
 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Alytė Knizikevičienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Lopšelis – darželis ,,Saulutė“ 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

Grojančios stiklinės 
 

Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su netradiciniais 
muzikos garsais. Priversti taurę groti. Ši 
veikla lavina klausą, rankos- akies 
koordinaciją, ramina, suteikia džiaugsmo.  
  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Paimame keletą stiklinių ir įpilame į jas 
skirtingo tūrio vandens didėjimo tvarka. 

Šaukštu lengvai  braukiame per stiklines. 
Pasigirsta nuostabus tęsiamas  garsas, 
stiklinė pradeda groti, įdomiai skambėti. 
Atrodo, kad skamba metalofonas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Alma Karaliūnienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Rokiškio lopšelis-darželis  ,,Pumpurėlis“,  

 
Darbo pavadinimas 
 

,,Spalvų atradimai“ 

Tikslas 
 

Susipažinti su spalvų įvairove. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2,5 – 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pirmam eksperimentui ,,Vaivorykštė“, 
panaudojome „Skittles“ saldainiukus. 
Besiliejančios spalvos atrodo tikrai 
magiškai ir vaikams tiesiog užgniaužia 
kvapą.  
Antram eksperimentui ,,Vaikščiojančios 
spalvos“ naudojome: maistinius dažus, 
stiklainius, vandenį, virtuvinį popierinį 
rankšluostį. Į vandenį supylėme dažus ir į 
juos merkėme juostelėmis sukarpytą 
popierinį rankšluostį. Stebėjome, kaip 
spalvos ,,keliauja“ popieriniu rankšluosčiu. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Spalvos vaikų gyvenime turi didelę 
reikšmę. Supažindinant vaikus su 
spalvomis, padėjome jiems atrasti įvairių 
būdų, kurie skatintų geriau pažinti spalvas, 
jas prisiminti ir įvardinti. Žaisdami ir 
eksperimentuodami vaikai privalo patirti 
kūrybos džiaugsmą, nes tik siekdami 
teigiamų išgyvenimų, jie veiklą kartoja, 
tobulina. 
 

Kita informacija 
 

Ugdant vaikus per spalvas, galime apimti 
visas ugdymo sritis: suvokimą, mąstymą, 
atmintį, smulkiąją motoriką, matematiką, 
aplinkos pažinimą, meninę raišką. 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Nikolajeva 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė 
Darbo pavadinimas 
 

 
„Lava lempa“ 
 

Tikslas 
 

Ugdyti vaiko kūrybiškumą, smulkiąją 
motoriką. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-6 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su vaikais gamino „Lavos lempas“. 
Siekėme išgauti kuo ryškesnes spalvas, kad 
šios primintų bundantį pavasarį. I 
plastikines stiklinaites pylėme aliejų, guašą 
ir tada dėjome po vieną šnypščiančią 
tabletę. 
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši STEAM veikla žadina vaikų smalsumą, 
žingeidumą. Vaikai atranda naujus potyrius. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė ANASTASIJA KAMINSKĖ 
 

  
Įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis - darželis  ,,Žuvėdra“ 

  
Darbo pavadinimas 
 

„Vaivorykštė“ 

Tikslas 
 

Pajaus gerų emocijų, tyrinės, gebės 
įvardinti spalvas ir atspalvius, suskaičiuoti 
jas. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

 4-5 metai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ant „Skittles“ saldinių pilame vandenį ir 
stebime, skaičiuojame, aptariame 
išsiskaidžiusias, išsiliejusias spalvas. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažins gamtos reiškinius. Gebės skaičiuoti, 
pažins spalvas. 
 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė ASTA TAMOŠAUSKIENĖ 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Klaipėdos lopšelis- darželis ,,Žuvėdra 
 

Darbo pavadinimas 
 

,,Skaičiai pavasario žieduose‘‘ 

Tikslas 
 

Lavins pažinimo įgūdžius,  supratimą apie 
skaitmenis 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Priešmokyklinio amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Skaičių trafaretai, pavasario žieduose 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Įtvirtinti skaitmenų pažinimą 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Audronė  Barkuvienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas 
 

 Mažeikių lopšelis-darželis  ,,Linelis“  
 

Darbo pavadinimas 
 

,,Namelis’’ 
 

Tikslas 
 

Stebėti kviečio dygimą ir augimą, 
pasirenkant žaismingą formą (ne 
vazonėlyje) 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Nuo 3 m. iki 7 m. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš kempinėlių sukonstruojame ir 
suklijuojame namelį ( gerai laikys 
vandenį).Apiberiame žemėmis . Išmirkome 
kviečių grūdelius. Sėjame ,stebime dygimo 
ir augimo procesą, nuolat laistome. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Galime namelį išsinešti į lauko 
aikštelę,stebėti, ar atsiras jame gyventojų ? 

 



 

 

 

 

 

  

Pedagogo vardas, pavardė Aušra Kutniauskienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė 

 
Darbo pavadinimas 
 

,,Skonių ir kvapų laivas“ 
 

Tikslas 
 

Tyrinėti, stebėti, pažinti augalus, kurti, 
domėtis supančia aplinka. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Sėjome prieskoninių augalų sėklas: krapus, 
petražoles, raudonėlį su gražgarste, 
baziliką, čiobrelį su kvapniuoju mairūnu, 
gėlių sėklas: serenčius, žiles. Visi augalai 
mėgsta šviesą. Parinkome pietinę palangę.   
Visus augaliukus ,,apgyvendinome“  
laivelyje. Vaikai stebėjo, kaip iš sėklos 
išauga augalas, tyrinėjo augalų augimo 



tarpsnius, sužinojo, kad augalams reikia 
drėgmės ir šviesos, kad augalai skiriasi 
spalva, lapų forma, ūgiu, kuo naudingi. 
Krapai, gražgarstė, petražolės, bazilikas 
sudygo po pusantros savaitės, o mairūnas, 
čiobrelis, raudonėlis, kiek vėliau. Skindami 
prieskoninius augalus, tyrinėjo jų skonį, 
kvapą, lygino skonių panašumus bei 
skirtumus ir dalinosi įspūdžiais.  
Gardinome jomis salotas. Kiti augalai bus 
perkelti į kiemo lysvę, darželio gėlyną. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši veikla suteikė naujų žinių ir patirties, 
skatino bendradarbiauti, stebėti, tyrinėti, 
spręsti problemas ir priimti reikiamus 
sprendimus.   
 

Kita informacija 
 

Pajusti ryšį su gamta, ją stebint ir 
tyrinėjant. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Pedagogo vardas, pavardė Birutė Raudienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Plungės lopšelis darželis ,,Vyturėlis“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

,,Paukščių lizdeliai“ 

Tikslas 
 

 Skatinti vaikus kurti, eksperimentuoti, 
bandyti, stebėti ir atrasti daug naujų bei 
netikėtų dalykų. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3–4 m. ugdytiniai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai eksperimentuoja su kiaušiniais. 
Renka gamtinę medžiagą. Kuria 
paukščiams lizdelius. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavėja vaikų smulkioji motorika, 
mąstymas, atmintis, vaizduotė, kūryba 
Įtvirtina skaičiavimą iki 5 

 
 

 



Pedagogo vardas, pavardė  
Daiva Žibienė 

  
Įstaigos pavadinimas  Kauno Milikonių progimnazija 

   
Darbo pavadinimas 
 

 
Erdvinės figūros 
 

Tikslas 
 

Pažinti erdvines figūras, išmokti jų 
pavadinimus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

7 - 8m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Reikės: įvairaus ilgio pagaliukų, gali būti 
mediniai iešmeliai, dantų krapštukai ir kt.; 
plastilinas, sūri tešla ir kt., pasiruošti darbo 
vietą taip, kad mažiau iš(si)tepliotų. 

1. Ekrane rodomi figūrų pavyzdžiai. 
2. Vaikai patys išsirenka, kurias darys, 

ir bando projektuoti. 
3. Statinio tvirtumas priklauso nuo 

inžinierių. 
4. Aptariame, kokios jėgos veikia 

statinį. 
5. Mokosi stebėdami vieni kitus, 

tardamiesi. 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Susipažins su inžinerija, konstravimu, 
projektavimu, mokysis kantrybės, 
kruopštumo, skaičiuoti. Kurdami patirs 
teigiamų emocijų. 

Kita informacija 
 

Vaikams labai patiko. Kad būtų smagiau, 
vietoj plastilino gali būti maži zefyriukai. 
Po darbo kartu smaližiaujam. 

 



 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  
Daiva Žibienė 

  
Įstaigos pavadinimas  Kauno Milikonių progimnazija 

   
Darbo pavadinimas 
 

 
Magiški lašeliai. 

Tikslas 
 

Sukurti dailės kūrinį, naudojant rūgštį ir 
šarmą. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6 – 7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Reikės:  
 kepimo popieriaus,  
  pipetės, 
  maistinių dažų (velykinių) arba 

akvarelės, 
 birios citrinos rūgšties, 
 sodos, 
 pasiruošti darbo vietą taip, kad mažiau 

iš(si)tepliotų. 
1.Ant kepimo popieriaus lašinti spalvotus 



lašelius (įvairaus dydžio). 
2.Lašinti galima vieną ant kito skirtingų 
spalvų. 
3. Į lašelius berti sodos ir citrinos rūgšties. 
Lašeliai putoja, plečiasi tarsi gyvi. 
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Atranda naujus piešimo, kūrybos  būdus 
mokosi elgtis su citrinos rūgštimi ir maistine 
soda. Pirmoji pažintis su mokslo pasauliu, 
kaip veikia rūgštys ir šarmai. Patiria teigiamų 
emocijų. 

Kita informacija 
 

Bėda ta, kad darbelio negali parsinešti, grožis 
trumpalaikis. Pamatyti galima nuotraukose. 
Prižiūrimi mokytojos vaikai gali paragauti 
rūgšties ir sodos. Patyrimui padeda visi 
pojūčiai. 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-
Zeringienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ 
 
  

Darbo pavadinimas „Cukraus šokis“ 
 

Tikslas 
 

Tyrinėti ir išsiaiškinti, kodėl cukrus traukia dantų krapštukus 
ir atrodo, tarsi jie judėtų cukraus link.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Atsargiai ant vandens paviršiaus padėti cukraus kubelį ir tuo 
pačiu metu aplink jį išdėlioti dantų krapštukus.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Eksperimentas tinka, kalbant su vaikais apie maistą, nes 
vaikai išsiaiškins, kodėl cukrus traukia dantų krapštukus ir 
atrodo, tarsi jie judėtų cukraus link. Taip atsitinka, nes 
cukrui pamažu tirpstant, tirpalas ima skęsti, nes jis sunkesnis 
už vandenį. Dėl to susidaro srovė. Ji traukia dantų 
krapštukus į vidurį.  

 
 
Kita informacija 
 
 
 

 
 
Veiklos priemonės: 
- plokščias dubenėlis su vandeniu; 
- dantų krapštukai; 
- kubelis gabalinio cukraus.  

 

 

 

 

 

  

 



Dalyvio vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-
Zeringienė, ikimokyklinio ugdymo grupės 
„Berželiai“ vaikai 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas 
 
  

Darbo pavadinimas „Išsiskleidžiančios ir susiskleidžiančios gėlės Mamai“ 
 

Tikslas Patiems pasigaminti gėles ir stebėti, kaip jos išsiskleidžia ir 
susiskleidžia vandenyje 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų vaikams 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikams pasiūloma pasigaminti gėles iš kankorėžių ir 
popieriaus. Gerai išdžiovintus kankorėžius reikia 
nuspalvinti pasirinktų spalvų dažais, o iš popieriaus – 
išsikirpti gėlės žiedą pagal apibrėžtą trafaretą arba pačių 
nupieštą žiedą pagal pavyzdį (nubrėžiamas  apskritimas, 
jame - mažesnis apskritimas, tarp apskritimų nubrėžiami 
vienodi žiedlapiai). Popierinės gėlės žiedlapius užlenkti taip, 
kad gėlė atrodytų neišsiskleidusi (lenkti po vieną žiedlapį į 
gėlės vidurį iš eilės į vieną pusę). Atsargiai popierines gėles 
sudėti į indą ant vandens ir stebėti, kaip žiedai išsiskleidžia. 
Vėliau į vandenį sudėti gėles iš kankorėžių ir po kelių 
valandų apžiūrėti, kurios nuo vandens susiskleidė. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Susidaro galimybė stebėti, kaip veikiamos vandens gėlės 
pamažu išsiskleidžia, o žiedlapiai prilimpa prie vandens, nes 
vandens paviršius yra įtemptas lyg nematoma plėvelė. Todėl 
ant vandens padėti lengvi daiktai tarsi prilimpa prie jo 
paviršiaus. Tačiau galima susikurti gėles, kurios turėdamos 
sąlyti su vandeniu susikleidžia. Tam tinka kankorėžiai, nes 
vandenyje jie susiskleidžia. Tokiu būdu kankorėžiai 
apsaugo savo sėklas, kad šios neišbyrėtų, o kai yra sausa, jie 
išsiskleidžia, leisdami vėjui išnešioti jų sėklas. 
Eksperimentą galima pritaikyti kaip sveikinimą mamai 
Motinos dienos proga. 
 

Kita informacija 
 

Eksperimentui reikalingos priemonės: didesnės talpos indas, 
vanduo, žirklės, popieriniai gėlių žiedai iš balto ar spalvoto 
popieriaus, išdžiovinti pušies kankorėžiai, guašo dažai. Jei 
gėlės gaminamos iš balto popieriaus, galima kiekvieną 
žiedlapį nusispalvinti skirtingomis spalvomis. Gėles galime 
nusausinti popieriniu rankšluosčiu, o išdžiūvusias panaudoti 
dar kartą.  

 



 

 

 

 

  

Dalyvio vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-
Zeringienė, ikimokyklinio ugdymo grupės 
„Berželiai“ vaikai 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 
 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“   

Darbo pavadinimas „Sausas vanduo“ 
 

Tikslas 
 

Atlikti eksperimentą ir sužinoti, kodėl palietus vandenį  
pirštas lieka sausas.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams 
 



Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Atsargiai ant vandens berti maltus pipirus tol, kol visas 
paviršiaus pasidengs jais. Tada lėtai panardinti patį piršto 
galiuką į vandenį ir tučtuojau vėl ištraukti - pirštas 
nesušlampa. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Eksperimentas tinka kalbant su vaikais apie maistą ir/arba 
vandenį. Vaikai sužino, kad pirštas palietęs vandenį 
nesušlampa todėl, kad pipirai sustiprina vandens paviršiaus 
įtemptį, vandens molekulės tvirtai laikosi susikibusios 
tarpusavyje. Tik labai stipriai paspausta vandens „oda“ 
praplyšta ir pirštas sušlampa. 
 

Kita informacija 
 

Reikalingos priemonės: indas su vandeniu ir malti pipirai. 

 

 

  

 

  

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Dovilė Norvaišaitė 

  
Įstaigos pavadinimas Tauragės VRCM „Pušelė“ 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Skleidžiasi pavasario žiedai“ 
 

Tikslas 
 

Lavinti smulkiąją motoriką, kūrybiškumą. Patirti geras 
emocijas, atradimo džiaugsmą. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2-3m. 
 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai nuspalvina ir kitaip išpuošia iš popieriaus iškirptus 
gėlių žiedelius. Nuspalvinę viena po kito žiedelius 
užlanksto. Sulankstytus žiedelius dedame į indą su 
vandeniu ir stebime kaip žiedeliai išsiskleidžia patys. 
  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Kalbant su vaikais apie bundančią gamtą pavasarį, 
besiskleidžiančius žiedus. Ar stebint gamta pro langą. 
Veiklos metu vaikai lavina kūrybiškumą, smulkiąją 
motoriką.  
 
 

Kita informacija 
 

Veiklą galima pritaikyti ir vyresniems vaikams leidžiant 
jiems patiems nusipiešti ir išsikirpti gėles.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
Dalyvio vardas, pavardė 

 
 
Olga Stankevič 
Ernesta Mikulevič 
 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 
 

Darbo pavadinimas 
 

Medis vaiko akimis  

Tikslas 
 

 Plėsti  vaiko žodyną, lavinį kalbos 
įgūdžius, ugdyti atmintį, dėmesį ir 
pastabumą.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš specialiai paruoštų kartoninių detalių 
vaikai surenką kartoninį medį ir jį 
nuspalviną. Kadangi medelis turi keturias 
puses, vaikai atlieką darbelius 
atspindinčius metų laikus ir puošią jais 
medį. Stebėdami metų laikų gamtos 
pokyčius (medžių pasikeitimą, gyvūnų ir 
augmenijos pasaulį), vizualizuoja juos 
medyje darbelių pagalba. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai susipažins su gamtos ir medžio 
kaita, o kartu gausins savo žodyną, lavins 
kalbos įgūdžius, ugdys atmintį, dėmesį ir 
pastabumą. Drauge su vaikais atidžiai 
apžvelgsime medį, pastebėsime skirtumus. 
Pateiksime vaikui klausimų: Kokias 
permainas pastebime gamtoje (medyje) 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą? Kokie 
augalai pavaizduoti medžio apačioje? Kas 
jiems nutinka žiema ir kaip jie pasikeičia 
pavasari? Kokie gyvūnai pavaizduoti? Kuo 
jie minta? Kas yra viršuje, apačioje, ant, 
po, tarp, už? Kokios spalvos vyrauja 
medyje? 



 

 

 

 

 



 
Dalyvio vardas, pavardė 

 
Gintarė Sokaitė- Michailovienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis  „Vandenis“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Aš myliu ŽEMĘ“ 
 

Tikslas 
 

Plėsti vaikų žinias apie taršos problemas 
žemėje.  
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš įvairių žolių, gėlių, vabaliukų kūrėme 
žemės paveikslą. Vaikai suprato, kaip 
svarbu žemėje palaikyti tvarką ir neteršti 
jos, juk žemės šeimininkai esame mes.  
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Išsiaiškinome, kas teršia orą ir kaip svarbu 
yra rūšiuoti šiukšles. Vaikai patyrė kūrybinį 
polėkį, atradimo džiaugsmą ir geras 
emocijas, kurdami žemės paveikslą.  

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė  
Gražina Lauruševičienė  

  
Įstaigos pavadinimas  Klaipėdos miesto ,, Smeltės" progimnazija  

 
Darbo pavadinimas 
 

Mandala iš sėklų  

Tikslas 
 

Lavinti  smulkiąją motoriką, susipažinti su 
įvairiomis sėklomis, pasidžiaugti gautu 
rezultatu.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

7 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš įvairiausių sėklyčių vaikučiai daro 
mandalas.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mokosi derinti spalvas, ornamentus, 
skiepijami kruopštumo, atidumo įgūdžiai.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Gražina Petrikauskienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

Darbo pavadinimas 
 

,,Velykų margučiai „ 
 

Tikslas 
 

Lavinti smulkiąją motoriką, susipažinti su 
lietuvių liaudies ornamentais, pasidžiaugti 
gautu rezultatu. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 -6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš molio vaikai lipdo plokštuminius 
kiaušinius juos puošia įvairiais 
ornamentais. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mokosi kočioti molį, pagal trafaretą 
išsipjauti formą. Skiepijami kruopštumo, 
atidumo įgūdžiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ieva Zavistanavičiūtė - Boskė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„PAVASARIS BELDŽIASI Į ŽEMĘ“ 

Tikslas 
 

Puoselėti vaiko saviraišką, 
eksperimentavimą, pažinimą per įvairias 
veiklas plėtojant žinias apie gamtą bei 
augalų auginimo ciklą. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2,5 – 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai sodina svogūnus, pupas ir 
prieskonines žoleles. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veiklos metu vaikai tobulina kalbėjimo, 
aplinkos pažinimo, meninės raiškos, 
kūrybingumo sričių gebėjimus. 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė INA IEVA BARKUVIENĖ 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“  

 

Darbo pavadinimas „Šokantys burbuliukai“ 

Tikslas Skatinti vaikų pažinimą, tyrinėjimą, 
kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: stiklainis, vanduo, aliejus, mėlynas 
guašas, pipetė, šnypščiančios tabletės, 
žibintuvėlis. 
Eiga: į stiklainį įpilame vandens ir aliejaus. Su 
pipete lašiname mėlynus dažus ir stebime kokios 
spalvos burbuliukai susidaro. Ilgai nelaukus 
įmetame šnypščiančią tabletę. Vaikams buvo 
smalsu stebėti, kaip stiklainyje ima „šokti 
burbuliukai“, kaip jie burbuliuoja. Kad burbulai 
geriau matytųsi, galima pašviesti žibintuvėliu. 
Mažieji nustebę diskutavo, kad lietus palengva 
dingsta ir jau banguoja jūros bangos stiklainyje. 
Ugdytiniai lygino lietų lauke ir lietų stiklainyje. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai prisimena vandens savybes ir susipažįsta 
su aliejumi, mokosi dirbti komandoje. Ugdytiniai 
ugdo(si) pažinimo, komunikavimo  įgūdžius, 
lavina(si) kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją 
motoriką.  
 

