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Kristupo Kontrimo piešinys 



Veiksmų savaitės tikslas 

Suprasti gamtos ciklo 
sezoninius pokyčius, pagilinti 
žinias apie voverės 
pasiruošimą žiemai.

Emilijaus Paulausko piešinys



Veiksmų savaitės uždaviniai

• Visą savaitę mokiniai renka informaciją apie voverę.

• Ieško voverės žiemojimo vietų.

• Ieško informacijos apie voverę internete, bibliotekoje.

• Savo veiklą fotografuoja.   

• Iš surinktos medžiagos mokiniai parengia temos pristatymą (skaidres), 
stendinį pranešimą.

• Surinktą medžiagą pristato 2b, 2a, 4a klasės mokiniams.



Visą savaitę mokiniai renka informaciją apie voverę.



Iš surinktos medžiagos mokiniai parengia temos 
pristatymą (skaidres), stendinį pranešimą.







Surinktą medžiagą pristato 2b, 2a, 4a klasės 
mokiniams.



Vytės Lukoševičiūtės senelis.



Išvaizda

• Paprastųjų voverių patinai ir 
patelės vienodo kūno dydžio. Jų 
kūno ilgis 19-28 cm, uodega 15-
20 cm, kūno svoris 200–480 g.

• Ausys, palenktos į priekį, 
siekia akis. Jų viršūnėse styro 
ilgų plaukų šepetukas. Vasarą 
kailiukas ryškiai rudas, trumpas 
ir minkštas, žiemą pilkšvas ir 
tankesnis. Voverės turi 22 dantis.



Kur voverė pastebėta Mažeikių rajone?

Mažeikių senamiesčio parke

Troškučių kaime

Kurmaičių kaime

Tirkšlių pušyne

Sedos girioje

Dovydo Popovo piešinys



Kur gyvena žiemos metu?

• Medžių drevėse

• Savo lizde

• Pasinaudoja paukščių lizdais

• Inkiluose

• Voverėms skirtuose 
nameliuose

Dovydo Pačerinsko piešinys



Kaip voverė ruošiasi žiemai?      

• Žiemos metui voverės į dreves, žemės plyšius prikemša gilių, riešutų, 
lapų, sėklų, spygliuočių kankorėžių. 

• Paslepia laukinių obuolių, putinų ar šermukšnių uogų. 

• Atsargų jos nekrauna vienoje vietoje ir labai dažnai pamiršta, kur tas 
atsargas padėjo.



Kaip voverė elgiasi žiemos metu?

• Voverė nemiega žiemos metu.

• Jos veikla šaltuoju metų laiku sulėtėja. 

• Ji gali daugelį dienų neišlįsti iš savo lizdo.

• Atėjus žiemai ir sumažėjus maisto atsargų, ji po truputį minta savo 
išsikastomis atsargomis. 

• Dažnai apsilanko ir paukščių lesyklėlėse.



Kuo galima maitinti voveres žiemos metu?

• Lazdyno riešutais

• Graikiniais riešutais

• Saulėgrąžomis

• Įvairiomis kruopomis

• Obuoliais

• Morkomis



Voverių skanėstas

• Kankorėžiai – mėgstamiausi 
voverių skanėstai. Voverės 
kankorėžių sėklomis minta visą 
žiemą. Dažniausiai jos graužia 
medžiuose. Šie gyvūnai pasižymi 
labai gera uosle, todėl net po 
metro storio pusnimi užuodžia 
maistą ir gali išrausti sniege 
urvelius kaip tik ties ta vieta, kur 
samanose paslėpta gilių ar 
riešutų.



Veiksmų savaitėje dalyvavo:

1. Akvilė Kačerauskaitė
2. Kristupas Kontrimas
3. Vytė Lukoševičiūtė
4. Dovydas Pačerinskas
5. Dovydas Popovas
6. Emilijus Paulauskas
7. Adrija Šimkutė

8. Ugnė Vaupšaitė
9. Paulius Dabšys
10. Milda Fomina
11. Justas Jonušas
12. Rojus Valančauskas
13. Kipras Valančauskas
14.Mokytoja Dalytė Liaučienė


