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AMŽIAUS VAIKUS“ 

 I ETAPO  

DALYVIŲ VEIKLOS 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Agnė Rudytė   

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus raj.  Riešės vaikų darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Burbuliuojanti Lietuvos vėliava 

Tikslas 

 

Pažinti ir įvardinti Lietuvos vėliavos 

spalvas.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m .a.v. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: skystas guašas, vanduo, aliejus, 

trys stiklinės  ir šnypščiančios tabletės 

„UPSARIN C".  

Palaipsniui supilame skysčiai į stiklines, po 

to laužoma tabletės  ir metamos į vidų. 

Vaikai stebi burbuliuojančias, šokančias 

Lietuvos vėliavos spalvas.  

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tai eksperimentas skirtas ne tik vaikams 

spalvų pavadinimas įtvirtinti, bet ir stebėti 

kaip spalvotas vanduo nusileidžia į dugną, 

o aliejus lieka plūduriuoti viršuje. Kas 

vyksta, kai tabletes  įmetamos į stiklinę, 

kokie susidaro burbuliukai, kurie vis bando 

pašokti ir burbuliuoti. 

  



                         

Dalyvio vardas, pavardė Alina Vitkalova    

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Spalvotas sniegas‘‘ 

 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus, kokiu būdu, galima 

išgauti spalvotą sniegą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Supilame spalvotą vandenį į buteliukus su 

purškikliais. Paskleidžiame sniegą ant 

šviesos stalo. Vaikai purškia spalvotą 

vandenį ant sniego. Piešia, braižo, lipdo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Visų pirma džiugios emocijos. Vaikai 

sužino dar vieną dažymo būdą. Džiaugiasi 

spalvotais sniego piešiniais, tyrinėja, 

maišydami spalvotą sniegą su baltu. Stebi, 

kaip sukietėja, buvęs purus sniegas, po 

nupurškimo spalvotu vandeniu. 

  



                                           

                                                              

  
Dalyvio vardas, pavardė Alma Karaliūnienė    

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas  Rokiškio lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Trispalvės ledo gėlės“ 

Tikslas 

 

Skatinti tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, 

įvairius eksperimentus su vandeniu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2,5 – 3 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Tyrinėjimui naudojome vandenį, formeles, 

guašą. Vaikai guašu nudažė vandenį, pylė į 

formeles. Paruoštas formeles išnešėme į 

lauką ir palikome per naktį, kad vanduo 

užšaltų. Kitą dieną užšalusius ledukus 

atnešėme į grupę ir stebėjome, kas vyksta. 

Stebėjome ledo pasikeitimus čia ir dabar, po 

valandos, po kelių. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su sąvokomis: šlapias, 

šaltas, ledas. Stebi kaip spalvos nudažo 



vandenį. Stebėjome vandens virsmą ledu ir 

atvirkštinį variantą – ištirpusio ledo virsmą 

vandeniu. 

 

Kita informacija 

 

Vaikams daug smalsumo sukelia žaidimai 

su vandeniu. Vienu metu tobulėja ne viena 

kompetencija.  

 

                             
 

 

Dalyvio vardas, pavardė Alvyra Kasparaitiene  

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šakių lopšelis-darželis” Klevelis “ 

Darbo pavadinimas 

 

Žiema kieme  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Prisirinkome ausų krapstukų ir bandėme 

projektuoti namą "kitaip" 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

Matematinių gebėjimų ugdymas, 

Geometrinių formų pažinimas 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Pedagogės: Ana Bruzgulis 

                    Lilija Naidionova 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė  

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego užkarda“ 

 

Tikslas 

 

Supažindinti su sniego ypatumais, 

ugdyti mąstymo bei matematikos ir gamtos 

mokslų žinių taikymą per veiklas lauke 

žiemos metu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6 metų 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sniegas surenkamas į plastikines dėžes ir į 

plastikinius vazonus gėlėms. Apverčiant 

dėžes, sniegas įgauna indo formą ir galima 

statyti pilis, sienas, namus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaiko raidą ir vystymąsi lemia palanki 



 ugdymuisi sukurta aplinka, galimybė 

įsitraukti į įdomią įvairiapusę veiklą 

žiemos metu lauke. 

Itin didelę reikšmę vaikui turi 

kūrybiškumas, eksperimentavimas, kurį 

vaikas  įgyja, kuomet pradeda 

savarankiškai pažinti jį supanti pasaulį ir 

turi galimybę sukurti pats  iš padarytų 

sniego formų savotišką kūrinį. 

Vaikas eksperimentuodamas, geriau 

įsisavina aplinkos reiškinius, daiktų, sniego 

savybes. 

 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų mokymasis ir mokėjimas mokytis 

šiandieną yra akcentuojami, kaip 

svarbūs sudėtinę dalį atliepiantys 

ugdymo(si) elementai ikimokyklinėje 

įstaigoje. 

To galima pasiekti per vaikų aktyvią 

veiklą, jiems stebint, tyrinėjant aplinką,  

eksperimentuojant ir įsitraukiant į naujus 

patirties atradimus. 

 

Dalyvio vardas, pavardė Asta Justienė  

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis 

Darbo pavadinimas 

 

 

„Ledinės mozaikos“ 

Tikslas 

 

STEAM tikslas – kaip keičiasi vandens 

sąvybės. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: vienkartiniai puodeliai, 

lininis siūlas, gamtinė medžiaga, vanduo, 

guašas. Į puodelius įdėti 4,5 gamtines 

medžiagas, pripilti vandens, įdėti truputį 

guašo, į puodelį įmerkti lininį siūlą, kad 

būtų galima pakabinti ledo mozaiką. 

Paruoštus puodelius laikyti žemoje 

temperatūroje, kad sušaltų. 



 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai suprato, kad esant minusinei 

temperatūrai vanduo keičia savo būseną iš 

skystos į kietą. 

 

Kita informacija 

 

STEAM – integruoti gamtos mokslai, 

menai ir kūryba. 

