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„VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DRAUGYSTĖ“ 

 

(„Žvirbliukų“ grupė 2-3-4 m.) 

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Rita Vigelienė. 

 

UŽDAVINIAI: 

 atpažins ir pavadins daržoves ir vaisius (aplinkos pažinimas – 10 sritis, 2, 3 žingsnis);  

 grupuos daiktus pagal spalvą (skaičiavimas ir matavimas – 11 sritis, 2, 3 žingsnis);  

 eksperimentuos dailės medžiagomis ir priemonėmis (meninė raiška – 12 sritis, 2, 3 žingsnis) 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Vaikai ieško ir suranda „Meškiną Rudnosį“, o šalia jo pamato vežimaitį, kuriame sudėtos daržovės 

ir vaisiai. Pokalbis su „meškinu“. Vaikai kartu su auklėtoja  deklamuoja eilėraštį. Paima po daržovę 

ar vaisių ir pasako kokios spalvos. Neša daržoves ir vaisus į tokios pat spalvos dėžutę. Vaikai 

renkasi medžiagas, priemones meninei veiklai. Visi drauge kartu ir personažas „Meškinas 

Rudnosis“ apžiūri ir aptaria atliktus darbelius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„SPALVOTA GĖLIŲ PIEVA“ 

„Žvirbliukų“ grupė, 2–4 metų vaikai 

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė. 

UŽDAVINIAI: 

 Spontaniškai reikš emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis, medžiagomis (3sr. 3 žing) .  

 Žaidžiant atliks įsivaizduojamus  veiksmus (vizualinė raiška 2 žing.).  

 Patirs įvairios  meninės raiškos džiaugsmą, ugdys kūrybiškumą (meninė raiška 2 žing). 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Vaikai eidami atlikinės įvairias, žaismingas užduotėles. Pievoje saulytė sveikinsis su 

gėlėmis, prausis veidą, šukuosis savo plaukus – spinduliukus. Vaikai  šoks, džiaugsis spontaniškai 

imituos gėlyčių judesius, vėjelį, lietutį. 

Vaikai eidami šokinės, bėgs, ropos, atliks spalvotojo takelio užduotėles kol atvyks prie 

gėlių pievos.. Ten apsivilks  apsiaustus tapymui, pasiims didinamuosius stiklus ir eis ieškoti pienių, 

kuriomis pieš ant marškinėlių. Vaikai vaikščiodami po pievą  suras daug nenuspalvintų gėlių. 

Auklėtojai parodžius kaip reikia papuošti gėlytes, vaikai pabirs po lauko erdves ieškoti ką galima 

dar nuspalvinti. Visi drauge apžiūri, aptaria ir pasidžiaugia atliktais darbeliais. 
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,,PAVASARINIS TRAUKINUKAS“  

„Žvirbliukų“ grupė, 2–3 metų vaikai 

Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė 

UŽDAVINIAI: 

 pasitelkus siužetą, žaidybinį metodą lavins ugdytinių judesių koordinaciją (estetinis 

suvokimas, 2,3 žing.) taisyklingą kūno laikyseną atliekant užduotis (2 sr. 3žing.)  

 ugdys kūrybiškumą (meninė raiška, 2, 3  žing).  

 atpažins ir pavadins vis daugiau artimoje aplinkoje esančių augalų. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Taisyklingai atliks kvėpavimo ir sportinius  pratimus lauko pievelėje. Vaikai „ 

važiuodami“ sustoja stotelėse ir pasakoja ką mato. „Medžių stotelė“, „Žaidimų stotelė“. „Gėlių 

stotelė“. Didaktinis žaidimas „Kas daugiau surinks“. Vaikai išbando įvairias spalvas savo piešiniui 

papuošti. Kartu pasidžiaugiame  savo darbeliais ir kelione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,STATOM NAMĄ KIRMĖLAITEI“ 

,,Ąžuoliukų“ grupė, 5 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė,  

 

UŽDAVINIAI: 

 Rūpinsis silpnesniais už save,  siūlys idėjas. 

 Domėsis gyvūnų gyvenimu, rodys  pagarbą jiems. 

