
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEAM VEIKLOS 
VASARĄ 

Tauragės lopšelio-darželio 
,,Ąžuoliukas“ mokytojos Indrė 

Rusteikienė ir Ramunė Kumpienė 



 

Dalyvio vardas, pavardė Alytė Knizikevičienė 
Darbo pavadinimas ,,Spalvotos gėlės,, 
Tikslas 
 

Stebėti, kaip vanduo kyla augalo stiebu iki 
žiedo ir jį nudažo, kaip kinta žiedai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Po vieną baltų gvazdikų  gėlę pamerkiame 
į indelį, prieš tai įpjovę gėlės stiebą. Po to į 
kiekvieną vazelę įpilame skirtingų spalvų 
maistinių dažų - šiek tiek kantrybės ir jau 
netrukus gėlės nusidažys neįprastomis 
spalvomis. Greičiausiai gvazdiką nudažo 
mėlyna spalva. 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Asta Karasevičienė 
Darbo pavadinimas „Plaukiam į vasarą“. 
Tikslas Vaikų kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo 

ugdymas, džiugių emocijų suteikimas. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Darbelius atliko 4 – 7 m. vaikai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vasara – pats nuostabiausias metų laikas, kai 

vanduo gali suteikti mums didelį malonumą ir 
džiaugsmą. Po ilgų pokalbių ir diskusijų su 
vaikais, vasaros veiklai pasirinkome 
„plaukimą su baidarėmis“. „Baidares“ 
pasidarėme iš putplasčio, „irkluotojus“ 
nusilipdė iš plastilino. Visą tai plukdėme 
nestandartiniame „baseinėlyje – ežerėlyje“, 
kuris vaikams suteikė dar daugiau žavėsio. O 
koks ežerėlis be vandens augalų? 
Pasivaikščiojus po pievelę ar darželį, radome 
įvairiausių gėlyčių, kurios labai papuošė mūsų 
„ežerėlį“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikams smagu padiskutuoti apie vandens 
sporto šakas, labai patiko filmukas apie 
baidarių sportą, todėl nusprendėme visą tai 
išbandyti ir patys. Įdomu buvo stebėti įvairių 
dydžių ir spalvų nulipdytus žmogeliukus, 
vaikai dalinosi įspūdžiais, juos lygino, 
matavo. Braidžiodami po pievelę, vaikai rinko 
augalus, juo aptarė, apibūdino, įvardino jų 
spalvas. 

 
 

 



Pedagogo vardas, pavardė Asta Tamošauskienė 
Darbo pavadinimas ,,Skaičiai pajūry‘ 
Tikslas 
 

Lavins pažinimo įgūdžius,  supratimą apie 
skaitmenis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Priešmokyklinio amžiaus 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Skaičių trafaretas, pajūrio smėlis, 
akmenukai 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Įtvirtinti skaitmenų pažinimą 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Aušra Kutniauskienė 
Darbo pavadinimas ,,Linksmieji paukšteliai“ 
Tikslas 
 

Tyrinėti, atrasti, išbandyti, kurti, patirti 
gerų emocijų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Kūrėme paukštelius. Mums prireikė 
spalvoto popieriaus, plastikinių šiaudelių, 
klijų, žirklių. Iš popieriaus iškirpome 
apskritimus ir dar ketvirtį apskritimo. Tada 
suklijavome kūgius. Iš spalvoto popieriaus 
padarėme šiaudelius, vieną jų galą 
sukarpėme ir priklijavome prie kūgių. Iš 
spalvoto popieriaus iškirpome  
stačiakampius ir priklijavome ,,sparnelius“. 
Sukurtus paukštelius uždėjome ant 
šiaudelių, pūtėme pro šiaudelius, 
skraidenome. Stebėjome, matavome, kurio 
paukštelis toliausiai nuskrido. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai tikslino ir tobulino smulkiuosius 
rankų, riešo judesius, matavimo, 
skaičiavimo įgūdžius, įtvirtino geometrines 
figūras: apskritimą, stačiakampį, erdvinę 
figūrą kūgį. Vaikai gali žaisti, tobulinti, 
kurti paukštelius.  

Kita informacija Patyrė gerų emocijų. 
 
 
 
 
 

               

              
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Birutė Raudienė 
Darbo pavadinimas Tema ,,Žiedų takeliu“ 

Tikslas 
 

Skatinti vaikų 
kūrybiškumą,vaizduotę,fantaziją. Patirti 
malonų pojūtį su gamta. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3 – 4 m.ugdytiniai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Žaidybinės veiklos metu vaikai tobulino 
sakytinę kalbą, skaičiavimo įgūdžius, 
įtvirtino spalvų pažinimą. Panaudotas 
priemonės iš gamtos (nudžiūvusios medžių 
šakelės) skatinančios veikti, 
tyrinėti,skaičiuoti. 

 Savo kūrybiniais darbeliais vaikai papuošė 
lauko aplinką. Vaikai domėjosi aplinka, 
lavino gamtos pažinimą. meninius 
gebėjimus 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavėja smulkioji, stambioji motorika, 
sakytinė kalba, skaičiavimo įgūdžiai, 
gamtos pažinimas vasarą. 

 
 

                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Daiva Narkevičienė 
Darbo pavadinimas ,,Vaikystė skrieja drugeliu‘‘ 
Tikslas Tobulinti vaikų gebėjimus tyrinėjimo bei 

kūrybiškumo srityse 
Kokio amžiaus vaikams skirta Veikla skirta 4 - 5 metų amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Ugdytiniai domėjosi druskos ir cukraus 

savybėmis, jas lygino, išskyrė panašumus ir 
skirtumus; ypač susidomėjo pasiūlymu 
tarkuoti spalvotas kreideles ir maišyti jas su 
druska ir cukrumi; samprotavo apie tai, ką 
atrado;  išradingai, neįprastai naudojo 
turimas medžiagas kūryboje (spalvotą druską 
ir cukrų, gamtinę medžiagą); kūrė savitai: 
džiaugėsi veikimo procesu ir rezultatu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Tyrinėdami vaikai geba pritaikyti jau turimą 
žinių bagažą, samprotauti ir sužinoti naujus 
dalykus, kūrybiškai mąstyti kuriant ir 
atrandant. 

 
 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



 
Dalyvio vardas, pavardė Dalia  Ginkienė 
Darbo pavadinimas „ Vabalai – tabalai“ . 
Tikslas 
 

  Siekti, kad vaikas domėtųsi pievos 
gyvūnėliais: įvairiais vabzdžiais, stengtųsi 
kuo daugiau jų pažinti ir nusakyti jų 
skirtumus, pagrindines savybes... 

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

Su vaikais per padidinamąjį stiklą lauke, 
pievelėje stebime įvairius vabaliukus, 
skubančias skruzdėlytes, drugelius ir t.t.   
Grupėje vaikai, lupos pagalba  stebi atneštas 
sraiges, vapsvas, kurios uždarytos  
indeliuose.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši steam veikla žadina vaikų domėjimąsi 
įvairiais vabalais - vabzdžiais, tiek 
skrendančiais, tiek ropojančiais, geresnį jų 
pažinimą, suvokimą, kad juos lengviausia 
pamatyti ir surasti galima vasarą. 

Kita informacija 
 

Vaikai įgyja daugiau žinių  apie ropojančius 
įvairius gyvius, pamato juos iš arti..... 

 
 

                        



Dalyvio vardas, pavardė Dalia Šimkienė 
Darbo pavadinimas Smėlio pilys. 
Tikslas 
 

Pagilinti žinias apie smėlio savybes, ugdyti 
kūrybiškumą, lavinti pasakojamąją kalbą. 

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

1. Pokalbis apie smėlio savybes: 
birus, sausas, drėgnas. 

2. Smėlio laistymas vandeniu.  
 

3. Pilių statymas, puošimas. 
 
4. Vaikų pasakojimai, kaip statė, 

kas  jose gyvena... 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikų pažintiniam- patirtiniam, kūrybiniam 
ugdymui. 

Kita informacija 
 

Vaikai susipažino, tyrinėjo, kūrė, pasakojo, 
patyrė džiugių emocijų. 

