
 

 



Pedagogo vardas, pavardė Anastasija Kaminskė 

  

Darbo pavadinimas „Rudens grožybės“ 

Tikslas 

 

Skatinti tyrinėti aplinką, pastebėti 

vykstančius pokyčius gamtoje skirtingais 

metų laikais. Pajausti gerų emocijų, gebėti 

įvardinti spalvas ir atspalvius, juos 

suskaičiuoti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas  4-5 metai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš gamtinių medžiagų kūrėme skirtingų 

formų, dydžių mandalą. Pažinome 

skirtingas gamtines medžiagas, kūrybiškai 

įtvirtinome žinias lauke.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinama komunikavimo,  pažintinė ir 

meninė kompetencijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Airida Oželienė 

Darbo pavadinimas „Rudens žibintai“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų meninę raišką, udgyti 

meninės kompetencijos įgūdžius. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai kūrė žibintus su rudens lapais, 

spalvotu popieriumi, juos laminavo. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Eksperimentas, tyrinėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Alina Vitkalova 

Darbo pavadinimas  Skėtis ,,Ruduo“. 

Tikslas 

 

Kaip galima panaudoti veikloje, rudenį 

nukritusius lapus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant skėčio sudėlioja įvairius, pačių vaikų 

lauke, surinktus lapus. Dažo skėtį, jam 

išdžiūvus, nurenka lapus ir džiaugiasi gautu 

rezultatu-nuostabiu skėčiu, kurį 

pavadina ,,Ruduo“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pažįsta, skiria, įvardina įvairių rūšių lapus, 

jų spalvas. Lauke, pasivaikščiojimų metu 

suranda medžius, ant kurių auga, veikloje 

panaudoti lapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedagogo vardas, pavardė Aušra Kutniauskienė 

Darbo pavadinimas ,,Kas po lapais juda“ 

Tikslas Tyrinėti, sužinoti apie sraiges, išbandyti, 

kurti, patirti gerų emocijų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pro padidinamąjį stiklą apžiūrinėjo 

sraigių išvaizdą, sužinojo, kad ji turi du 

čiulptuvus ir koją. Skaičiavo kriauklės 

apvijas, sraiges, lygino jas pagal dydį, 

svėrė, eksperimentavo. Surengė sraigių 

lenktynes, matavo paliktus pėdsakus. 

Stebėjo, kurios sraigės greičiau iššliauš iš 

stiklainio. Kūrė sraiges ir joms namelius. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Padeda ugdyti vaikų gamtos pažinimo, 

meninius, matematinius, loginio mąstymo, 

kūrybiškumo, tyrinėjimo įgūdžius bei 

gebėjimus. Tai galimybė mokytis veikiant ir 

žaidžiant.  

Kita informacija Suteikė džiugių emocijų. 

 

 

               

             

                                          
 



Pedagogo vardas, pavardė Birutė Macaitienė 

Darbo pavadinimas ,,Medžiai kitaip“ 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiąją motoriką, aplikuojant 

medžius.Panaudoti gamtinę medžiagą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Susikarpyti rudeninius medžių lapus, jais 

aplikuoti nupieštą medį, 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 Vaikas ugdosi pastabumą, dydį, formą, 

spalvą. Lavina smulkiąją motoriką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Birutė Raudienė 

Tikslas 

 

Mokyti vaikus saugaus eismo taisyklių, 

eksperimentuojant tobulinti mąstymo 

įgūdžius. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3– 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai renka rudens gamtinę medžiagą, 

medžių lapelius: raudoni ,geltoni žali. Ant 

lankų daro šviesoforą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Susipažįsta su metų kaita,  Rudeninų lapų 

įvairovę pritaikau vaikų ugdymui,gaminant 

šviesoforo spalvas. 

Kita informacija Vaikai būna gamtoje ir atlieka užduotėles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Daina Dobrovolskienė,  

Daina Dobrovolskienė 

Darbo pavadinimas „Grybai“ 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti grybo sandarą ir iš gamtos 

gėrybių sukurti baravyką. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai apžiūrėjo pačių surinktus grybus, 

samanas padidinamaisiais stiklais, pjaustė, 

stebėjo grybo pjūvį. O lauke iš gamtinių 

priemonių: akmenukų, kankorėžių, medžio 

žievės, lapų , sukūrė didžiulį baravyką. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrinės, džiaugsis sužinoję ką nors nauja,                   

lavins smulkiąją motoriką,ugdysis 

kūrybiškumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Dovilė Norvaišaitė 

Darbo pavadinimas 

 

„Medžiai be lapų“ 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiąją motoriką, pažinimą, tyrinėjimą, 

kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant mažų šakelių (kurios panašios į medžio kamieną) ir 

aplink jas, mažais gabalėliais dėlioti plastiliną, kuris atstos 

spalvotus, rudeninius lapus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kalbant apie rudenį, medžius, krintančius lapus bei norint 

kuo daugiau lavinti smulkiąją motoriką.  Labai smagi ir 

kūrybinga veikla. Reikalaujanti susikaupimo, o vaikai labai 

džiaugiasi gautu rezultatu.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Erika Ramanauskienė 

Darbo pavadinimas ,,Rudenėlio takeliu‘‘ 

Tikslas 

 

Vaikų aplinkos pažinimui, tyrinėjimui ir 

kūrybiškumui ugdyti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikučiai susipažino su įvairia gamtine medžiaga- 

medžių lapais, kankorėžiais, kaštonais, gilėmis-  kurią 

pasivaikščiojimų metu parke, patys rinko. Gamtinę 

medžiagą panaudojome grupėje kurdami ,,Rudenėlio 

takelį‘‘. Vaikučiai džiaugėsi surinktais 

įvairiaspalviais medžių lapais, juos rūšiavo pagal 

spalvas. Savo padukus masažavo vaikštinėdami 

kaštonų dėžėje. Darbščiomis rankytėmis rūšiavo 

kaštonus, kankorėžius, giles. Kiekvieną jų mėgindami 

atpažinti ir įvardinti   

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai įgytas žinias perteikia skirtingais būdais- 

bendraudami, kurdami, tyrinėdami, 

eksperimentuodami, susipažindami su rudenėlio 

teikiamomis gėrybėmis 



Pedagogo vardas, pavardė Estera Stonienė 

Darbo pavadinimas „Stebime, kaip keičiasi rudenį medžiai“ 

Tikslas 

 

Sužinoti, kad atėjus rudeniui, medžių lapai 

keičia spalvą, numeta lapus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai stebėjo, kaip keitėsi medžių lapų 

spalva, kaip lapai krito ant žemės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Stebėjimo patirtinis metodas 

 

 

                                       

 

                                       



Dalyvio vardas, pavardė Gražina Petrikauskienė 

Darbo pavadinimas ,,Rudeniniai paveikslai“ 

Tikslas 

 

Skatinti stebint gamtą rinkti įvairių medžių , 

krūmų lapus, su jais žaisti, kurti darbelius. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Išėję į lauką vaikai patys rinko įvairių 

spalvų, dydžių lapus. Darbelius kūrėme ant 

lipnios juostos dėliodami lapus. Pradžioje 

lapus apžiūrėjome, rinkome didelius ir 

mažus, lietėme, uostėme. Pavyko nuostabūs 

paveikslai, vaikai džiaugėsi savo ir kitų 

draugų darbeliais. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai dirbdami lavino smulkiąją motoriką, 

kūrybiškumo įgūdžius. Mokėsi sąvokų 

didelis-mažas, bandė įvardinti spalvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Ilona Juodienė 

Darbo pavadinimas „Druskos paveikslas“ 

Tikslas 

 

Sužadinti vaikų smalsumą, mąstymą, 

kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: akvarelinis popieriaus lapas, 

akvareliniai dažai, teptukai, kempinėlė, 

druska, vanduo, indas vandeniui. 

Eiga: lapas sudrėkinamas drėgna 

kempinėle. Tada spalvinama. Kai lapas 

padengtas intensyviomis spalvomis, o dažai 

dar drėgni, imama truputis druskos ir 

barstoma norimose vietose, kad galima būtų 

išgauti tam tikrą efektą.  

Palikti darbą išdžiūti. Išdžiūvus piešiniui, 

ranka nuvalomi druskos kristalai. Plonu 

teptuku ir guašu vaikai kuria personažus, 

piešia piešinį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai stebėjo, kaip druska išgraužė gražius 

raštus, kaip tarpusavyje liejasi ir jungėsi 

spalvos. 

Išsiaiškinome, kad vanduo išgaravo, o 

druska liko.  

Kita informacija 

 

Kai piešiniai išdžiūvo, vaikai džiaugėsi 

darbeliais. 

 

                 



Pedagogo vardas, pavardė Indrė Gėnytė 

Darbo pavadinimas Kiek sveria ruduo? 

Tikslas 

 

Lavinti matematinius įgūdžius, įtvirtinti ir 

gebėti tinkamai vartoti sąvokas sunkus/-

esnis, lengvas/-esnis, lygu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pirmiausiai prisirinkome gamtinės 

medžiagos – lapų, kaštonų, gilių ir panašiai. 

Vėliau jiems buvo sakoma, ko ir kiek dėti į 

svarstyklių indelius (pvz.: įdėk 3 kaštonus ir 

vieną šermukšnio šakelę) ir pasvėrė turėjo 

pasakyti, kas sunkesnis, kas lengvesnis, o 

gal sveria vienodai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinami skaičiavimo įgūdžiai, įtvitinamas 

išmoktų sąvokų sunkus/-esnis, lengvas/-

esnis vartojimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

Darbo pavadinimas „Popierius vandenyje“ 

Tikslas Įsitikinti ar popierius vandenyje gali išlikti sausas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Suglamžyti popieriau lapą. 

2. Popieriaus lapą įdėti į stiklinę. 

3. Apversta stiklinę panardinti vandenyje.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui  Ištraukus stiklinę iš vandens popierius lapas lieka sausas. 

Eksperimentas tinka, kai yra minima darželyje „Diena be 

popieriaus“. Kalbame iš ko ir kaip gaminamas, kodėl 

reikia rūšiuoti.  

Kita informacija Priemonės: vanduo, stiklinė, popieriaus lapas. 