 Su suaugusiais ir vaikais aptars stebėjimus ir  savo atliktą darbą. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Išėję į lauką vaikai rado kirmėlaitę. Kadangi jau ruduo, jie nusprendė, kad jai būtina 

pastatyti namą. Iš pradžių tai darė du vaikai paskui prisijungė dar keli, kiek vėliau buvo įtraukta ir 

mama. Pastatę namą vaikai prirovė žolės, uždarė ,,duris“  ir nusprendė, kad ji saugiai peržiemos. 

 

      

 

 

       

 



,,AUGALŲ PASAULYJE“ 

,,Ąžuoliukų“ grupė, 5 metų vaikai 

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Roma Činikienė, 

 

UŽDAVINIAI: 

 Aktyviai tyrinės aplinką. 

 Su suaugusiais ir vaikais aptars  atliktos veiklos rezultatus.  

 Pasakos apie patirtus įspūdžius. 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Vaikai labai domisi gamta. Ieško gražių augalų, stebi kas gyvena žolėse, krūmuose, 

klausinėja kas  ir kur keliauja, kuo minta. Tad kiekvieną dieną apie tai kalbant, pabandėm viską 

perkelti į atradimų kambarį ir įvairių prietaisų pagalba dar geriau ištyrinėti gyvąją gamtą. Labai 

susidomėję vaikai dirbo, o išėję į lauką dar atidžiau sekė gyvosios gamtos gyvenimą. 

 

   

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



VALDOMOS VAIZDUOTĖS RELAKSACIJA 

,,Bitučių“ grupė, 3–5 metų vaikai 

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Gražina Žiužnienė 

 

UŽDAVINIAI:  

 formuosis vaikų gebėjimas reguliuoti kvėpavimą, atpalaiduoti raumenis, kurti  vaizdinius. 

VEIKLOS APRAŠYMAS:  

Patogiai įsitaisykite, užsimerkite. Susitelkite ties savo kvėpavimu. Keletą kartų lėtai ir 

giliai įkvėpkite... iškvėpkite... Atsipalaiduokite... 

Įsivaizduokite, kad esate miške... oras švarus ir gaivus... jūs girdite medžių ošimą, 

lapų šnarėjimą... užuodžiate miško kvapą... samanas, lapus... grybus.. uogas... jaučiate lengvą miško 

vėjelį... Priešais save įžiūrite takelį ir imate juo eiti... Takelis neseniai sutvarkytas... Jūs saugiai ir 

tvirtai žengiate juo... Štai takelis baigiasi, jūs prieinate miško properšą... čia pamatote ežeriuką, o 

šalia jo – suoliuką... Prisėdate. Atsilošiate. Atsipalaiduojate. Žvelgiate į ežerą ir mėgaujatės 

vaizdais... kvapais... Ežere matote lelijas... plaukiojančias laukines antis... Aplink jus dvelkia 

ramybe. Kaskart iškvėpdami jūs paliekate visus rūpesčius, įtampą ir įkvepiate gryną orą, naują 

energiją ir ramybę... 

Jūs jaučiatės atsipalaidavęs, ramus... 

Jums metas grįžti. Pakylate nuo suoliuko ir imate eiti tuo pačiu takeliu, kuriuo ir 

atėjote. Kai būsite pasiruošęs, suskaičiuokite iki 5 ir atsimerkite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEIKLA ATRADIMŲ KAMBARYJE 

,,Bitučių“ grupė, 3–5 metų vaikai 

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Gražina Žiužnienė 

 

UŽDAVINIAI 

Atpažins gamtoje, aplinkoje dažniausiai vykstančius reiškinius, pasakos apie naujas patirtis 

eksperimentuojant.  

Atras įvairių priemonių, buities prietaisų, panaudojimo galimybes, noriai mokysis jais naudotis. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

  Paimamos penkios permatomos kolbos, įpilame su ugdytiniais į jas vandens. Dedame į 

kolbas popieriaus skiauteles, sąvaržėlės, medžio gabalėliai, plunksnos, sagos. Vaikai stebi, kas 

grimsta į dugną, kas laikosi vandens paviršiuje. Stebėjimui naudojame ir padidinamuosius stiklus, 

papildomą apšvietimą.  