 
 

 



Dalyvio vardas, pavardė Danguolė Januškaitienė 
Neringa Bulevičienė 

Darbo pavadinimas Mano saulės laikrodis 
Tikslas 
 

Tyrinėti, pažinti savo kūno galimybes 
gamtoje, suvokti laiko: ryto, vidurdienio, 
vakaro sąvokas, saulės įtaką laiko tėkmei ir 
žmogui ir gamtai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-7 metų ir vyresniems 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Kreida nupieštas apskritimas saulėtoje 
vietoje. Bet kas (vaikas, suaugęs) atsistoja į 
apskritimo vidurį tam tikrą valandą (8.00, 
9.00, 10.00 ir t.t.) Kitas vaikas ar 
pedagogas, nubrėžia jo šešėlyje rodyklę nuo 
kojų iki viršugalvio. Stebime ir matuojame 
kaip keičiasi rodyklės ilgis visos dienos 
metu, palyginame su vaiko ūgiu. Vaikai 
labai aiškiai pamatė kada šešėlis trumpas, o 
kada labai ilgas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Mokėmės matuoti, brėžti, skaičiavome, 
lyginome. Labai įdomu, nes kiekvienas gali 
turėti savo „Saulės laikrodį“ 

Kita informacija Veikla gali vykti tik lauke ir saulėtą dieną. 
 
 

 
 



 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Dovilė Norvaišaitė 

Darbo pavadinimas 
 

„Mažieji archeologai“ 

Tikslas 
 

Lavinti smulkiąją motoriką, pažinimą, tyrinėjimą. Patirti 
geras emocijas, atradimo džiaugsmą, bendradarbiavimą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

2-3m. 

Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

Vaikai  kastuvėliai, griebliukais ieško smėlyje paslėptų 
akmenukų. Juos deda į vieną, bendrą indą. Akmenis 
išsijoja, nuplauna, ieško skirtumų (dydžio, svorio ir tt.).  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Norint daugiau laiko praleisti lauke vasaros metu. 
Įvairesni ir įdomesni žaidimai, ieškant, atrandant, 
tyrinėjant. Surastus akmenėlius galima nudažyti, 
išmarginti. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pedagogo vardas, pavardė Erika Ramanauskienė 
Darbo pavadinimas ,,Vasaros staigmenėlės‘‘ 
Tikslas 
 

Vaikų aplinkos pažinimui, tyrinėjimui ir 
kūrybiškumui ugdyti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikučiai susipažino su smėlio ir įvairių aplinkoje 
esančių augalų savybėmis. Smėlio dėžėje dėliojo 
įvairius augalėlius, kuriuos dengė spalvotais 
plastikiniais lakštais ir visa tai slėpė užkasdami 
smėliu. Pasirinktas draugas atsargiai nuvalydamas 
smėlį  rasdavo jam skirtą staigmenėlę.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

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

 
 

 



 
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Gražina Petrikauskienė 
Darbo pavadinimas ,,Vabalai, vabaliukai„ 
Tikslas 
 

Susipažins su gamtoje gyvenančiais 
vabaliukais, išmoks naudotis mikroskopu. 

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

Išvykoje į Taurų parką vaikai miške stebėjo  
vabaliukus. Per padidinamąjį stiklą 
tyrinėjo , kaip atrodo skruzdės, boružės ir 
kiti vabaliukai. Skaičiavo kojytes, 
taškiukus, sparniukus. Piešė, džiaugėsi savo 
ir kitų draugų darbeliais. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Stebi vabalus, augalus. Mokosi naudotis 
mikroskopais, padidinamaisiais stiklais. 
Skaičiuoja, lygina didesnis-mažesnis, 
nusako spalvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pedagogo vardas, pavardė  Violeta  Stančikienė 
Darbo pavadinimas Saulė ir spalvos 

Tikslas 
 

Suteikti žinių apie saulės šviesą, šešėlių žaismą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vasaros metu yra daug saulės, todėl ilgai būnant lauke išnaudojame 

visas erdves ir konstruktorius nešamės į lauką. Su Tilla magnetiniu 
konstruktoriumi vaikai labai mėgsta žaisti , todėl lauke statydami 
įvairius statinius vaikai galėjo stebėti kaip saulės spinduliai meta 
spalvinius šešėlius, kada šešėlis ryškesnis ( kai šviečia saulė ar kai 
yra debesys), kokios spalvos intensyviau matosi.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Skatina vaikų kūrybiškumą, gebėjimą konstruoti, žaismą 
spalvomis, turtinti žinias apie gamtą. 

 Labai smagi ir kūrybiška vaikų veikla. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Vaičiulienė 
Darbo pavadinimas Stebuklingi akmenukai. 
Tikslas Smulkiosios motorikos lavinimas 

tyrinėjant akmenukus. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Vaikai 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Gr. Braškytės auklėtoja (atvežė akmenukų 
iš šiaurės jūros) su vaikais išmokome, kad 
net žaidžiant su akmenukais yra begalė 
įdomių žaidimų. Tyrinėjome akmenukų 
skirtingas formas, dydžius, skirtingas 
spalvas ir išmargintus ornamentus, 
sužinojome jog jūros akmenukai tokie 
švelnūs ir plokšti, nes juos jūra nugludina. 
Taip pat vaikai statė bokštus, bandė sudėti 
įvairias kompozicijas, skaičiavo, vėliau 
visi bendrai dėjome vieną kompoziciją - 
gėlytę. Veikla buvo smagi, nauja, dar 
neatrasta ir neištyrinėta. O pabaigoje 
auklėtoja atsinešus vandenų ko užpylė ant 
akmenukų. Kiek buvo džiugių vaikų 
emocijų. O tada ir dar vienas atradimas, 
akmenukai pakeitė spalvas, sužibo.... Vaikų 
akytės tiesiog spindėjo. Jie vėl iš naujo 
galėjo apžiūrinėti kiekvieną akmenuką. 
Šioje veikloje vaikai patyrė daug teigiamų 
emocijų, patyrė atradimų ir pažinimo 
džiaugsmą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Gamtos pažinimas, sakytinė kalba, meninė 
raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas, 
eksperimentavimas. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Pedagogo vardas, pavardė Marijona Gečienė 
Darbo pavadinimas Sraigė iš arčiau 
Tikslas 
 

Tikslas, kad vaikai eksperimentuotų, 
tyrinėtų ir sužinotų apie šliaužiančius 
gyvūnus. 

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

Vaikai su tėveliais namuose prisirinko 
sraigių, kurias atsinešė į darželį. Lauke 
tyrinėjome jų sandarą, spalvą, aiškinomės, 
kad šliužai turi namučius, ūselius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Plečiamas vaikų akiratis tyrinėjant 
gyvūnus. 

 
 
 
 

               
 



 
 
 

Pedagogo vardas, pavardė Laimutė Rasalskienė 
Darbo pavadinimas „Piešimas ant pieno“ 
Tikslas 
 

Lavinti vaikų smalsumą, nuostabą, 
vaizduotę, smulkiąją motoriką, rankų-akių 
koordinaciją. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Eksperimentą atliko 4-5 metų amžiaus 
vaikai, tačiau jį gali atlikti tiek jaunesnio, 
tiek vyresnio  amžiaus vaikai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į pieną mažais lašeliais lašinome dažus. 
Lašinome po visą lėkštę, kad neliktų baltos 
spalvos. Kai  prilašinome, mirkėme ausų 
krapštuką į indų ploviklį ir juo baksnojome 
į dažus piene. Galima baksnoti trumpais 
judesiais įvairiose vietose arba tiesiog 
įbesti į vidurį ir laikyti - gaunasi kiek 
kitoks, bet  nuostabus rezultatas.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikams labai patiko, o kartu 
pasiaiškinome, kaip indų ploviklis padeda 
išplauti riebaluotas lėkštes. 

Kita informacija 
 

Eksperimentui su pienu reikėjo: pieno, 
dažų (naudojome kiaušiniams dažyti 
dažus), indų ploviklio, ausų krapštukų, 
vienkartinių lėkščių, pipečių. 

 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Jolanta Velykienė 
Darbo pavadinimas „Gėlytė“ 
Tikslas 
 

Suteikti vaikams galimybę išgyventi 
kūrybos džiaugsmą formuojant įvairias 
kompozicijas iš akmenukų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-4m. vk. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ugdytiniai rinko akmenėlius, iš jų sudėliojo 
gėlytę ir guašu nuspalvino ją. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Buvimas gamtoje vaikams suteiks daug 
džiaugsmo. Stebėdami gyvąją gamtą jie įgis 
daug žinių, naujų potyrių. Kasdien 
stebėdami  gamtos pakitimus, atras gamtinę 
medžiagą  (akmenėlius, kankorėžius, 
šakeles ir  kt.), tyrinės, skaičiuos, lygins, 
spalvins. Atliks  pateiktas užduotis, 
džiaugsis rezultatais. Vaikų rankose atgis  
akmenukai, jie taps augalais,  gyvūnais,  ir 
kt. 

 
 

     
 



Pedagogo vardas, pavardė Daina Dobrovolskienė, Aistė Aleknavičiūtė 
Darbo pavadinimas „Baltijos jūra 
Tikslas 
 

Ar galima pasidaryti naminį plasteliną 
vasarą iš smėlio? 