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

Darbo pavadinimas „Nešlampantis pirštas“ 

Tikslas Įsitikinti ar tikrai įmanoma nesušlapti vandenyje.   

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į stiklinę įsipilti vandens. 

2. Užberti cinamono. 

3. Įkišti pirštą.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui  Ant vandens pabertas cinamonas neleidžia sušlapti. Įkišus 

pirštą į vandenį jis apsitraukia cinamonu.  

Kita informacija Priemonės: stiklinė, vanduo, cinamonas.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

Darbo pavadinimas „Medžių lapai“ 

Tikslas Stebėti ar gali soda paveikti medžių lapus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas vaikų sugalvotas eksperimentas.  Pirmiausia lauke 

prisirinkome gražių, gelsvų – rudeninių lapų. Ant jų 

užbėrėme sodos ir užpylėme vandens. Palikome 

savaitgaliui. Ugdytinių manymu, soda turėjo paveikti 

lapus ir iš jų likti tik stiebeliai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui  Grįžus pirmadienį pastebėjome, kad rezultatas kitoks. 

Lapai paliko tamsiai rudi. Vaikai svarstė, kodėl nepavyko, 

ko trūko eksperimentui. Tada pradėjo aiškintis, kodėl lapai 

pakeitė spalvą, suprato kaip juos veikia vanduo ir kodėl 

rudenį daug lyjant jie pradeda pūti. 

Kita informacija Priemonės: vanduo, soda, lapai. 

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Edita Miškūnienė 

Darbo pavadinimas „Šakelė prie šakelės ir pastačiau namelį“ 

Tikslas 

 

Panaudojant gamtinę medžiagą skatinti 

vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Dalyvavo 3–4 m. vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 
Kai už lango lyja lietus, smagu kurti ir 

grupėje su tai ką surinkome gamtoje. 

Nugenėtas medžio šakas ugdytiniai 

kūrybiškai panaudoja įvairiose veiklose.  

Vaikai kuria įvairaus stiliaus namus. 

Statomi nameliai, kuriuose gyvens 

nykštukai ar žvėreliai. Sukuriamas namas, 

kuriame gali „gyventi“ ir vaikai. Bandoma 

suskaičiuoti kiek vaikų telpa, svarstoma ar 

tilps visi, jei dar vienas vaikas prisijungs. 

Prie namo statant šulinį, analizuojama kodėl 

šakelės griūna. Ieškoma būdų, kaip sudėti 

šakeles, kad šulinys būtų tvirtesnis. Netgi 

bandoma įžiebti ugnį, sukant šakeles tarp 

rankų. O dviejų komandų langeliuose, 

dėliojami kankorėžiai su akmenukais taip, 

kad jie sutaptų. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kūrybiškai vizualizuodami ir plėtodami 

idėjas bei istorijas, analizuoja ir taiko 

inžinierinius sprendimus. 

 

                       



Dalyvio vardas, pavardė Inga Čičinskienė 

Darbo pavadinimas „STEAM veikla „Smalsutės sodelyje“ 
Tikslas 

 

Pratinti kūrybiškai susipažinti su rudens 

gėrybėmis.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ruduo – turtingiausias metų laikas. Sodai 

pilni obuolių, darže gausu daržovių. 

Vaikams rudens veiklos suteikia daug 

galimybių aktyviai veikti, pažinti, atrasti, 

pajusti, kurti, judėti, bendrauti, žaisti su 

visomis ′′gėrybėmis′′ gamtoje.  

Ugdytiniai gyvūnų paveikslėlius puošė 

„Smalsutės sodelyje“ augančiais augalais. 

Vaikai vardino augalų pavadinimus, 

siekdami juos geriau  pažinti uostė, tyrinėjo, 

lygino. Kiekvienas džiaugėsi ir gėrėjosi 

atliktu darbu. Mūsų veikla domėjosi ir kitų 

grupių vaikai. Greitai prabėgo veikla kupina 

naujų patirčių ir įspūdžių. 

Tajus: „Kokios didelės pelėdos akys“ 

Akvilė: „Gražus drugelis ir sparnai“ 

Tauras : „Ant ežiuko kojos sraigė“ 

Viltė : „Šitie pagaliukai žali spygliukai“ 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla sužadino vaikų norą stebėti, 

tyrinėti, ugdytis gebėjimą atrasti tai, kas 

nauja, originalu, netikėta. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Ina Švelnienė 

Darbo pavadinimas „Medžiai rudenį“ 

Tikslas 

 

Panaudojant natūralias, pačių vaikų 

surinktas gamtines medžiagas, pratęsti 

pažintį su klevu, ąžuolu ir beržu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasivaikščiojimo metu vaikai rinko 

nukritusius lapus, šakeles, giles ir jiems kilo 

klausimas, kodėl lapai nesilaiko ant medžių 

ir nukrinta žemėn.  Taip kilo mintis visokių  

medžio dovanų prisirinkti ir parsinešti į 

grupę. Grupėje su vaikais tarėmės, ką iš 

viso to galėtume padaryti.  Vaikai vylėsi, 

kad iš turimų priemonių jiems pavyktų 

pasigaminti tokius medžius, nuo kurių 

niekada nenukristų lapai. Visi kibo į darbus: 

auklėtoja ant grindų nupiešė medžių 

kontūrus, vieni vaikai ant jų dėliojo giles, 

kiti kaštonus, dar kiti dažė popierinį ritinį 

beržo kamienui.  Dirbdami vaikai kartojosi 

medžių pavadinimus, rūšiavo medžių lapus 

ir vaisius. Pamažu, visų bendro darbo dėka, 

ant grindų išaugo miškas. Likusią gamtinę 

medžiagą vaikai panaudojo ir kitiems 

darbeliam 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žaidžiant lavinama smulkioji motorika, 

skaičiavimo įgūdžiai, menine kompetencija  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Skukauskienė 

Darbo pavadinimas 

 

„Kokius vabaliukus galime pamatyti 

rudenį?“ 

Tikslas 

 

Pažinti rudenį skaidančius, ropojančius 

vabzdžius ir vabalus, sužinoti jų gyvenimo 

ypatumus. Aptarti jų išvaizdą. Siekti, kad 

vaikai tyrinėtų, aiškintųsi kas ropoja ir 

skraido rudenį pievoje. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai stebi, tyrinėja, fotografuoja vabalus, 

ieško informacijos enciklopedijose, 

internete.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

Ugdomos pasiekimų sritys: aplinkos 

pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, 

sakytinė kalba, tyrinėjimas, iniciatyvumas 

ir atkaklumas, mokėjimas mokytis.  

 
 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rimutė Mateikienė 

Darbo pavadinimas „RUDENS GĖRYBIŲ SVĖRIMAS“ 

Tikslas 

 

Rūšiuoti gėrybes pagal nurodytą požymį, . 

Palyginti daržoves, vaisius pagal svorį, 

dydį. Tikslinti  ženklų < > = reikšmę. Daryti 

prielaidas, pateikti išvadas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-7 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai rudens gėrybių dėžėje pasirenka 

norimas daržoves, vaisius, deda ant 

svarstyklių ir užrašo, su pagalba įvardina jų 

svorį. Kitomis svarstyklėmis dirba poroje su 

draugu: pasveria lentoje užrašytas gėrybes, 

palygina kuri sunkesnė, kuri lengvesnė, 

išvadas pažymi atitinkamu ženklu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su svorio matavimo 

prietaisais, jų panaudojimo galimybėmis. 

Tikslina skaičių grafinį vaizdą, jų rašymo 

kryptį. Ugdosi komandinio darbo įgūdžius. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Inga Jonuškienė 

Darbo pavadinimas 

 

“Konservuojame rudenį”, “Rudens 

koliažas”, “Pelėdos” 

Tikslas 

 

parodyti vaikams kaip galime kitaip 

panaudoti gamtines medžiagas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Rudenį konservavome tiesiog sudėdami 

kokias norime gamtines medžiagas ir 

užpildami vandeniu. 

“Rudens koliažas”, ant popierinių lėkščių, 

kurių pagrindas lipni juostelė, dėjome 

įvairias rudens gėles, lapus ir pan. 

“Pelėdos” joms reikia maišelių, rudeninių 

lapų ir iškirptų akių ir nosies. Lapus 

sudėjome į maišelius iš kurių darėme 

pelėdas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Susipažinimui su rudeniu, jo teikiamomis 

gėrybėmis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inga Kazlauskienė 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Jolanta Velykienė 

Darbo pavadinimas „Spalvoti apskritimai 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius, 

kūrybiškumą, inžinerinius pradmenis ir 

kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-4 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Užpildo spalvotomis detalėmis 

apskritimus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikdami su šia priemone vaikai sutelkia 

dėmesį, veikdami komandoje, derindami 

savo veiksmus su šalia žaidžiančiu vaiku 

tobulina bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, tobulina kalbinius gebėjimus, 

išbando inžinerinius pradmenis užpildant 

detalėmis  apskritimą, derinant detales, 

lavinant spalvų pažinimą, stiprina 

pasitikėjimo savimi jausmą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Dzindzalietienė 

Darbo pavadinimas ,,Lapuosena““ 

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 keletu 

medžių, sužinojo ką medžiai duoda rudenį. 

Išėję į lauką ieškojo medžių, kurie auga 

lopšelio-darželio teritorijoje, rinko lapus, 

parsinešę į grupę kelias dienas padžiovino 

juos. Po to vaikai iš surinktų lapų dėliojo 

ant trafaretų  ,,Lapuosenas“. Berniukai 

gamino trumpo kirpimo šukuosenas, 

mergaitės rinkosi ilgus plaukus, į kuriuos 

įsegė lapų spalvotus segtukus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai miklino rankytes, kūrybiškai atliko 

darbelius, bei susipažino su medžiais, 

kurie auga darželyje.  Piešdami ir kirpdami 

tobulino smulkiosios motorikos įgūdžius.  

Įtvirtino teorines žinias, pajautė gamtos 

grožį. 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

Vaikams darbelis labai patiko, nes jie 

patys , kaip teigė galėjo tapti kirpėjais. 