Kita informacija 

 

Veikla vaikus skatino susikaupti, nusiraminti, 
patirti džiugių emocijų. Mažieji dalinosi savo 
mintimis su grupės draugais. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Dalyvio vardas, pavardė 

 
 
 
 
 
 
Ina Nainienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“  

 
Darbo pavadinimas 
 

„Augalo dalys“ 
 

Tikslas 
 

Išskirti ir įsiminti pagrindinius augalo dalių 
pavadinimus.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-5 metų amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikams vazonėlyje buvo paruošta gėlytė – 
gvazdikas. Taip pat, ant popieriaus lapo 
buvo priklijuoti atskirų augalo dalių 
paveikslėliai. Vaikų buvo paprašyta surasti 
aptartas augalo dalis (šaknys, stiebas, lapai, 



žiedas) ir jas priklijuoti prie paveikslėlių 
lape. Vėliau vaikai pakartojo, kokias dalis 
surado ir jas parodė.   
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai, ieškodami augalo dalių ir 
mokydamiesi jas pavadinti, lavinosi 
pažintinius gebėjimus, matematinius 
įgūdžius, turtino savo žodyną.   
 

Kita informacija 
 

Vaikams buvo įdomu atskirti gėlytės dalis ir 
ieškoti, kur jas pridėti pagal augalo dalių 
pavadinimus.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Indrė Gėnytė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Tauragės VRCM „Pušelė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Sveika ir skanu! 
 

Tikslas 
 

Ugdyti vaikams sveikos gyvensenos 
įgūdžius. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Bananus ir mandarinus vaikai nulupo, 
nuskabė vynuoges ir pasirinktinai, ką 
norėjo, dėjo į kokteilinę, įpylėme pieno ir 
ragavome pieno kokteilius, bandė 
apibūdinti, kokį skonį jaučia – saldu, rūgštu. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai supažindinami su sveiku maistu, 
sužino apie pieno ir vaisių naudą. Įtvirtina 
sąvokas saldus, rūgštus. 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas 



pavadinimas   
Darbo pavadinimas „Nuogas kiaušinis“ 

 
Tikslas Išsiaiškinti, kodėl nyksta kiaušinio lukštas.  

 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų amžiaus vaikams 

 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į pusės litro stiklainį įpilamas actas. Acto turi būti iki pusės 
stiklainio. Šaukšto pagalba į stiklainį atsargiai panardinamas 
nevirtas kiaušinis. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pavasaris neatsiejamas nuo Velykų šventės, o Velykos nuo 
kiaušinių dažymo, marginimo ir  kiaušinių tyrinėjimo 
plėtojant ugdomosios veiklos temą apie Velykas. Tokiu būdu 
eksperimentas „Nuogas kiaušinis“, savaime įsipina į 
savaitės temos plėtojimą.  
 

Kita informacija 
 

Eksperimentas trunka keletą dienų. Vaikai gali stebėti ir 
akivaizdžiai įsitikinti, kaip  nuolat kinta kiaušinio lukšto 
struktūra, kai acto rūgštis sureaguoja su kalcio karbonadu, iš 
kurio sudarytas kiaušinio lukštas. Kiaušinio lukštas 
pasidengia smulkiais oro burbuliukais, o po to lukštas 
atsiskiria nuo kiaušinio ir ima plūduriuoti virš kiaušinio 
pavirtęs, tarsi į rudą korėtą plėvelę. Ištrauktą iš acto ir 
atsargiai nusausintą nuogą kiaušinį vaikai gali tyrinėti, jį 
liesdami, uosdami, ridendami ir įtvirtindami ovalią 
geometrinę formą. Lygindami virtą ir nuogą kiaušinį atrasti 
skirtumus ir panašumus. Ir kiek vaikų nuostabos, audringų 
reakcijų įvyksta tą akimirką, kai nuogas kiaušinis sprogsta ir 
trynys tarsi iššoka iš jį dengusios plėvelės.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Dalyvio vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ 
  

Darbo pavadinimas „Raktų vėjo varpeliai“ 
 

Tikslas Tyrinėti raktus, spynas. Pritaikyti raktus „Raktų vėjo 
varpelių“ gamybai.   
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų amžiaus vaikams 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Molyje daryti įvairių raktų atspaudus. Atspaudų raštus, 
formas, dydį tyrinėti su didinamaisiais stiklais, rasti 
panašumus ir skirtumus, suskaičiuoti raktų išpjovas. Mėginti 
įvairius raktus pritaikyti spynų atrakinimui. Tyrinėti spynas 
pagal užrakinimo ir atrakinimo būdą, dydį. Iš raktų gaminti 
„Raktų vėjo varpelius“ suveriant ir surišant raktus ant 
virvutės. Virvutes su pririštais raktais užrišti ant medžio 
šakos. Medžio šaką su improvizuotais „Raktų vėjo 
varpeliais“ pakabinti lauke ant pasirinkto medžio. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla pritaikoma plėtojant ugdomosios veiklos temas apie 
namus, transportą. Aprašyta veikla buvo taikoma plėtojant 
temą „Pavasaris“, diskutuojant ir sprendžiant problemą, su 
kuo būtų galima pasiūlyti pavasariui atrakinti žemę ir kaip 
prišaukti šiltą vėją ir galutinai atsisveikinti su šaltais orais. 
 

Kita informacija 
 

Išsiaiškinta, kad molis - tinkama ir ilgalaikė priemonė raktų 
atspaudų darymui, kad atspaudais galima keistis tarpusavyje 
ir juos pritaikyti pasirinktiems žaidimams. Pagamintus 
„Raktų vėjo varpelius“ pakabinus lauke ant medžio šakos, 
galima gaudyti vėją tarsi su vėjo gaudykle bei išgirsti vėjo 
muziką.  

 

 



 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė 
 

Janina Grigalaitienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ 

 
Darbo pavadinimas Sėklų karalystėje 

 
Tikslas Pastebėti  sėklų įvairovę 

 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. 

 
Trumpas veiklos aprašymas Vaikai džiaugėsi sėklų įvairove. Jas noriai lietė, 

svėrė, dažė, rūšiavo pagal dydį, sodino. Iš 
sėklyčių dėliojo mandalas, kūrė įvairius 
darbelius, kūrybiškai žaidė. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai susipąžįsta su sėklomis. Stiprina 
smulkiąją motoriką, tobulina skaičiavimą, 
lavina vaizduotę bei kūrybiškumą. 

 



 

 

 



 

 

Pedagogo 
vardas, pavardė 

Jolanta Gančierienė 

  
Įstaigos 
pavadinimas 

Tauragės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ 
 

Darbo 
pavadinimas 
 

,,Kiškių margučiai“ 

Tikslas 
 

Išbandyti įvairias kiaušinių marginimo technikas 
 
 

Kokio amžiaus 
vaikams skirtas 
 

5-6 m. 

Trumpas veiklos 
atlikimo 
aprašymas 
 

Vaikams pristatomos priemonės, kurių reikės atlikti darbui. Į dubenį 
pripurškiame skutimosi putų. Įlašiname įvairių spalvų maistinių dažų ir su 
pagaliukais išmaišome. Dedame išpūstą kiaušinį į putas, pavoliojame. 
Dedame margutį ant servetėlės ir palaikę 20 min., nušluostome putų likučius. 
Margučius pritvirtiname ant pagaliuko. 
 
 

Kaip pritaikoma 
vaikų ugdymui 
 

Vaikai supažindinami su Velykų papročiais ir tradicijomis. Sužino įvairių 
kiaušinių marginimo būdų. Pasirenkame įdomesnę techniką išbandyti patys. 

  



 
 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Jolanta Vaitkuvienė 

  

Įstaigos pavadinimas  Telšių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Žaizdami mokomės“ 

Tikslas 

 

Organizuoti ,,Lauko mokyklėlę,, . Lavinti  
smulkiąją motoriką, kalbą, susipažinti su 
raidėmis. Rašyti ir tarti garsus gamtoje ant 
sniego ar žemės. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su lazdelėmis randamomis gamtoje piešti 
ant žemės, ar sniego ženklus ,raides, 
skaičius ir juos tarti. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Mokosi lauke žaisdami. 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Jolanta Velykienė 
 
 

  
Įstaigos pavadinimas Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio m-

kla, „Zuikučių“ gr.  
 

Darbo pavadinimas 
 

„Velykiniai kiaušiniai“ 
 

Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su šv. Velykų 
tradicijomis ir papročiais. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2 – 6m. 



 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iškerpami spalvoti kiaušinio formos ovalai. 
Sukarpomos džiovintos žolytės, rožių 
žiedlapiai. Įvairiomis džiovintomis 
žolytėmis, lapeliais, rožių žiedlapiais 
aplikuojama viena kiaušinio pusė, po to 
kita. Pririšama virvelė ir kiaušiniai 
pakabinami ant medžio šakelių. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikų supažindinimui su šv. Velykų 
tradicijomis. Paaiškinama vaikams, kad 
kiaušinius galima marginti ir tokiu būdu.  
Karpymo, aplikavimo, skaičiavimo įgūdžių 
lavinimui, smulkiosios motorikos 
lavinimui. 
 

Kita informacija 
 

Ši veikla vaikams suteikė daug džiugių 
akimirkų. 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Petravičienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas  

Darbo pavadinimas 
 

Žemelė bunda 

Tikslas 
 

Supažindinti su darbais šiltnamyje, žinias 
taikyti per veiklą lauke. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Supažindinome vaikus su bundančios 
žemės požymiais, aptarėme, ką sodinsime į 
šiltnamį, susipažinome su sėklomis, jų 
pavadinimais, kaip paruošti žemę sėklų 
sėjimui. Vaikai noriai ir aktyviai dalyvavo 
visame procese. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdosi vaikų pažintiniai gebėjimai, 
bendradarbiavimas su bendraamžiais, 
patirtinis ugdymas. 
 

Kita informacija 
 

Eksperimentuojant, stebint, įsitraukiant į 
naujus patirties atradimus, aktyviai 
veikiant, dalyvaujant ilgalaikiame procese, 
vaikai mokosi, įgauna ne tik teorinių, bet ir 
praktinių žinių. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas 
 
 

Darbo pavadinimas „Kristalai“ 
 
 

Tikslas Ankstyvą pavasarį susikurti kristalų. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į puodelį įsipilame virinto vandens. 
2. Dedame druskos. 
3. Įmerkiame siūlą. 
4. Laukiame.  

 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Kiek reikia druskos dėti ugdytiniams nebuvo pasakyta. 

Jie patys galvojo, kiek jų manymu jos reikėtų, kad 
susidarytų kristalai. Visą savaitę vaikai stebėjo, galvojo, 
diskutavo, kur per mažai druskos, kur per daug, o 
kuriame puodelyje tinkamas kiekis.   
 
 

Kita informacija Priemonės: puodelis, virintas vanduo, druska, siūlas, 
medinis iešmelis.   
Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 
 
 

Darbo pavadinimas „Lietaus lašai“ 
 

Tikslas Suprasti kaip atsiranda lietus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Reikia užsišaldyti ledukus. 
2. Karštą vandenį supilti į indą. 
3. Uždengti lėkštute. 
4. Ant lėkštutės uždėti ledukus. 
5. Stebėti. 

 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai stebi kaip formuojas lašiukai, stebi kaip reaguoja 
karštas ir šaltas vanduo, iš ko susidaro garai.  
 
 

Kita informacija Reikia: indo, lėkštės, karšto vandens, ledukų. 
 Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 
 
 

Darbo pavadinimas „Debesis stiklainyje“ 
 
 

Tikslas Suformuoti debesį. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į stiklainį įpilti karšto vandens. 
2. Nudažyti jį mėlyna spalva. 
3. Įpūsti plaukų lako. 
4. Uždengti dangtelį ir ant jo uždėti ledukus. 

 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai pradėjo domėtis iš kur atsiranda debesys, ar 
juos galima paliesti. Bandome pasidaryti patys. 
 
 

Kita informacija Reikės: stiklainio, mėlynų dažų, karšto vandens, ledukų, 
plaukų lako. 
Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 

  



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 
 
 

Darbo pavadinimas „Kaip atsiranda lietus?“ 
 
 

Tikslas Susipažinti su vandens apytakos ratu. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas  Vaikai ant maišelių nusipiešia vandens apytakos 
ratą. 
Prisipila vandens, kurį sumaišo su mėlyna spalva. 
Stebi kaip garuoja vanduo. 
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pastebima, kai nėra saulės vanduo garuoja lėčiau.  
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis –darželis „Buratinas“ 
 



Darbo pavadinimas „Sniegenos“ 
 

Tikslas Sužinoti ar gėlė gali pakeisti spalvą. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į puodelius su vandeniu įmaišome keletą 
spalvų. 
(Geriausiai tinka kiaušinių dažai). 

2. Merkiame gėles ir stebime. 
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai prisimena kaip vadinasi gėlė, domisi kodėl 
pakeitė spalvą. 
 
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

Darbo pavadinimas „Kiaušiniai“ 
 
 

Tikslas Sužinoti kaip actas veikia kiaušinio lukštą. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 



 
Trumpas veiklos aprašymas 1. Reikės dviejų kiaušinių. Vieno virto, kito žalio. 

2. Kiaušinius apipilti actu.  
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai stebi kaip actas paveikia kiaušinio lukštą. 
Laikyti acte parą.  
 
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 
 

Darbo pavadinimas „Linksmieji kiaušiniai“ 
 
 

Tikslas Ką keičia druska? 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas Reikės trijų žalių kiaušinių ir stiklinių su vandeniu. 
1. Į pirmą įpilame vandens ir dedame kiaušinį. 
2. Į antra įpilame vandens, 2 šaukštelius druskos ir 

dedame kiaušinį. 
3. Į trečią įpilame pusę vandens, 4 šaukštelius druskos, 

įdedame kiaušinį ir užpilame vandens. 
  



 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 1. Kiaušinis nusileido į dugną.  

2. Kiaušinis plaukioja. 
3. Kiaušinis pakilo.  

 
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ 
 

Darbo pavadinimas „Kas tai?“ 
 
 

Tikslas Įžvelgti skirtumus. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 



Trumpas veiklos aprašymas Vaikai tyrinėja virtą ir žalią kiaušinį, jo sandara, 
liečia, lupa, muša, uosto.  
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Tyrinėti maistą, jo sandarą.  
 
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 
 

Darbo pavadinimas „Apelsinas“ 
 

Tikslas Susipažinti kitaip su apelsinu. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Pirmiausia išsiaiškiname kiek sveria apelsinas, ar jis 
sunkesnis už kitus vaisius ar ne.  

2. Matuojame aukštį, plotį. 
3. Stebime, kuris apelsinas skęsta, kuris ne (nuluptas ar 

su žieve). 
4. Skaičiuojame sėklytes, merkiame į vandenį ir 

stebime, kurios sėklos skęsta, kurios ne ir kodėl. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai žino, kad tai yra sveika ir skanu, todėl teko ir 
patyrinėti.  
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 
 

Darbo pavadinimas „Mikrobai“ 
 
 

Tikslas Išmokti taisyklingai plauti rankas, laikytis higienos. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 
 
 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Ant rankos nusipiešiame daug įvairiausių mikrobų. 
2. Mokomės juos taisyklingai nuplauti muilu ir 

vandeniu. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai mokosi būti sveiki, taip galima paminėti Pasaulinę 
rankų higienos dieną. Sužinome kaip išvengti mikrobų, 
kur jų daugiausia.  
 
 

Kita informacija  Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė 
Narbutienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Jonavos lopšelis-darželis  ,,Bitutė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Grupės STEAM projektas ,,Mano pirmasis 
daigelis‘‘(2021- 04- 05- 2021- 05- 31). 
 

Tikslas, uždaviniai 
 

Tikslas: 
Skatinti vaikus domėtis augalo augimo, jo   
priežiūros, bei jo tolimesnio panaudojimo 
procesais 
Uždaviniai: 
1.Skatinti vaikus aktyviai veikti sėjant 
sėklytes, jas laistant ir prižiūrint išdygusius 
daigelius 
 2.Supažindinti vaikus su augalui augti 
gyvybiškai reikalingomis aplinkos 
sąlygomis                   
3.Supažindinti vaikus su augalo augimo      
ciklu                                                           4.Mokyti 
vaikus tyrinėti, stebėti, analizuoti augančius 
augalus      
                              

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4- 5 metų amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Grupės ugdytiniai nuo 2021-04-05 
dienos grupėje į daigyklas sėjo 
prieskoninių žolelių ( krapų, petražolių, 
špinatų), daržovių ( pomidorų, agurkų, 
morkų, cukinijos, moliūgų, žirnių, 
šparaginių pupelių, kininių kopūstų, 
ridikėlių, burokėlių), o taip pat gėlių          
(portulakų ir rugiagėlių)  sėklytes. Šias 
sėklytes mūsų grupės ugdytiniai drauge su 
mokytoja gavome dovanų nuo pernai 
vykusio respublikinio konkurso ,,Mano 
žalioji palangė- 2020‘‘ organizatorių 
laimėjus I- ąją vietą ir tapus mūsų grupės 
komandai laureate. Vaikai patys sėjo 
prieskoninių žolelių, daržovių ir gėlių 
sėklytes, mokėsi jas berti į žemę, užberti 
sėklytes žemėmis, palieti. Kasdieną vaikai 
prižiūri- laisto ir stebi dygstančius 
daigelius, diskutuoja kuris daigelis 
prasikalė pats pirmutinis, kaip kiekvienos 
rūšies daigelis auga, kokius lapelius 
augina, kaip kasdien augdamas keičiasi.  



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Sėklų sėjimas, augalų priežiūros darbai, jų 
stebėjimas vaikams suteikia daug žinių apie 
augalo augimo fazes, augalų priežiūros 
darbus, augalui augti, žydėti ir brandinti 
sėklas reikalingomis aplinkos sąlygomis. 
Tai neįkainuojama vaiko patirtis jam 
,,bendraujant‘‘ su gamta, semiantis iš 
gamtos jos teikiamas žinias, įgyjant 
darbinius įgūdžius. Daigyklose užauginti 
daigai gegužės mėnesio pabaigoje bus 
perkeliami į atvirą dirvožemį įstaigos darže.  

 
 
Kita informacija 
 

 
 
Projekto metu vyko bendradarbiavimas su 
ugdytinių tėveliais- dalinomės mintimis, 
idėjomis dėl projekto įgyvendinimo. 
Projekto iniciatorė, autorė ir vykdytoja- 
mokytoja Jūratė Narbutienė 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Meninio ugdymo – dailės mokytoja Jurgita 
Makarevičienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Kauno lopšelis – darželis „Boružėlė“ 

Darbo pavadinimas „Žalioji palangė“ 
 

Tikslas Supažindinti su pavasario požymiais, stebėti 
bei tyrinėti augmeniją. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metai. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Iš antrinių žaliavų pasigaminome vazonėlius -
veidukus, sodinome prieskoninius augaliukus, 
plėtojo darbinius įgūdžius, stebėjo, tyrinėjo 
augalų tarpsnius: dygimą, augimą, žydėjimą ir 
kita. susipažino su mato sąvoka: litras, gramas, 
centimetras. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Eksperimentas puikiai tinka savaitės temai 
„Pavasaris mūsų mieste“ 

 

 

 

 

 



 

 

Justina Jankauskienė 

 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Medūza 

Vandens savybių pažinimas bei ekologinio mąstymo puoselėjimas 

5-6 m. vaikams 

Minint vandens dieną, eksperimentavome su vandeniu, stebėjome kaip maišelis pripildytas 
vandens bei užrištas plūduriuoja vandenyje. Aiškinomės, kodėl negalima mesti šiukšlių į vandenį. 

Skatinant saugoti gamtą, vandenį bei jame gyvenančius gyvūnus. Nešiukšlinti, nes maišeliai ilgai 
plaukioja vandenyje, nesuyra ir teršia vandenį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jūratė Rovienė 

 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

,,Spalvos“ 

Siekti, kad vaikai suvoktų kaip maišosi spalvos. 

5-6 m. 

Minint vandens dieną, eksperimentavome su vandeniu bei spalvomis. Stebėjome, kaip susimaišo 
spalvos. 

Temoje apie spalvas bei minint vandens dieną puikus eksperimentas bei lengvai pritaikomas 
veiklose. Spalvos greitai išryškėja bei pereina viena prie kitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Kristina Černiauskienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“   

 
Darbo pavadinimas 
 

Stipruoliai kiaušiniai 
 

Tikslas 
 

Atliekant bandymą supažindinti su 
kiaušinio lukšto savybėmis 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Su suaugusiųjų priežiūra nuo 4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pabandėme sudaužyti kiaušinį. Jis sudužo 
lengvai, ir vaikai nustatė, kad kiaušinio 
lukštas nėra tvirtas. Tada paėmėme dėžutę 



nevirtų kiaušinių. Kiaušinių neišėmėme. 
Drąsiausias vaikas nusprendė ryžtis atsistoti 
ant kiaušinių. Ir nė vienas kiaušinis 
nesudužo! 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai supras, kad vienas kiaušinis 
neišlaikytų, sudužtų. Kaip ir vieną rykštelę 
lengva perlaužti. 
 