 

 

 

                           

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Asta Karasevičienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

Darbo pavadinimas „Spalvoto sniegelio šou“. 

 

Tikslas Vaikų kūrybiškumo, vaizduotės lavinimo 

ugdymas, džiugių emocijų suteikimas. 

 

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

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Kiekvienas vaikas į savo indą prisidėjo 

sniego, jį suspaudė, kad būtų galima piešti. 

Tada akvarele su teptukais piešė „svajonių“ 

piešinį. Kita dalis vaikų, tiesiog pipete lašino 

kelių spalvų akrilinių dažų tirpalą ant sniego. 

Baigus piešti vaikai darbelius pasidėjo ant 

palangės ir  stebėjo  sniego tirpimo procesą, 

spalvų susiliejimą.  

 



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai išsiaiškino, kad piešti galima ir ant 

sniego, ir net gi taip įdomiau. Taip pat 

stebėjo kaip sniegas tirpsta, kaip maišosi 

spalvos. Stebėdami įvardino spalvų bei 

atspalvių pavadinimus. 

 

 

 

 

 

                                    

 

Dalyvio vardas, pavardė Asta Stanislovaitienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

Joniškėlio skyrius  

 

Darbo pavadinimas Veikla temai  „Kas juda, o kas ne? Tyrinėjimų ir atradimų savaitė“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti įvairių daiktų (laivų) savybes bei atrasti, kokiomis 

sąlygomis jie gali judėti. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 6 / 7 m.  

 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

 

Vaikams siūloma pasigaminti įvairių laivelių – iš popieriaus, 

kempinėlės, metalinio dangtelio, gamtinės medžiagos.  

Veiklos priemonės:  

 paprastas popieriaus lapas laivelio lankstymui; 

 nedidelė indų kempinėlė, dantų krapštukas, popieriaus 

skiautė (burė); 

 metalinis dangtelis, gabalėlis plastilino, dantų krapštukas, 

popieriaus skiautė (burė); 

 pasirinkta gamtinė medžiaga laivelio pagrindui (pvz., 



apelsino ar citrinos žievė, graikinio riešuto kevalas, tošies 

gabaliukas ir pan.), pagaliukas (arba dantų krapštukas), 

plastilino gabaliukas, popieriaus skiautė (burė).  

Veiklos eiga: 

Vaikai gamina pasirinktus laivelius (kad tyrimas būtų įvairesnis, 

svarbu, kad būtų pasidaryta bent po vieną skirtingą laivelį). Štai 

kokius laivelius mes pasigaminome: 

Diskutuojama ar šie laiveliai gali judėti? kaip padaryti, kad jie 

judėtų? (vaikų prašoma padaryti taip, kad jie pajudėtų), svarstoma 

– iš ko dar galima būtų pasidaryti laivą? (jeigu vaikai pasiūlys 

savus variantus, būtinai juos įgyvendinkite). Vaikų klausiama – 

kas atsitiks jeigu laivelius įdėsime į vandenį? Laiveliai dedami į 

dubenį su vandeniu ir stebima kas vyksta, keliami klausimai – kas 

vyksta su laiveliais? pagalvok, kaip be rankų galima būtų 

pajudinti laivelius?    

Veiklos pabaigoje aptariama – iš ko gaminome laivelius? kaip 

galima buvo juos pajudinti be rankų? ar visi laiveliai plaukė / 

judėjo? kas atsitiko su popieriniu laiveliu? metaliniu? ir t.t., ar 

visiems pavyko pasidaryti laivelį? ką galime padaryti sekantį 

kartą kitaip? 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla puikiai tinka kalbant ir apie transporto priemones, aptariant 

daiktų savybes (pvz., sunkus / lengvas, plaukia / skęsta ir pan.), 

geometrines formas. Laivelius galima plukdyti ir lauke, balutėse, 

ypač tirpstant sniegui, tai suteiks vaikams dar didesnių įspūdžių, 

prasiplės tyrinėjimų erdvė. Gamindami laivelius vaikai mokosi / 

įtvirtina lankstymo įgūdžius, lavėja rankų-akių koordinacija, 

lavinamas erdvinis mąstymas, smulkioji motorika, kūrybiškumas. 

IU vaikams reikalinga pagalba lankstant laivelį, PU vaikai tai jau 

gali atlikti savarankiškai arba klausydami auklėtojos nurodymų. 



 

 

 

 

                 

 

Dalyvio vardas, pavardė Asta Vaišnorienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas   Tauragės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“  

 

Darbo pavadinimas 

 

 ,,Ledo tortas“ 

 



Tikslas 

 

 Eksperimentuoti kas vandenyje skęsta, kas 

plaukia. 

Stebėti vandens būsenos pasikeitimus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indą pripiltą vandens dedam lapelius 

šakeles, akmenukus, kriaukles. Stebim kas 

skęsta, kas plaukia. Užšaldome. Gauname 

ledo tortą.   Stebime jo tirpimą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Galima pritaikyti temoms ,,Žiemužė 

snaigėm sninga“, ,,Senių besmegenių 

šalyje“. 

 

 

 

 

                       

                       
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Audroė Miliškienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos Vitės progimnazija 

 

Darbo pavadinimas Ledai paukšteliams 



  

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su vandens būsenomis 

(kietas-skystas) ir tūrio kaita vandeniui 

šąlant 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Veiklai reikalingos priemonės: vaisiai, 

daržovės, grūdai, vanduo, stiklinė ir siūlas. 

Vaikai iš vaisių, daržovių ir grūdų stiklinėse 

sukuria norimas kompozicijas, įstato į jas 

siūlą, užpila vandeniu ir lauke pastatę stebi, 

per kiek laiko jis sušąla.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai, padedami mokytojos ir tėvų, renka 

informaciją apie paukščiams lesinti 

tinkamas daržoves, vaisius, grūdus. 