 

   
 

 

 

 

 



 

 

Pedagogo vardas, pavardė Jūratė Narbutienė 

Darbo pavadinimas 

 

STEAM veiklos ,,Mes kūrybiškai tyrinėjame vaisius ir 

daržoves‘‘ 

Tikslas, uždaviniai 

 
Tikslas: 

Skatinti vaikus kūrybiškai tyrinėti vaisius ir daržoves  

Uždaviniai: 

1. Skatinti vaikus aktyviai veikti tyrinėjant vaisius ir daržoves                                                                                                                                

2.Supažindinti vaikus su vaisių ir daržovių savybėmis, 

sandaros ypatumais                                                  3.Mokyti 

vaikus verti vėrinius iš vaisių, uogų ir daržovių                                                                                                                        

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 metų amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

 

Grupės ugdytiniai nuo 2021-09-13 dienos iki 2021- 10- 08 

dienos dalyvavo grupės STEAM veiklose ,,Mes kūrybiškai 

tyrinėjame vaisius ir daržoves‘‘. Vaikai bendravo, dalinosi 

žiniomis apie vaisius ir daržoves, jų naudą žmogaus 

sveikatai, kūrybiškai juos panaudojo tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo veiklose.                                                                                                                        

Pirmoji veikla ,,Skęsta-plaukia‘‘ . Vaikai dubenyje su 

vandeniu skandino ir plukdė įvairius vaisius ir daržoves, 

diskutavo, kodėl vieni plaukia- plūduriuoja, o kiti krenta 

ant dugno- skęsta. Vaikai priėjo išvados, kad plūduriuoja 

tie, kurie turi savyje oro, o skęsta tie, kurie oro neturi.          

Antroji veikla ,,Vaisių ir daržovių sandara‘‘. Vaikai su 

mokytojos pagalba pjaustė pusiau įvairias daržoves ir 

vaisius, spėliojo, aiškinosi kas slypi kiekvieno iš jų viduje- 

kaulas ar sėkla. Vaikai skaičiavo kauliukus, sėklytes, juos 

lygino, apibūdino.                                                                                         

Trečioji veikla ,,Papuošalų iš vaisių, uogų ir daržovių 

vėrimas‘‘. Vaikai ant vielutės vėrė įvairias uogas, vaisių ir 

daržovių griežinėlius. Skaičiavo kiek suvėrė griežinėlių, 

tarpusavyje lygino kuris suvėrė daugiau griežinėlių. Taip 

pat diskutavo kokius vaisius, uogas, daržoves panaudojo 

vėrimo procese.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai įgijo žinių apie vaisių, daržovių naudą žmogaus 

organizmui. Ugdytiniai tyrinėdami atrado kuriuose vaisiuose, 

uogose ar daržovėse slypi  kaulas, o kuriuose sėklos, kurie 

skęsta, o kurie plūduriuoja.  Ugdytiniai sužinojo kaip galima 

kūrybiškai panaudoti vaisius, uogas ir daržoves kuriant iš jų 

vėrinius. 

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 „Lapų senis besmegenis ir jo draugai“ 

Tikslas 

 

Dirbdami grupėse ir bendradarbiaudami 

sukurs kiemo dekoracijas iš lapų. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinis, priešmokyklinis 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pakartoję medžių pavadinimus ir atpažinę 

juos iš lapų, grėbia juos ir deda į pasirinktos 

formos maišus, iš kurių formuoja norimą 

gyvūną, kiemo sargą ar pan. Būtinas darbas 

komandose, taip mokysis bendrauti ir 

bendradarbiauti. Užbaigus darbus juos 

galima sverti, matuoti, lyginti, sudaryti 

diagramas (Paruošiamosios grupės 

vaikams),  bandyti pastatyti statinius. 

sugalvoti vardus ir kurti istorijas. Tai smagi 

veikla rudenį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Skaičiavimas, matavimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, kalbos ugdymas, 

skaitymo ir rašymo pradmenys (perskaityti, 

užrašyti vardą) 

 

 
 

 



Pedagogo vardas, pavardė Laimutė Rasalskienė 

Tikslas 

 

Lavinti vaikų smalsumą, smulkiąją 

motoriką, vaizduotę. Mokytis skaičiuoti, 

pažinti skaičius bei geometrines figūras. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas  4-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su ugdytiniais kieme prisirinkome kaštonų, 

eglės kankorėžių. Iš jų dėliojome skaičius, 

geometrines figūras. Kūrėme įvairius pačių 

sugalvotus darbelius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikams labai patiko. Jie noriai renka 

kaštonus, kankorėžius bei kitą įvairią 

gamtinę medžiagą, kurią panaudoja savo 

žaidimuose. 

Kita informacija 

 

Žaidimui buvo panaudoti kštonai ir eglės 

kankorėžiai. 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 

Darbo pavadinimas „Rudens puokštė“ 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su rudens gėrybių 

įvairove: kaštonai, įvairių spalvų medžio 

lapai, kankorėžiai. Skatinti vaikus 

kūrybiškai veikti, patirti daug gerų emocijų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 1,5 – 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikams siūloma darželio teritorijoje, 

pasivaikščiojimo metu paieškoti ir surinkti 

„lobių“: kaštonų, kankorėžių ir „spalvotų“ 

medžio lapų. Pasivaikščiojimo metu 

vaikučiai labai susidomėjo ir uoliai įsijungė 

į „lobių“ ieškojimo veiklą. Kai buvo 

pririnkti pilni kibiriukai kaštonų, 

kankorėžių ir lapų, lauke, savo aikštelėje, 

visi kartu kūrėme „Rudens puokštę“. Vaikai 

patyrė daug gerų emocijų ieškodami ir 

rinkdami rudens „lobius“ ir kurdami savo 

pirmą, bendrą darbelį/kompoziciją.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Sezoniniai darbeliai yra puiki proga 

susipažinti su metų laikų kaita ir gamtos 

gyvenimo ritmu, ugdo vaikų kūrybiškumą, 

lavina jų smulkiąją motoriką, padeda 

susipažinti su spalvomis. 

 

 

 
 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 

Darbo pavadinimas „Mano nuotaika“ 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su emocijomis, skatinti 

jas išreikšti per kūrybinę veiklą.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 1,5 – 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kaip „veido“ kontūrą panaudojame 

plastmasinę lėkštutę, aplink ją vaikučiai 

dėlioja kaštonus. Kai kontūras padarytas – 

pakeliame lėkštutę, vaikams siūloma 

padaryti „savo veiduką“ (akytės ir burnytė). 

Vaikai juokiasi ir dėlioja kaštonus, išeina 

linksmas veidukas.    

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai mokosi pažinti ir atpažinti savo 

emocijas. Lavina smulkiąją motorika akių ir 

rankų koordinaciją, tobulėja bendravimo 

įgūdžiai; patiria daug gerų emocijų.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Laima Gromnickienė  

Darbo pavadinimas „Rudeninės mandalos kūrimas“. 

Tikslas 

 

Ugdyti meninės kompetencijos gebėjimus, 

patiriant nuostabių emocijų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai atsinešė įvairios gamtinės 

medžiagos, vaisių, daržovių, gėlių žiedų. 

Aptarėme nežinomus gėlių pavadinimus, 

vaikai skaičiavo savo atsineštą medžiagą 

mandalos kūrimui, visi kartu kūrėme mūsų 

mandalos projektą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinama komunikavimo, pažintinė ir 

meninė kompetencijos. 

Kita informacija 

 

Mandalos kūrimui naudojome lazdas, taip 

lengviau galėjome nustatyti mandalos dalių 

kontūrus. Kai kūrinys buvo baigtas, lazdas  

pašalinome. 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Lijana Vaičienė 

Darbo pavadinimas ,,Rudeninės gėlės“ 

Tikslas Skatinti tyrinėti, kurti, patirti, sužinoti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai išsiaiškino, patyrė, sužinojo, kad 

rudeninių gėlių paveikslus galima kurti 

labai įvairiai. Lauke ant žolės dėliojo gėlių 

mandalą. Iš džiovintų gėlių kūrė 

paveikslėlį mamai. Piešdami rudenines 

gėles su balionu, stebėjo, kaip gražiai 

liejasi, maišosi spalvos. Įvardijo spalvų, 

atspalvių pavadinimus. Diskutavo, matavo, 

skaičiavo... 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla skatino vaikus tyrinėti, atrasti, 

išbandyti netradicinių technikų galimybes.  

Kita informacija 

 

Skatinti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę. 

Suteikti džiugių emocijų. 

 

                              
 



                              
 

Pedagogo vardas, pavardė Liucija Sadauskienė 

Darbo pavadinimas Rudens skrybėlė 

Tikslas 

 

Ugdyti gamtos pažinimą, lavinti smulkiąją 

motoriką, akių rankų koordinaciją, lavinti 

kantrybę. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 1,5 - 3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais kartu rinkome lapus, kaštonus, 

giles. Dažėme ir klijavome skrybelę. Vėliau 

susėdę kartu, aptardavome visas rudens 

gėrybes, paliesdavome jas. Aptarėme 

spalvas, formas, tekstūras. Aptarus, vaikai 

iš eilės ėmė iš krepšelio po vieną kaštoną, 

gilę, konkorėžį ar lapą bei puošė skrybelę. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai rinkdami susipažįsta su gamta, jos 

įvairove. Mokosi išrinki tik tai ko jų 

prašoma, pvz. tik lapą, arba, tik gilę. Lavina 

smulkiąją motoriką jas rinkdami. Vėliau 

supranta, kad skiriasi lapų splavos bei 

dydžiai, kad jų skirtingos tekstūros, pvz. 

gilė ir kaštonas slidūs, o kaštono kevelas 

badosi ir t.t. 



 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Marijona Gečienė 

Darbo pavadinimas Medžiai ir jų vaisiai rudenį. 

Tikslas 

 

Susipažinti su lapų sandara, vaisių forma, 

dydžiu, spalva. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3 metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant šviesos stalo, iš medinių pagaliukų, 

vaikai dėliojo medžių šakas, ant jų dėjo 

lapus ir prie jų pritaikė reikiamus vaisius, 

taip pavaizduodami medį. Tyrinėjo lapų 

sandarą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Įsiminė spalvas, lapų formas, vaisių dydį 

bei jų spalvą. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė Neringa Mikaločienė 

Darbo pavadinimas „Kokie grybai auga ne miške?“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų norą tyrinėti, smalsauti, 

susipažinti su grybų įvairove, išsiaiškinti, 

kokie grybai auga ne tik miške. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ruduo – grybų metas. Smagu ir smalsu juos 

apžiūrėti, aptarti, kaip atrodo, kuo skiriasi 

vieni nuo kitų, juos liesti, tyrinėti, pauostyti. 

