
Renginio „Ir pelėdos vaikai gražūs“ aprašymas  

 
Įvadinė dalis  

Į sceną, skambant molinukų garsams, atskrenda „paukšteliai“. Vieni sutupia, kiti 

plasnoja. Molinukais imituojami įvairūs paukšteliai: pempė, pelėda, volungė, erelis, 

kleketu – gandras, genys. Taip pristatomi inscenizuotos lietuvių pasakos „Pelėdžiukas“ 

veikėjai.  

Pagrindinė dalis 

Į priekį atplasnoja pelėda ir erelis. 

Erelis:  

„Aš esu paukščių karalius – erelis. Išmintingoji patarėja pelėda, siunčiu tave 

skristi į plačiąją girią, išrinkti ir atnešti man patį gražiausią paukščių jaunikį“. 

Pelėda:  

„O, ereli, kilnusis ereli, 

Tu skraidai ir visus mus matai. 

Tu skrendi virš kalnų ir virš klonių, 

Žvilgsniu aprėpi visą pasaulį... 

O, ereli, kilnusis ereli, 

Aš išrinksiu patį gražiausią paukščių jaunikį“. 

 

(Pelėda išskrenda. Nuskrenda pas gandrą.) 

Ratelis „Garnys, garnys“.  
Gandras vaikšto ratu  po sceną imituodamas gandro judesius, kleketuoja su 

kleketu. 

Gandras:  

„Klė, klė, klė, 

Man varlė“. 

Skaičiuotė (visi kartu sako skaičiuotę): 

  „Per vien per du 

Per tiku taku 

Ėjo gandras 

Ilgu snapu“. 

 

Klasė: 2  

Tema. Ir pelėdos vaikai gražūs. 

Ugdymo(si) situacija. Mokiniai per pasaulio pažinimo pamokas parengė projektą „Sparnuočių 

pasaulyje“. Vaikai klausėsi paukščių balsų gamtoje bei įrašų; susipažino su  pelėdos, erelio, 

pempės, gandro, volungės ir kitų  paukščių gyvenimo būdu;  iliustravo;  minė mįsles; dainavo 

lietuvių dainas  apie šiuos paukščius.  

Uždavinys. Vaidindami, dainuodami, grodami lietuvių liaudies instrumentais, sakydami 

skaičiuotes apie paukščius, pamėgdžiodami jų balsus, mokiniai susipažins su sparnuočių 

gyvenimo būdu, išsiaiškins, kodėl juos nuo seno gerbė lietuviai. 

Reikalingos priemonės. Paukščių balsų įrašai; speciali apranga (sparnai, karūnėlės); leidiniai 

apie paukščius; medinės lazdelės; liaudies instrumentai (molinukai, kleketas, kanklės).  

 
Metodai.  Eiliuotos pasakos „Pelėdžiukas“ inscenizavimas; lietuvių dainų „Tai raibumai genelio“,  

„Graži ponia pelėda“ dainavimas; ėjimas ratelio „Garnys garnys“; skaičiuočių   apie gandrą, pempę 

sakymas; paukščių (gandro, pempės, volungės, pelėdos)  pamėgdžiojimai.  



  (Priskrenda pelėda.) 

 

Pelėda:  

„Gandrai, gandrai, 

Ga ga ga, 

Tavo pati ragana, 

Man bandelės nekepė, kad ir kepė nedavė. 

Paukščių karalius erelis liepė išrinkti patį gražiausią jauniklį. Atskridau apžiūrėti 

tavo gandriukų.  

Turi ilgą  kaklą ir snapą, ilgas kojas, plačius sparnus... ant nugaros juodas lopas.  

Tai ne patys gražiausi jaunikliai“. 

  

Gandras:  

„Varlės, varlės lįskit iš balos – aš jus surysiu, surysiu“. 

 

(Pelėda nuskrenda pas pempę.) 

 

Skaičiuotė:                        

„Bėgo pempė upeliuku, 

Nešė šieno glėbeliuką. 

Tą šienelį pasidės, 

Mažus vaikus išperės“. 

 

Pempė: 

„Sveiki gyvi, 

Sveiki gyvi, 

Sveiki gyvi, vaikučiai!“ 

 

Pelėda:   

„Lekioju po girią, ieškau pačio gražiausio paukštelio pasaulyje“. 

 

Pempė:  

„Klyvi klyvi! 

Mano vaikai visi gyvi. 

Visi vaikšto po pelkynus 

Ir nenori kepti blynus. 