Pasirinkę norimo dydžio stiklinę, kuria joje 

meninę kompoziciją-daržoves ir vaisius 

smulkina, derina jų dydį ir formą, 

diskutuoja, kodėl taip reikia elgtis. Vedamas 

pokalbis su vaikais apie tai, kaip kito 

vandens būsena laike, pildomas stebėjimo 

kalendorius. Lyginamas laikas tarp vandens 

užšąlimo ir vandens atitirpimo, nustatomos 

priežastys.  

Kita informacija 

 

Pagaminti ledai pakabinami ant medžio ir 

paliekami lesti paukšteliams. 

  

              
   

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Aušra Kutniauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Sniego paslaptis sniego senių besmegenių 

šalyje“ 



 

Tikslas 

 

Tyrinėti, atrasti, išbandyti sniego galimybes 

ir patirti žiemos džiaugsmus grupėje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjome, tyrinėjome sniegą: iš kur jis 

atsiranda, kokios jo savybės, kaip atrodo 

sniegas per didinimo stiklą, taip pat 

diskutavome apie tikro ir dirbtinio sniego 

panašumus, skirtumus. Nutarėme 

pasigaminti dirbtinio sniego. Prireikė vos 

dviejų ingredientų: krakmolo ir baltų 

skutimosi putų. Viską sumaišėme ir iš 

gautos masės formavome, sniego gniūžtes, 

lipdėme sniego senius besmegenius.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žaisti žaidimus su dirbtiniu sniegu: ant 

dirbtinio sniego rašyti, piešti lašinant 

pipetėmis maistiniais dažais, kasti, sijoti, 

vežti su savivarčiais automobiliukais.   

 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

Tai atpalaiduojanti sensorinė veikla. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

Dalyvio vardas, pavardė Aušra Zumienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Alytaus lopšelis- darželis „Saulutė 

 



Darbo pavadinimas „Linksmieji besmegeniai“ 

 

Tikslas Skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, suteikti 

džiugių emocijų.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Veiklą atliko 6-7 metų vaikai, bet tinka ir 

jaunesniems. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Krakmolą sumaišėme su aliejumi. Aliejaus 

pylėme tiek, kad masė pasidarytų lipni ir 

galėtume iš jos formuoti rutuliukus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Išsiaiškinome, kad sumaišius tam tikras 

medžiagas galima išgauti masę, panašią į sniegą. 

Grupėje, be pirštinių galime džiaugtis dirbtiniu 

sniegu ir  lengvai formuoti senius besmegenius 

ar kt.  

Toks sensorinis žaidimas labai svarbus 

įvairiapusiai vaiko raidai. Lavina smulkiąją 

motoriką, taktilinius ir kitus pojūčius, rankų- 

akių koordinaciją, kūrybiškumą, vaizduotę, 

atpalaiduoja, ramina. 

 

 

 

                             

                                                               
Dalyvio vardas, pavardė Mokytoja Birutė Macaitienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla 

,,Pušelė 

 



Darbo pavadinimas ,,Kiek telpa stiklinėje“ 

 

Tikslas Išmokti matuoti skysčių ir sniego kiekį, lyginti kiek 

ko telpa . 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Skirta 5metų vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Matuojama kiek šaukštų sniego telpa į tam tikros 

talpos indą. Laukiame kol sniegas ištirps ir 

skaičiuojame kiek šaukštų vandens liko ištirpus 

sniegui. Viską užrašome popierius lapelyje. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai sužino apie sniego savybes, mokosi 

skaičiuoti. Rašyti skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Daina Dobrovolskienė, 

Aistė Aleknavičiūtė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Miškas žiemą 

 



Tikslas 

 

Sukurti  mišką žiemą, panaudojant antrines 

žaliavas 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

STEAM veiklos pristatymas: vaikai rado 

ant stalų  priemones, diskutavo ką galėtų su 

jomis veikti.Klausimas: ar galima iš turimų 

priemonių sukurti mišką? Išsikėlėme 

sąlygą: Miškas turi būti pasipuošęs sniegu. 

Vaikai planavo kaip tai padaryti, ką darys, 

ar stovės medžiai, iš ko padaryti sniegą, kas 

miške gyvena, matavo, skaičiavo ir t.t 

Pasiskirstė kas ką darys ir prasidėjo 

kūrimas. Baigus darbą, vaikai pasakojo ką 

sukūrė, kokia medžiagas panaudojo, kodėl 

taip, o ne kitaip ir ką darytų kitaip, jei dar 

kartą reikėtų sukurti mišką. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kelias savaites kalbėjome apie žiemą, jos 

požymius, kaip rūpintis mažesniais už save. 

Temos užbaigimui suorganizavome 

STEAM veiklą. 

 

Kita informacija 

 

Tai buvo grupinis vaikų darbas (šiuo metu 

lanko tik keli vaikai). Rezultatas atitiko 

lūkesčius. 

 

                     

Dalyvio vardas, pavardė Daiva Eičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla 

Eičių skyrius 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Spalvota žiema‘‘ 

 



Tikslas 

 

Eksperimentuoti ir tyrinėti sniegą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

Vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Liejo dažus ant sniego. Stebėjo ne tik kaip 

liejasi dažai, bet kartu tirpsta sniegas  

kambario temperatūroje. Susipažino su 

sniego savybėmis: šalta, šilta, balta, lengva, 

lipnu, tirpsta, vanduo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pritaikome įvairiems vaikų gebėjimams. 

 

                       

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Daiva Grygalienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės “Šaltinio” progimnazija 

 

Darbo pavadinimas 

 

Paukšteli draugaukime. 



Tikslas 

 

Vaikus supažindinti, kaip minta paukšteliia 

žiemą, kad reikia jiems mūsų pagalbos. Mes 

esame šalia ir galime jiems padėti. 

Paukšeliia turės lesalo, o mes jų draugystę. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirta šešerių metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Tirpino taukus, gamino taukų kamuoliuką 

bėrė sėklytes įvariras ant jo, voliojo į 

sėklytes. Vėrė su pagaliuku, kad liktų skylė 

ir eitų perverti siūlą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Susipažino kuo minta paukščiai. Mokėsi 

empatijos paukšteliams. Gerino smulkijąją 

motoriką. 