Refleksijos metu aptariame įvykusius reiškinius, atsakome į ugdytinių pateiktus 

klausimus. 

Priemonės – permatomos kolbos, vanduo, popieriaus skiautelės, sąvaržėlės, medžio 

gabalėliai, plunksnos, sagos, padidinamieji stiklai. 

 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEIKLA GAMTOJE 

,,Bitučių“ grupė, 3–5 metų vaikai 

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Gražina Žiužnienė 

 

UŽDAVINIAI 

 Atpažins gamtoje, aplinkoje dažniausiai vykstančius reiškinius, pasakos apie naujas patirtis 

eksperimentuojant.  

 Patirs atradimų džiaugsmą. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

  Ugdytiniai stebi aplinkoje vykstančius reiškinius. Vaikai braido po lapus ir klausosi jų 

šnarėjimo muzikos. Aptaria lapų spalvas. Prisimename, kada ir kodėl krinta medžių lapai. Išmetame 

lapus, kaštonus ir stebime, kas greičiau nukrenta ant žemės ir kodėl. 

Refleksijos metu aptariame įvykusius reiškinius, atsakome į ugdytinių pateiktus 

klausimus. 

            Priemonės – permatomos kolbos, vanduo, popieriaus skiautelės, sąvaržėlės, medžio 

gabalėliai,  

 

 

 



 

„MUILO BURBULAI“ 

„Voveriukų“ grupė, 2–3 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Skatinti vaikų domėjimąsi vandeniu ir jo teikiamomis galimybėmis 

 Sudaryti sąlygas vaikams patirti džiugių akimirkų eksperimentuojant. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

 Žaidimas su vandeniu šio amžiaus vaikams teikia nuostabių tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo galimybių. Pūtėme kokteilių šiaudeliais į vandenį, kuriame buvo įpilta skysto 

muilo, taip sudarydami muilo burbulus. Po to į vandenį pylėme guašo, muilo burbulai gavosi 

spalvoti. Burbulus stebėjome per padidinamuosius stiklus. 

    

 



 

„VERDAME BUROKĖLIŲ SRIUBĄ“ 

„Voveriukų“ grupė,  –4 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Sudaryti sąlygas vaikams patiems atlikti tyrimą su virtais burokėliais. 

 Leisti mėgautis procesu, stebėti gaunamą rezultatą. 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

 Eksperimentą atlikome su virtais burokėliais: „virėme burokėlių sriubą“. 

Vienkartiniais peiliais vaikai patys galėjo supjaustyti burokėlius, ką ir darė su dideliu 

pasimėgavimu. Burokėlius dėjo į vandenį, stebėjo kaip jie nudažo vandenį raudonai. Šaukšteliais 

sėmė ir skanavo „burokėlių sriubą“. Ši veikla suteikė nemažai džiugių emocijų. 

 

     

 

 

 



 

PIEVOS GYVENTOJAI 

„Voveriukų“ grupė, 3–4 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Renata Dirmantienė 

 

UŽDAVINIAI 

 Susipažins su įvairiais  pievų gyventojais (vabaliukais). 

 Būdami lauke atkreips dėmesį kur jie gyvena, kur slepiasi, patys bandys juos apgyvendinti. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

Veikla vyksta lauke. Susipažįstame su pievos gyventojais. Iš plokščių akmenėlių 

bandėme sudėti ilgas kirmėlytes.  Sraigėms statėme namelius iš šakelių ir akmenukų. O boružėles ir 

mažas sraigutes apgyvendinome ant gėlyčių ir lapelių. Pievelėje ir po kelmais ieškojome 

pasislėpusių skruzdėlyčių ir kitokių vabaliukų. 