Su vaikais, žiūrėdami edukacinius filmus, 

vaikšiodami parke, taip pat atsinešę grybų į 

grupę susipažinome su jų įvairove. 

Aptarėme, kaip auga grybai, kas yra 

grybiena. Taip pat apžiūrėjome grybo dalį 

per mikroskopą ir išsiaiškinome, kad jie turi 

sporas, kuriomis dauginasi. Su vaikais kilo 

mintis užsiauginti grupėje grybą – pelėsį, ir 

įsitikinti, kad jis taip pat grybas, bet auga ne 

miške, o namuose. Atlikome eksperimentą: 

šešias baltos duonos rieleles dėjome į 

skirtingus indus. Po dvi riekeles 

sudrėkinome, kitas dvi įsukome į celofaninį 

maišelį ir likusias dvi palikome paprastai. 

Vienus indus pastatėme šiltai, kitus šaltai. 

Vaikai pastebėjo, kad pelėsinis grybas 

greičiausiai ir didžiausias užaugo ant 

sudrėkintos riekelės šilumoje. 

Išsiaiškinome, kad grybams augti reikalinga 

drėgmė ir šiluma. O ar tikrai pelėsis grybas? 

Ažiūrėję jį padidinamuoju stiklu ir per 

mikroskopą pastebėjome sporas. Vadinasi 

pelėsis tikrai grybas, nes kaip ir miško 

grybai turi sporas ir jomis dauginasi.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai skatinami domėtis aplinka, tyrinėti, 

rinkti informaciją, ją aptarti, išsiaiškinti ir 

patikrinti eksperimentu.  

Kita informacija 

 

Po eksperimento saugiai pelėsį išnešėme į 

lauką.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Neringa Mikaločienė 

Darbo pavadinimas „Miško augalai“ 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikai pažintų miško augalus 

(medžius, uogas, krūmus), smalsautų, 

tyrinėtų, įvairiais būdais rinktų informaciją. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais virtualiai susipažinome, kas yra 

miškas, giria, sengirė, parkas, kuo jie 

skiriasi. Aptarėmė, kokie medžiai, augalai 

auga miške, kokių galima rasti uogų. Vėliau 

išsiruošėme į išvyką, į tikrą mišką, kuriame 

miško auginimo specialistė vaikams 

papasakojo, ką galima atrasti miške, kokie 

yra miško augalai, kaip auga medžiai, kodėl  

vieni stori, kiti ploni, kiek metų auga, kaip 

galima nustatyti medžių amžių. Miške 

skanavo „Miško augalų“ arbatos. Taip rinko 

informaciją apie miško augaliją. Vėliau 

parke vaikai žaidė „Miško detektyvus“: 

pagal paruoštus užduočių lapus ieškojo 

medžių ir kitų augalų, atpažino juos pagal 

lapus, spygliukus, vaisius. Išsiaiškino, 

kokio medžio miške nerado. Taip pat 

matavo medžių storį ir lygino, kokio jie 

storio, kaip galima nustatyti medžio amžių, 

skaičiavo rastus konkorėžius, kaštonus, 

giles. Taip pat patys „pasodino“ iš miške 

rastų medžio vaisių savo mišką. Tik reikia 

laukti pavasario, kol sudygs medžių sėklos.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai skatinami domėtis aplinka, rinkti 

informaciją, pažinti miško medžius, 

augalus. Matuojant medžius, lyginant jų 

storį, skaičiuojant rastus medžių vaisius, 

ugdomi vaikų matematiniai gebėjimai. 

Vaikai skatiniami tyrinėti, smalsauti, 

domėtis aplinka. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Zita Komičienė 

Darbo pavadinimas ,,Rudenėlio spalvos“ 

Tikslas 

 

Stebėti ir tyrinėti besikeičiančius medžių 

lapus, pažinti spalvas, lyginti, rūšiuoti, 

eksperimentuoti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasivaikščiojimų metu vaikai stebėjo 

besikeičiančią medžių lapų spalvą, 

prisirinkę juos tyrinėjo, rūšiavo pagal 

spalvą, formą, dydį, eksperimentavo - ant 

lapo formos, iškirptos iš tualetinio 

popieriaus, piešė spalvotus taškelius, merkė 

į vandenį ir galėjo stebėti, kaip kylantis 

vanduo sulieja spalvas ir nudažo lapelį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veiklos metu vaikai stebi ir geriau pažįsta 

gamtą, bando, eksperimentuoja, ugdomi 

matematiniai, meniniai gebėjimai, 

kūrybiškumas. 

 

 
 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė  VIOLETA  STANČIKIENĖ 

Darbo pavadinimas RUDENS LAPŲ SPALVOS 

Tikslas 

 

Suteikti žinių apie gamtą, stebėti ir tyrinėti medžių lapų pakitimus, 

spalvas, šviesos žaismus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Tyrinėjome lapus, vykdėme stebėjimus kaip keičiasi lapų spalvos. 

Pirmoji veikla-patys darėme spalvingus lapus ant lipnaus popieriaus 

ir pasipuošėme grupės langus, kita veikla- parke prisirinkome lapų 

ir juos puošėme stiklo karoliais ant šviesos stalo, likusius lapus 

spalvinome guašu ir atlikome anspaudus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai supranta metų laikų kaitą, gamtą, pamato gamtos grožį. 

Kita informacija 

 

Labai smagus darbas su vaikais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Vilma Vienažinienė 

Darbo pavadinimas ,,Tekšt tekšt per balas“ 

Tikslas 

 

Remiantis pavyzdžiu, bandyti paaiškinti 

vaikams, kad vanduo pajuda iš vietos, kai 

jį išjudina iš išorės veikianti jėga. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pasakojo, kaip pasikeitė jų apranga  

rudenėjant, keičiantis orams ir pastebėjo , 

kad pradėjo lyti lietus. Lietui lyjant, 

susidarė balos ir šlapia. Geriausias apavas- 

guminiai batai. Vaikai spalvino guminius 

batus, su pipete lašino vandens lašelius 

(balos) ir su šiaudeliu pūtė. Aptarę su 

vaikais pastebėjome, kad jei stipriai pūti, 

tai bala bus didelė, net virš batų, o tai 

grėsmė prisemti, o jei silpnai , tai balutė 

maža. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai įtvirtino sąvokas, silpnas- stiprus. 

Įgytas žinias pritaikė natūralioje aplinkoje. 

Kita informacija 

 

Vaikai pasakojo, kad namuose su guminiais 

batais vaikščiojo po balas ir įsitikino, kad  

stipriai trepsint purslai teška net ant kelnių, 

o silpnai tai bala net neišsitaško. 

 

 

 
 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė                            Vida Juščienė 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas                  Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos  

                                                                   Lauksargių skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupė                  

 

Darbo pavadinimas                                    „Transporto priemonės“ 

 

Tikslas                                                         Kūrybiškai panaudojant turimas priemones, ieškant  

                                                                    informacijos,  pritaikant     asmeninę patirtį ir  

                                                                    žinias – „pagaminti“ transporto  priemonę ir pritaikyti    

                                                                    ją įvairiose veiklose. 

                                                                  

Kokio amžiaus vaikams skirtas                 3- 6 m. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas         S – Aptarė, iš ko pagamintos buitinės atliekos,  

                                                                    naudojamos kūrybai, aiškinosi,  kaip jas reikia rūšiuoti,  

                                                                    kodėl negalima palikti gamtoje. 

                                                                    Suprato, kad  taupydami popierių - išsaugome 

                                                                    medelius, o rūšiuodami ir perdirbdami buitines atliekas  

                                                                   – saugome aplinką.   

                                                          T – ieškojo informacijos internete, knygose,                                                                                

                                 fotografavo, žiūrėjo fotografijas.  

                                                          E – projektavo  ir konstravo garažus, namus,               

                                                                    „tiesė“ kelius, tiltus ir kt.             .                                                                 

                                                                    A – lankstė, klijavo, spalvino, aplikavo.                                           

 M –  skaičiavo, matavo, lygino, atpažino geometrines 

                                                                     figūras, spalvas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui                 Pateikta medžiaga gali būti naudojama organizuojant      

                                                      kasdieninę vaikų ugdomąją veiklą, vaikų žaidimams. 

Kita informacija Naudoti papildomi šaltiniai: knygos, internetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė  Skaistė Momkuvienė  

Darbo pavadinimas   Lietaus atsiradimas 

Tikslas  
  

Supažindinimas su gamtos reiškiniu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas  3-4m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas  
  

Vaikai lašina spalvotą vandenį pipetėmis 

ant indo pripildyto vandens ir putų. Stebi, 

kaip spalvoti lašeliai skverbiasi per 

„debesėlį“ į vandenį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui  
  

Vaikai patys bando sukurti „lietų“. 

 

 

 

                        
 

                        
 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Simona Šatkuvienė 

Darbo pavadinimas Tapyba kaštonais 

Tikslas Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir meilę gamtai 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3- 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Inde su aukštais šonais patiesiame 

popieriaus lapą. Taškome pasirinktas guašo 

spalvas, tai daryti gali ir pat darbo autorius. 

Vaikas sumeta kaštonus ir įvairiais judesiais 

varto indą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Gvildenant rudens tematiką, temas apie 

medžius ir jų sėklas. Kadangi šią veiklą 

vaikai gali atlikti judėdami ir atsistoja, tai 

galima pritaikyti ir fiziniam aktyvumui. 

Kita informacija 

 

Rinkitės skystesnį guaša, kad kaštonai 

nekliūtų už guašo ir vaikams būtų lengviau 

juos išjudinti. 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Rūta Jasaitienė 

Regina Tunkulaitė 

Darbo pavadinimas Obuoliukas mūsų pasulyje 

Tikslas 

 

Supažindinti su obuoliu ne tik kaip maisto 

produktu, bet atskleidžiant jo sandarą, 

menines panaudojimo galimybes, prisiliesti 

prie fikikos reiškinių. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 m. m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai nagrinėja obuolio struktūra gyvai 

nagrinėjant obuolį dalimis, aptariami 

kiekvienos dalies pavadinimai ir paskirtis. 