 

Kita informacija Paukšteliai maisto turės dar ilgai. 

 

                      

Dalyvio vardas, pavardė Daiva Narkevičienė 

  

Įstaigos pavadinimas Kauno sanatorinis lopšelis–darželis 

,,Pušynėlis‘‘ 

 



Darbo pavadinimas ,,Ledinukų išdaigos‘‘ 

 

Tikslas Skatinti pažinimą per  potyrius, komunikavimą, 

problemų sprendimą, kūrybiškumą bei meninius 

gebėjimus; ugdyti kritinį mąstymą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirta Veikla skirta 4 metų amžiaus vaikams. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Ugdytiniai partnerystėje su tėvais bei mokytojais 

kūrė ledo skulptūras, naudodami netradicines 

priemones bei medžiagas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus 

perteikė skirtingais būdais: kurdami, 

bendraudami, tyrinėdami. 

 

     

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Dalia  Ginkienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ 

 

Darbo pavadinimas ,,Senio besmegenio išdaigos“ 



  

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikas kurtų, fantazuotų, 

formuotų sniego figūras, džiaugtųsi 

atrasdamas sniego ir ledo kitimą, savybes, 

atrastų netikėtus būdus... 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirta 4 – 5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Parneštas į grupę sniegas, ir kartu su vaikais 

suformuota senio besmegenio figūra, kuri 

patupdyta padėkle. Kiti sniego gabalėliai 

sudėti į permatomas stiklines. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susidomėję stebi, kaip sniego senis 

tirpsta, smunka, tįžta, apžiūri kas liko iš jo 

pavidalo... Per padidinamąjį stiklą stebi, 

koks nešvarus vanduo lieka ištirpus sniegui. 

 

Kita informacija 

 

Vaikai įgyja daug žinių, atranda tai kas dar 

buvo nerasta, nežinoma... 

 

 

 

                  

 

Dalyvio vardas, pavardė Diana Danilevič, 

Dalia Butkienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus darželis – mokykla „Dainorėliai  

 



Darbo pavadinimas 

 

„Gamta – neišbaigta knyga“ 

 

Tikslas 

 

Paryškinti ypatingą įspūdį ir vaizdą apie 

supantį gamtos pasaulį, meninės esė 

išraiškas, technologijos kalbų 

individualumą, organizuojant ugdymo 

sistemos elementų kūrybines interpretacijas 

vaikų veiklose. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Laikas, kūryba nepaiso laikrodžio. Kol 

žiema mus lepina sniegu, kartu su 

ugdytiniais išbandėme šį, terapiškai 

veikiantį snieginį užsiėmimą. Įkvėpę į 

plaučius gryno oro gurkšnį, mėgavomės 

vaikystės skraiste. Sniego spalvinimas – 

puiki žaidimų, kūrybos priemonė, kurių 

ryškios spalvos gerina nuotaiką bei veikia 

raminančiai. Balta ir išskirtinė tekstūra leido 

mums sukurti nuostabius spalvoto sniego 

kūrinius, mozaikas bei paryškino ypatingą 

įspūdį ir vaizdą. Ir kas svarbiausia – 

vaizduotė tiesiog nutrūko nuo ribų, nes visas 

smagumas vyko ne rezultate, o procese. 

Gamta – neišbaigta knyga, kurios kiekvienas 

puslapis – įdomus ir viliojantis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pažindami aplinką visais pojūčiais vaikai 

formuoja vertybinį – emocinį 

santykį su aplinka. Taip jie pradeda suprasti, 

kaip sąveikauja žmogus su aplinka, kodėl 

svarbu jausti atsakomybę už aplinkos 

išsaugojimą. Pažindami aplinką ugdytiniai 

pajaučia tyrinėjimo džiaugsmą, 

ugdosi saugaus elgesio gamtoje įgūdžius, 

pajaučia gamtos ritmą ir jo kaitos svarbą 

žmonių gyvenimui. 

Veikdami, eksperimentuodami ir tyrinėdami 

jie ugdosi pirmuosius mokslinio pažinimo 

įgūdžius, kaip kelti klausimus/hipotezes, 

informacijos kaupimo, duomenų 

panaudojimo, analizavimo, mokosi planuoti 

ir spręsti problemas, dalintis savo patirtimi. 

Vaikas žaidžia, kuria, stebi, imituoja ir 

žavisi gamtos grožiu, o pasikeitus sąlygoms, 

gamtos grožis persikelia į vaiko žaidimų 

grupę ir tampa natūralia kūrybos 

laboratorija. 



Vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi 

plėtojant jo ekspresiją, komunikavimą, 

simbolių pažinimą, turtinant etikos, logikos 

ir vaizdinių „kalbas“. 

 

 

 

 

    

               

 

 

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Dovilė Norvaišaitė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla „Pušelė“. 

 

Darbo pavadinimas 

 

Linksmasis sniego žmogeliukas 



Tikslas 

 

Skatinti vaikų smulkiąją motorika, 

pažinimą, tyrinėjimą, kūrybiškumą. Patirti 

gerų emocijų. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Gaminame dirbtinį sniegą: dedame visus 

ingrindijantus, poto  minkome, maišome, 

darome formas, rutulius ir statome sniego 

žmogų. Pastatę jį puošiame kaip tik norime 

ir sugalvojame. (galima dažyti, aplipdyti 

plastilinu, naudoti karoliukus, dirbtines 

akeles, gamtine medžiaga) 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pritaikoma žiemos metu STEAM veiklose. 

Vaikai ugdosi kūrybiškumą, smulkiąją 

motorika ir kt. Labai smagus procesas ir 

gaunamas rezultatas (po kiek laiko dirbtinis 

sniegas sukietėja) 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

Dirbtinis sniegas (gamyba): sumaišomas 

baltas plaukų kondicionierius ir valgomoji 

soda (kiekiai pagal poreikį ir 

konstincencija, tačiau jei daugiau vaikų 

gali prireikti bent 9 puodelių sodos) 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Edita Macienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Darbo pavadinimas ,,Žiemos išdaigos“ 



  

Tikslas 

 

Taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti 

vaikus aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, 

kurti, susipažinti su vandens būsenomis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 (m.) 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1.Esant dideliam šalčiui, pilant lauke karštą 

vandenį, jis greičiau sušąla, nei šaltas, arba 

šiltas vanduo. 