Kita informacija 
 

Svarbu, kad atsistotų vienu metu pilna 
pėdute ant kiek įmanoma daugiau kiaušinių. 
Prilaikant padėti išlaikyti pusiausvyrą. 

 
 
 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  
Kristina Kaunienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

 
,,Nuo sėklytės iki daigelio“ 
 

Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su augalų sodinimu, jų 
priežiūra. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Išsikėlėme tikslą – tyrinėti, kaip augalo 
kelią nuo sėklytės iki daigelio. 
Skaičiavome, rūšiavome, lyginome sėklas. 
Sodinome, stebėjome, kaip auga. 
Matavome paaugusius daigus, lyginome, 
kurie augalai greičiau paaugo. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdėmės tyrinėjimo sritį, įgavome 
gebėjimus sodinti, prižiūrėti augalus. 
Pasipuošėme savo darželio erdves. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 
Dalyvio vardas, pavardė 
 

Kristina Stankevičienė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Panevėžio rajono Ramygalos lopšelis-darželis 

„Gandriukas“ 
 

Darbo pavadinimas Ar šiltas vanduo lengvesnis? 
 

Tikslas  
 

Atliekant eksperimentą su vandeniu, įsitikinti, 
kad šiltas vanduo kyla aukštyn.. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į šaltą vandenį įdėti buteliuką su nudažytu šiltu 
vandeniu ir stebėti kaip šiltas vanduo kyla 
aukštyn. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Supažindinant su vandens savybėmis. 

 

 

 



 
 
 
 
 
Dalyvio vardas, pavardė 

 
 
 
 
 
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-
metodininkė, Virginija Karpavičienė 
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-
metodininkė,  Aida Balsevičienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„STEAM veikla“ 

Tikslas 
 

Pavasaris aplink mus: pavasario spalvos, 
garsai, kvapai natūralioje aplinkoje. 
Tyrinėjimai tiek patalpose, tiek gamtoje 
vaikams suteikia galimybę kaupti patirtį. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Piešimas, paveikslėlių kūrimas iš   
pavasarinių pirmųjų žiedų, žolių, lapelių 
bei gamtinės medžiagos: smėlio, 
akmenėlių, šakelių. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

 Tyrinėjimui, pažinimui, atradimams 
kūrybinei veiklai, mokomosios medžiagos 
įtvirtinimui. 
 

Kita informacija 
 

Stebėjo pavasario požymius, susipažino su 
pavasariniais augalais, klausėsi pavasario 
garsų, užuodė kvapus. Vaikai atliko 
įvairius tyrinėjimus, eksperimentavo, kūrė, 
džiaugėsi pavasario, saulutės teikiamais 
malonumais. 

 
 

 











 

 

Dalyvio vardas, pavardė Genovaitė Dubauskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“  

 
Darbo pavadinimas „Pavasario gėlių puokštė“ 

 
Tikslas Siekti, kad vaikas domėtųsi aplinka, 

augalais, atrastų jų įvairovę. Pastebėtų, jog 
pievoje auga ne tik žolės.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 metų amžiaus vaikams. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikštinėti saulėtoje pievoje saulėtą šiltą 
pavasario dieną iš ties labai smagu. O 
joje  prisirinkome įvairiausių žolynėlių ir 
parsinešę į grupę pabandėme sudėlioti gėlių 
ir augalų kompoziciją. Pasidėję 
vienkartines lėkštutes, medžio kaladėles 
štai ką sukūrėme. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pasirinkta veikla siekiau, kad vaikai ugdytų 
svarbiausius savo poreikius, tokius kaip: 
kūrybos, saviraiškos, bendravimo, 
pažinimo.  

 

 







 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Liuba Samsonova 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“  

 
Darbo pavadinimas „Geometrinės figūros“ 

 
Tikslas Įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus, 

įvardinti nuotaiką. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metų amžiaus vaikams. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Susipažįsta su piene, jos spalva; 
Vaikai išdėlioja pagal nupieštas linijas; 
Įvardina geometrines figūras; 
Padaro iš žiedų veiduką ir įvardina 
nuotaiką. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Susipažįsta su spalva, plečia žinias apie 
augalus, geometrines figūras, plečiasi 
žodynas. 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė 
 

Mokyt Asta Sirvydienė 
„Spinduliukų“ grupė (4-5 m.) 
 

 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis  „Aušrelė“ 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Nevalgomi ledai“ 

Tikslas 
 

Atlikti eksperimentą. Stebėti išgautas spalvas, 
jas įvardyti. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3 - 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į tris indelius įpilame vandens. Vandenį 
nudažome: geltona, raudona, mėlyna (guašu 
arba valgomais dažais).  Kiekvienas vaikas 
pasiruošia po indelį. Į jį įsipila du trečdalius 
vandens. Ant viršaus užpurškiama skutimosi 
putos. Vaikai nuspalvintą vandenį pipetėmis 
lašina ant „ledų“ porcijos. Stebi kaip spalvos 
susilieja, kokios spalvos gaunasi. 
 

 

 





 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Daina Dobrovolskienė, Aistė Aleknavičiūtė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Vilniaus Santariškių lopšelis - darželis 
Darbo pavadinimas 
 

Smėlio filtra 

Tikslas 
 

Ar galima pasidaryti vandens filtrą iš 
gamtoje esančių medžiagų? 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4 -5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Įsivaizdavome, kad esame šalia nešvaraus 
vandens telkinio. Visą vandenuką išgėrėme, 
liko tik tuščias stiklainis ir plastmasinis 
butelis. Tai kaip gi numalšinti troškulį, juk 
be vandens žmogus išbūti ilgai negali.  
Juk galime pasidaryti vandens filtrą. Jam 
pasidaryti reikės vatos, smėlio, anglies, 
žvyro arba smulkių akmenukų. . Viską 
sudėjus, pylėme labai nešvarų, drumzliną 
vandenį. Susikaupę, laukėme kol vanduo 
pro filtrus ištekės.  Vaikai nustebę stebėjo, 
kaip drumzlinas vanduo išsivalo ir tampa 
skaidrus. 



 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pritaikyta prie temos „Smėlio 
laboratorijoje“, aiškinantis smėlio savybes 
ir panaudojimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų vardas, pavardė    
         
   
 Įstaigos pavadinimas  
 
 
 Darbo pavadinimas       
 
 Tikslas 
 
 

Daiva Sabaliauskaitė, Genutė Maculevičienė 
 
 
 Vilniaus lopšelis- darželis ‚Pelėda“ 
 
„Laumės juosta, dangaus diržas, straublys“ 
 
Panaudojant tris pagrindines spalvas (mėlyną, 
raudoną ir geltoną) – išgauti visas vaivorykštės 
spalvas 
 



 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 
 
Kaip pritaikomai vaikų ugdymui 
 
 
 
Kita informacija 

3- 6 metų vaikams 
 
Kai vaikai maišo spalvas, jie tyrinėja meninės 
raiškos priemones. Dažniausiai žaidžiame 
trimis spalvomis (geltona, raudona, mėlyna). 
Vaikai stebi, kaip susilieja šių spalvų deriniai ir 
atsiranda naujos spalvos. Vaivorykštė – vienas 
iš tokių pavyzdžių. Atradome ir sužinojome, 
kad jos spalvos nekeičia buvimo vietos. 
Puiki veikla analizuojant metų laikus, gamtos 
reiškinius, supažindinant vaikus su spalvomis ir 
atspalviais. 
 
 “Kuo daugiau spalvingų, džiugių, regimų  
įspūdžių, tuo geriau” (R. Šteineris) 
 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Diana Prialgauskienė 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Skuodo lopšelis-darželis 
Darbo pavadinimas 
 

„Spalvotos gėlytės“ 
 

Tikslas Stebėti, tyrinėti gėles ir jų spalvų virsmą, 



 suprasti, kaip nusidažo gėlės pamerktos 
dažuose.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Paprastas baltas gėles pamerkti į vazeles, 
kuriose sumaišyti maistiniai dažai su 
vandeniu. Palaikyti apie 1-2 valandas.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pirmiausia išsiaiškiname kokios dalys 
sudaro gėlę, kaip gėlė "geria" vandenuką. 
Tada įmerkus į dažus stebėti, kaip iš lėto iš 
baltų gėlių jos virsta spalvotomis. Tuo pačiu 
pasikartojome spalvų pavadinimus.  

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Gabija Švobaitė 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Jonavos lopšelis-darželis ,,Bitutė“  
 

Darbo pavadinimas 
 

,,Mokausi pažinti skaičius gamtoje’’ 
 

Tikslas 
 

Mokytis pažinti skaičius 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 m. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ugdytiniai susipažino su piene iš arčiau ir 
mokytoja pasiūlė iš nuskintų pienių 
sudėlioti skaičius ir taip stengtis juos 
mokintis. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdytiniai susipažįsta su gėlėmis, bei jų 
pritaikymu besimokinant skaičius, 
lavinama smulkioji motorika 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inga Kazlauskienė 
 

Dalyvio el. paštas 
 

inga.kazlauskiene@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Jonavos lopšelis-darželis ,,Bitutė'' 
 

Darbo pavadinimas 
 

,, Gamtos gėrybių menas’’ 
 

Tikslas 
 

Lavinti kūryninę vaizduotę, bei meninę 
raišką. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 m. 



Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ugdytiniai yra labai smalsūs, ir labai 
mėgsta akemenukus: nuo pačių mažiausių 
iki didžiausių. Todėl nusprendėme iš rastų 
akmenų kurti įvairias mandalas. O iš 
mėgstamų daržovių įvairius paveikslėlius. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdytiniai lavina savo meninę raiška, bei 
kūrybinę laisvę. Galima pritaikyti meno 
dienos veiklai. 
 

Kita informacija 
 

Bandymą galima atlikti ir su mažesniais 
vaikais.  

 
 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Čėsnienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Gėlių puokštės“ 
 

Tikslas 
 

Surinkti įvairių lauko gėlių puokštes ir jas 
„pamerkti“ į kartonines vazas varstant. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Skirta 3 – 7 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai lauke renka įvairių rūšių gėlių žiedus, 
kitus žolynus, kuriuos kaišioja į kartone 
padarytas ertmes. Varstydami jie turi 
komponuoti puokštę, derindami žiedus 
tarpusavyje pagal spalvą, stengdamiesi, kad 
žiedai neužgožtų vieni kitų. Varstant gėles 
kartais reikia patrumpinti jų kotelius. 



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši veikla lavina smulkiąją motoriką, stiprina 
rankos plaštakos raumenyną, skatina vaikus 
rinkti ir derinti įvairius augalus pagal 
spalvą, dydį, įsiminti jų pavadinimus, skirti 
juos ne tik pagal spalvą, augimo vietą, bet ir 
pagal kvapą. Be to kaitaliojant gėles bei 
jomis improvizuojant galima gauti daug 
skirtingų puokščių variacijų. 

Kita informacija 
 

Vazas ant kartono galima spalvinti ne tik 
guašu, bet ir gėlių žiedlapiais, taip vaikams 
išsiaiškinant, kad kiekvienos gėlės žiedlapis 
gali „palikti“ savo specifinę spalvą ant 
popieriaus. Tai pat vazos gali būti 
aplikuojamos žiedais ar gėlių lapais. 

 

 

 
 

 

Pedagogo vardas, pavardė Ina Švelnienė 
  
Įstaigos pavadinimas  Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis” 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Gandro lizdas“ 
 

Tikslas 
 

Naudojantis natūraliomis gamtinėmis 
priemonėmis, sukurti lizdą gandrui. 
 



Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Nuo 2 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai, pasinaudodami paruoštomis 
priemonėmis, visą savaitę kūrė gandrams 
lizdus. Jie savarankiškai rinkosi priemones, 
jų kiekį, lizdo formas, darbo eigoje keitė 
sumanymus, tarėsi su draugais. Iš pradžių 
smagi ir paprasta atrodžiusi užduotis, vėliau 
pasirodė beveik neįveikiama, nes apvalūs 
iešmeliai vis nuriedėdavo ne ten, kur reikia; 
ledų pagaliukų nepavyko tvirtai sujungti; o 
samanos pasirodė visai netinkamos 
statyboms; iš vienintelių šakelių pavyko 
sukurti lizdą, panašų į tikrą. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir 
matavimo, santykių su bendraamžiais sričių 
pasiekimams ugdyti. 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Jolita Sapagovienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis” 

 
Darbo pavadinimas 
 

Ilgalaikis eksperimentas „Kodėl augalams 
reikia saulės?“ 
 

Tikslas 
 

Stebint išsiaiškinti, kas nutinka augalams, 
jei jie negauna saulės šviesos. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5–6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pasodinome du svogūnus: vienas augo ant 
palangės, kitas – sandėliuke. Pirmasis buvo 
laistomas gausiai, antrasis – labai mažai. 
Kai ėmė augti laiškai, abu svogūnus 
apžiūrėjome, palyginome pagal spalvą ir 
laiškų ilgį. 
Tamsoje augusį svogūną palikome ant 
palangės ir stebėjome, kaip keičiasi jo 
spalva, matavome su liniuote ir fiksavome, 
kiek jis paaugo. 
Eksperimento pabaigoje išsiaiškinome, kad 
augalams reikia šviesos, nes be jos jie 
neauga, tampa šviesūs. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdoma pažintinė kompetencija, vaikų 
pastabumas, domėjimasis augalų priežiūra,  
 

Kita informacija 
 

Tokį eksperimentą galima atlikti su kitais 
augalais. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Pedagogo vardas, pavardė Kristina Gasiūnienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas 
 

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

Darbo pavadinimas 
 

Eksperimentas ,,Popierius vandenyje“ 
 

Tikslas 
 

Išsiaiškinti kaip įvairios rūšies popierius 
reaguoja su vandeniu, irsta/neirsta.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6–7 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su vaikais kalbama ekologine tema, 
diskutuojama, kodėl yra svarbu saugoti, 
tausoti gamtą, jos išteklius, aptariama kur 
dedamos atliekos, kodėl ir kaip reikia 
rūšiuoti, kur keliauja nerūšiuojamos, 



neperdirbamos šiukšlės.  
Eksperimentui naudojome tualetinio 
popieriaus ritinėlius (kartoninius, 
popierinius), kartono dėžės atraižas, 
laikraščio, žurnalo skiautes, krepinį 
popierių. Popierius buvo dedamas į vandenį 
ir laikomas kelias dienas. Vaikai stebėjo, 
maišė, darė savo išvadas.  Eksperimento 
metu vaikai išsiaiškino, kad kai kurios 
popieriaus rūšys negreitai irsta, kitos irsta 
greičiau, spalvotas popierius vandenį dar ir 
nudažo.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veiklos metu ugdomos ekologinės 
nuostatos. Padedami suaugusių ar 
savarankiškai vaikai tausoja gamtinę 
aplinką: nešiukšlina, bando rūšiuoti. 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Nijolė Skukauskienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis” 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Pavasario lobiai“ 
 

Tikslas 
 

Sudaryti galimybes patiems vaikams ieškoti 
informacijos; skatinti tyrinėti ir kritiškai 
mąstyti; mokyti sutelkti dėmesį, lavinti 
pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą; 
veikti grupelėmis. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Nuo 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Paruošiamos vaikams dėžutės su 
užduotėlėmis ir pasiūloma jas užpildyti. 
Pirmiausia kartu apžiūrimi paveikslėliai, 
išsiaiškinama, ko reikės ieškoti. Išėję į 
kiemą vaikai pildo savo dėžutes. Po kurio 
laiko, visi susirinkę į vieną vietą, apžiūri 
vieni kitų dėžutes, skaičiuoja ir įvardina 
kiek ir ko pavyko surasti. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir 
matavimo, sakytinės kalbos, santykių su 
bendraamžiais sričių pasiekimams ugdyti. 

 

 

 



 

 
 

Pedagogo vardas, pavardė Rimutė Mateikienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis” 

 
Darbo pavadinimas 
 

„SĖKLŲ MATEMATIKA“ 
 

Tikslas 
 

Tyrinėti sėklų įvairovę, lyginti jas pagal 
spalvą, dydį, formą. Sudaryti 10 sėklų 
diagramą. Sudėlioti 10 sėklų aibę iš dviejų 
dalių, tikslinti skaičiaus sandarą iš 
mažesnių. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6–7 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai apžiūri sėklas, pavadina, grupuoja 
jas pagal kelis požymius: spalvą, formą, 
dydį. Ant stalo dėlioja nuo didžiausios iki 
mažiausios. Sudaro 10 skirtingų sėklų 
diagramą. Vėliau į vazonėlį įdeda nurodytą 
skaičių vienodų sėklų, o į kitą turi įdėti tiek, 
kad per abu būtų 10 sėklų. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai daro išvadas, kad sėklų stulpeliai 
nevienodi: didelių sėklų – aukštesnis, 
mažesnių – žemesnis. Tikslina skaičiaus 10 
sandarą iš mažesnių, skaičiavimo įgūdžius. 

  

   



 

Pedagogo vardas, 
pavardė 

Inga Jonuškienė 

  
Įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Drąsučių mokykla 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

Verbos iš kankorėžių 
Geometrinės figūros iš augalų 
 

Tikslas 
 

Lavinti  smulkiąją motoriką, susipažinti su įvairiais augalais, juos 
pritaikyti geometrinėms figūroms. Iš kankorėžių pasigaminti verbas. 
 

Kokio amžiaus vaikams 
skirtas 
 

3-6 m.  

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

Pirmiausia ant lapo nusipiešė geometrines figūras, paskui vaikai ieškojo 
augalų formų, kurie atitiktų nupieštas figūras.  
Kankorėžius rinkome miškelyje, juos džiovinome, tuomet su guašu 
piešėme su guašu. 
 

Kaip pritaikoma vaikų 
ugdymui 
 

Mokosi derinti spalvas, geometrines figūras 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Irmina Burneckienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 
 
 

Darbo pavadinimas 
 

VANDENS JĖGA 
 

Tikslas 
 

Išvysti, kaip juda vandens srovė. 
Išsiaiškinti, ar ji priklauso nuo vandens 
temperatūros. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Reikia pasiruošti du skaidrius indus 
vandeniui. Sukarpyti plastikinius gėrimo 
šiaudelius į smulkias dalis. Tuomet juos 
suberti į vieną indą ir abu indus pripilti 
vandens. Indą su vandeniu pridengti 
kartono kortele ir staigiu judesiu apversti 
ant indo su vandeniu ir šiaudelių dalimis. 
Laikant taip „sujungtus“ indus stebėti, kaip 
keičiasi vandens srovės, kaip vandens jėga 
kelia šiaudelius į viršutinį indą. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Emocingas eksperimento stebėjimas, nes 
sukelia nuostabą. Kartojant bandymą 
pilamas skirtingų temperatūrų vanduo ir 
įsitikinama, ar tai keičia eksperimento 
rezultatus. 
 

Kita informacija 
 

Šis eksperimentas puikiai tinka pavasarį 
minimai vandens dienai (kovo 22-ai) 
paminėti. 

 
 
 
 





 

Dalyvio vardas, pavardė Irmina Burneckienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 
 (8-41) 372 288 
 

Darbo pavadinimas 
 

MARGUTIS 3 D 
 

Tikslas 
 

Netradicinę priemonę panaudoti kūrybai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Paruošiamos priemonės: medicininio gipso 
juosta, dubuo su vandeniu, didesnio 
kiaušinio forma-muliažas, žirklės, dažai, 
teptukai. Kerpama gipso juostos dalis, 
trumpam merkiama į vandenį ir ištraukus 



formuojama ant kiaušinio formos. 
Leidžiama išdžiūti, sustingti. Nuėmus nuo 
formos, dekoruojama dažais įvairiais 
raštais.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdomas vaikų kūrybiškumas, kaip 
netradicines priemones pritaikyti meninėms 
idėjoms. Veikloje vaikai sužino gipso 
medžiagos savybes, ištiria tai praktiškai.  
 

Kita informacija 
 

Kiaušinio formai išgauti puikiai tinka 
panaudoti žaislinių dinozaurų plastikines 
kiaušinių pakuotes.  
Eksponavimui galima pateikti po pusę 
kiaušinio, pritvirtinto ant pagrindo (lapo), 
arba pagaminus dvi puses-sujungti į vieną 
didelį margutį. 
 

 

 





 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Balčytienė 
,,Drugelių“ grupė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis – darželis „Pasaka“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

 
„Kas geriau sugeria vandenį?“ 
 

Tikslas 
 

Eksperimento metu įsitikinti, kad yra 
medžiagų, į kurias vanduo nesigeria ir yra 
medžiagų, į kurias susigeria lengvai ir 
greitai. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su pipetėmis lašinome spalvotą vandenį ant 
vienkartinės nosinės, kopijavimo 
popieriaus, medžiagos ir plastmasės. 
Pastebėjome, kas greičiausiai sugeria, į ką 
nesusigeria ir kad kitą dieną vanduo jau 
būna išgaravęs.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mamų dienai lašinome spalvotą vandenį ant 
lininės medžiagos ir padarę gėles 
dovanojome mamoms. 