 

     

            

 

 

 



EDUKACINĖ ĮŠVYKA Į LEDŲ FABRIKĄ „VIKEDA“ 

 „Viščiukų“ priešmokyklinė grupė, 6 –7 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė 

 

UŽDAVINIAI 

 ● prisimins saugaus elgesio taisykles išvykos metu; 

 ● vaikai susipažins su „Dadu“ ledų istorija, gamyba. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

  Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ „Viščiukų“ grupės ugdytiniai su 

priešmokyklinės grupės  mokytoja Maryte Mockiene ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėja Asta Dirsiene rugsėjo 18 dieną pradėjo turiningai. Susėdę į autobusą per pietus 

išvažiavo į UAB „Vikeda“ ledų fabriką. Mus pasitiko labai maloni darbuotoja Irma, kuri vaikams 

ne tik parodė, bet ir papasakojo, iš ko ir kaip gaminami ledai, kur laikomi, kol atkeliauja į prekybos 

tinklus. Ugdytiniai sužinojo, kad fabrike kiekvieną dieną iš daugiau nei dešimt tonų šviežio 

nenugriebto pieno pagaminama apie 384000 porcijų ledų. „DADU“ ledai išsiskiria kokybe ir 

skoniu. Čia keliami itin aukšti kokybės reikalavimai žaliavai – bendraujama tik su tais tiekėjais, 

kurie turi aukščiausią kokybės įvertinimą. Darbuotoja Irma pažintį su ledų fabriku pradėjo nuo 

pasipuošimo kepuraitėmis ir kita lankytojams būtina apranga. Apsilankyta ledų „virtuvėje“, kur 

ugdytiniai turėjo galimybę apžiūrėti fabriką ir stebėti kaip ir iš kur atsiranda ledai. Edukacinės 

viešnagės pabaigoje laukė pati maloniausia dalis – ledų degustacija. Buvo gera matyti linksmus 

ugdytinių veidukus, ragaujant traškius ir gardžius ledus. Džiugina tai, jog išvyką ugdytiniai 

apibūdino taip: patiko „Viskas“. 

 

   

 

 

 

 



BANDYMAS „APELSINAS“ 

 „Viščiukų“ priešmokyklinė grupė, 6-7 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė 

 

UŽDAVINIAI  

● vykdydamas bandymą stengsis viską atlikti tvarkingai, laikytis sutartų taisyklių. 

● samprotaus apie tai, ką atrado, sužinojo, kels tolesnius klausimus, siūlys idėjas. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

Pedagogas vaikų paprašo atspėti, kas yra stebuklingame maišelyje. Paspėliojus 

parodoma, kad tai – apelsinai. Kalbamasi apie jų formą, spalvą, odelę, kur auga, vaisius tai ar 

daržovė, ar kvepia. Išsiaiškinus atliekamas bandymas. Nulupamas apelsinas, kitas paliekamas su 

žieve. Prieš įdedant į indą su vandeniu, vaikų klausiama, kuris iš apelsinų, jų manymu, nuskęs, o 

kuris plūduriuos paviršiuje. Įmetus nuluptas apelsinas nuskendo, o su žieve plūduriavo. Kodėl? 

Vaikams paaiškinama, kad apelsinui jo žievė – tarsi gelbėjimosi liemenė, nes tarp žievės ir 

minkštimo  yra oro, kuris neleidžia skęsti.  

 

                

 

 

 



BANDYMAS „SMĖLIO SAVYBIŲ ANALIZĖ“ 

                                                       „Viščiukų“ grupė, 6–7 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Marytė Mockienė 

 

UŽDAVINIAI: 

● atlikdami bandymą su smėliu, suvoks smėlio materialumą ir jam būdingas savybes (birus, 

sunkus). 

● sužinos, kur ir kam naudojamas smėlis; 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Smėlio dėžėje tyrinėjamas ir sveriamas sausas ir šlapias smėlis. Sveriant smėlį į vieną 

indą įpilama vandens, o į kitą indą nepilama vandens. Išsiaiškinome, kuris – šlapias ar sausas – 

smėlis sunkesnis. Kodėl? Koks jis turi būti, kad iš jo būtų galima ką nors pastatyti? Kur jis 

naudojamas? Ar smėlis gali plaukti vandenyje? 