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

Esame prie jūros ir neturime plastelino, o 
taip norisi lipdyti. Bet juk galime pasidaryti 
plastelino iš smėlio. Jei norime sukurti jūrą, 
mums reikės ir mėlyno plastelino. Vieną 
gabalą paliekame naturalios spalvos, kitą 
gabalą maistiniais dažais nudažome 
mėlynai.  Vaikams buvo duota įvairiausių 
kriauklyčių ir akmenukų. Darbas vyko 
grupelėmis ant šviesos stalų. Rezultatai 
nuotraukose. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavina smulkiąją motoriką,ugdomas 
kūrybiškumas 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Elena Konteinienė 
Darbo pavadinimas ,,Šulinėlis“ 
Tikslas Lavinti smulkiąją motoriką 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Stebėjome smėlį, sutarėme kasti šulinį. 
Iškasę -  matavome gylį  sprindžiais. 
Pylėme ir skaičiavome kiek indelių vandens 
tilps į kiekvieno vaiko šulinėlį. Kokios 
spalvos vanduo šulinyje, kodėl? 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavinama pažintinė, komunikavimo ir 
meninė kompetencija 

 
 
 

 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Babinskienė 
Darbo pavadinimas Nusiauk batus ir pajusk žolynų galią... 
Tikslas Patirtinis ugdymas per pojūčius gamtoje. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 ir vyresniems 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Kūno pažinimas ir tyrinėjimas. Pėdučių 
mankšta gamtoje. Įvairių paviršių lytėjimas 
ir pojūčių aptarimas skatinant kuo daugiau 
išreikšti save per emociją ir kalbą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Kiekvieno mokytojo interpretacija. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Ilona Juodienė 
Darbo pavadinimas „Laivelių plukdymas“ 
Tikslas Stebėti, kuris laivelis plauks greičiau. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Priemonės: liniuotė, pieštukas, popierius, 
kartonas, pieno butelio kamštelis, kamštinio 
medžio kamštis, ledų pagaliukai, klijai, 
spalvoti pieštukai, žirklės, vanduo, folija, 
kibiras skirtas smėliui. 
Eiga: Liniuotės pagalba nusibraižė trikampį 
ir iškirpo. Gavosi laivo burė, kurią vaikai 
nuspalvino, pritvirtino prie pagaliuko. 
Paruoštą burę pritvirtino prie plastikinio 
butelio kamštelio. Taip pasigamino laivelį.  
Iš folijos pasidarėme upelį, kuriame 
plukdėme pasigamintus laivus. Pripilame 
vandens ir plukdome laivelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai stebėjo, kaip plaukia laiveliai, kuris 
plaukia greičiau, lėčiau. 
Diskutavome, ką reikia daryti, kad vaikų 
buriniai laiveliai plauktų greičiau, kad 
nesustotų, kodėl laivelis plaukia? 
Su vaikais išsiaiškinome, kad pučiant vėjui  
arba jį pučiant šiaudelio pagalba susidaro 
vėjas, kuris leidžia geriau laiveliui judėti. 

Kita informacija 
 

Vaikai patyrė atradimų ir patyrimo 
džiaugsmą, daug gerų teigiamų emocijų. 

 
 

                    
 



Dalyvio vardas, 
pavardė 

Indra Venckienė 
 

Darbo 
pavadinimas 
 

Laiveliai. Skęsta ar plaukia? 

Tikslas 
 

Skatinti vaikus kurti  įvairius laivelius panaudojant įvairias priemones, ir 
pastebėti, iš kokių medžiagų laiveliai skęsta, o kokie plaukia.  

Kokio amžiaus 
vaikams skirtas 
 

5-6 m. 

Trumpas veiklos 
atlikimo 
aprašymas 
 

Vaikai gamino laivelius iš įvairių medžiagų: kempinėlių, jogurto indelių, 
akmenukų, kriauklelių, kamštukų, panaudodami plastelino gabalėlį, medinį 
pagaliuką bei ”bures” – iš popieriaus skiaučių. Įpylėme vandenį į dubenį,  
įdėjome pagamintus laivelius ir stebėjome.  Padarėme išvadas, kad 
vandenyje lengvi laiveliai plaukia, o sunkūs skęsta. 

Kaip pritaikoma 
vaikų ugdymui 
 

Lavėja smulkioji motorika, ugdomas kūrybiškumas, mokosi daryti išvadas. 

Kita informacija 
 

Veikla vyko „Žuvyčių“ priešmokyklinėje grupėje. 

 
 

 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Dzindzalietienė 
Darbo pavadinimas „Ieškome drugelių“ 
Tikslas 
 

Sudominti vaikus tyrinėti gamtą, pajusti, 
pamatyti jos grožį, bei įtvirtinti teorines 
žinias. 

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

Vaikai susipažino teoriškai su drugeliais. 
Pagal mokomąjį filmuką piešė 
savarankiškai jį. Kirpo trafaretus, kad 
trafaretas būtų tvirtesnis dėjo į 
permatomas įmautes. Lopšelio-darželio 
teritorijoje vaikai ieškojo drugelių: gėlių 
darželiuose, medeliuose, žolėje, 
sveikatingumo takelyje. Rinko pačius 
gražiausius atvaizdus, gėrėjosi vaizdais. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Per patirtį, eksperimentuojant, dalyvaujant 
procese, atlikdami ir gaudami rezultatus 
vaikai patyrė daug gražių akimirkų. 
Piešdami ir kirpdami tobulino smulkiosios 
motorikos įgūdžius.  Įtvirtino teorines 
žinias, pajautė gamtos grožį. 

Kita informacija 
 

Vaikai gėrėjosi savo ir draugų trafaretais, 
rinko patį gražiausią. 

 

 



 

 
 

 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Liucija Sadauskienė 
Darbo pavadinimas Vasaros puokštė 
Tikslas 
 

Ugdyti gamtos pažinimą, lavinti smulkiąją 
motoriką, akių rankų koordinaciją. 

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

Su vaikais skiname kartu gėlytes, aptariame 
jų spalvas, pauostome. Sužinome, kad gėlės 
auga pievoje, jos kvepia, būna skirtingų 
formų bei spalvų. Nuskintas gėlytes 
bandome sudėti į puokštę kartone. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai skindami susipažįsta su gamta, jos 
įvairove. Mokosi išrinkti tik gėlytes. Lavina 
smulkiąją motoriką jas rinkdami, o vėliau 
kišdami į nedideles, paruoštas  skilutes. 
Jaučiasi savimi patenkinti, kai užbaigią 
darbą. 

 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Čėsnienė 
Darbo pavadinimas „Gėlių vainikai ir apyrankės“ 
Tikslas 
 

Rinkti įvairias lauko ir darželio gėles, 
žolynus, iš jų sudėlioti pasikartojantį raštą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Skirta 4 – 7 metų vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai lauke renka įvairių rūšių gėlių žiedus, 
kitus žolynus, derindami spalvas dėlioja 
pasikartojantį raštą, kurį priklijuoja ant 

lipnios plėvelės ir popieriaus. 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veikla lavina smulkiąją motoriką, 
kūrybiškumą, dėmesį, atmintį, skatina 

vaikus rinkti ir derinti įvairius augalus pagal 
spalvą, dydį, formą, įsiminti jų 

pavadinimus, skirti juos pagal kvapą bei 
augimo vietą. Kaitaliojant gėles bei jomis 

improvizuojant galima sukurti daug 
skirtingų gėlių – žolynų spalvų ir raštų 

variacijų. 
Kita informacija 
 

Karūnų ir apyrankių komplektus mergaitės 
vėliau papildė ornamentuotais diržais. Kai 

kurie berniukai įsitraukė į veiklą ir išmėgino 
karžygio skydo ir riterio šalmo puošybą, 

panaudojant šią techniką.  

 
 
 

             
 

           
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Janina Grigalaitienė 
Darbo pavadinimas Žiūronai 
Tikslas Pasigaminti žiūronus. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 m. 
Trumpas veiklos aprašymas Vaikai apklijavo spalvotomis juostelėmis du  

ritinėlius nuo tualetinio popieriaus. Po to tarp 
šių, papuoštų ritinėlių, auklėtojos pagalba, 
įklijavo plastikinį butelio kamštelį.Taip 
pasigamino žiūronus.  Įvėrus juostelę į 
žiūronų galus, lengvai galėjo juos užsidėti ant 
kaklo. Džiaugėsi savo darbu. Gyrėsi vienas 
kitam. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Kūrybiškai žaisti. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Jūratė Narbutienė 
Darbo pavadinimas 
 

Grupės STEAM projektas ,,Mes tyrinėjame 
vaivorykštę‘‘(2021- 06- 07- 2021- 06- 18). 