Kita informacija  



 
 

 





 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Kristina Puslienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Medžioklė gamtoje“ 
 

Tikslas 
 

Susipažinti ir plėsti ugdytinių žinias apie 
gamtinius objektus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikščiojant mokyklos teritorijoje surasti 
mokymo lape esančius gyvus ir negyvus 
gamtos objektus. Kiekvieną žymėti 
taškiukais, vėliau suskaičiuoti ir įrašyti 
skaičių į mokymo lapą „Medžioklė 
gamtoje“. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavina pastabumą, skaičiavimo įgūdžius, 
dėmesio koncentravimo, susikaupimo, 
rašymo įgūdžių lavinimas. 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Kušleikienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Lošelis-darželis  „Pupų pėdas“ 

 

Darbo pavadinimas 
 

„Emociukai“ 
 

Tikslas 
 

Ugdyti vaikų meninę raišką, gilinti gamtos 
mokslus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Šia patyrimine veikla buvo siekiama 
supažindinti ugdytinius su emocijomis, 
jausmais, padėti suprasti, pažinti juos. 
Tikslas - gebėti atpažinti ir naudoti sąvokas: 
linksmas, laimingas, liūdnas, piktas, 
išsigandęs, nustebęs. Steam veikla - apie 
jausmus: kaip aš jaučiuosi, kaip jaučiasi 
draugas? Steam veikloje naudojome 
gamtines medžiagas: pačių vaikų skintas 
gėlytes, rinktus ir nudažytus akmenukus, 
sagutes, dažytus ryžius, makaronus, 
sukarpytus šiaudelius, skintas, rinktas 



šakeles ir kt. Sūrią tešlą taip pat vaikai 
gamino patys. Ugdytiniams pavyko 
atvaizduoti norimą emociją ir atpažinti 
draugo. Emocijas geba įvardinti sąvokomis: 
linksmas, laimingas, liūdnas, piktas, 
išsigandęs, nustebęs. Vaikai labai džiaugėsi 
savo atliktais darbeliais. Tiek pati veikla, 
tiek kūrybiniai darbeliai vaikams suteikė ir 
žinių apie jausmus ir teigiamų, malonių ir 
džiugių akimirkų. 

 

 





 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė:                                       Laima Čereškevičienė 
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos pavadinimas:       Tauragės lopšelis-darželis Ąžuoliukas 
 
Tema:                                                                   „Mažieji daržininkai“     
Tikslas:                                                                 Siekti, kad vaikai pajustų pagarbą augalų                   
.                                                                            gyvybei, ugdytųsi susigyvenimo su gamta  
.                                                                            jausmą. 
Amžius:                                                                5-6 metai 
 
Trumpas veiklos aprašymas:                                Vaikai pro padidinimo stiklą stebėjo ir    .           
.                                                                             tyrinėjo dirvožemį. Į jį pasodino gėlę.  
 
 
Išsiaiškino, kad augalui, kaip ir žmogui, reikia priežiūros, globos, švaraus oro ir 
vandens. Darželio šiltnamyje pasėjo salotų sėklytes. Jos jau sudygo ir džiugina vaikučius 
savo žaluma, grožiu. 
 



 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Laima Šimkienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Tauragės lopšelis-darželis  ,,Ąžuoliukas“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Vandens paslaptys” 
 

Tikslas 
 

Tyrinėti, atrasti, išbandyti veiklos būdus ir 
priemones eksperimentuojant su vandeniu. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Minėdami Pasaulinę Vandens dieną, vaikai 
atliko eksperimentus su vandeniu: dažė jį 
pasirinktomis spalvomis, naudodami 
pagalbines priemones – aliejų ir druską 
stebėjo kylančius stebuklingo grožio 
burbulus. Kūrė vandens apytakos ratą -  
užspaudžiamą maišelį su mėlynai nudažytu 
vandeniu pritvirtino ant saulės apšviesto 
lango, stebėjo, kaip ir kodėl susidaro, kyla 
ir leidžiasi vandens lašeliai. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Tik praktiškai bandydami, tyrinėdami, 
kurdami vaikai įgauna žinių apie juos 
supantį pasaulį. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Laimutė Rasalskienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Ramygalos lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Bulvės auginimas 

Tikslas 
 

Susipažindinti vaikus  su augalo augimo 
ciklu. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4 -5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į vienkartines stiklines įdedame bulves. Į 
vieną stiklinę įpylame bulvei vandens, o 
kitą bulvę paliekam be vandens. 
Vienkartinės stiklinės permatomos, kad 
vaikai galėtų stebėti, kaip keičiasi bulvės. 
Vaikai kasdien tikrino ar bulvei užtenka 
vandens, jei trūksta įpyla. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai galėjo stebėti kaip bulvės augina 
šaknis, daigelius. Visą tai matyti nuo per 
permatomą stiklinę.  Vaikai geriau ėmė 
suprasti augalo augimo ciklą. 
 

Kita informacija 
 

Eksperimentui panaudojome vienkartines 
permatomas stiklines, bulves, vandenį. 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis „Pelenė“ 

 

Darbo pavadinimas 
 

„Margi margučiai“ 
 

Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su Šv. Velykų 
simboliu (kiaušiniu), skatinti vaikus 
kūrybiškai veikti, nusiteikti šventės 
laukimui, patirti daug gerų emocijų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

1,5 – 3 m. 



Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš akvarelinio popieriaus iškerpame 
kiaušinio formos šablonus. Siūlome 
vaikams ištepti visą kiaušinį su klijais 
(naudojame PVA klijus ir storą teptuką). 
Kai visas kiaušinio šablonas tolygiai 
pateptas, vaikai ima (iš anksto) sukarpytus 
mezgimo siūlus ir dekoruoja jais kiaušinį.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Meninės veiklos metu vaikai: lavina 
kūrybiškumą; lavėja jų pojūčiai: regėjimas, 
lytėjimas; tobulina savo mąstymo įgūdžius; 
lavina smulkiąją motoriką; patiria daug 
daug gerų emocijų. 

  
 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  
LINA ZEMECKIENĖ 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės „Aušros“ progimnazijos 

Pagramančio pradinio ugdymo skyrius 
 

Darbo pavadinimas 
 

Žaliasis kampelis 

Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su augalų auginimo 
procesu, pritaikymo galimybe, o taip pat 
skatinti pačius vaikus prižiūrėti augalus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-6 m. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

STEAM veikla. Diskutavome apie augalo 
augimo procesą, ieškojome informacijos, 
stebėjome gyvai. Stebėjome, tyrinėjome 
sėklas (stebėjome naudodami didinimo 
stiklą), jų augimo procesą. Kaip iš sėklos 
atsiranda šaknis, daigelis, kiek paauga 
(matavome liniuote). Nutarėme užsiauginti 
keletą augaliukų, o vėliau juos panaudoti 
(krapus, svogūnų laiškus – šaltibarščių  
gamybai, o serenčius užauginti dovanoms 
Šeimos dienai). 
Priemonės: didinimo stiklas, sėklos, 
indeliai sėjimui, žemė, vanduo, indas 
vandeniui, liniuotė, spalvoti markeriai 
(emocijoms ant svogūnų sodinukų), IKT 
pateiktys, multimedia, kompiuteris, 
mokomieji filmukai, informaciniai 
leidiniai, knygos. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai patys gali stebėti, tyrinėti, sėti, 
prižiūrėti, užaugintus augalus panaudoti 
pagal numatytą jų pritaikymą, o taip pat 
patirti pavasario gyvybės atsiradimo 
džiaugsmą.  
 

Kita informacija 
 

Grupinis darbas. Krapai, svogūnų laiškai 
panaudoti šaltibarščių gamybai, o serenčiai 
užauginti, persodinti dovanoms Šeimos 
dienai. 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Liucija Sadauskienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Vilniaus  lopšelis-darželis  „Pasakaitė“ 

  
Darbo pavadinimas 
 

Stalo papuošimai; kiaušinių marginimas. 
 

Tikslas 
 

Spalvų pažinimas, skaičiavimas, kūryba. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Nuo 2 metų, bet tinkantis įvairaus amžiaus 
vaikams. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pirmoji veikla – lipalas, skutimosi pūtos, 
akriliniai dažai, blizgučiai, putplasčio 
kiaušiniai. Kiaušinai buvo sukinėjami, 
vartomi dažuose, vėliau apvolioti 
pabarstukuose. 



Antroji veikla – virti kiaušiniai, virtuviniai 
rankšluosčiai, maistiniai dažai, pipetės.  
Pipetėmis buvo lašinami dažai ant įvyniotų  
kiaušinių. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai ugdėsi per potyrius. Galėjo sukurti 
savo margučius įvairių spalvų. Patys priėmė 
kūrybiškus sprendimus dėl spalvų bei 
puošybos. 
 

Kita informacija 
 

Putplasčio kiaušinius išsinešė namo 
papuošti šv. Velykų stalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Milda Čekanauskienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Neskęstantis kiaušinis“ 
 

Tikslas 
 

Nustatyti, kaip druską pakeičia vandens 
tankį. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 m. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vienodose stiklinėse (kuriose tilptų po 
kiaušinį) įpilkite vandens. Į vieną iš 
stiklinių įdėkite keletą šaukštų valgomosios 
druskos ir gerai išmaišykite. Vieną kiaušinį 
atsargiai įdėkite į vandens stiklinę be 
druskos. Jis skęsta ir atsiduria ant dugno. 
Antrą kiaušinį įdėkite į vandens stiklinę, 
kuriame įberta druskos. Jei druskos bus 
pakankamai, šis kiaušinis pakibs paviršiuje! 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Druska pakeičia vandens tankį, jis pasidaro 
didesnis, ir tuomet kiaušinis tokiame 
vandenyje neskęsta.  



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė ANASTASIJA KAMINSKĖ 
 

  
Įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis - darželis  ,,Žuvėdra“ 

  
Darbo pavadinimas 
 

„Pavasario daigeliai“ 

Tikslas 
 

Pažins augalų sodinimo  ir augimo eigą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

“Delfinukų” grupė, 4-5 metai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Paruošėm dirvą, sodinom, laistėm, 
aptarėme. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažins gamtos reiškinius. Gebės skaičiuoti, 
pažins spalvas, gamtines medžiagas.  

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Meištininkienė 
 

Dalyvio el. paštas 
 

meistininkienen@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės rajono lopšelis - darželis 
„Žvaigždutė“ 

Darbo pavadinimas 
 

 
„Žalią pupą sodinau“ 

Tikslas 
 

Susipažinti su augalų gyvenimu sodinant 
sėklas į žemę, puoselėjant ir prižiūrint 
daigelius; 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-5 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Klausėme pasakos „Pupa“, aiškinomės, ko 
reikėjo, kad užaugtų tokia didelė pupa. 
Mokėmės pirštukų mankštelės pagal 
dainelę „Žalią pupą sodinau“. Skaičiavome 
atsineštas pupas, mokėmės paimti pinceto, 
kumštinių pirštinių pagalba. Tyrinėjome 
smėlį, molį, juodžemį. Sėjome į juos 
pupas, stebėjome kas bus. Dar kelias pupas 
pasėjome į drėgną vatą. Po kelių dienų 
išleido pirmą daidelį. Išsiaiškinome, kad 
geriausiai auga juodžemyje. Smėlyje, 
molyje, vatoje tik išbrinko ir daugiau 
neaugo. Stebėjome pupos augimą ir jį 



fiksavome „Pupos augomo lape“.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mokėmės skaičiavimo pagal skaitmenų 
korteles; lavinome smulkiąją motoriką 
atlikdami pirštukų mankštas, užduotis su 
įrankiais; plėšydami aplikacijai popierių. 
Išklausią pasakos iliustravome piešiniais. 
Stebėdami pupos augimą ją matavome 
liniuotės pagalba, kopijavome skaitmenis. 
Toliau pupa augs darže, lauksime derliaus. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Oksana Bužinskienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Aš pasėjau kviečio daigelį“ 
 

Tikslas 
 

Susipažinti su augalo gyvavimo pradžia, 
augimo sąlygomis, pasiruošti Velykiniam 
laikotarpiui. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Įvairaus amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Priemonės: žemė, vazonėliai, kastuvėliai, 
kviečių grūdai, vandens purkštuvas, indeliai 
laistymui, vanduo. 
Eiga: kastuvėlių pagalba vaikai pripildo 
vazonėlius ar pasirinktą talpą žemėmis, ją 
sudrėkina, barsto kviečių daigelius, juos dar 
kartą sudrėkina purkštuvu. Kiekvieną dieną 
vaikai laisto vazonėlius ir stebi kaip pradeda 
dygti grūdai, bei augti kviečiai. Užaugusius 
kviečių daigelius, vaikai nešasi namo 
pasipuošti velykiniam stalui. Didesnėse 
dėžutėse daiginti kviečiai, papuošė darželio 
šiltnamį, velykinių margučių parodoje. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla dažniausiai organizuojama 
ruošiantis šv. Velykoms arba kalbant apie 
augalus, jų gyvavimui reikalingas sąlygas. 
Kviečiai greitai sudygsta, tad galima 
stebėti, matuoti, kiek paaugo daigeliai, 
matyti gausų šaknyną, tyrinėti jį 
padidinamuoju stiklu. 



 

 





 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ramutė Dabulskienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis. ,,Žvaigždutė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Dinozaurai užklydo į Kartų parką... 
 

Tikslas 
 

Suteikti vaikams kuo daugiau džiugių aki- 
mirkų. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

4-5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai labai domisi dinozaurais, grupėje  
turime knygą apie juos. Sugalvojau vai- 
kams pramogą ,,Dinozaurai užklydo į  
Kartų parką...“  Nusipiešiau ir iškirpau di- 
nozaurų trafaretus, paslėpiau juos Kartų  
parke.  Iškylos metu vaikai sutiko, rado,  
pamatė pasislėpusius dinozaurus. Džiaugs- 
mo visai likusiai dienai, o tai svarbiausia. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdomas pastabumas, draugiškumas, di- 
nozaurų vardų, spalvų pavadinimų įtvirti- 
nimas, skaičiavimas, skaitmenų įtvittini- 
mas.  
 

  

 













 

 

 

 
 



Pedagogo vardas, pavardė Rimanta Daiginienė 
  
Įstaigos pavadinimas  Šiaulių lopšelis-darželis  ,,Gluosnis“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

STEAM gėlytė 
 

Tikslas 
 

Naudojant STEAM metodą sukurti 
kūrybinį darbelį. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Gėlytė piešta siuvimo siūlus merkiant į 
keturių spalvų dažus ir ištraukiant po vieną 
siūlą. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Taikoma kūrybinių-meninių veiklų metu. 

 

 

 

 



  

 

Pedagogo vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. pašto 
adresas 

Šiaulių lopšelis-darželis  ,,Bangelė“ 

Darbo pavadinimas 
 

„Alyvos kieme“ 

Tikslas 
 

Stebėti, kaip keičiasi pavasarį alyvos 
krūmas.  
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikas su mama stebi kieme augantį alyvos 
krūmą. Pats fiksuoja pastebėtus 
pasikeitimus. Nuo pumpuro iki žiedų. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai atliko savarankiškai tyrimą. Stebėjo, 
kaip augalai keičiasi pavasarį. 

  
  

 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. pašto 
adresas 

Šiaulių lopšelis-darželis  ,,Bangelė“ 

Darbo pavadinimas 
 

„Pupa“ 

Tikslas 
 

Stebėti, kaip dygsta, auga pupa.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Stebime pupos augimą. Vieną indą su pupos 
sėkla laistome, o kito ne. Matome, kad 
augalas be vandens negali ne tik augti, bet 
net daigelio neišleido. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai atliko savarankiškai tyrimą. Patys 
padarė išvadą. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Rita Skromnienė 
Asta Skutkevičienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Visagino lopšelis-darželis  ,,Ąžuoliukas“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Nuo sėklos iki augalo 
 

Tikslas 
 

Atsekti augalų augimą ir vystymąsi nuo 
sėklos iki augalo per asmeninę patirtį, 
ugdyti gebėjimą rūpintis augalais. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Indeliuose ir šaldymo maišeliuose sėjame 
įvairias sėklas, jas prižiūrime, stebime. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai apžiūrės, lygins sėklas, jų formą, 
dydį, spalvą. Susipažins su augalų augimo 
sąlygomis, juos prižiūrės. Atras , kokiomis 
sąlygomis jie geriau auga, aiškinsis 
priežastis. Stebės augalų dygimą, augimą, 
juos lygins, matuos.  

 

 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Roma Čepaitienė 
  
Įstaigos pavadinimas Baisogalos mokykla-darželis 

 
Darbo pavadinimas „Vėjas pučia“ 

 
Tikslas Suteikti vaikams žinių apie gamtos reiškinį – 

vėją. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas   3 – 4 m. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Pasigaminame priemonę (prie medinio iešmelio 
vaikai tvirtina krepinio popieriaus juosteles), 
kuri padėtų mums pastebėti vėją: iš kurios 



pusės pučia, kokio stiprumo. Keliaujame su 
savo „vėjo botagėliais“ po darželio teritoriją, 
parką, prie tvenkinių. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai stebi, kaip vėjas plazdena juosteles ir 
daro išvadas, koks vėjas pučia: stiprus, silpnas, 
vėjo nėra, iš kurios pusės pučia, kas nutinka, jei 
mes esame tarp pastatų, medžių, atviroje 
vietoje. 
 

Kita informacija Vyresni vaikai gali pasigaminti vėjo 
malūnėlius. 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Karolina Mauliūtė,  
Lina Valevičė,  
Agne Kazakevičiūtė 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 
adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ 
 

Darbo pavadinimas 
 

Pavasario sezono veiklos lauke 
 

Tikslas 
 

Stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų fizinį 
aktyvumą bei kūrybiškumą veiklose lauke. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

1. Pavasario paieškos. Naudodamiesi 
paieškų lentele, vaikai lauke ieškojo 
šakų, akmenų, lapų, gėlių.. Jas 
skaičiavo, rūšiavo, taip pat tyrinėjo 
kodėl kirminai išlenda po lietaus? 



Padiskutavę nusprendėme pastatyti 
vabalų viešbutį- prasidėjo kūrybinis 
komandinis darbas, bei gilesnes 
diskusijos. 

2. Šešėlių gaudynės: kartu bandėme atrasti 
savo šešėlius, juos apvedžioti, 
nuspalvinti ir suskaičiuoti. Klausėme į 
ką mūsų šešėlis panašus? Iškilo 
probleminis klausimas: kur dingsta 
šešėlis pasislėpus saulei? 

3. Voro paslaptys. Kaip atrodo voras? Kur 
jis gyvena? Kaip jis pina savo 
voratinklį? Veiklose liejosi ne tik 
diskusijos, bet ir atsakingumas ruošiant 
voratinklį, skaičiuojant juostas, lyginant 
jas kuri ilgesne ar trumpesne.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Tyrinėjame ir atrandame nematytus 
vaizdinius, paukščius, vabzdžius ir t.t. 
Veiklų metu prisiminėme skaičiavimus, 
spalvas, stiprinome vaikų budrumą bei 
atsakingumą. 
 

Kita informacija 
 

Abi ankstyvojo amžiaus grupės turi bendrą 
savo kiemelį, kuriame kasdien susitinka, 
atlieka bendrus užsiėmimus, lavina 
bendradarbiavimą tarpusavyje bei mokosi 
vieni iš kitų. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Snežana Šimanec 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis “Pelenė“  

 
Darbo pavadinimas “Sėju, sodinu, auginu” 

 
Tikslas Skatinti vaikus domėtis augalų augimu ir 

prižiūrėjimu 
 

Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metų 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai sodino sėklas, jas augino, laistė, 
prižiūrėjo, stebėjo. Daug dėmesio su vaikais 



skyrėme augalų vystymosi sąlygų aptarimui, 
kad augalų augimui ir vystymuisi reikalinga 
drėgmė ir šviesa. Vaikai suprato, kad augalai 
išauga iš sėklos, skaičiavo sodinamas sėklytes, 
matavo augančius augalus,  
Turtinome vaikų žodyną. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai turtina žodyną, lavina savo 
matematinius gebėjimu, daugiau sužinoti apie 
aplinką ir joje vykstančius procesus. 

  
 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Stasė Anužienė 
 

Įstaigos pavadinimas  Kretingos lopšelis-darželis  ,,Pasaka“ 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Stebuklingos kiaušinių spalvos“ 
 

Tikslas 
 

Suteikti galimybę tyrinėti spalvų įvairovę. 
Supažindinimas su Velykų tradicijomis. 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Virtus vištos kiaušinius suvyniojame į 
dviejų sluoksnių popierinį rankšluostį ir 
pipečių pagalba liejame pasirinktomis 
spalvomis. Po dviejų valandų išvyniojame 
ir stebime margučius. Įvairių spalvų dažai 
paruošiami naudojant šiltą vandenį ir 
kiaušiniams dažyti miltelinius dažus. 
 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pokalbių metu apie Velykų šventės 
tradicijas, ridenome margučius šventės 
metu. 
 