2.,,Lobio paieška“. Pildami šiltą vandenį 

atitirpina lede užšalusius daiktus. 

3.,,Senio Besmegenio namas“. Šaldomas 

dubenyje vanduo, bet visas neužšąla, o tik 

pakraščiai ir gaunasi ,,gaubtas“, kuris 

spalvinamas, o jo viduje pastatomas iš 

sniego nulipdytas Senis Besmegenis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Atliekant stebėjimus, tyrinėjimus, 

eksperimentus, vaikai susipažįsta su 

vandens būsenomis: vanduo (skystoji), 

ledas (kietoji), vandens garai (dujinė).  

,,Suradę lobį“ pasakoja, kokie daiktai buvo 

užšalę lede, kam jie naudojami, kiek jų yra, 

kokios formos, lygina vieną daiktą su kitu 

pagal nurodytus požymius, nežiūrėdami 

mėgina išvardyti surastus daiktus. Lavėja 

kalba, gerėja matematiniai gebėjimai, 

pastabumas, vaizduotė, atmintis ir t.t..  

Spalvinant ledą, sniegą, lipdant Senį 

Besmegenį ugdosi meniniai, vaizdiniai, 

kūrybiniai gebėjimai.  

 



         

 

                                  

 

 

 

 

 
 



Dalyvio vardas, pavardė Gabija Švobaitė 

  

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

Darbo pavadinimas 

 

,, Kodėl ištirpo mano sniegas?'' 

 

Tikslas 

 

Sužinoti kodėl sniegas tirpsta ir kaip jo  

savybės pasikeičia jam ištirpus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ugdytiniai surinko didelį kalną balto, balto 

sniego. Vėliau sniegą puošė įvairiomis 

spalvomis ir kūrė mažą, spalvotą sniego 

šalį. Tik staiga pamatė, jog sniegas po mažu 

tirpsta ir tampa vandeniu. Kodėl taip 

atsitiko? Kaip dabar atrodo sniego šalis? Į 

visus klausimus atsakysime tyrinėjant 

sniegą.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdytiniai iš arti susipažįsta su sniegu, taip 

pat skatinamas vaikų kūrybiškumas dažant 

sniegą bei išsiaiškinama, kodėl sniegas 

grupės patalpoje ištirpo, kodėl  sniegas turi 

ne vieną formą ir gali būti ne tik kietas ir 

baltas, bet ir patapti spalvotu vandeniu. Taip 

sužinomos vandens savybės.  

 

Kita informacija 

 

Bandymą galima atlikti ir su mažesniais 

vaikais.  

 

   

 

 

 

 
 



Dalyvio vardas, pavardė Inga Kazlauskienė 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,, Vanduo ir ledas - geri draugai'' 

 

Tikslas 

 

Sužinoti, kodėl vanduo virsta ledu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ugdytiniai sugalvojo patyrinėti vandenį. 

Kadangi už lango buvo niūri diena, todėl 

vaikams norėjosi spalvų ir vaikai savo 

vandenį įvairiomis vaivorykštės spalvomis 

ir taip sukūrė spalvotą vandenį. Mokytoja 

pasiūlė spalvotą vandenį sušaldyti ir 

pažiūrėti kas  nutiks? Ar liks spalvotas? Ar 

liks vanduo? Į visus klausimus atsakysime, 

kai vanduo pabus šaltoje aplinkoje.   

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdytiniai iš arčiau susipažįsta su vandeniu 

bei spalvomis. Tokiu būdu galima prisiminti 

ar mokintis spalvų pavadinimus. Šioje 

veikloje taip pat sužinoma, jog vanduo iš 

skystos būsenos pabuvęs šaltyje - virsta 

gražiu, kietu ledu.  

 

Kita informacija 

 

 

Bandymą galima atlikti ir su mažesniais 

vaikais.  

                              



 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Babinskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis 

Darbo pavadinimas 

 

Spalvotos ledo rankytės 

Tikslas 

 

Stebėjo sniego, ledo virsmą vandeniu, 

vandens-ledu. Analizavo pokyčius, aptarė 

rezultatą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Veikla tęsėsi dvi dienas: atsinešėme sniego 

ir ledo, kūrėme lipdinį, spalvinome 

akvarele. Aptarėme ledo ir sniego 

spalvinimo ypatumus. Stebėjome virsmą 

kitu pavidalu keičiantis temperatūrai.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentas, kalbinės raiškos paskata, 

analizė. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Dalyvio vardas, pavardė Genovaitė Dubauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas 

 

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“  

 

Darbo pavadinimas „Ledo stebuklai“ 

 

Tikslas Tyrinėti ledo savybes. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 metų amžiaus vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į balionus įdėjome po žaisliuką, pripylėme 

vandens ir išnešėme į lauką, kad sušaltų. 

Nukirpę baliono viršų pamatėme, kad 

vanduo virto ledu. Lavindami smulkiąją 

motoriką, ant ledo formos vaikai užbėrė 

šiek tiek druskos ir pipete užlašino įvairių 

spalvų dažų. Stebėjome kas vyksta. Ištirpus 

ledui radome siurprizą – žaisliuką. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

Vykdoma veikla plėtojo pažintinę patirtį, 

ugdė loginį mąstymą, skatino susikaupti, 

aktyvino žodyną. Vaikai dalinosi savo 

atradimais su grupės vaikais. 