Tikslas, uždaviniai 
 

Tikslas: 
Skatinti vaikus domėtis vaivorykštės 
atsiradimu gamtoje, jai atsirasti būtinomis 
gamtos sąlygomis                                                                                                         
Uždaviniai: 
1. Skatinti vaikus aktyviai veikti tyrinėjant 
vaivorykštę gamtoje                                                                                                          
2.Supažindinti vaikus su vaivorykštės 
spalvomis, jų seka         
3.Mokyti vaikus išgauti vaivorykštę 
dalyvaujant įvairiose tyrinėjimo ir 
eksperimentavimo veiklose                                                                                                    

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

Grupės ugdytiniai nuo 2021-06-07 
dienos iki 2021- 06- 18 dienos 
dalyvavo grupės STEAM projekte 
,,Mes tyrinėjame vaivorykštę‘‘. Vaikai 
bendravo ir dalinosi įspūdžiais apie 
vaivorykštę. Vieni kitiems pasakojo 
kaip ji atrodo, kokios jos spalvos, kaip 
jos joje yra išsidėsčiusios, kokia ji 
graži, kokios ji formos, kada ji 
atsiranda. Visiems tai buvo smalsu ir 
įdomu išgirsti ir sužinoti. Vaikai 
dalyvavo keliose tyrinėjimo ir 
eksperimentavimo veiklose išgaunant 
vaivorykštę dirbtiniu būdu.                          
Pirmoji veikla ,,Vaivos juosta 
Nemune‘‘ . Vaikai išgavo vaivorykštę 
iš popierinio rankšluosčio lapelio jos 
abu galus nuspalvinus vaivorykštės 
spalvomis ir abejus galus pamerkus į 
vandens pripildytus indelius. Taip 
vaikai stebėjo akimirksniu 
pasirodančias ir susiliejančias 
vaivorykštės spalvas, kurios labai 
sužavėjo vaikų vaizduotę.                                              
Antroji veikla ,,Šviečiantis diskas‘‘. 
Vaikai pripildė peršviečiamą stiklinį 
indą vandeniu ir jame pamerkė 
kompaktinį diską. Šiek tiek kilstelėję jį 
iš vandens, vaikai į jį švietė 
žibintuvėliu ir sienoje stebėjo 
atsirandančias vaivorykštės spalvas. 



Vaikai vardino, kokias atsispindinčias 
nuo disko spalvas jie pamatė sienoje.                                                                                         
Trečioji veikla ,,Kuriu vaivorykštę‘‘. 
Vaikai karpė krepinio popieriaus 
juosteles, jas paeiliui klijavo popieriaus 
lape taip sudėliodami vaivorykštę pagal 
jos spalvų seką. Vaikams labai patiko 
spalvinga veikla, jie žavėjosi savo ir 
draugų darbeliais.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai įgis žinių apie vaivorykštės 
atsiradimą, jai atsirasti būtinas gamtos  
sąlygas. Taip pat vaikai pakartos ir įtvirtins 
spalvų pavadinimus, įsimins vaivorykštės 
spalvų išsidėstymą- seką. Ugdytiniai įgis 
tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžių 
dirbtiniu būdu išgaunant vaivorykštę grupės 
aplinkoje.  

Kita informacija 
 

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

 
 

                 



Dalyvio vardas, pavardė Kristina Černiauskienė 
Darbo pavadinimas „Plauk, upeli!...“ 
Tikslas 
 

Supažindinti su vandens savybėmis ir jo 
panaudojimo galimybėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Bet koks amžius, su suaugusiųjų pagalba 
tinka ir nuo ankstyvojo amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Iš smėlio suformuokite žemėjantį kelią, jį 
padenkite folija. Pakvieskite vaikus iš 
pasirinktų priemonių sukurti savo laivelius, 
puikiai tiks lauke rastos medžio žievės, 
augalai. Galite vaikus suskirstyti 
grupelėmis po du arba po tris kurti laivelius. 
Padėję laivelį pilkite vandenį, -laivelis 
plauks žemyn upe.  Būtinai išbandykite, 
kaip plaukia laiveliai, pagaminti iš skirtingų 
medžiagų. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Smagus žaidimas, tyrinėjimas, stebėjimas 
esant šiltai vasaros dienai. 

Kita informacija 
 

Diskusiniai klausimai: 
Kokias žinai Lietuvos upes? Iš kur upės 
išteka ir kur jos suteka? Koks laivelis 
plaukė? Kodėl? Koks laivelis skendo ar 
stovėjo vietoje? Kodėl? Ko reikia, kad 
laivelis plauktų upe? Kokią kitą medžiagą 
galima panaudoti vietoje folijos upei 
pagaminti? Ką naujo sužinojai 
įgyvendindamas šį STEAM iššūkį? Kur 
naujas žinias galėtum panaudoti? 

 

                                 
 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 
Darbo pavadinimas STEAM veikla „Vabaliukai mūsų kieme“ 

Tikslas 
 

Domėtis kieme gyvenančiais vabaliukais, 
stengtis jų nebijoti. 

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

Kas gyvena pievoje, šalia mūsų? Aš  bijau 
vorų... 

Aptarėme, kaip galėtume sužinoti, kas gi 
gyvena mūsų pievose. Stebėjome trumpus 
filmukus apie vabaliukus. Ir nutarėme jų 
paieškoti pievoje. Vaikai greitai rado 
įvairių vabaliukų, siuntė ir tėveliai 
nuotraukas, nes vaikai pasakojo apie tai, ką 
sužinojo.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Po gyvenimiškos patirties, palietimo, 
stebėjimo - vaikai vandeniu piešė 
vabaliukus...  

Kita informacija 
 

Veikla inicijuota dėl to, kad dažnai vaikai 
bijo vabaliukų.  

 



             
 

    



Dalyvio vardas, pavardė Simona Šatkuvienė 
Darbo pavadinimas „Vasaros spalvos“ 
Tikslas 
 

Leisti vaikams interpretuoti ir ugdyti vaikų 
estetinį suvokimą. 

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

Ant tvoros pakabinama balta paklodė. 
Pasiruošiame vandens purkštukuose 
maistinių dažų ir vandens mišinį. Leidžiame 
vaikams stebėti aplinką, jos spalvas ir viską 
perteikti ant baltos paklodės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdant vaikų estetinį suvokimą. 
Kita informacija 
 

Purkštukuose galima maišyti ir guašą, bet 
svarbu jį gerai atskiesti su vandeniu. Guašas 
užkemša purkštuką ir ne visada gaunasi 
išpurkšti spalvas. 

 
 
 

 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Edita Dobrovolskytė – Zeringienė. 
Darbo pavadinimas „Apyrankė iš gamtinės medžiagos“ 
Tikslas Susikurti apyrankę iš gamtinės medžiagos. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

Pirmiausia kiekvienam vaikui ant darbo lapo juostelės sukurti ir 
nusipiešti lipnios juostos apyrankės su augalais išklotinę. 
Išeiti į lauką ir susirinkti žolelių, lapų, ir gėlių. 
 Surinktą gamtinę medžiagą susidėlioti tokia seka, kokia nupiešta 
darbo lapo juostelėje.  
Apsivynioti rankos riešą juosta lipniąja puse į viršų ir nukirpti (vaikui 
gali padėti suaugusysis). 
Ant lipnios juostos klijuoti gamtines medžiagas tokia seka, kokia 
išdėstyta apyrankės su augalais išklotinėje. 
Augalai prilimpa prie lipnios juostos ir turime puikią apyrankę.  
Ant plytelių su kreidele eilute nusipiešti žolę, lapą, gėlę kiekvienam 
vaikui. Prie nupieštų paveikslėlių pažymėti tiek taškelių, kiek šių 
gamtinių medžiagų kiekvienas priklijavo ant savo apyrankės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Atlikti šią kūrybinę – matematinę veiklą galima lauke arba grupėje. 
Vyresniems vaikams gautą skaičių galima susieti ne tik su taškelių 
pavaizdavimu, bet ir su skaitmeniu ir pabandyti jį užrašyti.  
Galima eksperimentą pritaikyti kaip dovaną artimam žmogui, 
draugui, žaislui arba tokiomis apyrankėmis pasipuošti Joninių, 
Žolinių proga. 

Kita informacija 
 

Priemonės:  
- Plačios skaidrios ar spalvotos lipnios juostos (galima naudoti tokios 
spalvos juostą, kokią turime grupėje);  
- Žirklių; 
- Gamtinių medžiagų.  