Įvertinamos skonio savybės. Po to vaikai 

supažindinama su obuolio ląstelių sandara 

kiek leidžia mums matyti mikroskopas. 

Paaiškinama, kad ne viskas yra matoma 

plika akimi.  

Supažindinama su fizikos dėsniais: 

pademonstruojama ir paaiškinama kodėl 

obuolys neskęsta ir išbandoma gravitacijos 

dėsnis metant du skirtingo svorio daiktus 

t.y. obuolį ir plunksną. 

Parodoma kaip galima tobulinti 

architektūrinius meninius gebėjimus 

naudojant obuolio kubelius ir medinius 

smeigtukus. 

Pademonstruojama kaip obuolio skilteles 

veikia oras užtepus aliejaus, citrinų sulčių, 

vandens ir tiesiog palikus skiltelę ore. 

Lyginama kuri skiltelė pradėjo anksčiausiai 

keisti spalvą, o po valandos daroma analizė 

kaip veikia oras kiekvieną skiltelę atskirai. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su obuoliu plačiau ir taip 

skatinamas susidomėjimas, kuris savo 

ruoštu įtakoja norą dažniau valgyti 

obuolius. Ir naudojant patyriminį ugdymą 

vaikai lengviau įsisavina biologijos, fizikos 

ir architektūrines žinias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 

Darbo pavadinimas STEAM veikla „Medžių lapai ?“ 

Tikslas 

 

Domėtis medžiais: sužinoti medžių 

pavadinimus? 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikams labai patinka rudens spalvos. 

Sužinojome internete, kodėl lapai rudenį 

keičia spalvą. Pasivaikščiodami po 

Rėkyvos parką, rinkome spalvotus lapus, 

bandėme nustatyti kuris medis numetė 

vieną ar kitą lapą. Išvykoje kūrėme lapų 

bokštus,  o darželio kieme -  šypsenas.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ilgą laiką vaikai atkreipdavo dėmesį į 

lapus: raudonas, gražiausias, didžiausias, 

trijų spalvų ir t.t. Rinkome, nešėmės į 

grupę: piešėme, vedžiojome lapų gyslas, 

piešėme medžius ir t.t. 

Kita informacija 

 

Veikla inicijuota vaikų.  

 

 

           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Regina Černauskienė 

Loreta Lesnickienė 

Daiva Eičienė 

Darbo pavadinimas „Rudens mandala“ 

Tikslas 

 

Padėti vaikams suvokti, kas tai yra mandala 

ir kaip ją galima pagaminti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

IPUG vaikams 

(2-6 metų vaikams) 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš gamtinės medžiagos įstaigos kieme 

kuriama „Rudens mandala“. Formuojamas 

apskritimas ir jame derinamos gėlių 

spalvos, dėliojami kaštonai, gilės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šia veikla  vaikai susipažįsta su rudeniu, jo 

grožiu, teikiamomis gėrybėmis. Gaminant 

mandalą, susipažįstama su geometrinių 

figūrų pavadinimais, pakartojama spalvų 

pavadinimai ir jų derinimo būdai. 

 

                  
 



Dalyvio vardas, pavardė Asta Karasevičienė 

Darbo pavadinimas „Šnypščiantis rudens medelis“ 

Tikslas Vaikų kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo ugdymas, 

džiugių emocijų suteikimas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Darbelius atliko 4 – 6 m. amžiaus vaikai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Kai už lango lietus ir pro langą galėdami stebėti vėjo 

blaškomus spalvotus medžių lapus, su vaikais 

nusprendėme „rudenį“ persikelti į grupę. Ant juodo lapo 

užklijavome vaikų iškirptą medžio kamieną. Medžio 

vainiko vietą tepėme storu sluoksniu lipalo. Ant lipalo 

pribėrėme sodos ir palikome džiūti. Kai darbelis išdžiūvo, 

paruošėme „spalvotą“ actą. Į indelius su actu įlašinome 

akrilo dažų (būtinai rudenio spalvos: ruda, oranžinė, 

raudona, geltona...), į kiekvieną indelį, atskira spalva. Tada 

vaikai su pipetėmis lašino pasirinktas spalvas ant sodos 

darbelio, t. y. medžio vainiko.  Spalvos išsiliejo, 

šnypščiantis garsas suteikia dar daugiau emocijų ir gavosi 

nuostabus „Šnypščiantis rudens medelis“. 

Dėmesio! Darant darbelius su soda ir actu, nepalikti vaikų 

vienų, turi šalia visada būti suaugęs  asmuo. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikams buvo smagu padiskutuoti apie rudenį, aptarti 

rudens spalvas. Lauke esame daug darbelių darę su lapais, 

iš kaštonų ir gilių kūrėme įvairias mandalas, žaidėme su 

lapais, tačiau smagu buvo stebėti, kai vaikai patys 

pasigamina „rudens medelį“. Iš pradžių buvo daug 

klausimų, diskusijų, ypač kai pamatė sodą. Vaikai su 

nekantrumu laukė kol išdžius darbelis ir kas gi bus toliau? 

Lašindami „spalvotą actą“, vaikai stebėjo ne tik 

besiliejančias medelio spalvas, bet ir galėjo išgirsti acto ir 

sodos susijungimo garsą. Vaikams visa tai suteikė daug 

gerų emocijų, puikios nuotaikos ir sužinojo, kad 

susijungus actui su soda (šarmui ir rūgščiai) galima išgirsti 

garsą ir pajusti šnypščiančius burbuliukus. 

 

             



Dalyvio vardas, pavardė Daiva Narkevičienė 

Darbo pavadinimas ,,Grybų grybas‘‘ 

Tikslas Pažinti aplinkoje esančius reiškinius, patirti 

pažinimo džiaugsmą per atradimus. 

Kokio amžiaus vaikams skirta Veikla skirta 5 – 6 metų amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Ugdytiniai susipažino su valgomais ir 

nuodingais grybais ir nutarė daryti baravykus 

naudojant įvairią gamtinę medžiagą, vaisius, 

lapus bei putplastį. Kadangi vaikai norėjo 

kurti iš įvairių medžiagų, nutarėme, jog 

galima padaryti keletą grybų (sukurti didelį 

pastatomą grybą ir sudėlioti mandalą). 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Kurdami vaikai diskutavo, siūlė savitas 

idėjas, samprotavo ir darė išvadas. Veiklų 

metu atsiskleidė draugiški tarpusavio 

santykiai, gebėjimas spręsti iškilusias 

problemas, ieškoti bendrų sprendimų 

naudojant turimas žinias ir pritaikyti naujas. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Dalia  Ginkienė 

Darbo pavadinimas 

 

,,Skęsta – neskęsta“, ,,Linksmojo  

obuoliuko paslaptis“. 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikas suvoktų, kurtų ir  

fantazuotų, džiaugtųsi atrasdamas ir 

sužinodamas naujų žinių, netikėtų  

bandymų atlikimo būdų...  

Kokio amžiaus vaikams skirtas Skirta 4 – 5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Surinkta ir atnešta į grupę gamtinė 

medžiaga ir  vaisiai.. kurie po vieną  dedami  

į indą su pripiltu vandeniu, stebint ir 

aptariant kaip jie laikosi ant vandens... 

 Vaikai patys pjaudami dalija pusiau  

obuoliukus ir stebi sėklytes. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susidomėję stebi, kaip skęsta 

sunkesni daiktai, vaisiai: kriaušės... ir kaip 

laikosi ant vandens lengvi: kankorėžiai , 

giliukai, riešutėliai... O pučiant šiaudeliu 

stebėjo burbulų dydžio skirtumus....   

  Per padidinamąjį stiklą stebi, kokios 

obuolių sėklytės: dydį, spalvą, kiekį... 

Pokalbiai  apie obuoliuko maistingąsias 

savybes, jo vitaminus... 

Kita informacija 

 

Vaikai įgyja daug žinių apie mus supantį 

pasaulį, eksperimentuodami patiria džiugių 

emocijų, lavina vaizduotę, atmintį... 

 

                               



                            
 

                            
 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Dalia Šimkienė 

Darbo pavadinimas Obuolių laiveliai 

Tikslas 

 

Supažindinti su obuolio savybėmis(forma, 

spalvos, skonis, dydis); dalinti obuolį į 2 

dalis pjaustant; įtvirtinti trikampio 

formą( burė trikampio formos); konstruoti 

laivelį(puse obuolio, dantų krapštukas, 

trikampio formos popierinė burė); plukdyti 

laivelius vandenyje, stebėti, džiaugtis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5m. vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1. Pokalbis apie obuolius: forma, spalvos, 

dydis, skonis, rūšiavimas, skaičiavimas, 

ragavimas, skonio išreiškimas mimika. 

2. Obuolio dalijimas į 2 dalis pjaustant 

peiliu; kas viduje? 

3. Obuolinio laivelio konstravimas; burės 

kirpimas iš popieriaus(trikampis); 

4. Laivelių plukdymas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikų pažintiniam- patirtiniam ugdymui. 

Kita informacija 

 

Vaikai susipažino, skaičiavo, ragavo, 

lygino, rūšiavo, pjaustė, kirpo, konstravo, 

plukdė, komentavo, aiškinosi 

priežastingumo ryšius, džiaugėsi. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo, vardas pavardė  Mokytoja Elena Kontenienė 

Ugdymo įstaigos pavadinimas Lopšelis – darželis ,,Žilvitis“  

STEAM veiklos pavadinimas ,,Vardo raidė iš gamtinės medžiagos“ 

Trumpas STEAM veiklos lauke 

aprašymas: tikslas, uždaviniai, eiga 

(iki 5 sakinių) 

Tikslas: lavinti smulkiąją motoriką 

Uždaviniai: 

*ieškoti ir rinkti gamtinę medžiagą 

*įvardinti surinktą gamtinę medžiagą 

*pasitiki savo jėgomis 

*lavina vaizduotę 

STEAM veikla lauke 

Reikės: 

*gamtinės medžiagos konstravimui 

Stebėdami ir rinkdami gamtinę medžiagą, 

prisiminėme ir ją įvardijom. Pakartojom savo vardo 

raides ir jas išdėliojom.                