 

          

  

      

 

 



„LINKSMIEJI BURBULIATORIUKAI“ 

„Zuikučių“ grupė, 2–4 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vilma Jasenkaitė 

 

UŽDAVINIAI: 

 sužinos, kad taisyklingo, pilno kvėpavimo sąlyga – kvėpavimas per nosį;  

 išmoks ir bandys taisyklingai kvėpuoti  (įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro burną)  

 žais kvėpavimą stiprinantį žaidimą ,,Burbuliatoriukai“ ;  

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Veikla vyko relaksacijos kambaryje. Skambant muzikai, vaikai stebėjo ir tyrinėjo 

spalvingus, linksmuosius burbuliukus burbuliatoriuje. Visi drauge įvardinome besikeičiančias 

spalvas. Pasiūliau pažaisti kvėpavimo  žaidimą „Burbuliatoriukai“. Pastačiau indą su vandeniu, 

išdalinau kokteilių šiaudelius. Parodžiau vaikams kaip taisyklingai kvėpuoti ir pūsti šiaudelį, kad 

vanduo linksmai burbuliuotų. Vaikai drąsiai bandė pabūti „burbuliatoriukais“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „DRAUGAUJAME IR TYRINĖJAME“ 

„Zuikučių“ grupė, 2–4 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vilma Jasenkaitė 

UŽDAVINIAI: 

 patirs kūrybinio proceso džiaugsmą, eksperimentuos, tyrinės pievoje augančius augalus. 

 bendraus ir bendradarbiaus su kitos grupės vaikais, patirs teigiamas emocijas; 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Veikla vyko lauke. Pasikvietėme į svečius priešmokyklinukus – „Viščiukų“ grupės 

vaikus. Pasiūlėme kartu pažaisti sportinius žaidimus, „paskraidyti parašiutu“. Visi drauge žaidėme 

žaidimą „Skrido žvirblis per ūlyčią“, dainavome visiems žinomas daineles: „Du gaideliai“, „Tindi 

rindi riuška“. Pasiūliau visiems drauge sukurti bendrą kūrybinį darbą. Vaikai rinko įvairias žolytes, 

lapelius, apžiūrinėjo juos padidinimo stiklais. Po to ant didžiulio popieriaus lapo vaikai klijavo 

pievos augalus. Spalvino, pasirinkdami mėgstamas priemones.  

 

 

 

 

 

 

 



 „KAI LYJA UŽ LANGO“ 

„Zuikučių“ grupė, 2–4 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vilma Jasenkaitė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Eksperimentuos, tyrinės  rudens gėrybes; 

 spontaniškai reikš emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis; 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

  Veikla vyko grupėje. Pakvietėme „rudenėlį“ į svečius. Čia vaikai sustojo stotelėse: 

„Lapeliai“, „Paukšteliai“, „Lietutis“, „Sodas“, „Daržas“. Sukūriau aplinką, kad vaikai jaustųsi tarsi 

lauke. Čia skraidė lapai, ant kelio gulėjo kaštonai. Vaikai bandė eiti kaštonų keliu nusiavę batukus. 

Pasiūliau pagulėti ant jų. Išsiaiškinome, kad jie puikiai masažuoja. Bandėme kuo toliau nupūsti 

paukštelio pamestą plunksną, draugiškai pasislėpti po vienu skėčiu ir, pasirodo, -  pavyko! Pasiūliau 

visiems drauge sukurti rudenėlio kilimą iš to, ką pririnkome kelionėje ir įdėjome į savo kibirėlius 

(kaštonus, lapus, plunksneles, įvairias daržoves, vaisius). Vaikai eksperimentavo, tyrinėjo rudens 

gėrybes ir spontaniškai reiškė emocijas neįprastomis dailės priemonėmis. 

 

 

 

 

 



PIEŠIMAS ANT PIENO 

„Drugelių“ gr., 5–6 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė 

 

UŽDAVINIAI:  

 Drąsiai, savitai eksperimentuos, nebijos suklysti, daryti kitaip. 