 
 

                      
 

                      



Dalyvio vardas, pavardė 
 

Asta Sirvydienė 
Audronė Adomaitienė 

Darbo pavadinimas „Žaismingosios formos“ 
Tikslas Įtvirtinti formų pavadinimus 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 - 5 metų 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Mokytoja formas padaro taškeliais kreida ant 
plytelių. Vaikai sujungia taškelius, įvardija 
kokia tai forma. Gėlėmis, kaštonais ir 
kankorėžiais vaikai užpildo formas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

Darbo pavadinimas Vasaros veiklos lauke 
Tikslas 
 

Skatinti ankstyvojo amžiaus vaikų 
tyrinėjimą, kūrybiškumą bei stiprinti 
matematiniams įgūdžius veiklose lauke. 

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

1.  Kas gyvena po vandeniu? Naudodami 
stiklainį kaip padidinimo stiklą, vaikai 
ieško pasislėpusių vandens gyventojų- 
krabo, delfino, aštuonkojo, vėžlio, 
žuvyčių. Juos suradę rūšiavo ir 
skaičiavo, kiek kuris turi kojų, bandė 
atpažinti ir įvardinti spalvas. 

2. Kokie daiktai vandenyje gali plaukti? 
Vaikai diskutavo ir išbandė atlikti 
eksperimentą su pedagogo pasiūlytais 
daiktais, po to vaikai pasiūlė daiktus 
kuriuos rado lauko aplinkoje, prieš 
įdedant į vandenį tarpusavyje vaikai 
kalbėjo, nuspėjo daiktas plauks ar skęs? 
Kodėl jis nuskendo? 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Orams atšilus atsigaiviname su vandeniu. 
Tačiau taip pat ir tyrinėjame vandens 
savybę: skystas. Iš kur jis atsiranda? Kas 
jame gyvena?  

Kita informacija 
 

Abi ankstyvojo amžiaus grupės turi bendrą 
savo kiemelį, kuriame kasdien susitinka, 
drauge atlieka eksperimentus, mokydamasi 
vieni iš kitų, stiprina santykius su 
bendraamžiais. 

 

 



                             
 

                               
 



Dalyvio vardas, pavardė Audronė Krukauskienė 
Lina Steponaitienė 

Darbo pavadinimas Dobilėlis neša laimę... 
Tikslas Skatinti domėjimąsi gamtos mokslais.  

Pažinti dvi dobilų rūšis: raudonuosius ir 
baltuosius. Atrasti dobilus pievoje. Žinoti jų 
gydomąsias savybes ir šiek tiek mitologijos. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Pievoje ieško dobilų. Suradę skina, tyrinėja, 

skaičiuoja lapus, apžiūri jų formą, uosto žiedus, 
stebi spalvas. Kūrybinė veikla –dobilas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Veikla vykdoma vasarą, kai vaikai didžiąją 
dienos dalį praleidžia kieme. Ir jau atrodo, kad 
jie savo darželio teritorijoje viską taip gerai 
žino ir pažįsta, nutinka netikėtas atradimas – 
dobilėliai. Pievoje stebimi ir skinami baltieji ir 
raudonieji dobilėliai. Išsiaiškinama kiekvieno 
lapelio reikšmė. Ieškoma sėkmę nešančio, su 
keturiais lapeliais dobilo. Surandama. Grupėje 
dobilėliai pamerkiami į ąsočius, kiti 
džiovinami. Išsiaiškinamos dobilų gydomosios 
savybės. 

 

                              
 

                              
 



 
 

 
 



Dalyvio vardas, pavardė Kristina Kaunienė 
Darbo pavadinimas Pasakų pasaulyje - ,,Jaučio trobelė“ 
Tikslas 
 

Per žaidimą, per steam veiklas, mokomės 
inžinerijos, matematikos, meno. 

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

Per žaidimą, per steam veiklas, mokomės 
inžinerijos, matematikos – skaičiuojame , 
kiek reikės dėžių/,,plytų“ trobelei, ką daryti, 
kad nenugriūtų ar išeis baldeliai – stalas ir 
kėdės; meno – apipavidalinti trobelę, dažyti 
guašu lauke ant statinio. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdėmės tyrinėjimo, skaičiavimo ir 
matavimo, kūrybiškumo sritis.  

 

                                      
 

                                    
 



Dalyvio vardas, pavardė Laima Gromnickienė  
Darbo pavadinimas „Dažymas augalais“ 
Tikslas 
 

Supažindinti ugdytinius su lietuvių senovės 
tradicijomis.   

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

Reikės: medvilninio audinio, volelio, 
akmenukų, žydinčių gėlių žiedlapių ir lapų, 
krapų šakelės, salierų lapelių ir kt. 
 
Prie norimo dydžio dalies audinio priglausti 
žiedus, lapelius, išdėliojant ir kuriant savitą 
mozaiką. Kitą audinio dalį užlenkti vienu 
sluoksniu ant išdėstytų augalų ir išlyginti 
voleliu. Paėmus akmenukus, mušti tol, kol 
pasirodys spalva. Po to, kai audinyje matosi 
augalų siluetai, atidengti, nurinkti lapelius ir 
pasigėrėti gražiai nudažytu audiniu.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Lavinama komunikavimo, pažintinė ir 
meninė kompetencijos. 

Kita informacija 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stipriai mušant akmenukais, augalai išskiria 
drėgmę ir audinys nusidažo, atsispaudžia 
gėlių ir augalų raštai. 

 

          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 
Darbo pavadinimas „Magiškos kriauklytės 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su kriauklių įvairove: 
jų formomis, struktūra. Skatinti vaikus 
kūrybiškai veikti, patirti daug gerų 
emocijų. 

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

Vaikams siūloma atidaryti „Stebuklingą 
dėžutę“, kurią jiems atsiuntė Žuviukas 
Nemo, gyvenantis jūroje. Atidarę dėžutę, 
vaikai pamatė kriauklytes: įvairių formų ir 
spalvų. Veiklos metu vaikai tyrinėjo 
kriauklytes, lygino jų: svorius – 
sunki/lengva; dydžius – didelė/maža; 
formą – apvali/ilga; struktūrą – 
šiurkšti/švelni. Veiklos metu vaikai 
tyrinėjo kriauklytes, bendravo tarpusavyje, 
kartu kūrė „Kriauklyčių miestą“.   

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Veiklos metu vaikai: lavina kūrybiškumą; 
lavėja jų pojūčiai: regėjimas, lytėjimas; 
tobulina savo mąstymo įgūdžius; lavina 
smulkiąją motoriką; sakytinę kalbą, 
bendravimo įgūdžius, patiria daug gerų 
emocijų. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 
Darbo pavadinimas „Žydi gėlės“ 
Tikslas 
 

Stebėti, atrasti, pamatyti, kiek aplink 
gamtoje auga daug įvairių ir gražių augalų 
(gėlė, medis, žolė), panaudojus gamtinę 
medžiagą sukurti savo ypatingą gėlę.  

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

Panaudodami antrines žaliavas: kartoną, 
lipnią juostą ir gamtinę medžiagą: gėlių 
žiedus, lapus, žolę, smėlį, rastus darželio 
teritorijoje, vaikai kūrė gėlės.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

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

 

 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Laureta Dominauskienė 
Darbo pavadinimas Molio dirbtuvėlės. 
Tikslas Tyrinėti ir eksperimentuoti lipdymą iš 

molio. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 -5 metai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai minkė molį ir lipdė darbelius. 
Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Šeimos dienai dovanėlėms. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Lijana Vaičienė 
Darbo pavadinimas ,,Spalvota vasara“ 
Tikslas 
 

Ugdant kūrybiškumą, išbandyti spalvotų 
kreidelių piešimo būdus, galimybes.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai išmėgino įvairius, piešimo su 
spalvotom kreidelėm, metodus. Piešė 
piešinius  lauke ant plytelių. Mirkė kreidelę 
į vandenį ir piešė. Skaičiavo spalvotas 
kreideles, rūšiavo pagal spalvas, trynė su 
akmenukais, darydami kreidelių miltus. 
Matavo, pylė vandenį. Išmaišę, padarė 
spalvotus kreidelių dažus. Smagiai su 
teptukais piešė ant plytelių piešinius. 
Dėliodami pagaliukus, akmenukus, 
kreideles kartojo skaitmenis.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ši veikla skatino vaikus tyrinėti, atrasti, 
išbandyti spalvotų kreidelių galimybes, 
patirti kūrybos džiaugsmą.  

Kita informacija 
 

Vaikai diskutavo, reiškė teigiamas 
emocijas eksperimentuodami, tyrinėdami. 

 
 

                        
 

                        



                 
 

                                    
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Meištininkienė 
Darbo pavadinimas „Tai bent smėlis“. 
Tikslas 
 

Smėlio panaudojimas dailės 
užsiėmimuose.. 

