


PASAKA

ZOOLOGIJOS SODE

Kartą gyveno Liežuvėlis, jis niekada nebuvo zoologijos sode, todėl nutarė 

ten nueiti.O su juo keliausime ir mes: viską stebėsime ir mokysimės 

pavaizduoti visus gyvūnus, kuriuos ten pamatys Liežuvėlis.



Štai atėjo Liežuvėlis į zoologijos sodą ir mato, kad kažkas labai didelis sėdi prūde, toks 

didelis kaip kalnas ir labai plačiai išsižiojęs.Kas tai galėtų būti? O tai yra...begemotas. 

Pavaizduokime ir mes, kaip plačiai moka išsižioti begemotas.

Papildoma užduotis: parodyk ir suskaičiuok visas žuvis, kurios plaukia kairėn.



Pratimo aprašymas

• nusišypsoti

• plačiai išsižioti ir taip pabūti, kol 
suskaičiuosime iki penkių

• užsičiaupti

• pratimą kartoti 3-4 kartus



Pasižiūrėjęs į begemotus Liežuvėlis nutarė eiti toliau. Ir 

staiga jis išgirdo: kva-a, kva-a. Tai buvo... varlės. Jos 

plačiai šypsojosi.

Parodykime ir mes kaip varlytės šypsosi.



Pratimo aprašymas

• plačiai nusišypsoti

• parodyti sukąstus dantis

• išlaikyti lūpas tokioje padėtyje, kol 
suskaičiuosime iki penkių (dešimties)

• grįžti į pradinę padėtį

• pratimą kartoti 3-4 kartus.



Eina Liežuvėlis toliau. Dairosi. Oi kas čia toks didelis 

ir kokia ilga jo nosis? Tai juk ... dramblys!

Parodykime koks ilgas dramblio straublys.

Papildoma užduotis: pažiūrėk ir pasakyk kuo skiriasi kibirai?



Pratimo aprašymas

• suspaustas lūpas atkišame į priekį kiek 
galima toliau

• laikome kol suskaičiuojame iki penkių 
(dešimties)

• grįžtame į pradinę padėtį



Pasigrožėjo Liežuvėlis drambliu ir patraukė prie kito aptvaro. O ten nieko 

nėra, tik ilga guminė žarna mėtosi aptvaro viduje. Bet staiga ta žarna pradeda 

judėti ir Liežuvėlis pamato, kad tai ne žarna, o ... gyvatė. 

Pavaizduokime gyvatę.

Papildoma užduotis: pažiūrėk į gyvates ir rask 5 skirtumus.



Pratimo aprašymas

• nusišypsoti

• išsižioti

• iškišti liežuvį iš burnos ir vėl įtraukti atgal

• pratimą kartoti 3-4 kartus



Ilgai stebėjo Liežuvėlis gyvates, bet nutarė keliauti toliau. Žiūri – vaikai jodinėja ant arklio 

ir taip panoro pats pajodinėti. Užšoko ant jo ir sušuko “no”, arklys pradėjo šuoliuoti.

Parodykime kaip Liežuvėlis jodinėja.



Pratimo aprašymas

• nusišypsoti

• plačiai išsižioti

• pliauškėti liežuviu garsiai ir energingai



Pajodinėjo Liežuvėlis, nulipo nuo arklio ir pamatė save 

veidrodyje: “Ach, koks aš susivėlęs! Reikėtų 

susišukuoti.”Pasiėmė šukas ir pradėjo šukuotis.

Parodykime kaip Liežuvėlis šukuojasi.



Pratimo aprašymas

• nusišypsoti

• lengvai sukąsti liežuvį dantimis

• kaišioti liežuvį tarp dantų pirmyn ir 
atgal,lyg jį “šukuotume”



Susišukavo Liežuvėlis ir pagalvojo, ar ne laikas jam 

namo? Reikėtų sužinoti kiek jau valandų.

Parodykime kaip eina laikrodis.

Papildoma užduotis: ar žinai kaip vadinasi šie laikrodžiai.



Pratimo aprašymas

• nusišypsoti

• plačiai išsižioti

• liežuvio galiuku liesti tai dešinį, tai kairį 
lūpų kamputį

• pratimą kartoti 5-10 kartų



Sužinojęs kelinta valanda, Liežuvėlis suprato, kad jau laikas grįžti namo. Bet 

ką parnešti mamai dovanų? Nupirko Liežuvėlis balionų ir pradėjo juos pūsti. 

Bepučiant keli balionai susprogo.

Parodykime kaip Liežuvėlis pučia balionus.

- Lik sveikas, zoologijos sode, - pasakė Liežuvėlis ir patraukė namo.



Pratimo aprašymas

• “pripūsti” vieną žandą, po to – kitą

• “imituoti “ sprogimą 



Ką pirmą Liežuvėlis pamatė zoologijos sode? Ką antrą? Ką anksčiau pamatė: gyvatę ar 

arkliuką? O ką vėliau: varlytę ar begemotą? 

Kokių gyvūnų ir daiktų zoologijos sode nebuvo?