 

Kita informacija 
 

Vaikai namuose su savo šeima naudojo šį 
margučių marginimo būdą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Vaičiulienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

 Belaukiant kovo 11 

Tikslas 
 

Tikslas: Suteikti vaikams žinių apie 
Lietuvą, Lietuvos vėliavą, bei jos šventes. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Vaikai 2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su pavasariu į Lietuvą atėjo šventė, 
Lietuvos nepriklausomybes diena. 
Auklėtoja su vaikučiais pakalbėjo ir 
papasakojo apie šventę, parodė Lietuvos 
vėliavą, kiek turi spalvų, ir vaikai 
nusprendė padaryti Lietuvos vėliavą. 
Auklėtoja pasiūlė vaikams patiems  
nudažyti ryžius, po to juos 15 min 
džiovinom.  Vaikai su nerimu laukė. Vėliau 
klijavo spalvotus ryžius ant paruoštų 
šablonų. Labai apsidžiaugė, kad jiems 
pavyko padaryti vėliavą. Su vėliava 
papuošėme grupę. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Sakytinė kalba, meninė raiška, tyrinėjimas, 
kūrybiškumas, eksperimentavimas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Vida Latakienė 

  

Įstaigos pavadinimas, adresas Lopšelis-darželis „Saulutė“ 
 

Darbo pavadinimas „Žalieji žmogeliukai“ – Oliziukai 
 

Tikslas Susipažinti su sėklų dygimo procesu. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Tėveliai, kartu su vaiku, gamino Oliziuką 
namuose, o auginimą ir priežiūrą vaikai 
atlieka grupėje. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikui, tai tarsi žaisliukas – rūpestėlis. Jį 
reikia prižiūrėti, laistyti.. , o tai ugdo 
atsakomybės jausmą, kantrybę, vykdo 
kasdieninį stebėjimą, taip susipažįsta su 
sėklų dygimu, patiria daug nuostabos ir 
džiugesio. Žaliuosius gyvus plaukus bus 
galima įvairiai formuoti: pakirpti tiesiai, 
kreivai, surišti kaspinu, gumyte į uodegą ar 
dvi kasas, supinti, sugalvoti vardą. 
 

Kita informacija Šiai dienai, kiekvienas vaikas augina savo 
žaliąjį žmogeliukų. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Vilma Bersėnienė 
 
IUG „Giliukai“ 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija 

Darbo pavadinimas 
 

Bandymas su gėlėmis 

 

Tikslas  Tyrinėti, kaip vanduo veikia popierių, 
ugdyti kūrybiškumą. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Nusipiešti gėlytę ir išsikirpti, nuspalvinti, 
užlankstyti žiedlapius iki vidurio. Įdėti į 
vandenį, ir stebėti kaip gėlytė pradeda 
skleistis.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Šis bandymas vaikus  skatina nurimti, 
susikaupti, išgyventi paslaptingumą, patirti 
teigiamus jausmus, lavina smulkiąją 
motoriką. 



Pedagogo vardas, pavardė Vilma Bersėnienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija, 

IUG „Giliukai“ 
 

Darbo pavadinimas 
 

Kirminas 

Tikslas 
 

Tyrinėti, kaip vanduo veikia popierių. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Stalo servetėlę ar rankšluostinio popieriaus 
lapelį užsukti ant pieštuko ir tampriai 
suspausti, nupiešti kirminui akis. Nuimti 
nuo pieštuko ir su pipete užlašinti vandens. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Šis bandymas vaikus skatina išgyventi 
paslaptingumą, patirti teigiamus jausmus, 
lavina smulkiąją motoriką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Pedagogo vardas, pavardė 

 
 
Vilma Vienažinienė 
 

  

Įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr., el. pašto 
adresas 

 Panevėžio r. Ramygalos lopšelis-
darželis  ,,Gandriukas“ 
 
 

Darbo pavadinimas 
 

,, Rūbelių gražumas- raštų margumas“ 

Tikslas 
 

Skatinti domėtis oro pokyčiais, pažinti 
pavasario ypatumus. Lavinti meninę raišką. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3- 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Aptarėme su vaikais pavasario požymius, 
oro pokyčius ir nusprendėme, kad šiltų rūbų 
jiems jau nereikės. Išsiaiškinome, kad  juos 
reikia padėti iki kitos žiemos. Kadangi 
šiltos kojinės ir pirštinės susimaišė ir yra po 
vieną, o reikia kad būtų po dvi, tos pačios 
spalvos ir rašto. Vaikai, susiskirstę į 2 
grupes( pagal 2 spalvų gėlytes) , rūšiavo, 
grožėjosi raštais, spalvomis. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavina pažintinius gebėjimus, rūšiuodami 
atsižvelgia į spalvų įvairovę, ornamentinę 
raišką, įtvirtina sąvokas po vieną, po du. 
Skatina loginį mąstymą, bendravimą bei 
bendradarbiavimą, sakytinę kalbą. 
 

Kita informacija 
 

Vaikai atrado panašaus rašto ir spalvos 
pirštinių ir kojinių, kurias jie turi namuose 
arba kažkur matė. Lavėja vaikų emocinė 
patirtis. 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Virginija Jakienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis darželis „Pasaka“ ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 
 

Darbo pavadinimas 
 

Paukštis 

Tikslas 
 

Gebėti atpažinti ir įvardyti kuo daugiau paukščių, 
žinoti kūno dalių pavadinimus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš grupėje esančios įvairios medžiagos bei antrinių 
žaliavų kuriamas plokštuminis, bei erdviniai 
paukščiai. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

 Vaikai stebėjo parskrendančius paukščius. Išmoko 
atpažinti artimiausioje aplinkoje gyvenančius 
paukščius. Gilino pažinimo įgūdžius, turtino 
žodyną, mokėsi saugoti ir mylėti gyvąją gamtą, 
kurti. 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Virginija Jakienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis darželis „Pasaka“ ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 
 

Darbo pavadinimas 
 

Velykinis kiškutis 
 

Tikslas 
 

Išsiaiškinti ko reikia, kad iš sėklos užaugtų 
augalėliai. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Auginome „Velykinius kiškučius“. Kiškučių 
kūneliams panaudojome jogurto indelius. Prie jų 
priklijavome ausytes, kojytes, pridėjome žemės ir 
pasodinome velykinę žolytę. Augant žolytei augo ir 
mūsų kiškučiai, todėl klijavome akytes, piešėme 
ūselius. Vaikai matavo kurio kiškučio užaugo ilgesni 
plaukučiai. Kiškučiai pabuvojo ir kirpykloje.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Aptarėme ko reikia, kad iš sėklos išaugtų žolytė. 
Vaikai prižiūrėjo žolytę, laistė, stebėjo kaip ji auga. 
Vaikai aktyviai veikė patys, įgijo naujos patirties 
sėdami, sodindami, laistydami augalėlius. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Žaneta Benevičienė,  
Olga Klenovskaja 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,,Karuselė“ 

 
 

Darbo pavadinimas 
 

,,Pabudinkime sėklas“ 
 

Tikslas 
 

Siekti, kad vaikai gebėtų sužinoti kaip sėti 
prieskoninių augalų sėklas (krapus, 
petražoles, špinatus), pažinti, lyginti 
panašumus ir skirtumus. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai sėjo prieskonius augalus. 
Samprotavo, tarėsi, padarė išvadas, 
sužinojo kokiomis sąlygomis reikia sėti, 
kaip rūpintis, kad išdyktų augalai. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdant žinias apie prieskonius augalus, jų 
sėklas per pažinimo, komunikavimo ir 
socialines kompetencijas. 

 





 

 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Rusteikienė 
 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“  

 
 
 

Darbo pavadinimas 
 

Grupinis darbas ,,Statau, matuoju“ 
 

Tikslas 
 

Išsiaiškinti, kad grupinis darbas yra smagu. 
Palyginti, pamatuoti statinius.  Suvokti pagrindinius 
fizikinius statymo principus per žaidimą. 
 
 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2-5 m. 
 
 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikų grupelės SREAM laboratorijos patalpose statė 
pilis, tiltus, lygino, matavo kieno aukštesnis, 
platesnis. Prisiminė pagrindines matematines 
sąvokas, mokėsi džiaugtis ne tik savo komandos 
darbu, bet ir priešininkų komandos gautais 
reultatais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  Airida Oželienė 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Pavasario džiaugsmai“ 

Tikslas 
 

Skatinti vaikų domėjimąsi pavasario darbais, meninių 
veiklų pagalba  eksperimentuoti, tyrinėti bei atrasti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

1.Pavasario šventė – Velykos. Marginome kiaušinius su 
smėliu ir dažais. Kitas būdas su dažais ir servetėlėmis.  
2.Grupėje sėjome sėklas ir stebėjome jų augimą. Mažųjų 
draugų Oliziukų gamyba. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Eksperimento, tyrinėjimo, lyginimo būdu.  
 
 
 
 
 

 

  
 



                               
  
 

Pedagogo vardas, pavardė Alina Vitkalova 
 

Darbo pavadinimas 
 

,,Spalvoti pavasario pumpurėliai‘‘ 
 

Tikslas 
 

Pažinti spalvotą, bundančio pavasario 
gamtą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai, merkdami pagaliukus į 
įvairiaspalvius dažus, juos nudažo. 
Išdžiūvus, susmaigsto į putplasčio ratus, 
taip išgaudami spalvotus gėlynus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažįsta, skiria, įvardina spalvas. Palygina, 
vaikų sukurtą grožį su gamtoje stebimu. 

Kita informacija 
 

Veikla panaudojama ir matematikoje: 
skaičiuojame, kiek geltonos, kiek raudonos 
ir t.t. spalvų pumpurėlių ,,išdygo‘‘. 

 
 
            
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

       

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 
 

Asta Karasevičienė 
 

Darbo pavadinimas Magiškas piešinys. 
 

Tikslas Vaikų kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo 
ugdymas, džiugių emocijų suteikimas. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Darbelius atliko 6-7 m. vaikai. 
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Darbui naudojome popierinio rankšluosčio 
lapą, flomasterius ir vandenį. Lapą reikia 
perlenkti pusiau. Ant vidinės lapo pusės 
piešiame kuo spalvingesnį „svajonių“ piešinį. 
Nupiešę vėl lapą užlenkiame ir dedame į 
vandenį. Matome, kaip išryškėja piešinys, kiek 
vėliau ir galima stebėti išsiliejusias spalvas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikams smagu buvo piešti kiek kitaip – ant 
popierinio rankšluosčio. Nupiešę, su 
nekantrumu stebėjo, kaip išryškėja piešinukas 
ant kitos lapo pusės. Šį darbelį vaikai atliko su 
dideliu nekantrumu ir smalsumu. 

 

  

 

 



 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Asta Stanislovaitienė 
 

Darbo pavadinimas „Mano Žemė“  
Tikslas 
 

Gilinti žinias apie Žemę, jos formą, spalvas, ugdyti gebėjimo dirbti kartu 
įgūdžius. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m. ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

Veiklai reikalingos priemonės: balionas, klijai (lipalas), popierius 
(seni žurnalai, popierinis rankšluostis arba tualetinis popierius),  
teptukai, guašas, indelis vandeniui, tuščias plastikinis butelys, 
soda, actas, šaukštas, piltuvėlis. 
Veikla skirstoma į kelis etapus:  
1.  Vaikai pasiskirsto grupelėmis po 2-3 (arba vaikus grupelėmis 
paskirsto auklėtoja). Atliekamas eksperimentas – kaip galima 
balioną pripūsti jo nepučiant? – sodos ir acto pagalba: 

 piltuvėlio pagalba į balioną įberiami 2 šaukštai sodos;  
 į plastikinį butelį pilama maždaug 2 cm acto; 
 balionas su soda atsargiai užmaunamas ant butelio 

kaklelio; 
 balionas pakeliamas ir pakratomas, kad soda subyrėtų į 

butelį. Stebima, kaip pučiasi balionas, vaikai skatinami 
samprotauti, kas čia atsitiko, daryti išvadas (actui 
reaguojant su soda išsiskiria anglies dvideginis – dujos, 
kurios ir išpučia balioną). Išpūstas balionas užrišamas. 

2. Pripūstas balionas apklijuojamas popieriaus juostelėmis: 
 vaikai plėšo senus žurnalų lapus nedidelėmis popieriaus 

juostelėmis ir juos klijuoja ant baliono. Balionas 
apklijuojamas keliais sluoksniais popieriaus skiaučių; 

 viršutinis baliono sluoksnis padengiamas klijais ir 
klijuojamas popierinis rankšluostis (arba tualetinis 
popierius). Balionas paliekamas džiūti.  

3. Išdžiūvusį balioną vaikai dažo guašu, pasirinkdami „žemės“ 
spalvas, darbelis paliekamas džiūti. 
4. Gautus darbelius vaikai lygina, matuoja, aiškinasi kuris Žemės 
modelis didžiausias, mažiausias, diskutuoja – kaip atsitiko, kad jų 
Žemės gaublio modeliai gavosi skirtingo dydžio? ar jų pasidarytas 
Žemės gaublio modelis yra lygus? kodėl / kaip taip gavosi? ar 
Žemė yra lygi, kaip pvz., gaublys? kaip tai galime patikrinti? 
kokias spalvas naudojo savo projektui? kokios formos yra 
pasidaryti Žemės gaublio modeliai? 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla tinka temai apie kosmosą, planetas. Šiuo principu vaikai 
gali kurti Saulės sistemą, gilinant žinias apie visas Saulės sistemos 
planetas, jų išsidėstymą. 
Šios veiklos metu vaikai skatinami dirbti kartu su draugu, 
bendrauti, bendradarbiauti, susitarti, matuoti, lyginti, daryti 
išvadas, domėtis Žeme, jos forma, dydžiu, lavinama smulkioji 
motorika. 

 



                           

  
Pedagogo vardas, pavardė Asta Stanislovaitienė 
Darbo pavadinimas „Žaidžiame teatrą kitaip“ (Pasaka  „Trys paršiukai“)  
Tikslas 
 

Gilinti žinias apie statinio konstrukciją, ugdyti gebėjimo dirbti 
kartu įgūdžius. 

Kokio amžiaus vaikams 
skirtas 

5-6 m. ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

Veiklai reikalingos priemonės: kaladėlės, įvairūs pagaliukai, 
šiaudeliai, tvirtinimo priemonės – plastilinas, zefyrai, gumutės ir 
kt., plaukų džiovintuvas arba ventiliatorius. 
Eiga: Vaikai klausosi sekamos pasakos „Trys paršiukai“. Baigus 
keliamas klausimas – kaip galima patikrinti, ar tikrai šiaudų, 
pagaliukų namus galima nupūsti, o pytų namelio ne?  
Vaikai pasiskirsto grupelėmis po 2-3 (arba vaikus grupelėmis 
paskirsto auklėtoja), pasirenka priemones iš kurių statys namelius. 
Baigus statyti, visi kartu bando namelius nupūsti. Stebima kas 
vyksta. Keliami klausimi: dėl ko taip atsitiko? kas atsitiks jeigu 
panaudosime mamos plaukų džiovintuvą? ventiliatorių?  
Nameliams nupūsti naudojamas plaukų džiovintuvas (arba 
ventiliatorius), stebima, ar namelių konstrukcijos nesugriuvo, 
svarstoma, ką pastebėjai? ar galima padaryti kad nameliai negriūtų?  

Kaip pritaikoma vaikų 
ugdymui 
 

Šios veiklos metu vaikai skatinami dirbti kartu su draugu, 
bendrauti, bendradarbiauti, susitarti, tikrinti informaciją, daryti 
išvadas, domėtis pastatų konstrukcija, lavinama smulkioji 
motorika.  
 



 

 

                              

 

Dalyvio vardas, pavardė Audronė Krukauskienė 
Lina Steponaitienė 

Darbo pavadinimas Vanduo ir paslaptinga spalvų magija 
Tikslas Atskleisti vandens pasaulį vaiko akimis, 

stebint, tyrinėjant, išreiškiant patirtį vizualine 
raiška. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas I-etapas.  

              Vandens telkinių stebėjimas. 
II-etapas.  
             Patirtus įspūdžius išreikšti mišria  
             akvarelės technika, ant A4 formato,  
             horizontalaus popieriaus lapo. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Atranda ir išmėgina įvairias akvarelės liejimo 
technikas.  
Gilina sveikos gyvensenos supratimą, daugiau 
laiko praleisdami lauke, gamtoje. 
Stebi, tyrinėja, atranda, patiria. 

 



                 

 

 

                  

 

 



 

 

 

 

              

 

                        

 



Pedagogo vardas, pavardė Birutė Macaitienė 
Darbo pavadinimas ,,Kuri mašina paliko kurį pėdsaką“ 
Tikslas Išmokti skirti mašinų ratų paliktas vėžias. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5m. vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

2-3 skirtingo dydžio mašinos palieka ratų 
pėdsaką. Vaikui užrišus akis pravažiuoja 
viena mašina, atrišus akis vaikas turi 
pasakyti kuri mašina paliko pėdsaką. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

 Vaikas ugdosi pastabumą, skiria didelį ir 
mažą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Birutė Raudienė 
Darbo pavadinimas ,,Vandens lašelio kelionė“ 
Tikslas 
 

Susipažinti su lašelio kelione, vandens 
reikšme, bei jo savybėmis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 – 4m ugdytiniai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai piešia, aplikuoja, lipdo, tyrinėja, 
stebi  Susipažįsta su vandens lašelio 
kelione. Eksperimentuoja, ruošiant 
vandenį. Iš skutimosi putų daro debesis, iš 
guašo vandens lašelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavėja pažinimo gebėjimai 
eksperimentuojant. Savitvarkos įgūdžiai. 
meniniai gebėjimai 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Daiva Eičienė 
Darbo pavadinimas ,,Aš auginu‘‘ 
Tikslas 
 

Išsiaiškinti iš kur dygsta svogūno laiškai, 
krapai. Kur galima juos sodinti ir auginti. 
Skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, 
daryti išvadas. Patirti teigiamas emocijas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

 Parodyti vaikams, kad augalas gali užaugti 
įvairiose vietose ir talpose. Ugdome  
savarankiškumą, atsakomybę, pastabumą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

 Pritaikome įvairiems vaikų gebėjimams ir 
5  kompetencijoms ugdyti. 

 

 

 

                 

 



Dalyvio vardas, pavardė Dalia Butkienė; Diana Danilevič; 
Ana Pastuškova 

Darbo pavadinimas „Gamta – neišbaigta knyga“ 
Tikslas 
 

Paryškinti ypatingą įspūdį ir vaizdą apie 
supantį gamtos pasaulį, meninės esė 
išraiškas, technologijos kalbų individualumą, 
organizuojant ugdymo sistemos elementų 
kūrybines interpretacijas vaikų veiklose. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Laikas, kūryba nepaiso laikrodžio. Atėjo ilgai 
lauktas metas: žemėje bunda gyvybė. Negali 
atsidžiaugti tirpstančio sniego upeliūkščiais, 
išdidžiai vaikštančiais gandrais. Tai pradžių 
pradžia… Geriesi pirmųjų gėlių grožiu, 
gurkšnoji kvapnią sulą, o pumpuro mįslė 
medžiuose baltais žiedais aplipusi visiems 
skelbia žinią: 
– Kad margaspalvės motinų skarelės tirpsta 
margų žiedų fone... Gamta – neišbaigta 
knyga, kurios kiekvienas puslapis – įdomus ir 
viliojantis. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažindami aplinką visais pojūčiais vaikai 
formuoja vertybinį – emocinį santykį su 
aplinka. Taip jie pradeda suprasti, kaip 
sąveikauja žmogus su aplinka, kodėl svarbu 
jausti atsakomybę už aplinkos išsaugojimą. 
Pažindami aplinką ugdytiniai pajaučia 
tyrinėjimo džiaugsmą, ugdosi saugaus 
elgesio gamtoje įgūdžius, pajaučia gamtos 
ritmą ir jo kaitos svarbą žmonių gyvenimui. 
Veikdami, eksperimentuodami ir tyrinėdami 
jie ugdosi pirmuosius mokslinio pažinimo 
įgūdžius, kaip kelti klausimus/hipotezes, 
informacijos kaupimo, duomenų 
panaudojimo, analizavimo, mokosi planuoti 
ir spręsti problemas, dalintis savo patirtimi. 
Vaikas žaidžia, kuria, stebi, imituoja ir žavisi 
gamtos grožiu, o pasikeitus sąlygoms, 
gamtos grožis persikelia į vaiko žaidimų 
grupę ir tampa natūralia kūrybos laboratorija. 
Vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi 
plėtojant jo ekspresiją, komunikavimą, 
simbolių pažinimą, turtinant etikos, logikos ir 
vaizdinių „kalbas“. 

Kita informacija 
 

Džiaugiamės galimybe pasidžiaugti bei 
pasidalinti mintimis, kad vaikas yra dėmesio 
centre šeimoje ir ugdymo įstaigoje, o aplinka 
– trečiasis pedagogas.  
Įvairi projektinė veikla, atviri santykiai ir 
partnerystė tarp tėvų, pedagogų ir vaikų, 
jų dalyvavimas tiriant aplinką, kartu ieškant 
pamąstymų ir diskusijų temų turi daugybę 
susijusių elementų, kurie kaip mažos 



dalelės tinka į dėlionę, sukuriančią mažam 
vaikui pozityvią ugdymosi aplinką. 
 