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

Lauke darėme įvairius darbelius, vienas 
lapas, kuriame buvo nupieštas sausais 
klijais meškutis, nukrito ant smėlio.„Tai 
bent....“ sušuko vaikai, - Meškis atsirado“. 
Taip netikėtai vaikai atrado piešimą smėliu 
ir klijais. Kiti pabandė visą lapą nutepti 
sausais klijais ir nusisnešus į smėlio dėžę jį 
prispausti, po to pagaliuko pagalba piešti.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Labiausiai džiugina atradimo džiaugsmas, 
kad nupiešus klijais ir apibarsčius smėliu, 
atsiranda piešinys. Tai lavina vaizduotę, 
turtina žodyną, nes kai gaunasi darbelis, 
vaikai pasakoja kas čia jiems pavyko, kitam 
tai atrodo visai kitaip, gimsta visa diskusija, 
ką matau. Aiškinamės ir smėlio savybes: 
birus, lengvas, sugeria vandenį, šlapiu 
smėliu galime lipdyti pilis, sausu – ne. 
Smėlį sumaišius su lipalo klijais gauname 
košelę, kuria nupiešus pešinys sudžiūna, 
netrupa. Atliekamas ekspermentas: vietoj 
klijų imame vandenį, smėlis ištyžta, nubėga 
nuo popieriaus, darbelis nepavyksta. 
Svarbiausia, tyrinėjimo džiaugsmas. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Petravičienė 
Darbo pavadinimas ,,Vasaros linksmybės“ 
Tikslas 
 

Sužadinti norą tyrinėti, atskleisti gamtos 
grožį,paslaptis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5m. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Visus pojūčius patyrėme būdami gamtoje, 
keliaudami , atrasdami vis naujas veiklas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdosi vaikų kūrybiškumas, patirtinis 
ugdymas. 

 

                      
 

                                   



               
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė Vida Lukošienė 
Darbo pavadinimas Bakterijų ir muilo kova 
Tikslas Stiprinti vaikų higienos įgūdžius. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Visų amžiaus grupių vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Į lėkštę įpilti pieno, įberti pipirų, kurie 
simbolizuoja bakterijas ( kitus blogiukus, 
kurie sukelia ligas). Nemaišyti. Įkišti pirštą 
ir ištraukti – jis bus aplipęs pipirais 
(bakterijomis). Kova prasideda! Nešvarų 
pirštą nuplauti muiluotame vandenyje ir 
tuomet įkišti pirštą į pieną su bakterijomis. 
Muilas nugalėjo – bakterijos pabėgo į šalis! 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Formuojami mokinių higieniniai įgūdžiai. 
Kita informacija 
 

Dirbu auklėtoja  su mokiniais , turinčiais 
ugdymosi sunkumų. Veikla vyksta popiet, 
nuo14.00 – 15.00 val. 

 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



 
Dalyvio vardas, pavardė Vida Jusčienė 

Darbo pavadinimas „Vasaros  projektas“ 
Tikslas Stebėti augalus ir gyvūnus. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 
Trumpas veiklos atlikimo 
aprašymas 
 

S – veikdami gamtoje stebėjo augalus ir gyvūnus, aiškinosi, 
kokie gyvūnai gyvena ir augalai auga bei žydi artimiausioje 
aplinkoje, kokių sąlygų jiems reikia. 
T – ieškojo informacijos internete, knygose, fotografavo, 
žiūrėjo filmuotą medžiagą. 
E – augalus ir gyvūnus konstravo  iš lego kaladėlių, dėliojo 
dėliones ir kt. 
A – piešė, lipdė, lankstė, aplikavo.  
M – skaičiavo, matavo, grupavo.  

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

Kita informacija Naudoti papildomi šaltiniai: knygos, internetas.  

 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Ilona Juodienė 
Darbo pavadinimas „Laivelių plukdymas“ 
Tikslas Stebėti, kuris laivelis plauks greičiau. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Priemonės: liniuotė, pieštukas, popierius, 
kartonas, pieno butelio kamštelis, kamštinio 
medžio kamštis, ledų pagaliukai, klijai, 
spalvoti pieštukai, žirklės, vanduo, folija, 
kibiras skirtas smėliui. 
Eiga: Liniuotės pagalba nusibraižė trikampį 
ir iškirpo. Gavosi laivo burė, kurią vaikai 
nuspalvino, pritvirtino prie pagaliuko. 
Paruoštą burę pritvirtino prie plastikinio 
butelio kamštelio. Taip pasigamino laivelį.  
Iš folijos pasidarėme upelį, kuriame 
plukdėme pasigamintus laivus. Pripilame 
vandens ir plukdome laivelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai stebėjo, kaip plaukia laiveliai, kuris 
plaukia greičiau, lėčiau. 
Diskutavome, ką reikia daryti, kad vaikų 
buriniai laiveliai plauktų greičiau, kad 
nesustotų, kodėl laivelis plaukia? 
Su vaikais išsiaiškinome, kad pučiant vėjui  
arba jį pučiant šiaudelio pagalba susidaro 
vėjas, kuris leidžia geriau laiveliui judėti. 

Kita informacija 
 

Vaikai patyrė atradimų ir patyrimo 
džiaugsmą, daug gerų teigiamų emocijų. 

 
 
 
 

                 



Pedagogo vardas, pavardė Inga Čičinskienė 
Darbo pavadinimas „Smėlio tortai“ 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su smėlio savybėmis 
bei jo ypatumais. 

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

Vasara, tai pats geriausias laikas vaikams 
žaisti su smėliu.  
STEAM veiklos metu vaikai tyrinėjo 
smėlio savybes ir eksperimentavo su juo. 
Susipažino su smėlio savybėmis: šlapias, 
sausas, birus. „Kepė“ ir lygino sauso bei 
šlapio smėlio „tortus“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Atlikdami šiuos eksperimentus su smėliu, 
vaikai mokėsi spėti, kaip baigsis 
eksperimentas, vertino savo ir draugų 
darbą, ugdėsi problemų sprendimo 
įgūdžius. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Ina Švelnienė 
Darbo pavadinimas „Skęsta- plaukia“ 
Tikslas 
 

Bandymo metu išsiaiškinti, kurios daržovės 
plaukia, kurios- skęsta. 

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

Visą vasarą vaikai labai atsakingai 
prižiūrėjo savo daržo lysvę: sodino, laistė, 
ravėjo. Gerai prižiūrimos daržovės augo 
didelės ir gražios. Vaikai nusprendė, kad 
laikas jas ragauti: vieni rovė, kiti skynė, o 
dar kiti švariai plovė. Plaudami vaikai 
pastebėjo, kad vienos daržovės iš karto 
nugrimzdo į dugną, o kitos plaukiojo 
vandens paviršiuje. Taip vaikams kilo 
mintis tai išbandyti ir su kitomis 
daržovėmis. Vaikai nustatė, kad morka ir 
burokėlis dideli, sunkūs todėl nuskendo, o 
pomidoras ir agurkas- lengvi, todėl plaukė 
paviršiuje.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Tokį eksperimentą galima atlikti su 
įvairiomis daržovėmis ir vaisiais, 
gamtinėmis priemonėmis, žaislais. Vaikai 
mokosi skirti, kurie daiktai plaukia, kurie 
ne, suvokia, kad vieni yra sunkūs, kiti- 
lengvi. 

 
 

 



Pedagogo vardas, pavardė Jolita Sapagovienė 
Darbo pavadinimas  „Svogūnai iš darželio daržo“ 
Tikslas 
 

Pratintis prižiūrėti augalus, stebėti, kaip jie 
auga, panaudoti juos maistui. 

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

Darže pasėjome keletą rūšių daržovių, 
pasodinome žieminių svogūnų daigų. 
Vaikai apžiūrinėjo juos, skaičiavo laiškus, 
laikas nuo laiko matavo jų ilgį. „Aš 
nemėgstu svogūnų...“ sakė dauguma vaikų.  
            Prižiūrėjome daržą, stebėjome, kaip 
auga svogūnai. Keletas vaikų vis pageidavo 
nusiskinti ir suvalgyti po laišką. Draugai 
stebėjo, kaip jie valgo, bet ragauti nedrįso. 
Kilo idėja: patys prisiskynė svogūnų, 
parsinešę į grupę išmatavo jų ilgį 
(ilgiausias, trumpiausias), nuplovę patys 
supjaustė ir pabarstė ant duonos riekučių su 
tepamu sūriu. Tokius sumuštinius ragavo ir 
valgė beveik visi vaikai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Ugdoma pažintinė kompetencija, vaikų 
pastabumas, domėjimasis augalų priežiūra,  

 

                 
 



Pedagogo vardas, pavardė Inga Čičinskienė 
Darbo pavadinimas „Smėlio tortai“ 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su smėlio savybėmis 
bei jo ypatumais. 

