vilniaus lopšelis-darželis "Žemyna"

 „Voveriukų“ grupės vaikų darbeliai.



Anna Makaeva Zaporizhzhia Educational Complex 
Zlagoda" Zaporizhzhia, Ukraina



Alina Mihailescu "What can we do with two small 
hands? " Little children from GPP Vladesti, Romania



Larisa Violeta ROŞU  Rumunija



Larisa Violeta ROŞU  Rumunija



Larisa Violeta ROŞU  Rumunija
Through games, children have discovered the fascinating world of insects, 
they painted, colored, created their favourite insect, by using various 
materials. Through games, children will learn how to love and protect the 
little beings.



Larisa Violeta ROŞU  Rumunija
In nature, kids are discovering the world of insects and other small beings, learning at the 
same time not only to protect them, but also not to kill them and learn their roles in 
nature.Through games, children have discovered the fascinating world of insects, they painted, 
colored, created their favourite insect, by using various materials. Through games, children 
will learn how to love and protect the little beings.



MELİHA ALKIN Turkija



MELİHA ALKIN Turkija



Valentina Chira Scoala Gimnaziala "George 
Baritiu", Jucu De Sus, Jucu, Romania.






