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Pirmadienį 4b klasės mokiniai pradėjo 

veiksmo savaitę.

Ieškojo interneto platybėse info apie 

bebrus, apie jų žiemojimą.

Štai ką rado ir 

pristatė 

draugams

Lukas K.



Bebrai – puikūs statybininkai. Jie žiemai 

stato užtvanką ir namelį. Stato iš šakų, 

įvairiausių žolių, dumblo ir molio. 



Bebrų namelio sienos lygios, nes aštriais 

dantimis jie nupjauna šakas po to ištepa 

moliu. Tvirtą užtvanką stato net du 

mėnesius.



Bebrai žiemoja tvenkinyje, upėje, pelkėje, 

kitame vandens telkinyje ar kanale. Bebrų 

maistas yra medžių, krūmų žievė ir 

šakelės.



Krantuose kasa urvus su keletu angų. 

Įėjimo anga į urvus visada būna 

vandenyje.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Urvas_(biologija)


Bebras gali išbūti ilgai nekvėpavęs. Indėnai 

anksčiau bebro dantis naudojo kaip peilio 

geležtę.



Antradienį skaitėme enciklopedijas

Kajus ir Gabija skaitė

“Iliustruotą vaikų 

enciklopediją”



Gabija sužinojo ne tik apie bebrų 

žiemojimą, bet ir apie jų gyvenimą, 

įpročius. Lietuvoje bebrai nuo seno gyveno 

Nemuno baseine. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas


Gyvena visur, kur tik yra pakankamai

vandens: miškuose, laukuose, pievose

esančiuose įvairiuose vandens telkiniuose.

Vengia tik sraunių upelių. Veiklūs ištisus

metus. Ramiuose vandens telkiniuose, kur

niekas netrikdo, plaukioja ir maitinasi

dieną, o kitur – tik prieblandoje ir naktį.



Maisto atsargų rinkimo ir kaupimo 

tikslas – aprūpinti būtinomis medžiagomis 

savo palikuonis ir patį save. 



Maisto atsargų kaupimas būdingas 

bebrams dėl klimato sezoninės kaitos.

Rudenį bebrai pasidaro atsargų žiemai: 

prikapoja rykščių ir, nuplukdę jas iki savo 

buveinių, paskandina vandenyje.



Lukas, Danieliukas ir Kajukas

studijavo “Vaikų encikopediją”



Kajukas nustebo sužinojęs, kad 

bebrų kandžiai nuolat auga, todėl bebrai 

turi pastoviai ką nors graužti ir taip 

nudilinti dantis, kitaip jie užaugtų tiek, 

kad bebras negalėtų užsičiaupti.



Mantas su Ignu ieškojo informacijos 

knygoje 

“Didžioji gyvūnų kolekcija”



Mantas sužinojo, kad bebrų liekanų 

randama piliakalniuose, durpynuose. 

Bebrai šalyje buvo intensyviai medžiojami 

dėl mėsos (ypač uodegos), kailio ir 

sruoglių.1555 m. švedų kronikininko Olaus

Magnuso „Šiaurės tautų istorijoje“ rašė, 

kad Lietuva buvusi pagrindinė bebrų kailių 

tiekėja Europoje.



Vilius domėjosi, ką rašo apie bebrus 

“Gyvūnų pasaulyje” 



Vilius perskaitė, kad bebrai savo 

pragyvenimui stato trobesius, kur su visa 

šeima su 2 vadom apsigyvena, į juos 

galima patekti per vandenį.  Graužikai 

iškasa daugybę praėjimų, įėjimų ir išėjimų 

į trobelę.



Jonui su Danielium buvo linksma sklandant 

enciklopediją “Gyvoji gamta”



Trečiadienį su Scrach suprogramavome 

žodžio “BEBRAS” animaciją: raidės sukosi, 

didėjo, keitė spalvas.

Viliaus Manto Luko 



Ketvirtadienį  susipažinome su Power Point

programa ir pabandėme informaciją, 

nuotraukas sudėti į skaidres.

 Pavyko Gabijai, Mantui, Viliui ir Lukui.

 Šaunuoliai!!!



Paskutinę veiksmo dieną susitikome su 

eiguliu  ir bebrų žinovu Andriumi Vaičaičiu. 

Iš eigulio sužinojome, kad bebrai kailio 

neperšlampa, nes susitepa jį riebalais.

Apie pavojų kitiems bebrams praneša 

pliauškėdami į vandenį savo plačia 

uodega.

Bebrai vidutiniškai gyvena apie 20 metų.



Iš eigulio dar sužinojome, kad bebrų kūno 

šilumą reguliuoja uodega. Tiksliau joje 

esančios kraujagyslės.



Tupėdamas sausumoje, bebras uodegą 

pasikloja po savimi ir užpakalinėmis 

kojomis ant jos užsilipa.



Ačiū  už dėmesį... ☺
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