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

Vasara, tai pats geriausias laikas vaikams 
žaisti su smėliu.  
STEAM veiklos metu vaikai tyrinėjo 
smėlio savybes ir eksperimentavo su juo. 
Susipažino su smėlio savybėmis: šlapias, 
sausas, birus. „Kepė“ ir lygino sauso bei 
šlapio smėlio „tortus“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Atlikdami šiuos eksperimentus su smėliu, 
vaikai mokėsi spėti, kaip baigsis 
eksperimentas, vertino savo ir draugų 
darbą, ugdėsi problemų sprendimo 
įgūdžius. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, pavardė Indrė Rusteikienė 
 
 

Darbo pavadinimas Kaip lyginti rūbą be lygintuvo 
Tikslas 
 

Supažindinti vaikus su vandens gebėjimu 
išlyginti susiglamžiusį rūbą. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 m.  
 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

STEAM veiklos metu vaikai tyrinėjo , kaip 
vanduo geba išlyginti raukšles 
susiglamžiusiame rūbe. 
  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Atlikdami šį eksperimentą, vaikai mokėsi 
spėti, kaip baigsis eksperimentas, vertino 
savo ir draugų darbą, ugdėsi problemų 
sprendimo įgūdžius neįprastu būdu, ne 
lygintuvu, o purkšdami dulksną ant 
suglamžyto rūbo.  
 

 
 

Pedagogo vardas, pavardė Nijolė Skukauskienė 
Darbo pavadinimas „Spalvos aplink mus“ 
Tikslas 
 

Pastebėti aplinkoje esančias spalvas, jas 
įvardinti, rūšiuoti surinktą gamtinę 
medžiagą pagal spalvą, antspauduoti 
augalus ant audinio. 

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

Pasivaikščiojimo metu vaikai stebi 
lopšelio-darželio teritorijos aplinką. 



Paruošiamos vaikams korteles spalvų 
rūšiavimui. Prisirinkę į kibirėlius įvairių 
augalėlių, vaikai dėliojo juos ant kortelių 
prie atitinkamos spalvos. Ant stalo pasidėję 
faneros ar kartono gabalą, uždegę jį audiniu, 
išdėlioję patinkančius augalus ir uždengę 
juos kita audinio skiaute, paėmę plaktuką ar 
akmenį į rankas smogia augalams visa jėga.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 
 
 
 

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

 

         
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Rimutė Mateikienė 
Darbo pavadinimas „Muilo burbulienė“ 
Tikslas 
 

Panaudojant gamtinę medžiagą, 
pasigaminti muilo burbulų pūtimo 
priemones, išbandyti, palyginti jų 
panaudojimo galimybes,  daryti išvadas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-7 metų vaikams 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai gamtoje ieškojo medžio šakelių, 
lygino jas pagal ilgį, storį. Ant jų pagal 



pavyzdį matavo, rišo nurodyto ilgio, 
įvairaus storio virvutes. Iš smilgų pagal 
pavyzdį lankstė trikampius, užrišę jų galus, 
pūtė pačių pasigamintus muilo burbulus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vaikai išbandę įvairias muilo burbulų 
pūtimo priemones: pačių pasigamintas ir 
pirktines, padarė išvadą, kad jos visos tinka, 
tačiau su plona virvute sunkiau sekasi 
išpūsti burbulus, nes ji susisuka, 
susipainioja.  

Kita informacija 
 

Iš smilgų pagaminta priemonė nustebino 
vaikus ,,muilo stiklu“. 

 
 
 

              



 
 
 
                                              

 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Žubikienė 
Tikslas 
 

Susipažinti su kalno, ugnikalnio savybėmis, plėsi gamtinį žodyną – 
šaltas, šlapias, ramus, karštas, lava, ugnikalnių pavadinimai ir pan. 

Kokio amžiaus vaikams 
skirtas 

4-5 m. 

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

„UGNIKALNIS“. Grupės vaikai šiuo metu labai susidomėjo 
ugnikalniu. Kilo daug klausimų:- kas tai per klanas?, -kodėl iš jo bėga 
lava?,- ar Lietuvoje yra tokių kalnų? ir pan. Šis tyrinėjimo kontekstas 
atsirado vartant įvairias enciklopedijas, tada atsirado noras, peržiūrėti 
įvairius video, rekomendavome ir tėvams namie kartu pastebėti šį 
procesą ir padiskutuoti ką žino drauge. Taigi matydama tokį 
susidomėjimą, pradėjome ieškoti ką turime grupės aplinkoje ir kokių 
priemonių mums prireiktų pasigaminti ugnikalniui. Ilgai galvojome 
iš ko pasidaryti, bet ilgai netrukūs persikėlėme i lauko erdvę ir 
susirinkę reikalingus daiktus pradėjome eksperimentuoti, maišyti 
spalvas, pilstyti, skaičiuoti laiką iki išsiveržimo ir t.t . Vaikai sustatė, 
sukasė kalną smėlio, susimaišę įvairius dažus supylė į actą Veiklos 
metu vaikai intuityviai kūrė, išlaisvino fantazijas, nuostabą išreiškė 
aikčiojimais ir juoku. Taip kurdami diskutavome: „ -kas atsitiktų, jei 
pakliūtume prie tokio ugnikalnio? –kaip apsisaugoti nuo ugnies ir 
pan.“. 

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. 



 
 
 

                                              
 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Žubikienė 
Darbo pavadinimas Sodų g. 16A, Mažeikai, tel. (8443) 72695, El.p. info@buratinas.lt 
Tikslas 
 

Susipažinti kalno, ugnikalnio savybėmis, plėsi gamtinį žodyną – 
šaltas, šlapias, ramus, karštas, lava, ugnikalnių pavadinimai ir pan. 

Kokio amžiaus vaikams 
skirtas 

4-5 m. 

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

„UGNIKALNIS“. Grupės vaikai šiuo metu labai susidomėjo 
ugnikalniu. Klio daug klausimų:- kas tai per klanas?, -kodėl iš jo bėga 
lava?,- ar Lietuvoje yra tokių kalnų? ir pan. Šis tyrinėjimo kontekstas 
atsirado vartant įvairias enciklopedijas, tada atsirado noras, peržiūrėti 
įvairius video, rekomendavome ir tėvams namie kartu pastebėti šį 
procesą ir padiskutuoti ką žino drauge. Taigi matydama tokį 
susidomėjimą, pardėjome ieškoti ką turime grupės aplinkoje ir kokių 
priemonių mum prireiktų pasigaminti ugnikalniui. Ilgai galvojome iš 
ko pasidaryti, bet ilgai netrukūs persikėlėme i lauko erdvę ir susirinkę 
reikalingus daiktus pradėjome eksperimentuoti, maišyti spalvas, 
pilstyti, skaičiuoti laiką iki išsiveržimo ir t.t kadangi dabar žiema 
vienas iš variantų buvo sniegas. Vaikai sustatė, sukasė kalną smėlio, 
susimaišę įvairius dažus supylė į actą Veiklos metu vaikai intuityviai 
kūrė, išlaisvino fantazijas, nuostabą išreiškė aikčiojimais ir juoku. 
Taip kurdami diskutavome: „ -kas atsitiktų, jei pakliūtume prie tokio 
ugnikalnio? –kaip apsisaugoti nuo ugnies ir pan.“. 

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   Ramunė Kumpienė 
Darbo pavadinimas 
 

Seklių žaidimas 
Skaičiuojame lauke 

Tikslas Mokytis kitaip. 
Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 
Trumpas veiklos aprašymas Pagal mokytojos sukurtą paieškų lapą 

vaikai suranda nurodytus jame daiktus, 
augalus, vabalus, pažymi. Prieš veiklą 
aptariame lapo paveikslėlius. 
Ant lapo parašytas skaičius, nupiešti 
taškeliai žymintys skaičių, vaikai ieško, 
suranda, priklijuoja augalus tiek, koks yra 
skaičius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Patirta daug gerų emocijų, o skaičiuoti, 
skaičių sieti su skaitmeniu taip  daug 
įdomiau. 

 
 
 
 

          



SURASK IR ATRADĘS PAŽYMĖK 

 

 

ŽOLĖ 

 

  

LAPAS 

 

MEDIS 

 

 

ŠAKELĖ 

 

GĖLĖ 

 

AKMENUKAS 

 

SKRUZDĖLĖ 

 

VABALAS 

 

 
  
 



 
 
 

 
 
 

Dalyvio vardas, 
pavardė 

 
Lina Jarackienė 
 

  
Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Paliūniškio pagrindinė mokykla ir Tiltagalių skyrius 
 
 

Darbo pavadinimas 
 

„Smėlio pilis“ 

Tikslas 
 

Susipažino su smėlio ir vandens savybėmis 

Kokio amžiaus 
vaikams skirtas 

3-7 m. 