 

Klyvis vis vis vis  

Kas iš manęs pasidyvys vis vis vis? 

Kiaušinėlius dėsiu,  

Vaikelius perėsiu, 

Mažučius, gražučius, kuoduotus“. 

 

Pelėda:  

„Dyvų dyvai – kuoduoti vaikeliai! Ne,  tai ne patys gražiausi jaunikliai“. 

 

Pempė: 

„Kad ir dyvys – nenudyvys,  

Aš visus mylėsiu, 

Aš visus mylėsiu“. 

Pelėda:  

„Giria kaip pempė vaikus“. 



 

(Pelėda nuskrenda pas genį.) 

 

Genys:  

„Čiaku, čiaku 

Viršum medžių kirsiu šaką!“ 

 

Visi dainuoja lietuvių dainą „Tai raibumai genelio“: 

 

Tai raibumai genelio, 

Tai garžumai genelio, 

Raibumai jo, 

Gražumai jo. 

 

Pelėda:  

„Kokie raibumai, kokie gražumai?“  

 

Genys:  

„Tak, tak taku, 

Medį plaku! 

Kai paplaksiu, 

Kirminėlių rasiu,  

Vaikelius maitinsiu“. 

 

Pelėda:  

„Nedažytas, bet margas! 

Ne,  tai  ne gražiausias vaikelis.“ 

 

   (Pelėda nuskrenda pas volungę.)  

 

Volungė:  

„Sveikinam 

Auksinę dieną! 

Pieną! 

Gelsvąją purieną! 

Oi, tu, Ieva! 

Oi, tu, Ieva! 

Kas atklypina 

Per pievą? 

Palaukėj pritemo... 

Iš uokso, iš namo 

Pelėda išlindo...“ 

 

Pelėda: 

„Klausykite! 

Aš raportuoju:  

Renku gražiausią paukščio vaiką!“ 

 

Volungė:  

„Ei, namo! 

Tuoj naktis... 

Lis, oi, lis... 



Duok, Dieve lytaus, duok, Dieve, lytaus!“ 

 

Pelėda:  

„Suvystyk, suvystyk, suvystyk, 

Pakrūmėm, pakrūmėm. 

Ten, ten.“ 

 

(Pelėda kartu su savo pelėdžiuku  nuskrenda pas erelį.) 

 

Pelėda:  

“Maži pelėdžiukai, 

Plunksnelės jų raibos... 

Maži pelėdžiukai 

Pabudo ir raivos. 

Kilnusis ereli, tai pats gražiausias vaikas!“ 

 

Erelis: 

„Koks bjaurus! Nejaugi gražesnio nesuradai?“ 

 

Pelėda: 

  „Karaliau, visus miškus aplaksčiau, visus paukščių lizdus apžiūrėjau, bet niekur 

neradau gražesnio paukštelio už savo vaiką. 

Ir dabar sakoma:  

  Visi:  

Esi gražus kaip pelėdos vaikas“. 

 

  Lietuvių daina „Graži ponia pelėda“. 

 

Baigiamoji dalis 

Aptariamas renginys. Ugdytiniai dalijasi patirtais įspūdžiais, vertina savo ir 
draugų vaidybą: koks paukštelis labiausiai patiko, kodėl; kas buvo sunkiausia, kodėl. 
Aiškindamiesi, ką naujo sužinojo apie paukščius, dar kartą prisimena patarles, jas 
kartoja, įtvirtina užduotimi – surenka patarlę iš lapeliuose pateiktų atskirų žodžių.  

 

 

 

 

 

 

  Veiklos komentaras. 

 Renginio metu integruotai ugdomos mokinių bendrosios kompetencijos: 

pažinimo (vaikai sužinojo, kaip skirtingi paukščiai rūpinasi jaunikliais, kuo juos 

maitina, kur augina, kaip jais rūpinasi), socialumo (mokėsi aiškiai, raiškiai kalbėti po 

vieną ir klausyti kitų; kartu sakė skaičiuotes apie paukščius, dainavo liaudies dainas); 

iniciatyvumo ir kūrybingumo (švilpaudami molinėmis švilpynėmis imitavo paukščių 

balsus; dainuodami „Garnys, garnys“ imitavo gandrą; grodami kleketu stengėsi atkurti 

gandro kleketavimą; grodami medinėmis lazdelėmis atkartojo genio tuksenimą; 

imitavo paukščių skrydį). 

 



Priedai 

 
1 priedas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

 

 



3 priedas 

GRAŽI  PONIA PELĖDA 

 

 

 