 Išbandys neįprastas priemones ir medžiagas, siekiant sukurti originalų darbą. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Pasitelkiant pieną ir ištirpintus kiaušinių dažus, vaikai atranda kaip neįprastai liejasi 

spalvos, tai piešimas ant pieno. O kad patirtų dar daugiau naujų potyrių, panaudojant indų ploviklį, 

spalvos netikėtai pradeda sklaidytis. Jos sklaidosi dėl to priežasties, kad cheminė medžiaga atstumia 

riebalus nuo savęs, ir spalvos ima lyg šokti lėkštėje, judėti, ratais ir vėl maišytis tarpusavyje. 

Veiklos metu vaikai patiria naujus pojūčius, kuomet bando piešti ant pieno, o atranda tai, kad 

pasitelkus chemines medžiagas, šiuo atveju indų ploviklį, visos panaudotos spalvos savaimę gali 

pradėti maišytis iš naujo. 

 

 

 

 

 

 

 



SPALVOS IR ATSPALVIAI GAMTOJE 

 

„Voveriukų“ gr, 3–4 metų vaikai 

 Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Pastebės, jog gamtoje esantys augalai ir daiktai, turi skirtingas spalvas ir atspalvius. 

 Lygins realias spalvas, su gamtoje rastomis spalvomis, ieškos tarp jų panašumų ir skirtumų. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Iškeliavę iš grupių ir atėję į savo aikštelę, vaikai pastebi, jog gamtoje turime tiek daug 

skirtingų spalvų ir atspalvių. Pasitelkiant daiktų trafaretus, jos dar labiau išryškėja. Atsiranda ne tik 

spalvos, o ir skirtingi raštai, ornamentai. Smagu atrasti ir suprasti, kad gamtoje slypi tiek daug 

gražių dalykų,  kuriuos mes ne visada pastebime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPALVŲ VULKANAS 

 

„Bitučių“ gr, 3–4 metų vaikai 

 Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Išbandys neįprastas medžiagas naujiems potyriams patirti. 

 Stebės kaip vyksta eksperimentas, laikysis saugos taisyklių, įvardins vykstančius pokyčius. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Pasitelkiant kiaušinių dažus išmaišytus vandenyje ir įpilant aliejaus vaikai pasigamina būsimo 

vulkano pagrindą. Vulkanas ima veržtis ir burbuliuoti tuomet, kai į pasidarytą mišinį įmetama 

šnypščianti tabletė, kuri sukelia smarkų burbuliavimą. Vaikai pastebi, kaip vanduo ima kilti į viršų, 

o vandenyje pasirodo daug mažų spalvotų burbuliukų. Vulkanas veržiasi tol, kol nesibaigia ištirpti 

šnypščianti tabletė. Vaikai džiaugiasi  nauju atradimu ir potyriu, kad nors ir negali pamatyti tikrojo 

vulkano išsiveržimo, bet dirbtinį vulkaną pasidaryti jiems pavyksta visai nesudėtingai ir patiems. 

 

 

 

 

  



PIEŠIMAS PIENU IR ŽVAKE 

 

„Drugelių“ gr, 5-6 m.,  

 Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Greta Strazdauskaitė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Išbandys neįprastas medžiagas naujiems potyriams patirti. 

 Ieškos atsakymų ir naujų atlikimo variantų siekiant savito rezultato kuriant originalų piešinį. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Kuriamas savitas piešinys pasitelkiant pieną. Tam, kad jį būtų lengviau padengti naudojamasi ausų 

krapštuku. Piešiant pienu, ant lapo praktiškai neįmanoma įžiūrėti, kas yra piešiama, tai dar vienas 

potyris, pieši, o nematai ką. Visas piešinys ima atsiskleisti tuomet, kai piešinys yra išdžiovinimas, 

kol lapas tampa sausas, galima pasitelkti plaukų džiovintuvą, ar palaukti keletą valandų kol išdžius 

pats. Ir tuomet prieš žvakės liepsną, imama šildyti ir ieškoti tų lape vietų, kuriose buvo kas nors 

nupiešta. Didžiausias atradimas tampa tuomet, kai piešti kontūrai ima ruduoti nuo liepsnos šilumos 

ir pagaliau išryškėja vaikų sukurti meno kūriniai. 