 
Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

Vaikai su kibirėliais supylė smėlio pilis viena šalia kitos, pamažu pylė 
vandenį. Sumaišę smėlį su vandeniu atskirame kibirėlyje, iš saujos 
pildami formavo įvairius kauburėlius. Tiltą ir perdengimus naudojo 
įvairias šakas. 

Kaip pritaikoma 
vaikų ugdymui 
 

Vaikai sužino, kad vanduo greit susigeria į sausą smėlį. Kad stipriai 
laikytųsi pilis, reikia pamažu formuoti iš šlapio smėlio kauburėlius. 
Perdengimui naudojant įvairias šakas, sužino, kad reikia dėti viena šalia 
kito vienodo ilgio parinktus pagaliukus-šakas. Lavinama smulkioji 
motorika, akies-rankos koordinacija, kūrybiškumas. 

Kita informacija 
 

Vaikai sukūrė „vandens karalių“pilis.  

 



 
Pedagogo vardas, 
pavardė 

Simona Lukienė 

  
Įstaigos 
pavadinimas 

 Plungės lopšelis-darželis  ,,Saulutė“ 
 

Darbo pavadinimas „Vandens gėlės“ 
 

Tikslas Skatinti kūrybiškumą ir lavinti smulkiąją motoriką 
Kokio amžiaus 
vaikams skirtas 
 

3-4 m.   

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 
 

Vaikai vandenyje dėlioja iš akmenėlių gėlytes. Stebi kaip dėliojant 
raibuliuoja vanduo, baigus laukia kol vanduo nurimsta ir tada džiaugiasi 
rezultatu.   
 

Kaip pritaikoma 
vaikų ugdymui 

Susipažįstama su vandens savybėmis (šlapias, šiltas, šaltas, judinamas 
raibuliuoja, neliečiant tampa kaip stiklas ir kt.) Taip pat veikla lavina 
vaikų smulkiąją motoriką ir skatina kūrybiškumą.  

\  
 
 
 
 
 



Pedagogo vardas, 
pavardė 

 
Jolanta Vaitkuvienė 

  

Įstaigos pavadinimas Telšių l-d ,,Saulutė,,  

Darbo pavadinimas 

 

,,Žolynai, žiedynai- grožiui ir sveikatai,, 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su vasarą žydinčiais augalais ,pasigėrėti jais, papasakoti 
apie jų naudą sveikatai. 

Kokio amžiaus 
vaikams skirtas 

 

3-5m.  

Trumpas veiklos 
atlikimo aprašymas 

 

Susipažinti su vasarą žydinčiais augalais. Padaryti iš žiedų kompozicijas 
tėčiui, nupinti Joninių vainiką. Supažindinti su augalų gydomosiomis 
savybėmis, rinkti juos žiemai. 

Kaip pritaikoma vaikų 
ugdymui 

 

Džiaugiamės žiedynais konstruojame menines kompozicijas, renkame ir 
džioviname vaistažoles. 

 
 
 
 
 



Dalyvio vardas, pavardė  Zita Trakšelienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės VRCM „Pušelė“ 
Darbo pavadinimas „ Mažieji daržininkai. Vasaros 

darbai.“  
 

Tikslas Stebėti kaip auga, noksta braškės, 
ragauti užaugintas braškes. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Gali atlikti 2 – 7 metų vaikai 
Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai gegužės mėnesį pasodino 

braškes, kasdien stebėjo kaip jos 
auga, noksta. Ravėjo, laistė, 
prižiūrėjo, kad nieko netrūktų 
joms. Prinokusias skaičiavo, 
įvertino dydžius, vaišino braškėmis 
kitus vaikus ir vaišinosi patys 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Mokysis prižiūrėti augalus, 
džiaugsis gautu rezultatu. 

 



Pedagogo vardas, pavardė Vilma Vienažinienė 
 

  

Įstaigos pavadinimas  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. 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Inga Jonuškienė 
 

Pedagogo el. paštas 
 

ingike1983@gmail.com 

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

Šiaulių rajono Drąsučių mokykla 

Darbo pavadinimas 
 

„Mamos portretas“, „Apyrankės“, 
„Drugeliai, gėlytės, širdutės kitaip“ 

Tikslas 
 

Susipažinti su su įvairiomis STEAM 
veiklomis pasitelkiant gamtines medžiagas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Mamos portretui vaikai pirmiausia 
nusipiešė veidą, paskui plaukučius dėliojo 
iš įvairių gėlių. Apyrankes gaminome su 
lipnios juostelės pagalba. Ant lipnios 
juostelės dėliojome įvairiausias rastas 
gėlytes.  
Lapo viduryje iškirpome drugelius, gėlytes, 
širdutes, juos dėliojome įvairiuose vietose, 
kad pamatytume kokie jie gali būti 
įvairiaspalviai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Pažinti įvairias STEAM veiklas 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“.  
 
 

Darbo pavadinimas „Neišbėgantis vanduo“ 
Tikslas Sužinoti kodėl vanduo neišbėga iš kibirėlio. 

 
Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 
Trumpas veiklos aprašymas 1. Į kibirėlį įsipilame vandens. 

2. Sukame ratu.   
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniams nepavyko iškart, buvo papasakota, 
kad apvertus kibirėlį vanduo neišbėga. Vaikai 
bandė apversti, bandė, sukti aplink save, virš savęs, 
bandė lėtai, kol suprato, kad sukant greitai, vanduo 
neišbėga.    
 

Kita informacija Priemonės: vanduo, kibirėlis.  
 
Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 
grupė.  
 
 
 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Indrė Genytė 
 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Tauragės VRCM „Pušelė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

Sraigė iš arčiau 
 

Tikslas 
 

Sužinoti sraigės sandarą, kuo ji minta, kaip 
gyvena. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Apžiūrėjome sraigę, aptarėme jos sandarą, 
išsiaiškinome, kad sraigė yra šliužas, kuo ji 
minta ir panašiai, vaikai „paruošė“ rastai 
sraigei „namelį“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Sužinojo visus dominančius dalykus apie 
sraiges. 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Alytė Knizikevičienė 
 

  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Lopšelis – darželis ,,Saulutė“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

,,Spalvotos gėlės,, 
 

Tikslas 
 

Stebėti, kaip vanduo kyla augalo stiebu iki 
žiedo ir jį nudažo, kaip kinta žiedai. 
 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Po vieną baltų gvazdikų  gėlę pamerkiame 
į indelį, prieš tai įpjovę gėlės stiebą. Po to į 
kiekvieną vazelę įpilame skirtingų spalvų 
maistinių dažų - šiek tiek kantrybės ir jau 
netrukus gėlės nusidažys neįprastomis 
spalvomis. Greičiausiai gvazdiką nudažo 
mėlyna spalva. 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Airida Oželienė 
 
Estera Stonienė 
 

  
Įstaigos pavadinimas  Tauragės l/d  „Ąžuoliukas“ 

 
Darbo pavadinimas 
 

„Mano pirmas pomidoras“ 

Tikslas 
 

Pasodinti ir stebėti pomidorų augimą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 
 

3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Vaikai sodino pomidorų sėklas grupėse, jas 
stebėjo, augino. Vėliau užaugusius daigus 
nešė sodinti į darželio šiltnamį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 
 
 

Stebėjimo patirtinis metodas 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Irena Sarapinienė 
  
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Palangos l/d „Žilvinas“  

 
Darbo pavadinimas „Tabalai lapatai, kur keliauja vabalai?“ 

 
Tikslas Pažinti, tyrinėti ir stebėti vabaliukus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų amžiaus vaikams 
 



Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 
 

Ieškoti ir rasti darželio kiemo pievelėse 
įvairius vabaliukus. Stebėti vabaliukus 
pievelėje. Patalpinus rastus vabaliukus 
indelyje, tarp žolių, parsinešti į grupę tirti juos 
padidinamuoju stiklu. Išsiaiškinti jų kūno 
sandarą, spalvą, dydį, suskaičiuoti kūno dalis 
ir atrasti korteles su stebimų vabaliukų 
paveikslėliais sužinant jų pavadinimus, 
gyvenimo būdo ypatumais. Piešti rastus ir jau 
pažintus vabaliukus, užrašyti (nukopijuoti) jų 
pavadinimus, suskaičiuoti kiek iš viso buvo 
surasta vabaliukų. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 

Vasara vaikų veikla persikelia į lauką. Ir 
pažintis su vabalų pasauliu natūralioje gamtoje 
gali vykti nenutrūkstamai. Jos metu vaikai ne 
tik daugiau pažins ir sužinos apie vabalus, bet 
išmoks globoti ir rūpintis gyvąja gamta. 

Kita informacija 
 

Vaikų veiklos įvairiapusiškumui reikalingi 
padidinamieji stiklai, įvairios talpos, 
paveikslėliai, knygutės apie vabaliukus. 

 

 