 
 
 

 

 

 



   

                                                      

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Daiva Narkevičienė 
Tikslas Skatinti patirtinį pažinimą tyrinėjant, 

atrandant, kuriant. 
Kokio amžiaus vaikams skirta Veikla skirta 4 - 5 metų amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Ugdytiniai visais pojūčiais tyrinėjo sveiko 

maisto produktus. Vėliau iš jų kūrė pievos 
gyventojus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Atsiskleis ne tik ugdytinių kūrybiniai 
gebėjimai, bet ir ugdysis sveikos gyvensenos 
nuostatos. 

 

 

                         

 

                         



Dalyvio vardas, pavardė Dalia  Ginkienė 
Darbo pavadinimas „ Mūsų sodinukų rūpestėlis “ 
Tikslas 
 

  Siekti, kad vaikas domėtųsi augalais, jais 
rūpintųsi, globotų, stengtųsi kuo daugiau jų 
pažinti... 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 5  metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su vaikais sodinome svogūnėlius, krapus, 
pipirmėtes, pupeles ir kai kurias gėlytes, 
kad mus džiugintų ir primintų bundantį 
pavasarį, tai: gvazdikėliai, astros.  Per 
padidinamąjį stiklą vaikai stebi iš sėklyčių 
dygstančius ir jau  paūgėjusius daigelius,   
su kiekviena diena   padidėjusius lapelius... 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši steam veikla žadina vaikų domėjimąsi 
augalais, geresnį jų pažinimą , ir suvokimą , 
kad tai vyksta pavasarį... 

Kita informacija 
 

Vaikai atranda naujas pasikeitusias augalų 
savybes.... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Dalia Šimkienė 
Darbo pavadinimas Pipirnės auginimas 
Tikslas 
 

Apžiūrėti pipirnės sėklas, sėti,  prižiūrėti, 
stebėti,  valgyti, apibūdinti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. vaikai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

1. Pipirnės sėklų apžiūrėjimas, 
apibūdinimas: spalva, dydis. 

2. Sėjimas padėkle ant popierinio 
rankšluosčio. 

3. Kasdienis sėklų drėkinimas 
purškiant; stebėjimas 

4. Pipirnei sudygus, vaikai 
apibūdino spalvą, kvapą, skonį. 

5. Pipirnės valgymas su duona ir 
sviestu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikų pažintiniam- patirtiniam ugdymui. 
Kita informacija 
 

Vaikai susipažino, stebėjo, augino,  
prižiūrėjo, tyrinėjo, ragavo.  

 

 

      

 



Dalyvio vardas, pavardė Danguolė Januškaitienė 
Neringa Bulevičienė 

Darbo pavadinimas „Žalią pupą auginu“ 
Tikslas 
 

Iš arti pamatyti visas augalo augimo stadijas 
nuo sėklos. Stebėti, matuoti, fiksuoti augalo 
augimą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7 metų ir vyresniems 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pupų sėklos buvo įdėtos į permatomus 
maišelius su drėgna vata. Vaikai stebėjo per 
kiek laiko pasirodė šaknys ir daigai. 
Bandymas dar  tęsiasi , vaikai stebi, kiek per 
savaitę paauga augalas, matuoja. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mokėmės pažinti gamtos procesus, ugdome 
pastabumą, kantrumą, sekame pasaką apie 
pupą, tobulinome skaičiavimo, matavimo 
įgūdžius. 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

  



Pedagogo vardas, pavardė Diana Žigelienė 
Darbo pavadinimas „Paukščio lizdas 
Tikslas 
 

Ar galima susukti/ nulipdyti/pastatyti lizdą, 
kuris išlaikytų kiaušinį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai aptarė paukščių lizdus, pažiūrėjo 
ugdomąjį filmuką apie paukščių lizdelius. 
Ugdytiniai iš namų atsinešė įvairiausių 
šakelių, samanų, žolyčių, smilgų, plaušo, 
juos apžiūrėjo, įvardijo. Vaikams labai 
patiko dėlioti ir lyginti šakeles pagal ilgį ir 
storį, skaičiuoti. Tada mokytoja pasiūlė 
susukti lizdą, kuris išlaikytų kiaušinį. Vaikai 
ant kibirėlio pradėjo dėlioti šakeles, 
konstruoti lizdą. Tada vaikai dėjo kiaušinį ir 
tikrino ar lizdas išlaiko kiaušinį. Lizdas 
kiaušinio neišlaikė ir kiaušinis sudužo. Visi 
kartu nusprendė, kad reikia tvirtesnio lizdo 
ir ėmėsi konstruoti kitą. Vaikai pridėjo 
daugiau šakelių, samanų, plaušo ir gavosi 
daug tvirtesnis lizdas, kuris puikiai išlaikė 
kaišinį. Vaikai pastebėjo, kad lizdelis 
tuščias ir sugalvojo ir plastilino nulipdyti 
paukštelius. Vaikai suvoliojo daug 
rutuliukų, juos suskaičiavo ir iš jų nulipdė 
paukštelius, kuriuos patupdė į lizdą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai suprato, kad paukšteliai įdeda daug 
darbo ir pastangų sukdami lizdus.  

Kita informacija 
 

Vaikai nusprendė, kad galima pastatyti 
tvirtą lizdą, kuris išlaiko kiaušinį, kad kuo 
daugiau dėsime šakų, samanų tuo lizdas bus 
tvirtesnis ir paminėjo. 

 

                                                 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Elena Kontenienė 
Darbo pavadinimas ,,Karoliai“ 
Tikslas Lavinti smulkiąją motoriką 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Reikėjo: 
4 puodeliai miltų, 1 puodelis druskos, 2 
puodeliai šilto vandens, puodas minkymui, 
medinis iešmelis, valas, dažai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdome pažintinę, komunikavimo, meninę 
kompetencijas 

Kita informacija Padarytus karolius kepti orkaitėje 
 

 

            

 

 

               

 



Pedagogo vardas, pavardė   Erika Ramanauskienė 
Darbo pavadinimas ,,Pavasario vėjelis‘‘  
Tikslas 
 

Vaikų aplinkos pažinimui, tyrinėjimui ir 
kūrybiškumui ugdyti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai susipažino su vėjo savybėmis, 
klausėsi vėjo garsų, pūtė dūdeles patys 
išgaudami vėjo garsą, pūsdami į šiaudelį 
rungtyniavo kas greičiau ir daugiau 
,,pūkučių‘‘ išjudins iš vietos, pūsdami per 
šiaudelį į vandenį ,,kėlė bangas‘‘, pūtimo 
pagalba kūrė paveikslėlius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai įgytas žinias perteikia skirtingais 
būdais- bendraudami, kurdami, tyrinėdami, 
eksperimentuodami  
 
 

 

             

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Estera Stonienė 
Darbo pavadinimas „Opa ,opa-opapa ir užaugo, mums pupa 
Tikslas  Pasodinti ir stebėti pupos augimą. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 3metų. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai sodina pupą, laisto, stebi jos augimą. 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Stebėjimo būdas veikloje. 
 
 

 
 
                         

 

    

        



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Babinskienė 
Darbo pavadinimas Želmenėli, pabusk 
Tikslas 
 

Susipažins su sėjos etapais, stebės grūdo 
virsmą želmeniu, apie tai diskutuos. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Veikla tęsėsi savaitę: pasiruošėme 
priemones, apdainavome grūdą, sėjome. 
Žodyną turtinome naujais žodžiais. 
Stebėjome procesą: lyginome šaknis(jos 
peraugo vazonėlio dugną ir suformavo 
šaknų raizginį) ir želmenis.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Eksperimentas, kalbinės raiškos paskata, 
analizė. 

 

 

  



 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Žubikienė 
Tikslas 
 

Susipažinti su žmogaus kūno ypatybėmis. 
Iškeltas klausimas :“- Kodėl mes 
kvėpuojame?“ 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

 
Apie tai paskatino kalbėti iškilę vaikų 
klausimai: „-Iš ko sudarytas mūsų kūnas?; 
„-Kas slepiasi po mūsų oda? , „-Ką veikia 
mūsų kūno dalys?“ ir pan.  
Taip pradėjome domėtis, diskutuoti kam 
kokios kūno dalys reikalingos. Kadangi 
atėjo pavasaris, pradeda busti įvairūs 
augalai ir lysti įvairios pavasarinės gėlės, 
norėjome išsiaiškinti kokios juslės 
reikalingos gėlei pažinti. Taigi pirmiausia 
aiškinomės , kam reikalinga nosis, 
kvėpavimas ar tai padeda užuosti gėlių 
kvapą?. Tam gaminome plaučius, 
stebėjome kas vyksta mums kvėpuojant. 
Taip pat atlikome tyrimą, kad be kaulų 
mūsų kūnas nejudėtų ir negalėtų nieko 
paliesti. Gaminami, kerpami  žmogaus kūno 
siluetai, paskui vaikai stebi per langą ir per 
lempą, kaip persišviečia kaulai. Taip 
sužinojome iš ko  mes sudaryti, kad turime 
net apie 300 kaulų. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pritaikoma pagal vaikų  poreikį, 
parenkamos saugios priemonės, tinkama 
aplinka eksperimentuoti. Ugdomos, 
pažintinės, tyrinėjimo, santykiai su 
bendraamžiais, suaugusiais, mokėjimo 
mokytis, savireguliacijos bei estetinio 
suvokimo kompetencijos. 

 

 



                       

 

                       

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Ilona Juodienė 
Darbo pavadinimas „Judantys kirmėliukai“ 
Tikslas Stebėti, kaip juda „kirmėliukai“. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Priemonės: medinis pagaliukas arba 
rašiklis, plonos servetėlės, pipetės, stiklinė 
vandens. 
Eiga: Servetėlės sluoksnius atskiriame, kad 
būtų plonos. Susukame servetėlę ant 
pagaliuko, ją nuimame. Pipete lašiname 
vandens lašelius ant servetėlės. Susukta 
servetėlė, ją sušlapinus, juda kaip 
kirmėliukas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai stebėjo, kaip juda „kirmėliukai“. 
Liniuotės pagalba matavo, kiek cm yra 
sausas „kirmėliukas“, o kiek šlapias. 
Išsiaiškinome, kad popierinė servetėlė 
pralaidi vandeniui. 

Kita informacija 
 

Vaikai negalėjo patikėti, kad 
„kirmėliukai“ netikri. Stebėdami 
eksperimentą, vaikai reiškė teigiamas 
emocijas. 

 

                        

 



Dalyvio vardas, pavardė Indra Venckienė 
Darbo pavadinimas Ežeras su lelijom. 
Tikslas 
 

Formuoti gebėjimą tyrinėti, 
eksperimentuoti su vandeniu ir popieriumi. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Įpylėme vandenį, įdėjome iškirptus žalius 
lapelius, stebėjome. Po to įdėjome lelijų 
žiedus, užlankstytais žiedlapiais. 
Stebėjome, kaip skleisis. Kad vanduo, būtų 
panašus į ežero, jį nuspalvinome mėlynai. 
Padarėme išvadas, kad vandenyje popierius 
plūduriuoja, mirksta ir gali pakeisti 
išvaizdą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Tyrinės, kaip vanduo veikia popierių, 
mokysis daryti išvadas. 

Kita informacija 
 

Veikla vyko „Žuvyčių“ priešmokyklinėje 
grupėje. 

 

 

          

 



Pedagogo vardas, pavardė Ineta Mačiulaitienė 
Darbo pavadinimas “Kas kiaušinio viduje? 
Tikslas Domėtis kiaušinio sandara 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Priešmokyklinio amžiaus vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai spėja, kas kiaušinio viduje, kokia jo 
sandara? Natūraliai stebi sudaužyto žalio 
kiaušinio turinį ir aptaria jo sudedamąsias 
dalis. Lygina kiaušinio, kuris laikytas acte ir 
paprasto kiaušinio lukštą, dydį, sandarą. 
Išsikerpa pateiktą kiaušinio sandaros 
maketą. Jį nuspalvina perskaito, įvardina ir 
parodo visas kiaušinio sudedamąsias dalis. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pažinimo kompetencijos ugdymuisi 
 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Inga Jonuškienė  
Darbo pavadinimas „Verbos“, „Geometrinės figūros“  
Tikslas 
 

Susipažinti su STEAM veiklomis, su 
geometrinėmis figūromis, verbomis 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai pirmiausia surinko kankorėžius, juos 
laikė per naktį šiltoje patalpoje, kad jie 
išsiskleistų. Po to spalvinome su guašu ir 
puošėme savo verbas. 
Ant lapo nusipiešėme geometrines figūras ir 
gamtoje ieškojome augalų, kurie tiktų toms 
geometrinėms figūroms. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažinti geometrines figūras ir verbas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Lina Jomantienė 
Darbo pavadinimas Gėlės ant vandens... 
Tikslas 
 

Įtraukti vaikus į aktyvią STEAM veiklą, 
kurios metu bus ugdoma ir skatinama vaikų 
pažintinė raida, tikrovės reiškinių 
pažinimas, mąstymas, kūrybiškumas, 
iniciatyvumas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 - 6 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Gėles iškerpamos  iš spalvoto popieriaus, 
gražiai sulankstomi žiedlapiai ir dedami ant 
vandens. Vaikai stebi, kaip popierinė gėlė 
po truputį drėksta ir skleidžiasi  spalvoti 
žiedlapiai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla skatina nurimti, susikaupti, išgyventi 
paslaptingumą, patirti teigiamus jausmus, 
lavina smulkiąją motoriką. 

Kita informacija 
 

Elengas Petrenko  
Lavinamosios specialiosios klasės mokinys  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Dalia Macnorienė  
Darbo pavadinimas Spalvų laboratorija 
Tikslas 
 

Įtraukti vaikus į aktyvią STEAM veiklą, 
kurios metu bus ugdoma ir skatinama vaikų 
pažintinė raida, tikrovės reiškinių 
pažinimas, mąstymas, kūrybiškumas, 
iniciatyvumas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Reikės indelio su vandeniu, vienkartinio 
rankšluosčio ir flomasterių. 
 Rankšluosčio abu galus nuspalviname 
įvairiomis spalvomis, tada nuspalvintus 
galus įmerkiame į vandenį ir stebime, kas 
gausis.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Sukurti ir išgauti vaivorykštę - tereikia  tik  
indelio su vandeniu, vienkartinio 
rankšluosčio ir flomasterių Vaikai stebi, 
kaip susitinka, liejasi spalvos.  
Veikia raminančiai, ryškios spalvos gerina 
nuotaiką ir žinoma, stimuliuoja vaizduotę ir 
kūrybiškumą.  

Kita informacija 
 

Gabija Packevičiūtė Lavinamosios 
specialiosios klasės mokinė 

 

 

 

       

 



Dalyvio vardas, pavardė  Irena Naujokienė 
Darbo pavadinimas Velykiniai margučiai 
Tikslas 
 

Įtraukti vaikus į aktyvią STEAM veiklą, 
kurios metu bus ugdoma ir skatinama vaikų 
pažintinė raida, tikrovės reiškinių 
pažinimas, mąstymas, kūrybiškumas, 
iniciatyvumas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 - 6 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Veikla prie šviesos lentos. Vaikai į didelį 
kiaušinio trafaretą deda įvairias medžiagas. 
Dėliojant vaikams  susitinka ir sensorika, ir 
kūryba ir didaktika. Ant   šviesos stalo, ant 
anstalio dedame: 

 sukarpytą spalvotą kartoną,  
 sudžiovintus rudeninius lapus,  
 sukarpytas iš tualetinio popieriaus 

ritinėlio juosteles, 
 spalvotas giles; 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

 Panaudojant įvairias medžiagas prie 
šviesos lentos, vaikai kuria velykinius 
margučius. Puikus velykinis  žaidimas, o 
kartu ir vaikų kūrybiškumą bei pažinimą  
skatinantis užsiėmimas. 

Kita informacija 
 

Lavinamosios specialiosios klasės mokinė  
Evelina Sudeikytė 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Irina Sevostjanova 
Darbo pavadinimas Pavasaris atėjo. 
Tikslas 
 

Parodyti vaikams kaip keičiasi medis 
pavasario metu, kokie paukščiai atskrenda, 
ką galima pasodinti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Medis buvo padarytas iš kartono ir 
nuspalvintas dažais, gandras, inkilas, 
drugeliai ir lapai padaryti iš popieriaus, 
kregždutes vaikai pagamino iš plastilino, 
vaikai pasodino daržovės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Supažinti vaikus su pavasario gėrybėmis, 
ugdyti smulkioji motorika, pamokinti 
vaikus kaip galima išaugint daržovės.  

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Irina Žuravliova 
Mokytojos asistentė Ilona Kaunietytė 

Darbo pavadinimas „Gėlytė mamytei“ 
Tikslas 
 

1. Skatinti domėjimąsi augalais stebint ir  
pažįstant pagrindines augalų augimo ir vystymosi 
sąlygas. 
2. Ugdyti ekologinio elgesio pradmenis,  
sudarant sąlygas vaikams tyrinėti, bandyti, įgyti 
naujų žinių. 
3. Pasveikinti ir pradžiuginti mamas savo  
užaugintomis gėlėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Priešmokyklinio amžiaus vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

  Pavasaris – sėklų atradimų bei potyrių metas.    
  Vaikai tyrinėjo gėlių ir daržovių  sėklas. Į 
skirtingus vazonus jas pasėjo, laistė, stebėjo  kaip 
kalasi daigelis, auga ir stiebiasi vis aukštyn, 
fiksavo augimą ir pokyčius.    
   Užaugintus gėlių daigelius kiekvienas vaikas 
pasodino į savo išpuoštą vazonėlį ir padovanojo 
mamytei šventės progą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

   Siekiama, kad vaikai per praktinę patirtį pažintų, 
išbandytų, suvoktų, pajustų, įsimintų pavasarinius 
gėlių auginimo ciklus.Veikla skatina rūpintis ir 
jaustis atsakingais, būti kantriais, kūrybiškais, 
smalsiais. 

 

 

                   

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Janina Urbutienė 
Darbo pavadinimas „Vandens apykaita“ 
Tikslas 
 

Padėti vaikams suprasti ir pamatyti kaip 
vyksta vandens apykaita gamtoje. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-7 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai pažiūrėjo edukacinį filmą apie 
vandens būsenas, aptarė jį ir pradėjo 
bandymą. Į karštą vandenį įdėjo šaukštą 
druskos ir ištirpino. Vandenį supylė į 
didesnį dubenį. Į vidurį pastatė mažą tuščią 
dubenėlį . Indus sandariai uždengė lipnia 
plėvele. Ant plėvelės padėjo keletą ledo 
kubelių. Kas atsitiko? Karštas vanduo 
garuoja. Garai kyla aukštyn ir plėvelė 
pasidaro neskaidri (pasidengia rūku,-sako 
vaikai). Po kurio laiko ant plėvelės susidaro 
vandens rutuliukai. Ledo kubeliai aplink 
save atšaldo plėvelę ir tame plote plėvelė 
skaidri. Po 10-15 min. vaikai stebi kaip 
ledukai tirpsta, po plėvele daugėja vandens 
rutuliukų. Nuėmus plėvelę vaikai pamato, 
kad buvusiame tuščiame dubenėlyje 
atsirado keli vandens lašiukai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai pamato kaip vyksta vandens 
apykaita gamtoje.  

Kita informacija Manome, kad eksperimentas pavyko. 
 

 

                     



Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Balčytienė 
Darbo pavadinimas „Kas geriau sugeria vandenį?“ 
Tikslas 
 

Eksperimento metu įsitikinti, kad yra 
medžiagų, į kurias vanduo nesigeria ir yra 
medžiagų, į kurias susigeria lengvai ir 
greitai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Su pipetėmis lašinome spalvotą vandenį ant 
vienkartinės nosinės, kopijavimo 
popieriaus, medžiagos ir plastmasės. 
Pastebėjome, kas greičiausiai sugeria, į ką 
nesusigeria ir kad kitą dieną vanduo jau 
būna išgaravęs.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mamų dienai lašinome spalvotą vandenį ant 
lininės medžiagos ir padarę gėles 
dovanojome mamoms. 

 

                                     

    

 



Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Dzindzalietienė 
Darbo pavadinimas „Vandens galios“ 
Tikslas 
 

Eksperimentuojant, praktiškai tyrinėjant 
išsiaiškinti vandens galią aplinkai, o tuo 
pačiu naudą žmogui. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Susipažįstant su vandens nauda žmogaus 
organizmui, vaikai atliko eksperimentą, 
sužinodami, kad vanduo naudingas 
žmogui ne tik troškuliui numalšinti, o 
gamtai – ne tik nuplauti purvą.  