 

 
 



Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Babinskienė 

Darbo pavadinimas Rudens spalvų paletė 

Tikslas 

 

Pajus ir suvoks laiką pagal metų laikų 

požymius ir spalvų gamas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Savaitės veiklos. Įvairios raiškos priemonės 

per meną, matematiką, pažinimą.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Per smulkiosios motorikos lavinimą. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 

                           
 

 



Dalyvio vardas, pavardė Gintarė Sokaitė- Michailovienė 

Darbo pavadinimas „Moliūgo pokštai“ 

Tikslas 

 

Suteikti džiugias emocijas 

eksperimentuojant, tyrinėjant.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš moliūgo išėmėme sėklas ir paruošėme 

eksperimentui. Moliūge sumaišę actą ir 

sodą gavome vulkaną, kuris liejosi iš jo 

burnos.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Skatinti vaikų smalsumą ir 

eksperimentuojant surasti atsakymus į 

jiems rūpimus klausimus.  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Indra Venckienė 

Darbo pavadinimas Pekino kopūstai irgi geria. 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti, ar reikalingas vanduo augalams ir 

kodėl; atskleisti dažų poveikį vandeniui ir 

augalams. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 metų amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Bandymui pasiruošiame pekino lapų, ąsotėlį 

vandens, penkis stiklinius indelius bei dažų – 

mėlynų, žalių, oranžinių. Į pirmąjį stiklainėlį 

įpilame vandens ir įdedame kopūsto lapą, į antrąjį 

– įdedame lapą, bet nepilame vandens, į likusius 

indus įpilame vandens, dedame dažų (mėlynų, 

žalių, oranžinių) bei įkišame po pekino lapą. 

Spėliojame, kas atsitiks kopūstui su vandeniu ir 

be jo. Kitą dieną pastebime, kad pekino kopūstas 

be vandens pradėjo vysti, o su vandeniu – atrodo, 

kaip šviežias. Spalvotame vandenyje buvę lapai 

nuo apačios nusidažė mėlyna, žalia, oranžine 

spalva. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdosi vaikų pažintiniai gebėjimai, lavinamas 

pastabumas, kritinis mąstymas. 

 

              



Dalyvio vardas, pavardė Irmina Burneckienė 

Darbo pavadinimas LAPO LABORATORIJA 

Tikslas Ištyrinėti pasirinktą medžio lapą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai suranda medžio lapą. Gauna lapo 

tyrinėjimo nuorodas-lentelę ir pildo ją, 

atlikdami įvairius matavimus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai supranta, kad raidės sudaro žodį, 

skaičiuoja iki 6, susipažįsta ar įtvirtina ilgio 

ir pločio sąvokas, lygina daiktus ir randa 

formas, kuria atspaudus. 

Kita informacija 

 

Galima susikurti tyrinėjimo lentelę 

pritaikant pagal grupės amžiaus tarpsnį. 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 



              
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Petravičienė 

Darbo pavadinimas ,,Didelis-mažas“ 

Tikslas 

 

Sužadinti norą tyrinėti, lyginti natūralioje 

aplinkoje esančius daiktus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Veiklos metu panaudojome didelius ir 

mažus krepšelius. Į didelius krepšelius 

rinkome didelius kaštonus, į mažus-mažus. 

Grįžę į grupę, panaudojome savo 

pagamintas dėžutes, į kurias sudėjome 

kaštonus(per mažas skylutes bandėme 

sudėti mažus kaštonus, per dideles-

didelius. )Vaikams reikėjo gerokai 

pamąstyti, kad tinkamai atliktų užduotį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdosi vaikų kūrybiškumas, patirtinis 

ugdymas, loginis mąstymas. 

 

                                                     

 



 

 

                               

Dalyvio vardas, pavardė Rita Kušleikienė 

Darbo pavadinimas „Steam mini daržas“ 

Tikslas 

 

Gilinti gamtos mokslus ir matematikos 

žinias. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Šia patyriminė veikla buvo vaikų iniciatyva. 

Vaikai rovė, rūšiavo pagal dydį morkas, 

skaičiavo ir ragavo. Tobulino skaičiavimo ir 

matavimo įgūdžius. Morkas plovė, pjaustė, 

ragavo. Įvardino spalvą ir skonį. 

 

 

                                             
 

 
 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Kušleikienė 

Darbo pavadinimas „Augalo spaudas“ 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų meninę raišką, gilinti gamtos 

mokslus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Šia patyrimine veikla buvo siekiama 

įtraukti vaikus arčiau gamtos. Supažindinti 

su augalų, gėlių įvairove. 

Bendradarbiaujant kartu su tėveliais, vaikai 

atsinešė skirtingų augalų ir gėlių žiedų. 

Atlikome meninį darbelį „Augalo 

spaudas“ lape. 

 

                  

 
 

 
 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Janina Grigalaitienė 

Darbo pavadinimas Kaštoniniai monstriukai 

Tikslas Įsitraukti į STEAM veiklas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Lauke prisirinkome gražuolių  kaštonų. Juos 

parsinešėme į grupę ir pasipylėme ant stalo. 

Skaičiavome, matavome,bandėme įžvelgti ką 

jie mums primena. Aišku monstriukus- su savo 

netaisyklingom galvytėm. Pasiieškoję, grupėje 

turimų varžtelių, pradėjome savo kūrybinį-

inžinerinį darbelį. 

Kaip pritaikoma ugdymui Kaštonai- tai pati tobuliausia medžiaga 

STEAM veiklom . 

 

 
 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Roma Čepaitienė 

Darbo pavadinimas Dažai iš daržo 

Tikslas Skatinti vaikus tyrinėti ir atrasti daržovių savybes. 

Vaikų am-ius 3 – 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

Pasirenkame dvi daržoves: morką ir burokėlį. Dažome vandenį 

daržovių galalėliais, sultimis, stebime, kuri daržovė ryškiau 

nudažo, bandome piešti ant balto popieriaus lapo gautu tirpalu, 

štampuoti su pačia daržove. Sultimis nudažome baltą guašą ir 

piešiame juo. 

Kaip pritaikoma vaikų 

ugdymui 

Stebėdami ir patys eksperimentuodami, vaikai  ugdosi 

pastabumą, lygina, kaip kuri daržovė nudažo vandenį, kokį 

pėdsaką palieka štampuojant,  plečia žodyną, daro išvadas, siūlo 

ką dar galima būtų dažyti (servetėles, baltą audinį). Gautus 

dažus naudoja meninėje veikloje. 

Kita informacija Galima atlikti eksperimentus su špinatais, mėlynuoju kopūstu, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Vaičiulienė 

Darbo pavadinimas Pelėda gamtoje. 

Tikslas 

 

Smulkiosios ir stambiosios motorikos 

lavinimas tyrinėjant gamtą. 

Rudens pasikeitimo pažinimas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Vaikai 4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Gr. Varpelis. Auklėtoja su vaikais kalbėjo 

apie gamtą, mišką ir jo gyventoją pelėdą. 

Susipažino su ją supančia aplinka, 

gyvavimo ypatumus. Būdami lauke vaikai 

prisirinko įvairiaspalvių lapų, žolelių. 

Kalbėjome, kodėl jie rudenį tampa tokie 

įpatingai gražūs, skirtingi. Vėliau grupėje 

surinktais lapais vaikai savarankiškai ir 

kūrybiškai dailino auklėtojos nupieštą 

pelėdos trafaretą. Vaikai labai džiaugėsi ir 

gėrėjosi savo darbu, pelėda išėjo pasakiškai 

daili. Auklėtoja šventei pasiuvo sau ir 

vaikams paukščiukų skraistes ir kaukes. Tai 

buvo staigmena vaikams. Vaikai su 

auklėtoja  pasirėdę dailiais apdarais išėjo į 

lauką nešini savo padarytos pelėdos. Lauke 

žaidė jau išmoktus žaidimus „Vijo lizdą 

pelėda“ „Diena – naktis“ „ Valgoma 

nevalgoma“. 

Šventė pavyko šauniai, vaikai daug išmoko, 

sužinojo, patys buvo visame procese labai 

aktyvūs, kūrybiški ir linksmi. Vaikams 

šventė labai patiko, jie ir vėl nori ją 

pakartoti. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

   

    

Gamtos pažinimas, sakytinė kalba, meninė 

raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas, fizinis 

aktyvumas, smulkios ir stambios 

motorikos lavinimas, eksperimentavimas. 

 



   

 

                      
 

 

                     
 

 

 

 

 

 



 

 

 Dalyvio vardas, pavardė                       Vida Beleckienė 

Darbo pavadinimas Lapų žmogus 

Tikslas Supilti Lapų -Žmogų 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Auksinis ruduo nepagailėjo gražuolių lapų. Vaikai 

žaidė su jais , pilstė š 

Į kibirus, grėbė. Bežaisdami sumąstė, supilti lapus į 

vieną krųvą. Bepilant, atsirado ,,kojos“,, 

,,liemuo“,ir kt. Taip ir gavosi Lapų- Žmogus 

milžinas. 

Kaip pritaikoma ugdymui Vaikai suprato, kad su lapais ne tik galima mėtytis 

ir žaisti , bet iš jų  gausybės  galima supilti ir 

kažkokias figūras 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Violeta Židonienė 

Darbo pavadinimas Tema ,,Rudens džiaugsmai“ 

Tikslas 

 
Skatinti vaikų kūrybiškumą,  kuriant sau 

malonumą ir pramogas rudenių 

pasivaikščiojimų metu.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 – 6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasivaikščiojimo metu būdami kartu vaikai 

rodo pasitenkinimą bendra veikla, grožisi 

gamtos spalvomis, formomis, garsais,  

sugalvoja linksmas situacijas, keičia, 

pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis 

variantus. Džiaugiasi savitu veikimo 

procesu ir rezultatu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavėja sakytinė kalba, gamtos pažinimas 

rudenį, kūrybiškumas.. 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  „Boružiukų“ grupė, 4-5 metų vaikai 

Darbo pavadinimas „ Mandalos“  

Tikslas Augalų, gamtinės medžiagos panaudojimas 

STEAM veikloje. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Gali atlikti 2 – 7 metų vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai iš surinktos gamtinės medžiagos, gėlių 

kūrė mandalas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Veikla pažintiniam ugdymui. Džiaugsis gautu 

rezultatu. 