                          

                           



Dalyvio vardas, pavardė Liuba Samsonova 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“  

 

Darbo pavadinimas „Gėlytės Lietuvai“ 

 

Tikslas Įtvirtinti Lietuvos vėliavos spalvas, 

susipažinti su vandens savybėmis: 

bespalvis, spalvotas, ledas ir kt. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3 metų amžiaus vaikams. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai spalvino vandenį, supylė į nupjautą 

butelio dugną, išnešė į balkoną, vanduo  

sušalo. Kitą dieną vaikai džiaugėsi gautu 

rezultatu.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vykdoma veikla plėtojo pažintinę patirtį, 

ugdė loginį mąstymą, skatino susikaupti, 

aktyvino žodyną. Vaikai dalinosi savo 

atradimais su grupės vaikais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dalyvio vardas, pavardė Gražina Petrikauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės VRCM ,,Pušelė 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Mažieji archeologai“ 

 

Tikslas 

 

Formuoti gebėjimą tyrinėti ledą, jo savybes 

patiriant atradimo džiaugsmą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indelį įpylėme vandenį, įdėjome žaisliuką 

ir per naktį palikome lauke. Ryte stebėjome 

indeliuose susiformavusį ledą. Tada vaikai 

pasiūlė pabūti archeologais ir išlaisvinti 

įšalusius žaisliukus. Vaikai patyrė 

džiaugsmą ieškodami žaisliukų ir juos 

išlaisvinę. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinama smulkioji motorika, plečiamos 

vaikų žinios apie archeologų darbą. 

 

Kita informacija 

 

Priemonės: smulkūs žaisliukai, padėklai, 

plastikiniai indeliai, guašas, plaktukai, 

druska, vinys,  pipetės, pagaliukai. 
 

                 

                    



 

Dalyvio vardas, pavardė Ieva Zavistanavičiūtė – Boskė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Vilniaus lopšelis – darželis „Eglutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo mozaika 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, 

kurti ir atrasti šalčio ir gamtinės medžiagos 

sukuriamą meną. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 3 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sušalusių ledų spalvinimas guašu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

ugdomas vaikų kūrybiškumas ir 

išradingumas 

 

 

 

            

     

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ilona Juodienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Lauko matematika 

Tikslas 

 

Suteikti vaikui žinių ir įgūdžių, kurios leistų 

vaikui spręsti problemas ir nežinomus 

sprendinius. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Užšaldėme vandenį vienkartiniuose 

indeliuose. Vandeniui virtus ledu, išėmėme 

iš indelių sušalusias ledo formas. Aptarėme 

vandens savybes. 

 Iš ledo gabaliukų statė bokštus ir mokėsi 

skaičiuoti, konstruoti. Vaikai sustatę bokštą, 

suskaičiuoja, kiek sudėjo ledo gabaliukų ir 

parodo atitinkantį skaičių, kuris parašytas 

ant akmenuko. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

Ugdytiniai konstruodami išmoksta 

skaičiuoti, pažinti skaičius. Stebėjo kiek 

galima daugiausiai sudėti vienas ant kito 

kubelių. Lavina vaikų kritinį mąstymą. 

   

 



Dalyvio vardas, pavardė Inga Eičienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

Skrydis 

Tikslas 

 

Paminėti Lietuvos gimtadienį konstruojant 

lėktuvėlius, kurie šviečia. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5- 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1.Vaikai buvo supažindinti su S. Dariaus  ir 

S. Girėno didvyrišku žygdarbiu.  

2.Pagal schemą klijavo varinę kontaktinę 

juostą, dėjo šviesos diodo lemputę, sujungė 

su maitinimo elementu. 

3.Konstravo sparnus, juos puošė. 

4.Skraidė pagal susikurtą žemėlapį. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai gali žaisti, tobulinti, kurti 

lėktuvėlius, išmoksta tikslai vadovautis 

schemomis jungiant elektros grandinę. 

Nagrinėdami S Dariaus ir S. Girėno 

skrydžio maršrutą susipažįsta su žemėlapiu. 

Patys kuria žemėlapius. Sužadinamas jų 

smalsumas.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Ina Ieva Barkuvienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“  

Darbo pavadinimas Tirpstantis paveikslas „Spalvų mozaika“ 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų kūrybiškumą netradicinėmis 

priemonėmis, turtinti vaikų supratimą apie 

sniego savybes lauko sąlygomis ir šiltoje 

patalpoje. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: indai su sniegu, indeliai su 

vandeniu, teptukai, guašas, apsiaustai-rūbų 

apsaugai. 

Eiga: iš kiemo su vaikais atsinešėme 

sniego. Sniegą įdėjome į indus. Pirmiausia 

sniegą lietėme, aptarėme, kad sniegas 

šaltas, šlampa rankos. Vaikams buvo 

smalsu stebėti, kaip nusidažo sniegas 

skirtingomis spalvomis ir tampa panašus į 

saldainius, valgomuosius vaisinius ledus, į 

vaivorykštę. Buvo noras paragauti tiek 

baltą, tiek spalvotą sniegą. Mažieji 

diskutavo kodėl negalima valgyti sniego, 

reiškė teigiamas emocijas stebėdami 

eksperimento eigą. Sudėjo indus ant stalo 

ir po pietų miego stebėjo, kas nutiko 

sniegui.  
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai suprato, kad galima piešti ne tik ant 

popieriaus, bet ir ant sniego. Po pietų 

miego vaikai stebėjo, kas nutiko sniegui, 

komentavo jo ypatybes. Ugdytiniai 

pastebėjo, kad iš sniego liko spalvotas 

vanduo, kodėl taip įvyko, kad valgyti 

sniego negalima, nes gali susirgti, kad 

vanduo ne tik šaltas, bet ir murzinas. 