Bėrė ant vatos tamponėlių greitai 
dykstančios žolytės sėklytes į atskiras 
lėkštutes, po to į vieną lėkštutę pylė 
vandenį, o kitą paliko be jo. Kiekvieną 
dieną žiūrėjo su padidinimo stiklais kas 
darosi, jau trečioje dienoje buvo matomas 
rezultatas. Tos sėklos, kurios buvo užpiltos 
vandeniu, jį sugėrė, išbrinko ir pradėjo 
dygti. Sausos sėklos augti nepradėjo, jos 
vis byrėjo nuo vatos tamponėlių, nes 
nebuvo vandens pažadinančio jų 
gyvybines galias. Buvo paaiškinta 
vaikams,  ką vanduo gali, kad jis užaugina 
mums maistą, kokią naudą jis mums teikia. 
Vaikai liko nudžiuginti rezultatais. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vandens, kaip naudos žmogui, jo 
sveikatai, gyvybės šaltinio pažinimas. Per 
patirtį, eksperimentuojant, dalyvaujant 
procese, atlikdami ir gaudami rezultatus 
vaikai teorines žinias kaups žymiai 
produktyviau, nei klausydamiesi 
skaitomos, pasakojamos informacijos iš 
suaugusiojo. 

Kita informacija 
 

Tokios veiklos yra atliekamos daugiausiai 
komandomis, todėl vaikai turi pasiskirstyti 
darbeliais, palaukti savo eilės, padėti 
draugui kuriam nesiseka, tai sutelkia visus 
bendro tikslo siekimui. 

 

 

  



   

   

 

 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Jurgita Šiaulienė 

Darbo pavadinimas 
 

Vanduo. Vandens gyvūnai 

Tikslas 
 

Supažindinti su vandens gyvūnais 
(aštuonkojis, jūrų arkliukas, banginis, 
ryklys, krabas, žuvys) 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai statė, konstravo iš lego 
kaladėlių akvariumus (inžinerija), 
gamino ,,Butelyje aštuonkojis ir 
žuvytės (menai), skaičiavo žuvytes, iš 
geometrinių figūrų dėliojo žuvytes, 
vandens augalus (matematika). Žaidė, 
ieškojo  tarp akmenukų, tarp cukraus, 
tarp vandens rutuliukų vandens 
gyvūnų, juos pavadino, stengėsi 
įsiminti jų išvaizdą (gamtos mokslai). 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Tema perteikiama per kompetencijas, 
naudojant STEAM elementus. 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Laima Gromnickienė  
Darbo pavadinimas „Avinžirnių konstruktorius“ 
Tikslas Skatinti matematinių vaizdinių suvokimą.  
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Šiai veiklai naudojome dantų krapštukus, 
kurių abu galai smailūs ir avinžirnius 
(avinžirnius reikia išbrinkinti vandenyje 
apie 4-5 val., mes brinkinome visą naktį). 
Ši veikla įdomi, reikalaujanti įpatingo 
kruopštumo, susikaupimo, kantrybės, nes 
stipriau įsmeigus krapštuką, avinžirnis 
skyla pusiau. Žinoma, jį galima tuojau pat 
pakeisti kitu. Vaikams labai patiko ši 
veikla, kam nepavyko erdviniai statiniai, 
konstravo plokštuminius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavinama komunikavimo, pažintinė ir 
meninė kompetencijos 

Kita informacija 
 

Šis konstruktorius – nebrangus bei saugus 
aplinkai. Vos paėmus į rankas šio 
konstruktoriaus detales, nesunku suprasti, 
ką reikia daryti ir kiek daug visko galima 
sukonstruoti: namus, pilis, piramides, 
briaunainius ir kt. Svarbiausia – krapštuku 
neperdurti avinžirnio kiaurai, bet 
smeigtukas turi būti įsmigęs tvirtai. 
Vienintelis šio konstruktoriaus trūkumas – 
jis vienkartinis, antrą kartą tų pačių 
avinžirnių panaudoti nepavyks. 
Ir dar! Išmirkyti avinžirniai – skanūs, tik 
smaguriaukite saikingai! 

 

                



Pedagogo vardas, pavardė Laima Saulėnienė 
Darbo pavadinimas „Žalioji palangė“ 
Tikslas 
 

Ugdyti meilę gamtai, rūpintis savo 
sodinukais. Džiaugtis rezultatais. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 metai. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Mergaitės sodino pupas, o berniukai 
žirnius. Skaičiavo ko daugiau pasodino 
pupų ar žirnių? Stebėjo kas greičiau išdygo? 
Ko reikia, kad augtų į aukštį ir nenulūžtų? 
Ieškojome lauke šakelių ilgų paremti savo 
augalėlius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Priemonės labai paprastos, indeliai nuo 
jogurto, žemė ir sėklos. Viskas vaikų akių 
lygyje, kad vaikai patys pasiektų ir galėtų 
rūpintis savo augalu. 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Laureta Dominauskienė 
Darbo pavadinimas Piešimas ant folijos, kiaušinių marginimas 
Tikslas Tyrinėti piešimą ant folijos. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 -5 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Apsitraukėme folija stalo padėkliukus, 
tuomet vaikai kūrė piešinius ant folijos ir 
štampavo iškirptus kiaušinius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Velykoms skirtas darbelis. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Laureta Dominauskienė 
Darbo pavadinimas Steam atliekų rūšiavimas. 
Tikslas Įtvirtinti šiukšlių rūšiavimo įgūdžius. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 - 5metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Sukūriau korteles su šiukšlių rūšiavimu ir 
pasitelkiant išmaniąsias robotukus Bee-bot 
bitutes mokinomės rūšiuoti. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pritaikėme tema: saugokime ir tausokime 
savo aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Lijana Vaičienė 
Darbo pavadinimas ,,Pupa milžinė“ 
Tikslas 
 

Skatinti stebėti, tyrinėti, domėtis įvairiais 
augalų augimo tarpsniais. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai stebėjo, sužinojo, kad pupoms 
sudygti reikalingas vanduo ir šiluma. 
Sudygusias pupas pasodino į žemę. 
Augančius daigelius stebėjo, laistė, 
matavo, lygino, kaip pasikeitė, kiek 
paaugo. Pupa išaugo iki 1 metro 53 cm. Ir 
dar vis auga.  
Skaitėme pasakas apie pupas. Sukūrėme 
pasakų knygutę ,,Stebuklinga pupa“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši veikla skatino vaikus domėtis augalais, 
stebėti, tyrinėti, geriau suprasti augalų 
gyvybės ratą. 

Kita informacija 
 

Vaikai plėtojo žinias apie gamtą, bei augalų 
augimo ciklą. Džiaugėsi ir rūpinosi savo 
daigeliais. Sukūrė įdomių pasakų apie 
pupas. 

 

 

 

 

    

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Lina Bareikienė 
Darbo pavadinimas „Ko reikia., kad iš sėklos išdygtų daigas“ 
Tikslas 
 

Kad vaikai sužinotų ko reikia, kad iš sėklos 
išdygtų daigelis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

2021 04 15 mokytoja pasiūlė atlikti 
eksperimentą ir įsitikinti, ko reikia, kad iš 
sėklos išdygtų daigelis. Į PIRMĄ INDELĮ 
vaikai įpylė žemių, vandens, pasėjo sėklas 
ir padėjo indelį be saulės šviesos, į ANTRĄ 
INDELĮ vaikai įpylė žemių, pasėjo sėklas, 
bet neįpylė vandens, į TREČIĄ INDELĮ 
vaikai įpylė vandens, įmetė sėklą ir paliko 
dienos šviesoje, bet be žemių, į KETVIRTĄ 
INDELĮ vaikai įpylė žemių, pasėjo sėklas, 
įpylė vandens ir paliko ant saulės šviesos. 
Indelius laikė skirtingomis sąlygomis ir 
stebėjo kaip dygsta daigas. Po septynių 
dienų KETVIRTAME indelyje išdygo 
moliūgas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Visą savaitę „Pelėdžiukų“ grupės vaikai 
kalbėjo apie sėklas, jų dygimą, jas rūšiavo, 
skaičiavo. 

Kita informacija 
 

Vaikai įsitikino, kad iš sėklos išdygtų 
daigelis reikia žemės, vandens, saulės. 

 

 

 

        



Dalyvio vardas, pavardė Lina Jarackienė 
Darbopavadinimas „Pavasario puokštė“ 
Tikslas 
 

Susipažino su pirmomis pievų gėlėmis- 
pienėmis, jų nauda žmogui. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai prisiskynė pienių ir ant paruoštų 
lapų( jau iškirpta , priklijuota vaza) kūrė 
puokštę: į padarytas skylutes kaišiojo pienių 
kotelius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai sužino, kad ilgesnį kotelį kaišioti 
patogiau , jis geriau laikosi. Lavinama 
smulkioji motorika. 

Kita informacija 
 

Vaikai iš pienių žiedų dėliojo, kūrė įvairius 
ornamentus, raides, puošė „iškeptus“tortus 
iš smėlio. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Lina Patkaukienė 
Darbo pavadinimas Žalią pupą sodinau 
Tikslas 
 

Stebėti pupos dygimą, įsitikinti, ko reikia 
augalui, kad jis galėtų sėkmingai augti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6-7metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai daigina pupas, jas sodina į 
stebėjimams skirtus indus bei labirintus. 
Prižiūri, fiksuoja pokyčius. Atkreipia 
dėmesį, kaip augalas reaguoja į šviesą, 
keliauja labirintu link šviesos. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Įdomi, dėmesingumo, rūpestingumo 
reikalaujanti veikla, kurios dėka vaikai 
mokomi apgalvoti, interpretuoti patirtus 
įspūdžius. 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Marijona Gečienė 
Darbo pavadinimas „Oro gaudyklės“ 
Tikslas 
 

Vėjas yra nematomas, šaltas ir švelnus, jis 
yra juntamas ir jį galima gaudyti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3metų. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vėjuotą dieną vaikai ėjo į lauką ir vėjo 
pagalba pripūtė plastikinius maišelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai sužino vėjo kryptį vėjuotą dieną, 
kadangi einant pavėjui – maišelis lieka 
tuščias. 

 

 

 

                             

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Miglė Garškienė 
Asta Sėjūnaitė 
Nijolė Kežun 

Darbo pavadinimas Vabaliukų viešbutis 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su vabaliukais, jų 
rūšimis, kur jie gyvena 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai supažindinami su vabaliukais, jų 
rūšimis, kur jie gyvena. Renkama gamtinė 
medžiaga - pagaliukai, žievė, samanos, 
kuriamas vabaliukų viešbutis. Sukurta 
metodinė priemonė „Pabaik piešti 
vabaliuką“. Įspūdžiai išreiškiami meninės 
išraiškos priemonėmis 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vabaliukų stebėjimas artimoje aplinkoje 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Milda Liutikienė 
Darbo pavadinimas Daržovių sodinimas 
Tikslas 
 

Siekti, kad vaikai sužinotų kaip ir kur 
užauga daržovės, rūpintis augalais, juos 
laistyti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metų vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į daiginimo lovelius pridėti žemių. Padarius 
nedideles skylutes įkišti sėklytes, 
svogūnėlių sodinukus. Pasodinus palaistyti 
žemę ir padėti lovelius ant palangės.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai susipažįsta su sėkla, augalo sandara, 
jo augimo ciklu, ugdosi pažinimo 
kompetencija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Monika Parlamis 
Ineta Pocevičiūtė 
Aistė Tamošiūnienė 

Darbo pavadinimas „Užaugink daigelį“ 
Tikslas 
 

Populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, 
menus, technologijas ir matematiką per 
patirtinį ugdymą organizuojant vaikų 
veiklas visais metų laikais. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-6 metų amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

  Su Varliukų grupės vaikais paruošėme 
„dirvą“ sėjai – šaldymo maišelį pripildėme 
žemėmis. Į jas pribarstėme paprikos sėklų, 
žemę sudrėkinome ir pakabinome ant 
lango, kur yra daug šviesos. Stebėjome, 
kaip dygsta sėklos kas savaitę, po to jas 
atskyrėme ir toliau auginome atskiruose 
induose. Gegužės pabaigoje daigai keliaus 
į darželio šiltnamį ir augins savo derlių.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai stebi kaip keičiasi sėklos būsena. 
 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Rasa Budrevičienė 
Darbo pavadinimas „ Žaidžiame pasaką, remiantis STEAM metodu “ 
Tikslas 
 

Taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti 
vaikus kurti, projektuoti, skaičiuoti ir 
bendradarbiauti tarpusavyje. 

Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

VEIKLA “Saugus namelis paršeliui” 
Skaitėme pasaką „Trys paršiukai“. Remiantis šia 
pasaka vaikai iš skirtingų spalvų, dydžių, formų 
kaladėlių kūrė, modeliavo, projektavo, statė 
saugius namus paršiukams. Vilkas- šių namų 
tikrai nesugriaus ir paršeliai jausis laimingi ir 
saugūs. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Šias veiklas galima pritaikyti kasdieninėje 
veikloje žiemos metu. 

 

 

   

 

                           



Pedagogo vardas, pavardė Rasa Janušauskienė 
Darbo pavadinimas Paukštelių lizdeliai 
Tikslas Suteikti žinių apie paukštelių namelius 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš įvairios gamtinės medžiagos, kurios 
radome apsilankius miške, konstruoti 
lizdelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Panaudoti esant temai: „Paukštelių 
sugrįžimas ir jų nameliai“ 

 

                               



Dalyvio vardas, pavardė Regina Černauskienė 
Loreta Lesnickienė 

Darbo pavadinimas „Žalią pupą sodinau“ 
Tikslas 
 

Padėti vaikams suvokti, kas „pažadina“ iš 
miego sėklą – šiluma, šviesa ir drėgmė. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

IPUG vaikams 
(2-6 metų vaikams) 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai, išklausę pasaką apie pupą, jas 
„pasėja“ į vazonėlį. Stebi kada sudygs, 
rūpinasi pupa laistydami. Parūpina, su 
tėvelių pagalba, pupai atramas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši veikla labai veiksminga vaikams suvokti 
gamtos principus, augimą, dygimą, augalų 
augimo sąlygas. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Renata Gilevska 
Darbo pavadinimas Tulpės 
Tikslas 
 

Pažindinti vaikus su pražystančiomis 
gėlėmis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai guašu dažė tualetinio popieriaus 
ritinėlius, po ko kūrė iš jų tulpes. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Taikoma meninės veiklos metų. Ugdoma 
vaikų pažinimo kompetencija bei meninė 
kompetencija. 

 

                       

 

                        

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Rimutė Ščiukienė 
Darbo pavadinimas „Nuo sėklytės iki daigelio“ 
Tikslas 
 

Kaip galima sėklas panaudoti ugdomojoje 
veikloje, ar gali iš mažos sėklytės išdygti 
daigas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6-7 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai rinko, apžiūrėjo įvairias sėklas, 
spėjo, kokiems augalams jos  priklauso. 
Pasiėmę pupelių ir saulėgrąžų sėklų jie 
stebėjo jas per mikroskopą, aptarė. Po to 
mokytoja pasiūlė pripildyti vieną indelį 
saulėgrąžų, o kitą – pupelių sėklomis ir 
paklausė, kuris indelis bus sunkesnis. 
Vaikai dėliojo sėklas pincetu, skaičiavo kiek 
telpa, lygino. Pupelių tilpo 25, o saulėgrąžų 
virš 50. Vaikai patys bėrė sėklytes į žemę, 
padėjo saulėtoje vietoje. Išaugusius 
pirmuosius daigelius stebėjo, prižiūrėjo, 
laistė, matavo ir lygino. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Sėklas galima  ne tik sėti, bet ir jas 
skaičiuoti, tyrinėti, sverti, lyginti. 
Panaudojant sėklas galima sukurti 
gražiausius kūrybinius darbelius. Vaikai 
įsitikino, kad iš sėklos išauga daigelis 
stebėdami dygimo procesą, sužinojo, kad 
dygimui ir augimui būtini: vanduo, šiluma, 
saulė, derlinga žemė.   

 

                              



 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 
Laima Radzevičienė 

Darbo pavadinimas “Iškepk gimtadienio tortą Lietuvai“ 
Tikslas 
 

Skatinti vaikų norą veikti ir 
eksperimentuoti. Ugdyti vaikų smalsumą ir 
kūrybiškumą, vaizduotę. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2 – 6 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

* Pasirūpinti, kad grupėje būtų įvairių 
dydžių, formų kartoninių dėžučių. 
* Pasiūlyti vaikams iškepti trijų aukštų tortą 
Lietuvai. Leisti pasireikšti vaikų fantazijai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai veiklos metu skatinami kūrybiškai 
mąstyti, prisiminti bokšto statymo 
svarbiausius aspektus, įtvirtinti Lietuvos 
vėliavos spalvas, jų eiliškumą. 

Kita informacija 
 

Priemonės: kartoninės dėžutės, geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos krepinis 
popierius/dažai, įvairūs grupėje esantys 
žaislai. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 
Laima Radzevičienė 

Darbo pavadinimas “Lėlytė mamai“ 
Tikslas 
 

Lavinti smalsumą, nuostabą, vaizduotę, 
kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, 
biologijos žinias. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 6 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

* Kieme ieškome ir renkame įvairius 
augalus. Susipažįstame su augalo dalimis: 
kotas, lapas, žiedas, šaknis. 
* Apsibrėžiame ir išsikerpame apvalų 
trafaretą, Vėliau išpiešiame veidą. 
* Iš šakelių sudėliojame kūno kontūrus. 
* Iš rastų lapelių, žiedelių sukuriame 
suknelės raštą. 
* Savo sukurtai lėlytei sukuriame vardą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Kurdami suknelę vaikai lavina smulkiąją 
motoriką, vaizduotę, įtvirtina nesudėtingas 
biologijos žinias, vaikai patiria džiugias 
akimirkas.    

Kita informacija 
 

Priemonės: kieme surastos gamtinės 
medžiagos (lapeliai, šakelės, gėlių žiedeliai, 
akmenukai…), kartono popierius. 

 

 

       

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Rita Lekienė 
Darbo pavadinimas „Pavasarinės gėlės“. 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su gėle, iš ko susideda 
gėlė. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 – jų metų. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai spalvino gėlytės žiedelius, piešė 
kotelį, lapelius, žiedlapius pripildė 
skaldytais žirniais. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Smulkiosios motorikos lavinimui. 
 

 

 

  

              

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 
Darbo pavadinimas „Alyvos kieme“ 
Tikslas Stebėti, kaip keičiasi pavasarį alyvos 



 krūmas.  
Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikas su mama stebi kieme augantį alyvos 
krūmą. Pats fiksuoja pastebėtus 
pasikeitimus. Nuo pumpuro iki žiedų. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai atliko savarankiškai tyrimą. Stebėjo, 
kaip augalai keičiasi pavasarį. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 
Darbo pavadinimas „Pupa“ 
Tikslas Stebėti, kaip dygsta, auga pupa.  
Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Stebime pupos augimą. Vieną indą su pupos 
sėkla laistome, o kito ne. Matome, kad 
augalas be vandens negali ne tik augti, bet 
net daigelio neišleido. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai atliko savarankiškai tyrimą. Patys 
padarė išvadą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  Rūta Pociūtė – Stražinskienė  
Darbo pavadinimas „Pavasario lietutis“  
Tikslas 
 

Pasinaudojant STEAM metodu, siekti, kad 
vaikai susipažintų su gamtos reiškiniu – 
lietumi, kad atskirų jo garsą nuo kitų 
aplinkos/gamtos garsų 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 3 metų  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pavasarį, kai atgimsta gamta, labai svarbus 
lietutis, kad padėtų nuplauti visas likusias 
dulkes ir žiemos gal net kokį purvą. Su 
vaikais kalbama apie lietaus naudą, svarbą. 
O koks lietaus garsas? Kaip kalba lietutis? 
Tyliai? O gal garsiai? Vaikai ima spėlioti. 
Auklėtoja pasiūlo paklausyti tikrų tikriausių 
lietaus garsų. Vaikai apsidžiaugia, bet 
nesupranta, kaip klausysime, nes už lango 
juk nelyja. O gi paprastai, prisileisime 
vandens į kibirus ir naudojant 
stiklines/kibirėlius, kurie pradurti ir turi 
skylutes, prisipilsime į jas/juos vandenėlio 
ir klausysime stebuklingo lietaus „balselio“. 
Vaikai su dideliu džiaugsmu imasi šio šiltai 
šlapio proceso ir diskutuoja tai koks tas 
lietaus balsas...  Vaikų komentarai: „Lietaus 
balsas švelnus ir šiltas“, Lietutis kalba 
tyliai, o kartais garsiai“, „Man patinka toks 
lietus, ir namie pasidarysiu“, „Jis pyksta, 
jeigu palenki kibirą šitaip?“, „Neee, lietus 
čiauška, tikrai nepyksta“...  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Galima šį „lietutį“ naudoti nusiraminimo 
veikloms, taip pat įvairiems pokalbiams. 
Pvz., : klausti: „Gal šis lietaus garsas jums 
primena kokį linksmą nuotykį, kuris nutiko 
lietui lyjant? O gal prisimenat linksmas 
akimirkas, kai šokinėjai per balas? 
Papasakokit.“ 

 

 

 



                               

                                            

                                     

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Simona Lukienė 
Darbo pavadinimas „Lizdelis“ 
Tikslas Skatinti kūrybiškumą ir lavinti smulkiąją 

motoriką 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m.  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai nusipiešia ratą ir susmaiksto adatėles 
aplink jį. Ima siūlą ir apsuka juo aplink 
adatėles taip sukurdami lizdelį.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Kalbama apie tai kaip kruopščiai 
paukšteliai suka lizdelius, kad tik maži 
paukščiukai neiškristu. Taip pat veikla 
lavina vaikų smulkiąją motoriką ir skatina 
kūrybiškumą.  