 

 

 

 

 



„AŠ – MAŽAS EKSPERIMENTUOTOJAS“ 

„Pelėdžiukų“ grupė, 3-5 m.  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lina Rušienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Stengsis išreikšti ir išreiks savo emocijas, meninius gebėjimus eksperimentuodami su 

spalvomis  

 žais greta kitų vaikų, stebės jų veiklą, atras naujas spalvas jų derinius.. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Šios veiklos metu vaikai gali laisvai išreikšti savo emocijas įvairiomis spalvomis, bei 

atrasti naujas spalvas. Veiklos metu vaikams suteikiama emocinis atsipalaidavimas, 

eksperimentavimas, atradimas bei pasireiškia vaiko kūrybiškumas. Suteikiama visiška laisvė laisvai 

bandyti atrasti, eksperimentuoti, kurti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



„TYRINĖJU GAMTĄ“ 

„Pelėdžiukų“ grupė, 3–5 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lina Rušienė 

 

 

UŽDAVINIAI: 

 Tyrinės gamtą, aplinką, stebės gamtos pokyčius. 

 Mokysis mokytis žaisdamas su gamtinėmis medžiagomis, ieškodamas informacijos gamtoje. 

 Bandydamas žaisti su gamtine medžiaga ieškos problemos sprendimo būdų.  

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

 

    

  

 

Gamta vaikams suteikia daug įdomių atradimų, tyrinėjimų, stebėjimų. Vaikai būdami gamtoje ir 

tyrinėdami ją įgyja daug įvairių įgūdžių, žinių. Gamtoje tiek daug įvairių veiklų nuo lapų spalvų 

formų, dydžių tyrinėjimo iki daug kitų žaidimų, stebėjimų, atradimų lavinančių vaikų atmintį, loginį 

mąstymą.   



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ŽAIDŽIU SU VANDENIU“ 

„Pelėdžiukų“ grupė, 3–5 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lina Rušienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Gebės būti greta kitų grupės draugų, stengsis draugiškai atlikti įvairias veiklas su 

vandeniu; 

 Išklausys, supras ir reaguos į kelis vienas paskui kitą sekančius prašymus, siūlymus, 

patarimus; 

 Klausysis ir supras kitų kalbėjimą, laisvai reikš mintis apie vandenį; 

 Patirs įvairių emocijų eksperimentuodami, išbandydami, tyrinėdami, atrasdami, 

skaičiuodami ir pan. 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Pasirenkant sau patinkančią, dominančią veiklą, vaikai įgys žinių apie vandenį, 

mokysis skaičiuoti, lyginti stiklinių indų talpą atrandant daug, vidutiniškai, mažai. Kiek plastikinių 

puodelių telpa stikliniame inde. Žaisdami su spalvomis išsiaiškins, jog vandenyje sumaišius spalvas 

išgaunami įvairūs spalvų atspalviai, taip pažins ir praplės spalvų gamą. Tyrinėjant vandenį 

išsiaiškins, kad yra daiktų kurie skęsta vandenyje ir kurie yra lengvesni už vandenį, jie tiesiog 

plūduriuoja vandens paviršiuje. Išsiaiškins vaikai, jog tirpdami ledo gabaliukai virsta tiesiog 

vandeniu, o juos nuspalvinus ir ištirpus jam vanduo tampa spalvotas. Stiprinant ir gerinant vaikų 

tiek emocinę sveikatą tiek fizine sveikatą ir žaidžiant su vandenių parinkti pratimai (pučiant per 

šiaudelį į vandenį taip išgaunant burbuliukus yra stiprinama kvėpavimo sistema). 

 

   
 

 

 

 

 

 



„KATINĖLIO NAMAS“ 

„Boružiukų“ grupė, 6–7 m.  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Skatinti vaikus dalyvauti vaidybinėje veikloje; 

 Panaudoti supančios gamtos elementus ugdomoje veikloje; 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

Vaikai mėgsta kurti įvairias istorijas, situacijas, panaudodami tetro lėles ir rudeniškos gamtos 

elementus. Vaidinimas „Katinėlio namas“ susidėliojo iš kelių scenų. Tai praturtino vaikų žodyną, 

savirašką ir balso bei judesio pratimų panaudojimą. 