Vaikams veikla buvo įdomi, nes prašė dar 

daugiau atlikti eksperimentų su sniegu ar 

ledu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Irena Biveinienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus „Žaliakalnio“ darželis-mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Žiemos stebuklai“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti vandens savybes žiemos metu 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pylė vandenį į vienkartinius indus, 

dažydavo vandenį įvairiomis spalvomis, 

įdėjo į vandenį žaisliukus ir užšaldė vandenį 

lauke ant palangės. Kitą dieną tyrinėjo kaip 

atrodo užšalusi vanduo-ledas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai sužinojo, kaip žiemą užšąla vanduo 

ir kaip ledas gali vėl tapti vandeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ramunė Kumpienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego audiniai“ 

 

Tikslas 

 

Sužinoti, kaip iš pagrindinių spalvų 

(raudonos, geltonos, mėlynos) gaunamos 

šalutinės spalvos (žalia, ruda, oranžinė, 

violetinė). 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant sudrėkinto balto popieriaus lapo sudėti 

spalvotą krepinį popierių (geltona+mėlyna; 

žalia+raudona; geltona+raudona; 

raudona+mėlyna) 

Apiberti sniegu, palaukti kol sniegas ištirps 

ir susilies spalvos. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai atlikdami bandymą (žaismingai, 

kitokiu būdų, patys išmėgindami) 

susipažįsta su spalvomis. 

 
 

                

                                          

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Irena Lėnienė 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniegas 

 

Tikslas 

 

Pasigaminti dirbtinį sniegą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 3 metų ir vyresniems 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į dubenį supilam bulvių krakmolą, pilam 

aliejų ir viską sumaišom. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažysta su krakmolų ir aliejumi 

ir su jais eksperementuoja. 

 

 

 

 

                        
 

                            

 

 

 

 



 
 

Dalyvio vardas, pavardė Irina Sevostjanova 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

Stebuklinga žiema 

Tikslas 

 

Parodyti vaikams kaip žiemą įtakoją 

gamtai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Medis buvo padarytas iš kartono ir 

nuspalvintas dažais, pagražintas snaigėmis 

iš popieriaus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Supažinti vaikus su žiemos gėrybėmis, 

ugdyti smulkioji motorika, gerinti 

bendradarbiavimą su tėvais (snaigės darė su 

tėvais). 

 

 

 

 

     
 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Mokytoja Jurgita Dockevičienė 

Mokytojos padėjėja Renata Rutkauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 

„Rasa“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Lesyklėlė žiemojantiems paukščiams“ 

 

Tikslas 

 

Aptarus, padiskutavus apie žiemojančių 

paukščių globą, iš antrinių žaliavų sukurti 

lesyklėlę. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio amžiaus grupė 5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ugdytiniai stebėjo video apie žiemojančius 

paukščius, klausėsi jų balsų, susipažino su 

jų globa žiemos laikotarpiu. Plakate 

atpažino pažįstamus paukštelius, pavadino, 

aptarė jų išvaizdą, diskutavo kaip galime 

jiems padėti? Pasitarę, sugalvojo, kad gali 

sukonstruoti lesyklėles, į kurias atskris lesti 

išalkę paukščiai.  

STEAM iššūkis – iš įvairių antrinių buitinių 

žaliavų pagaminti lesyklėlę.   

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Gamtos mokslai, inžinerija, tyrinėjimas, 

iniciatyvumas, saviraiška, loginis 

mąstymas, kūrybiškumas, bendravimas bei 

tarpusavio bendradarbiavimas - vientisas 

procesas tikslui įgyvendinti. 

 

Kita informacija 

 

Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje, 

išradingai ir orginaliai įgyvendino savas  

kūrybines idėjas.  

 

 

 

 

 



  
 

   

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Jurgita Zakarkienė 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sušalę balionai“ 

Tikslas 

 

Stebėti, kaip vanduo tampa ledu bei įgauna 

įvairias formas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 - 4m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į balionus pripilti vandens, užrišti bei palikti 

lauke ant sniego. Maždaug po savaitės 

vanduo jau bus pilnai užšalęs. Prakirpti 

balionus bei išimti  ledo gabalus.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Galima lyginti ledą su sniegu, liesti. Taip 

pat stebėti užšalusio ledo gabalus per 

padidinamąjį stiklą.  

 

 
 



                                  

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Narbutienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Jonavos lopšelis- darželis ,,Bitutė 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Vandens šaldymas balionuose. Ledo 

burbulai‘‘. 

 

Tikslas 

 

Padėti vaikams suprasti, kuo žemoje 

temperatūroje pavirsta vanduo ir kuo 

aukštoje temperatūroje pavirsta ledas.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Veikla skirta 4- 5 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai lauko sąlygomis šaldė balionus su 

vandeniu, tyrinėjo sušalusius ledo burbulus 

ir palikę juos kambario temperatūroje 

stebėjo į ką pavirto ledo burbulai.   

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla buvo skirta aplinkos pažinimo 

žinioms, gebėjimams,  įgūdžiams tobulinti. 

Ji lavino vaikų tyrinėjimo, 

eksperimentavimo įgūdžius.   

 



Kita informacija 

 

Veikla vaikams atnešė daug pažinimo 

džiaugsmo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Justina Mažliakė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Spalvotas sniegas 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su sniego savybėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais atsinešėme sniego iš lauko, 

pasiruošėme darbo vietą, dažus, teptukus. 

Su teptukais vaikai ėmė dažus ir mėgino 

dažyti. Iš pradžiu kol sniegas buvo labai 

„sausas“ dažėsi sunkiai, vėliau pradėjus 

sniegui tirpti dažai ėmė skleistis ant 

sniego. Po keletos dienų iš lauko 

atsinešėme varveklių ir pamėginome tuo 

pačių principu nudažyti varveklį ant 

varveklio dažai skleidėsi ir liejosi daug 

lengviau. Su vaikais aptarėme ir 

palyginome šiuos du piešimo būdus. 

 



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikų ugdyme pritaikoma labai plačiai. 

Kalbant apie sniego savybes, aptariame 

koks sniegas kaip ji galime pritaikyti 

kuriant vieną ar kitą meno kūrynį. 