 

                  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Simona Šatuvienė 
Darbo pavadinimas „Pavasarinis sodelis“ 
Tikslas 
 

Ugdyti vaikų žinias apie augalų augimą ir 
skatinti jais rūpintis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Pasiruošiame didesnį indą, kuriame 
išskirstome žemę. Dekoruojame 
akmenukais, pieštukų tvorele ir didesniais 
augaliukais. Sėjame pasirinktas sėklas, šiuo 
atveju pasirinkta Velykų žolė. Laistome ir 
stebime žolės augimą. Jai paaugus 
„šienaujame“, nukerpame žirklėmis. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Gvildenant temą apie augalus ir bundančią 
pavasario gamtą. 

Kita informacija 
 

Svarbu pasirinkti tinkamus augalus 
vaikams. 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Bagdonienė 
Darbo pavadinimas Ar visas popierius būna vienodas? 
Tikslas 
 

Išsiaiškinti ar skirtingo popieriaus savybės 
vienodos 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų iki bet kokio amžiaus 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikams buvo duota trijų spalvų krepinio 
popieriaus, auklėtoja atnešė vandens ir 
paklausė: kas nutiks popieriui, jei jį įmesime 
į vandenį? (vaikai spėlioja). Vaikai metė į 
savo dubenėlį krepinio popieriaus lapelius ir 
stebėjo kas nutinka. Visi nustebo, jog vanduo 
pradėjo keisti spalvą. Auklėtoja paaiškino, 
jog vanduo nusidažė. Krepinis popierius 
nudažė vandenį. Vėliau bandėme 
eksperimentuoti su popieriniu rankšluosčiu  
ir flomasteriais, darėme vaivorykštę, 
popierius nusidažė vaivorykštės spalvomis. 
Dar vėliau bandėme su spalvotu popieriumi. 
Spalvotas popierius nenusidažė. 
Išvada: popierius yra skirtingas, vienas 
nudažo vandenį, kitas- ne. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavina vaikų kūrybiškumą, smalsumą, 
sensorinius ir taktinius įgūdžius, vaizduotę, 
chemijos žinias 

Kita informacija 
 

Jums reikės: 
Trijų spalvų krepinio popieriaus; 
Dubenėlių; 
Vandens; 
Popierinio rankšluosčio; 
Flomasterių; 
Paprasto spalvoto popieriaus 
 
 
 

 

 

       



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Vaida Grušeckienė 
Darbo pavadinimas „ Pavasarinė pieva“ 
Tikslas 
 

Įsitikinti, kad užlašinus indų ploviklio ant  
riebalų, priverčia pieno molekules judėti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4/5 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į padėklą įpilame pieno, įlašiname kelis 
lašus guašo dažų. Ausų krapštukus 
pamirkome į indų ploviklį ir merkiame į 
pieną.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Stebime, kaip reaguoja indų ploviklis su 
pienu, stebime spalvų judėjimą. Sužinome, 
kodėl mamytės namuose naudoja indų 
ploviklį( nes nuo jo „ pabėga“ riebalai). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Vaida Reizgienė 
Darbo pavadinimas ,,Mažieji gamtos tyrinėtojai“ 
Tikslas 
 

Kasdien tyrinėti gamtą, jos pokyčius, atrasti 
naujų gamtinių medžiagų, jas lyginti, 
skaičiuoti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Daug džiaugsmo vaikams suteikia būvimas 
gamtoje, kurioje slypi gamtos lobiai. 
Stebėdami gyvąją gamtą, mažieji tyrinėtojai 
įgyja daug žinių, naujų potyrių 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Kasdien stebi gamtos pokyčius, atranda 
gamtinės medžiagos ( samanų, akmenėlių, 
pagaliukų, gėlyčių ir kt.), ją tyrinėja, 
skaičiuoja, lygina. Atlieka pateiktas 
užduotis  ir džiaugiasi rezultatais. 

 

                              

 

                               

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Vaida Trakšelė 
Darbo pavadinimas „ Kas gyvena kriauklėje“ 
Tikslas Išbandyti įvairius sraigės pažinimo būdus 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Užduotis skirta:  3-4 metų vaikų amžius. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Lietuvių liaudies išmintis sako „Važiuoja kaip 
sraigė su savo namu“. Diskusija prasidėjo 
klausimais: „Ar matėte sraigę?“, „Kaip ji 
atrodo?“, „Ką žinote apie sraiges?“, „Kuo jos 
minta?“... Vaikai dalinosi savo įspūdžiais. 
Sužinojome, kad sraigės minta daržovėmis ir jas 
reikia rinkti. Aptarę kuo minta sraigės, ar jos 
naudingos žmogui, vaikai žiūrėjo vaizdo įrašą 
„Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su vynuogių 
sraige“. Prisiminė, kad sraigių po lietaus būna 
daugiau, sužinojo, kad sraigės yra moliuskai, 
neturi nei stuburo, nei kaulų ir yra lėtos. 
Paklausiau vaikų „Kaip manote, ar sraigės 
valgomos?‘. Visi vienbalsiai atsakė, kad ne. 
Paaiškinau vaikams, kad pasaulyje yra žinoma 
daugiau nei 80 tūkstančių sraigių rūšių ir tik 
nedidelė dalis yra valgomos, o dar mažiau jų 
auginamos specialiuose ūkiuose. Sužinojus, jog 
sraigės yra valgomos pasipylė  komentarai: 
- „Man nepatinka valgyti sraiges“ 
- „Aš tai ragauti tikrai nenoriu“.  
Vėliau sraiges matavome, didžiausia buvo 6 cm 
ilgio, o mažiausia – 4 cm. Kuomet vaikai pasiūlė 
pažiūrėti ar sraigės išalko, moliuskus vaišinome 
salotų lapais, agurku bei cukinija. Buvo labai 
smagu ne tik stebėti kaip sraigės valgo, bet ir 
kaip sraigės miega bei tuštinasi (vaikai labai 
pastabūs). Meninės veiklos metu ugdytiniai 
vaizdavo šliaužiančias sraiges, jas piešė ant 
balto popieriaus lapo. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdyti gamtą tausojančio elgesio pradmenis; 
Kelti klausimus, tyrinėti, suprasti, tartis 
sprendžiant problemas; 
Gebėti apibūdinti sraigę, išvardinti jos kūno 
dalis ir jų funkcijas; 
  Įvardinti keletą faktų apie jos gyvenimo būdą. 

Kita informacija 
 

Vaikams tai sukėlė daug teigiamų emocijų. Jie 
aktyviai dalyvavo grupės veikloje, atidžiai 
stebėjo, ką sraigės valgo, kėlė hipotezes, per kur 
tuštinsis. Visi vieningai nutarė, kad atšilus orui, 
sraigių ieškosime darželio kieme, o radę jų 
daugiau surengsime sraigių lenktynes. 
Vaikams buvo be galo įdomu klausytis 
pasakojimų apie sraiges, kodėl jos savo 
namukus nešiojasi ant nugaros, kad 
pastebėjusios priešą jos gali tuoj pat nuo jo 
pasislėpti. Sužinojo, kad šie gyvūnėliai mėgsta 
drėgmę ir namukas jas apsaugo nuo išdžiūvimo. 

 



 

                

 

 

                                

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Valentina Kot-Osipian 
Darbo pavadinimas Vitaminų sodelis 
Tikslas 
 

Skatinti vaikus pažinti gamtą, ja domėtis, 
tyrinėti, atrasti, sodinti ir vėliau skanauti 
savo užaugintą derlių. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6-7 m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Veiklos terminas – vasario- balandžio mėn.: 
vaikai sėjo, sodino, laistė, ravėjo piktžoles, 
išaugino daigelius, persodino į didesnius 
vazonėlius ir pqaruošė persodinimui į tikras 
lysves.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Gamtos tyrinėjimo kampelyje pasaulio 
pažinimui. 

 

  

  

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Vida Beleckienė 
Darbo pavadinimas Gurgu gurgu į Kaziuko turgų 
Tikslas Prisiminti lietuvių liaudies amatus. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. 
Trumpas veiklos aprašymas Visą savaitę darbavomės Kaziuko amatų 

dirbtuvėlėse. Išbandėme savo jėgas įvairių 
amatų srityje. Pabuvome kepėjais, puodžiais, 
audėjais. Raitėme riestainius iš sūrios tešlos, 
puošėme keksiukus tortų papuopšimais, 
vėrėme makaroninius karolius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Susipažinti ir išmėginti  lietuvių liaudies 
amatus. 

 

  

                      

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Zita Trakšelienė 
Darbo pavadinimas „Pavasario spalvos“  
Tikslas Pastebėti, atrasti augalus aplinkoje, kuriant jais 

gėrėtis. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Gali atlikti 2 – 7 metų vaikai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai iš pievoje, pamiškėje surinktų žolynų 

kūrė paveikslus. Įvairius augalus dėliojo ant 
lipnios plėvelės. Dirbo draugiškai, tarpusavyje 
tarėsi kur žiedelius prilipinti. Gautu rezultatu 
džiaugėsi. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Atras augalų įvairovę, skaičiuos, atpažins juos, 
mokysis pavadinimų. 

 

 

                     

   

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Vida Juščienė 

Dalyvio el. paštas vidajusciene@gmail.com  
Tikslas 
 

Eksperimentuojant, bendradarbiaujant, kuriant darbelius, 
ieškant informacijos ir atliekant įvairius bandymus – 
išsiaiškinti, iš kur atsiranda vaivorykštė. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

S – veikdami gamtoje stebėjo gamtos reiškinius, aiškinosi, iš 
kur atsiranda vaivorykštė ir kt. 
T – ieškojo informacijos internete, fotografavo, žiūrėjo 
filmuotą medžiagą ir kt. 
E – vaivorykštę konstravo  iš lego, dėliojo dėliones ir kt. 
A – piešė vaivorykštę išbandydami įvairias technikas bei 
pritaikydami informaciją, matytą mokomąjame filmuke.  
M – skaičiavo vaivorykštės spalvas, atliko įvairius bandymus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pateikta medžiaga gali būti naudojama organizuojant 
kasdieninę  vaikų ugdomąją veiklą. 

Kita informacija Naudoti papildomi šaltiniai: 
https://www.youtube.com/watch?v=a1s407sSjYI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Vida Lukošienė 
Darbo pavadinimas ,,Sėju sėklytę“. 
Tikslas 
 

 Tyrinėti augalo sėklas per lupą, sėti į indelius 
ir fiksuoti augimo procesą.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas Priešmokyklinio amžiaus vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vykdamos veiklos 
S mokiniai sėjo sėklas 
T kūrė pasaką su edukacinėmis bitutėmis 
   ,,Bee Bot“ 
E konstravo iš įvairių konstruktorių augalų           
dalis (lapas, stiebas ir t.t.) 
A naudodami įvairias priemones  mokiniai    
lipdė, piešė. 
M mokiniai skaičiavo sėklas, matavo 
augančius augalus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Įgytas žinias mokiniai pritaikys dirbdami  
darže ir sode mokykloje ir šeimoje. Mokomi 
dirbti komandoje, skatinami bendrauti ir 
bendradarbiauti. 

 

   

 



Dalyvio vardas, pavardė Vida Šakienė 
Darbo pavadinimas Velykinis margutis 
Tikslas 
 

Vaikai mokosi kurti ornamentus, derinti 
spalvas, dirbti komandoje, ugdomas vaikų 
kūrybiškumas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Priemonės: vaikų surinkti butelių 
plastikiniai kamštukai. Vaikai kūrė velykinį 
margutį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši priemonė naudojama įvairioms 
veikloms, puiki žaidimų, kūrybos 
priemonė, ryškios spalvos gerina nuotaiką 
bei veikia raminančiai, vaikų kūrybiškumui  
ribų nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Vilma  Kastrickienė 
Darbo pavadinimas „ Gėlytė iš druskos“ 
Tikslas 
 

Pasigaminti ir dažais nuspalvinti druskos 
gėlytę 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Skirtas 3-4 amžiaus vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

1. Ant balto popieriaus lapo nupiešti 
gėlytės kontūrus; 

2. Visą gėlytę gausiai padengti PVA 
klijais. 

3. Ant klijų gausiai pabarstyti rupia 
druska ir leisti išdžiūti; 

4. Nupurtyti druskos perteklių ir su 
pipete ant druskos gėlytės lašinti 
pasirinktus dažus, leisti nudžiūti. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavėja vaikų smulkioji motorika, 
eksperimentavimo įgūdžiai, įtvirtinami 
spalvų pavadinimai, kruopštumas. Veikla 
žadina vaikų domėjimąsi, nes naudojamos 
neįprastos priemonės ir metodai. Vaikai 
patiria kūrybinio proceso džiaugsmą. 

 

                           

                                                       



Dalyvio vardas, pavardė Violeta Pupeikienė 
Rimantė Kazlauskienė 

Darbo pavadinimas Saulutės iš sėklų 
Tikslas 
 

skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, 
kurti, atrasti iš sėklų sukuriamą meną, 
sudaryti sąlygas kūrybinės saviraiškos 
sklaidai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 6 metų  
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ant geltonos spalvos kartono iškirpto 
apskritimo iš pasirinktų įvairių sėklų vaikai 
dėliojo saulutes. Kiekvienas vaikas 
pasirinko norimas sėklas sukūrė skirtingas 
saulutes. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Darbo eigoje lavinama smulkioji motorika, 
STEAM veiklų įgūdžiai, kūrybiškumas. 
Pritaikoma veikloje, kai norima patirti 
atradimo jausmą, kuriant darbelį 
panaudojant sėklas Vaikai akivaizdžiai 
patys pamato, kad sėklas ne tik sėti galima, 
bet ir kurti paveikslus. Su jomis galima 
atlikti matematinius sudėties ir atimties 
veiksmus. 

Kita informacija 
 

Dirbant su sėklomis, vaikai jas geriau 
pažįsta. Vaikai lygino sėklas, dėliojo pagal 
dydį spalvą, skaičiavo.  Visi džiaugėsi savo 
darbo rezultatais.  

 

                   

                                               



Pedagogo vardas, pavardė Violeta Stančikienė 
Darbo pavadinimas Pavasario derlius 

Tikslas 
 

Suteikti žinių apie gamtą, stebėti dygstančias sėklas, o vėliau 
augančius augalus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7m. 
Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 

Pradžioje su vaikais pasodinome  svogūnus- į žemę ir į vandenį 
.Stebėjome , kuris svogūnas greičiau išleis laiškus, vėliau juos 
pjaustėme dėjome ant duonos ir valgėme. Paskui vaikai atsinešė 
pipirmių ir ridikėlių sėklų, kas patys vaikai subėrė į žemę ir laistė, 
stebėjo kada pradės sudygti ir užaugti .Pipirmes jau suragavome 
kaip prieskonių žolelę , o ridikėlių derliaus laukiame. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai daugiau supranta apie augalų augimą, mėgsta stebėti ir 
tyrinėti juos ir jų augimo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Zita Komičienė 
Darbo pavadinimas ,,Rieda rieda kiaušinukas“ 
Tikslas 
 

Išsiaiškinti, iš kur atsiranda kiaušinis, 
eksperimentuoti su virtu ir žaliu kiaušiniais, 
gaminti užtepėles. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 m. vaikai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Žiūrinėdami paveikslėlius  vaikai aiškinosi, 
diskutavo iš kur atsiranda kiaušinis, kas jo 
viduje (virto ir žalio), Atliko eksperimentus 
merkdami žalią ir virtą kiaušinius į 
paprastą, bei sūdytą vandenį, actą, dažė 
kiaušinius natūraliais, įvairių spalvų dažais. 
Lupo, pjaustė virtus kiaušinius ir gamino 
užtepėles sumuštiniams. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla prieinama pagal vaikų amžių, vaikai 
mokomi atsargiai elgtis su kiaušiniu, pjauti 
su peiliu. 

Kita informacija 
 

Nors pagal programą vaikams dar 
nerekomenduojama naudotis peiliais, tačiau 
atsižvelgiant į grupės vaikų įgūdžius, 
vaikams puikiai sekėsi pjaustyti. 

 

 

             



Dalyvio vardas, pavardė  Ramunė Kumpienė 
Darbo pavadinimas „Jei nesaugosi Žemės“ 
Tikslas 
 

Skatinti vaikus tausoti Žemę: rūšiuoti 
šiukšles, saugoti medžius, upes, ežerus ir 
pan. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

1 stiklinė vandens 
2 stiklinės krakmolo 
Taip paruošiamas tirpalas į kurį pipete 
lašinami dažai. Šiame tirpale dažai 
nesimaišo-nesusilieja, kol neišmaišome 
patys. 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Visą savaitę buvo kalbama kodėl, kaip 
reikia tausoti mūsų planetą. Vaikai žiūrėjo 
mokomuosius filmukus, matė kaip atrodo 
žemė iš kosmoso, atlikus bandymą buvo 
aptarta, kokia Žemė bus jei jos netausosime. 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Skaistė Momkuvienė 
Darbo pavadinimas Gėlių šalies atradimas 
Tikslas Kurti paveikslą iš spalvotos druskos 
Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metų 
Trumpas veiklos aprašymas Vaikai maistiniais dažais dažo druską. Beria 

iš spalvotos druskos paveikslus. 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai dažydami druską atpažįsta spalvas. 

Berdami atpažįsta įvairius reiškinius. 
 

 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Asta Vaišnorienė 
Darbo pavadinimas Aš auginu 
Tikslas Sužinos ko reikia, kad iš sėklos išaugtų 

daigelis 
Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metai 
Trumpas veiklos aprašymas Į paruoštą žemę vaikai beria krapų sėklas, 

žirnius, svogūnus merkia į indą su vandeniu. 
Padeda saulėtoje vietoje, kasdien laisto, stebi 
kaip dygsta augalai. Vieno indelio nelaisto, 
niekas neišdygo. Kodėl? 

Kaip pritaikyti vaikų ugdymui Vaikai sužinos, kad augalams reikalingas 
vanduo. 

  
 

                         

 

                                          



Dalyvio vardas, pavardė 
 

Asta Sirvydienė 

Darbo pavadinimas 
 

„Nevalgomi ledai“ 

Tikslas 
 

Atlikti eksperimentą. Stebėti išgautas spalvas, 
jas įvardyti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3 - 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į tris indelius įpilame vandens. Vandenį 
nudažome: geltona, raudona, mėlyna (guašu 
arba valgomais dažais).  Kiekvienas vaikas 
pasiruošia po indelį. Į jį įsipila du trečdalius 
vandens. Ant viršaus užpurškiama skutimosi 
putos. Vaikai nuspalvintą vandenį pipetėmis 
lašina ant „ledų“ porcijos. Stebi kaip spalvos 
susilieja, kokios spalvos gaunasi. 
 

 

 

    

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

 
 
Pedagogo vardas, pavardė 

 
 
Vilija Kumpienė 

Darbo pavadinimas „Pavasariu džiaugiasi ir gyvūnai“ 
Tikslas 
 

 Prisiminti metų laikų seką, suteikti 
vaikams kuo daugiau žinių apie pavasarį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 -4 METŲ VAIKAMS. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Aplikuoti ne tik gamtą, bet ir pavasariu 
besidžiaugiančius gyvūnus iš įvairių sėklų, 
kruopų, žirnių. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pagal temą vaikai pasirenka kokia menine 
priemone perteiks savo darbelį.                                                                    

Kita informacija 
 

Vaikai mokomi darbelį atlikti iki galo, 
susitvarkyti savo darbo vietą, švariai 
nusiplauti rankas. 



Pedagogo vardas, 
pavardė 

Inga Jonuškienė 

  
Įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Drąsučių mokykla 

 
Darbo pavadinimas 
 

Verbos iš kankorėžių. 
 
Geometrinės figūros iš augalų 
 

Tikslas 
 

Lavinti  smulkiąją motoriką, susipažinti su įvairiais augalais, juos 
pritaikyti geometrinėms figūroms. Iš kankorėžių pasigaminti verbas. 
 

Kokio amžiaus vaikams 
skirtas 
 

3-6 m.  

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

Pirmiausia ant lapo nusipiešė geometrines figūras, paskui vaikai ieškojo 
augalų formų, kurie atitiktų nupieštas figūras.  
Kankorėžius rinkome miškelyje, juos džiovinome, tuomet su guašu 
piešėme su guašu. 
 

Kaip pritaikoma vaikų 
ugdymui 
 

Mokosi derinti spalvas, geometrines figūras 

                            

 