 

 

 

                      
 

                                             



Dalyvio vardas, pavardė Violeta Pupeikienė 

Rimantė Kazlauskienė 

Darbo pavadinimas ,,Dovanėlė rudenėliui“ 

Tikslas 

 

skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, kurti ir 

atrasti, panaudojant gamtinę medžiagą rudenį. 

sudaryti sąlygas kūrybinės saviraiškos sklaidai. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 6 metų  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš kaštonų, kankorėžių, medžio lapų, augalų, 

šermukšnio uogų, akmenukų ir pagaliukų  sukurti 

meninius darbelius, Kiekvienas vaikas pasirinko 

norimą gamtinę medžiagą ir lauke kūrė 

nuostabius paveikslus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Darbo eigoje lavinama smulkioji motorika, 

STEAM veiklų įgūdžiai, kūrybiškumas. 

Pritaikoma veikloje, kai norima patirti atradimo 

jausmą, kuriant darbelį panaudojant gamtinę 

medžiagą. Vaikai akivaizdžiai patys pamato, kad 

iš rudeninės gamtinės medžiagos ne tik galima 

sukurti nuostabius paveikslus, bet ir atlikti 

matematinius sudėties ir atimties veiksmus, 

matuoti, lyginti, sverti, suskaičiuoti ir t.t. 

Kita informacija 

 

Dirbant su gamtine medžiaga, vaikai geriau 

pažįsta tai, ką mato. Vaikai lygino, dėliojo, derino 

pagal dydį spalvą, skaičiavo.  Visi džiaugėsi savo 

darbo rezultatais.  

 

 

 



                                  
 

 

 

                                  
 

 



Dalyvio vardas, pavardė  Edita Dobrovolskytė – Zeringienė. 

Darbo pavadinimas „Klevo lapų anspaudai, maišant pykšt ir pokšt spalvas“ 

Tikslas Kurti rudeninių lapų anspaudus iš turimų ir gautų naujų spalvų dažų. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

 

Į vieną paletės duobutę arba turimą indelį įpilti raudonos ir geltonos, į 

kitą – raudonos ir mėlynos, į trečią – mėlynos ir geltonos guašo 

spalvos. 

Bandyti spėti, kokios naujos spalvos gausis, kai bus sumaišyti 

nurodytų spalvų dažai. Savo spėjimą pavaizduoti darbo lape. 

Teptukais išmaišyti duobutėse arba indeliuose spalvas. Maišydamosi 

spalvos virsta naujomis spalvomis: raudona ir geltona virto oranžine, 

raudona ir mėlyna - violetine, o mėlyna ir geltona – žalia spalva. 

Stebėti, kokios naujos spalvos išėjo, pažiūrėti ar spėjimas pasitvirtino, 

savo spėjimus ir spalvų maišymo rezultatus pavaizduoti darbo lape.  

Su gautomis naujomis spalvomis ir maišomais guašo dažais spalvinti 

rudeninius lapus ir daryti jų anspaudus popieriaus lape. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Atlikti šią kūrybinę veiklą galima grupėje arba lauke. Vyresniems 

vaikams galima kurti kelių medžių lapų anspaudus, suskaičiuoti kiek 

kokių medžių lapų yra. Tokius rudeninius paveikslus galima kurti ir 

Rugsėjo 1 d. proga ant maistinės plėvelės, užvyniotos lauke tarp 

medžių kamienų. 

Galima eksperimentą pritaikyti kaip atviruką - dovaną artimam 

žmogui. 

Kita informacija 

 

Priemonės:  

- Paletės (lentelės) dažams maišyti arba antrinių žaliavų, kuriose 

galėtumėte maišyti spalvas, pvz. apverstų mažų jogurto indelių, 

dangtelių.  

- Trijų spalvų skysto guašo (raudonos, geltonos, mėlynos spalvos). 

- 3 teptukų. 

- Iš lauko parsineštų arba džiovintų klevo ar kito medžio lapų. 

- Storesnio balto ar spalvoto A4 formato popieriaus. 

- Darbo lapo iš eksperimento „Pykšt ir pokšt maišo spalvas“ (nebūtinai, 

jeigu norite). 

 

 

                



 

Pedagogo vardas, pavardė Neringa Mikaločienė 

Darbo pavadinimas „Kokie grybai auga ne miške?“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų norą tyrinėti, smalsauti, 

susipažinti su grybų įvairove, išsiaiškinti, 

kokie grybai auga ne tik miške. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ruduo – grybų metas. Smagu ir smalsu juos 

apžiūrėti, aptarti, kaip atrodo, kuo skiriasi 

vieni nuo kitų, juos liesti, tyrinėti, pauostyti. 

Su vaikais, žiūrėdami edukacinius filmus, 

vaikšiodami parke, taip pat atsinešę grybų į 

grupę susipažinome su jų įvairove. 

Aptarėme, kaip auga grybai, kas yra 

grybiena. Taip pat apžiūrėjome grybo dalį 

per mikroskopą ir išsiaiškinome, kad jie turi 

sporas, kuriomis dauginasi. Su vaikais kilo 

mintis užsiauginti grupėje grybą – pelėsį, ir 

įsitikinti, kad jis taip pat grybas, bet auga ne 

miške, o namuose. Atlikome eksperimentą: 

šešias baltos duonos rieleles dėjome į 

skirtingus indus. Po dvi riekeles 

sudrėkinome, kitas dvi įsukome į celofaninį 

maišelį ir likusias dvi palikome paprastai. 

Vienus indus pastatėme šiltai, kitus šaltai. 

Vaikai pastebėjo, kad pelėsinis grybas 

greičiausiai ir didžiausias užaugo ant 

sudrėkintos riekelės šilumoje. 

Išsiaiškinome, kad grybams augti reikalinga 

drėgmė ir šiluma. O ar tikrai pelėsis grybas? 

Ažiūrėję jį padidinamuoju stiklu ir per 

mikroskopą pastebėjome sporas. Vadinasi 

pelėsis tikrai grybas, nes kaip ir miško 

grybai turi sporas ir jomis dauginasi.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai skatinami domėtis aplinka, tyrinėti, 

rinkti informaciją, ją aptarti, išsiaiškinti ir 

patikrinti eksperimentu.  

Kita informacija 

 

Po eksperimento saugiai pelėsį išnešėme į 

lauką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 



Dalyvio vardas, pavardė Danguolė Januškaitienė 

Neringa Bulevičienė 

Darbo pavadinimas Rudeninė pojūčių dėžutė 

Tikslas 

 

Tyrinėti, gamtos objektus rankomis, pažinti 

per lietimo pojūtį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-7 metų ir vyresniems 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Dėžėje iškirptos angos. Vaikai nematydami, 

bet liesdami, čiuopdami, stengiasi atpažintį 

daiktą, suvokti dydį, formą, paviršiaus 

savybes, temperatūrą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikų pojūčiams ugdyti, sensorikai, pažinti 

savo kūno galias. Turtinama kalba.  

Kita informacija 

 

Veikla gali vykti lauke ir patalpoje. Galima 

pritaikyti ne tik gamtinei medžiagai. 

 

 

                              
 

 



Dalyvio vardas, pavardė Asta Sirvydienė,  

Audronė Adomaitienė 

Darbo pavadinimas „Ežiukas“ 

Tikslas Pasigaminti sveiką maistą „Ežiukas“ 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 - 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Reikalingos priemonės: kriaušė, vynuogės, 

mediniai dantų krapštukai, gvazdikėliai. 

Imame po vieną vynuogę, veriame ant dantų 

krapštuko ir smeigiame į kriaušę. taip 

smaigstome visą kriaušę išskyrus smailiąją 

kriaušės dalį. Ant smailiosios dalies taip pat 

įsmeigiame vieną vynuogę (nosis). Dantų 

krapštuku padarome akytėms vietas (dvi 

skylutes). Į skylutes įsmeigiame gvazdikėlius 

(akis) 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai gamina, skaičiuoja, įvardija spalvas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Audronė Krukauskienė 

Lina Steponaitienė 

Darbo pavadinimas Moliūgai ir vaistiniai augalai 

Tikslas Puoselėti pažinimo ir sveikatos saugojimo 

kompetencijas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai atsineša į grupę pačių užaugintus 

moliūgus ir pačių surinktas vaistažoles.  

Apžiūri, dalinasi įspūdžiais,  kaip sekėsi auginti 

moliūgus, ieškoti vaistažolių. Pokalbiai prie 

arbatos puodelio. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Veikla skatina domėjimąsi daržovėmis, 

vaistažolėmis. Stebi ir supranta augalų augimo 

ciklą. Ugdosi sveiko gyvenimo įgūdžius. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inžinerija, skaičiavimas, menas, matematika ir kt, šį kartą vyko smėlio dėžėje. Vaikučiai konstravo 

miestą: kelius, tiltus. 

 



 

 

 

Pasvalio miesto gimtadienio proga buvo pagamintas tortas miestui. 

 



 

Pačios geriausios idėjos gimsta smėlio dėžėje. 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

Monika Parlamis 

Ineta Pocevičiūtė 

Aistė Tamošiūnienė 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 

Lina Jomantienė 

Darbo pavadinimas Manadalos iš daržovių 

Tikslas 

 

Įtraukti mokinius  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 

 

Į ratą – apskritimo formą mokinukai dėliojo 

daržovių kompoziciją iš supjaustytų 

daržovių. Tai neapsiribojo vien mandalos 

kūrimu. Dėliojant ragavo, vardino spalvas, 

formas, aiškinosi, kodėl yra sveika valgyti 

daržoves.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kurdami jie lavina savo kūrybingumą, 

smulkiąją motoriką. Toks mandalų 

dėliojimas iš natūralių daržovių, skatina 

nusiraminti, sutelkti dėmesį, mokosi būti 

kantresniais, valdyti emocijas, tampa 

ramesni. 

Kita informacija Specialioji (lavinamoji) klasė: ,,Draugai“. 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja 

Lina Jomantienė 

Darbo pavadinimas 

 

Paveikslai iš natūralių augalų. Vasaros 

spalvų žieduos.  