 

 

                    

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



„MASTYMO ŽEMĖLAPIAI LAUKE“ 

„Boružiukų“ grupė, 6-7 metų vaikai 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Ugdyti vaikų pastabumą gamtoje; 

 Mąstymo žemėlapių panaudojimas apibendrinant savaitės temą; 

 Atrasti, patirti, susipažinti su gamtine medžiaga. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

„Boružiukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Evelina Rajunčiene atliko ieškojimus 

įstaigos aplinkoje, kurių metu sužinojo kiek daug ir skirtingos gamtinės medžiagos galima rasti. 

Vyko bendravimas ir bendradarbiavimas. Temos apibendrinimui panaudotas mąstymo žemėlapis 

„Apskritimas“, kuris labai paįvairino veiklą.  

 

                 

 

 

 

 

 

 



„MENAS KITAIP“ 

„Boružiukų“ grupė, 6–7 metų vaikai  

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Evelina Rajunčienė 

 

UŽDAVINIAI: 

 Ugdyti vaikų saviraišką meninėje veikloje; 

 Derinti dailės ir gamtines medžiagas; 

 Kuriamą piešinį papildyti gamtine medžiaga. 

 

VEIKLOS APRAŠYMAS: 

„Boružiukų“ grupės ugdytiniai meninę veiklą perkėlė į lauką, kur su mokytoja sugalvojo savo 

kuriamus piešinius papildyti gamtine medžiaga. Tam vaikai panaudojo įvairiausius lapus, gėlių 

žiedelius, akmenukus. Diskutavo, kaip dailės priemonės dera su gamtine medžiaga ar tai paįvairino 

jų sumanymus.  

 

         

            

 

 

 

 

 

 



KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PURIENA“ 

 

Gerosios patirties stebėjimas – metodinė diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams „Projektų pristatymas. Veiklos įvairiose edukacinėse erdvėse“ 

2019-10-11 

 

Veikla Vieta Pedagogas Laikas 

Dalyvių registracija Bendruomenės kamb.  8.45-9.00 val. 

Pranešimas „Kūno ir emocijų 

mankštų mugė“ 

Bendruomenės kamb. A. Mikolajūnienė 9.00–9.10 val. 

Pranešimas „Atvira „Mažųjų 

gamtos galerija“ 

Bendruomenės kamb. E. Rajunčienė 

 

9.10 –9.20 val. 

Pranešimas „Etnokultūra 

šiuolaikinėje ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

Bendruomenės kamb. L. Rušienė 

 

9.20–9.30 val. 

Diskusija  Bendruomenės kamb. Mokytojai  9.30 –10 val. 

                                   

                             Atviros veiklos 

 

„Žaisdami mokomės“ 

(4–5 m.) 

Bendruomenės kambarys, 

sporto salė 

L. Rušienė 10 val. 

 „Rudenėlis garsais skamba“ 

(3 m.) 

Muzikos salė  D. Ivoškienė 

G. S. Žiužnienė 

 

10 val. 

„Pykšt pokšt eksperimentai“ 

(priešmokyklinė gr.) 

Atradimų kambarys G. Strazdauskaitė 

 

10 val. 

„Pasakėlės prie arbatos 

puodelio“ 

(4–5 m. vaikai) 

„Ąžuoliukų“ gr. V. Budzilienė 

 

10 val. 

„Spalvos išdykėlės“ 

(priešmokyklinė gr.) 

„Viščiukų“ gr. M. Mockienė 

 
10 val. 

„Eina Rudenėlis takučiu“ 

(2–3 m. vaikai) 

„Zuikučių“ gr. V. Jasenkaitė 

 

10 val. 

„Vaisių ir daržovių 

draugystė“ 

(2–4 m. vaikai) 

Dailės studija R. Vigelienė 

 

10 val. 

Refleksija. Kava, arbata. Bendruomenės kamb. Z. Dzidzinavičienė 11 val. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