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 - 6m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant paruoštų molbertų mokiniai dėlioja iš 

atsineštų gėlių, augalų paveikslus.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla skatina kūrybiškumą, pažinimą, 

susikaupimą, akies rankos koordinaciją. 

lavina smulkiąją motoriką. 

Mokiniai turi galimybę apžiūrėti pačių 

sukurtą vasaros augalų paveikslų parodą. O 

tai skatina estetinį pasitenkinimą.  

Kita informacija 

 

Specialioji (lavinamoji) klasė: ,,Draugai“. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Karolina Mauliūtė, Lina Valevičė, Agne 

Kazakevičiūtė 

Darbo pavadinimas Rudens 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.  Pasislėpę grybai lauke. Su vaikais 

aptarėme kaip gali atrodyti grybas, juos 

tyrinėjome: jų spalvą, dydį ir formą. 

Išėję į lauką išgirdome istoriją, kad 

grybus pasislėpę yra mūsų kieme, 

prašėme pagalbos juos surinkti. Vaikai 

ieškojo, džiaugėsi suradę, skaičiavo 

kiek jau surinko, rodė ir įvardino 

spalvas. 

2. Lengvesnis ir sunkesnis. 

Susipažinome su svarstyklėmis, kaip 

jomis naudotis, kam jos reikalingos. 

Naudodamiesi gamtine medžiaga lauke 

tyrinėjome jų svorį, bandėme diskutuoti 

kas yra sunkesnis. Vaikai sverdami 

medžio lapus ir kankorėžius, įvardino, 

kad sunkesnis kankorėžis. 

3. Pyrago mandala. Lauke, minint 

pyrago dieną, pyragą gamino kitaip. Ant 

nubrėžtos pyrago linijos pasiūlėme 

vaikams dėlioti gamtinę medžiagą. 

Vaikai susidomėjo veikla, bet neilgai, 

tik keli vaikai tęsė veiklą ir užbaigė 

dėlioti pyrago mandalą. Dėliodami 

stengėsi įvardinti priemonių 

pavadinimus, didelis ar mažas sąvokas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Adaptacijos laikotarpiu stengiamės kuo 

daugiau laiko praleisti lauke, tyrinėti ir 

eksperimentuoti su laike rastomis 

priemonėmis, pažinti mus supančią aplinką. 

Kita informacija 

 

Abi ankstyvojo amžiaus grupės turi bendrą 

savo kiemelį, kuriame kasdien susitinka, 

drauge atlieka eksperimentus, mokydamasi 

vieni iš kitų, stiprina santykius su 

bendraamžiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  
 

 

                                              



                                                      
 

                                                           
 

                                                        
 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Ramunė Kumpienė 

Darbo pavadinimas „Kopūsto spalvos“ 

Tikslas 

 
Lašinant į mėlynojo kopūsto sultis citrinos 

sultis ir beriant sodą spėti, kokia spalva 

nusidažys. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 
1. Į du indus įpilti išsunktas mėlynojo 

gūžinio kopūsto sultis (pasiruošti iš vakaro, 

smulkiai supjaustyti kopūstą, įpilti 

vandens, sublenderiuoti, iškošti, sultys 

paruoštos). 

2. Į vieną indą lašinti išspaustas citrinos 

sultis, nusidažys rožine spalva. 

3. Į kitą indą pilti sodos miltelius, 

nusidažys žydra spalva. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Patenkina smalsumą, mąsto, spėja, lavina 

smulkiąją motoriką. 

 

 

                   



Dalyvio vardas, pavardė Irena Sarapinienė 

Darbo pavadinimas Rudens rožių spalvos“ 

Tikslas 

 

Rasti, pastebėti, fiksuoti rudeninių rožių 

spalvas, žiedų skaičių. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 - 7metų amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Nuvykę į Palangos botanikos parko rožyną 

vaikai atrado rudeninių rožių spalvų įvairovę, 

stebėjo kokių spalvų rožių žydi daugiausiai ir 

suskaičiavo kokios spalvos rožių žiedų yra 

daugiausia. Vaikai veikė pagal sudarytą 

užduočių lapą „Rožių spalvos. Rožių spalvų 

skaičius“. Grįžę į grupę vaikai sudarė gautų 

duomenų diagramą. Išsiaiškino kokių spalvų 

rožių žydi daugiausiai ir kiek daugiausiai žydi 

rožių žiedų ant vieno rožių krūmelio.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai gali tyrinėti, stebėti, bandyti, 

eksperimentuoti, atrasti ir fiksuoti, kurti 

diagramas gėlių pasaulio pievoje, darželio 

teritorijoje.  

Kita informacija 

 

Mokytojas sukuria užduočių lapą. Vaikai 

atlieka užduočių lape numatytas veiksenas, 

užduotis. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Asta Tamošauskienė 

Darbo pavadinimas ,,Rudenėlio skaičiai‘‘ 

Tikslas Lavins pažinimo įgūdžius,  supratimą apie 

skaitmenis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Priešmokyklinio amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Rudens lapai, šermukšniai,giliukai 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Įtvirtinti skaitmenų pažinimą 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Laureta Dominauskienė 

Darbo pavadinimas Žibintų dirbtuvėlės 

Tikslas Pagaminti žibintą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 -5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai kūrė žibintus: ant puslitrinių 

stiklainių klijavo įvairias formas, juosė 

juosteles. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Šv. Martyno dienai paminėti. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Kristina Kaunienė 

Darbo pavadinimas Pasaka ,,Ežiuko namelis“ 

Tikslas 

 

Per žaidimą, per steam veiklas, mokomės 

inžinerijos, matematikos, meno. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Per žaidimą, per steam veiklas, mokomės 

inžinerijos, matematikos – konstravome, 

skaičiavome, kaip iš gamtinių medžiagų 

pastatyti ervinį namą rudens sulaukusiam 

ežiukui. Pasaką vaikai kūrė patys. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdėmės skaičiavimo ir matavimo, 

kūrybiškumo sritis.  

 

 
 

 

 

 



Pedagogo vardas, pavardė Remigija Stasytienė 

Darbo pavadinimas STEAM veikla  

Tikslas 

 

Plėtoti patirtį apie aplinkinį pasaulį, lavinti 

kūrybiškumą, plėtoti sakytinio kalbėjimo 

patirtį, turtinti žodyną. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Įvairių veiklų metu susipažįsta su aplinkiniu 

pasauliu plačiau, plėtoja patirtį apie įvairius 

gamtos procesus, darbeliams kūrybiškai 

panaudoja gamtinę medžiagą, antrines 

žaliavas, mokosi suprasti iš ko sudarytas 

žmogaus kūnas, kaip atsiranda duona ant 

mūsų stalo, kuo minta įvairūs gyvūnai, kur 

pradingsta sniegas įnešus į patalpą ir kt. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Organizuojant STEAM veiklas galime 

naudoti įvairias priemones esančias tiek 

uždaroje, tiek lauko aplinkoje, kurios 

skatina vaikų norą ieškoti, veikti ir atrasti. 

Jiems sudarytos sąlygos lavinti savo 

pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, akies ir 

rankos koordinaciją. Stiprinamas kritinis 

mąstymas ir gebėjimas spręsti problemas. 

  

                                  
 



   
 

 

Pedagogo vardas, pavardė Jolita Racevičienė 

Darbo pavadinimas Linksmieji veidukai iš rudens gėrybių 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su rudens gėrybėmis, 

atskleisti jų panaudojimo galimybes kuriant 

meninius darbelius. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pirmiausia darželio teritorijoje 

susipažino su ąžuolu ir klevu. Palygino abu 

šiuos medžius, susipažino su jų vaisiais: 

gilėmis ir kaštonais. Prisirinko šių medžių 

lapų ir vaisių, iš kurių grupėje padarė 

nuotaikingus žmogeliukus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta plačiau su ąžuolu ir 

kaštonu, jų vaisiais. Darželio teritorijoje 

stebi šiuos medžius visais metų laikais, 

supranta apie jų naudą: vasarą ir pavasarį 

teikia pavėsį, rudenį prisirinkus jų vaisių ir 

lapų galima pasidaryti nuostabių darbelių. 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Irena Sarapinienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Palangos lopšelis/darželis „Žilvinas“ 

 

Darbo pavadinimas Rudens rožių spalvos“ 

 

Tikslas 

 

Rasti, pastebėti, fiksuoti rudeninių rožių 

spalvas, žiedų skaičių. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 6 - 7metų amžiaus vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Nuvykę į Palangos botanikos parko rožyną 

vaikai atrado rudeninių rožių spalvų įvairovę, 

stebėjo kokių spalvų rožių žydi daugiausiai ir 

suskaičiavo kokios spalvos rožių žiedų yra 

daugiausia. Vaikai veikė pagal sudarytą 

užduočių lapą „Rožių spalvos. Rožių spalvų 

skaičius“. Grįžę į grupę vaikai sudarė gautų 

duomenų diagramą. Išsiaiškino kokių spalvų 

rožių žydi daugiausiai ir kiek daugiausiai žydi 

rožių žiedų ant vieno rožių krūmelio.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai gali tyrinėti, stebėti, bandyti, 

eksperimentuoti, atrasti ir fiksuoti, kurti 

diagramas gėlių pasaulio pievoje, darželio 

teritorijoje.  

Kita informacija 

 

Mokytojas sukuria užduočių lapą. Vaikai 

atlieka užduočių lape numatytas veiksenas, 

užduotis. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Rusteikienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Darbo pavadinimas Klevo lapų rožės 

 

Tikslas 

 

Rasti, pastebėti, fiksuoti rudenines spalvas, 

panaudoti gamtines medžiagos kūryboje, 

lavinti estinį suvokimą, smulkiąją motoriką. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5- 7metų amžiaus vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai, surinkę klevo lapus, juos skaičiavo, 

vardijo spalvas. Mokytojos padedami perlenkė 

lapą išilgai perpus ir suko į ,,rožės žiedelį“. 

Pasidarę ne po vieną tokią klevo lapo rožę, 

komponavo juos savo rudeninėse puokštėse. 

  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai tyrinėjo, skaičiavo, stebėjo, vardijo 

spalvas, lavino smulkiąją motoriką.  

 

 



 