Tyrinėjame, liečiame, uostome ir kitaip 

galime lytėti. 
 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Kamilė Bogušaitė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis – darželis „Volungėlė“ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego šou“ 

 

Tikslas 

 

Džiaugtis iškritusiu sniegu bei išnaudoti 

visas sniego tyrinėjimo galimybes 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Mokytoja vaikus nuteikia staigmenai, kurią 

parneš iš darželio kiemo. Parnešus sniegą, 

vaikai jį nudažė įvairiomis spalvomis, po to 

sugalvojo, jog jį reikėtų sumaišyti tam, kad 

spalvos gautųsi įdomesnės. Nudažę sniegą, 

padarėme duobutę į kurią pylėme sodą ir ant 

sodos užpylėme actą. Vaikai džiaugėsi 

rezultatu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ši veikla vaikų ugdymui atveria visas vaikų 



 kūrybiškumo galias, norą pasireikšti, 

išreikšti save. Taipogi vaikai susipažino ir 

su tokiomis medžiagomis kaip soda ir actas, 

išsiaiškino jų spalvą, kvapą.  

 

 

 

     

 

 

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Karolina Mauliūtė 

Lina Valevičė  

Agne Kazakevičiūtė 

Sonata Perednienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Žiemos sezono veiklos lauke 

 

Tikslas 

 

Stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų fizinį 

aktyvumą bei kūrybiškumą veiklose lauke. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Žiemos estafetės: panaudodami įvairų 

sporto inventorių sukūrėme vietą 

sportinėms rungtims. Šokinėjome, bandėme 



apeiti, komandiškai traukėme virvę. Taip 

pat susipažinome su žiemos sportu – 

slidinėjimu, bei slidėmis. 

Gyvūnų slėpynės: Sniegas paslėpė 

gyvūnėlius lauko aplinkoje. Vaikai ieškojo, 

rūšiavo, dėliojo. Suradę visus gyvūnėlius 

kartu kūrėme savo zoologijos sodą, 

stebėjome jų pėdsakus sniege. 

Ugnikalnio išsiveržimas: Kūrėme savo 

ugnikalnį. įvardinome ingredientus, 

Susipažinome su sodos ir acto sąveika. 

Stebėjome besiveržiančios “lavos” spalvas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrinėjame ir eksperimentuojame su 

sniegu, atrandame naujas spalvas, 

stiprinome vaikų budrumą ir kruopštumą, 

bandant surūšiuoti daiktus. 

 

Kita informacija 

 

Abi ankstyvojo amžiaus grupės turi bendrą 

savo kiemelį, kuriame kasdien susitinka, 

atlieka bendras veiklas, lavina 

bendradarbiavimą tarpusavyje bei mokosi 

vieni iš kitų. 

 

                  



                                             

 

   

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Jolita Sapagovienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo pasaka“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti ir išsiaiškinti vandens ir ledo 

savybes; šalčio ir laiko poveikį. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 –5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai žino, kad vanduo šaltyje pavirsta į 

ledą. Kyla klausimas, per kiek laiko sušals į 

indą supiltas ir lauke pastatytas vanduo. 

Ryte išnešę, pasivaikščiojimo metu 

apžiūrėję pastebi, kad užšalo tik indo 

viršuje esantis vanduo. Dar po dviejų 

valandų jau buvo galima iš indo išlupti ledo 



plytas. Išbandė jų tvirtumą mėtydami ant 

žemės, tuksendami į sieną, parsinešę į 

grupę, stebėjo kaip tirpsta. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrinėjant, stebint, aiškinantis vaikai darė 

išvadas apie vandens ir ledo savybes, gilino 

žinias apie laiko suvokimą, šalčio ir šilumos 

sąvokas. 

 

                        

 

Dalyvio vardas, pavardė Kristina Gasiūnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Užšalęs ežeras“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti vandens savybes esant skirtingai 

oro temperatūrai.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5–6 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais kalbėjomės apie Lietuvos 

ežerus, upes ir aptarėme, kas atsitinka su 

jais, kai būna dideli šalčiai. Nusprendėme 

atlikti bandymą. Į 5 litrų vandens talpos 

indą buvo įpilta vandens ir pridėta 

įvairiausių kriauklių, žolelių.   Vaikai 

darželio kieme stebėjo led juostą su 

rodoma oro temperatūra. Tuo metu rodė  



-  10 C°. ,,Dirbtinis ežeras“ buvo paliktas 

nakčiai lauke. Kitą dieną vaikai parsinešė 

indą į grupę ir apžiūrėjo ledu virtusį 

vandenį, įšalusius augalėlius, kriaukles. 

Kambario temperatūroje ledas tirpo, 

pamažu išlaisvindamas kriaukles ir tik tos 

dienos vakare vėl virto vandeniu.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai mato vandens pokyčius esant tam 

tikrai temperatūrai, eksperimentuojant 

tyrinėja aplinką, renka rūpimą informaciją. 

Vaikams sudaromos galimybės lyginti, kuo 

panašūs ir kuo skiriasi vanduo ir ledas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Skukauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Kieno čia pėdsakas?“ 

Tikslas 

 

Plėsti vaikų žinias apie sniegą, skanti ne tik 

pastebėti sniege paliktų raštų įvairovę, bet ir 

atpažinti, pavadinti ir įvardyti, kam tie 

palikti pėdsakai priklauso 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai stebi, tyrinėja, fotografuoja pėdsakus 

sniege, atlieka eksperimentus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Temoms apie žiemą, paukštelių ir miško 

žvėrelių vargus žiemą, transporto 

priemones atskleisti. Skaičiavimui, 

matavimui, lyginimui, panašumų ir 

skirtumų paieškai. 

 

Kita informacija 

 

Ugdomos pasiekimų sritys: aplinkos 

pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, 

sakytinė kalba, tyrinėjimas. 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dalyvio vardas, pavardė Rimutė Mateikienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sušalę žodžiai“ 

 

Tikslas 

 

Veiklų metu tyrinėti ledo savybes, jo 

poveikį vaškinėmis spalvomis užrašytiems 

žodžiams. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5–6  metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pirmo bandymo metu ant popieriaus 

lapelių vaikai užrašo pasirinktus žodžius 

baltos spalvos vaškine kreidele. Įdeda juos 

į indą su guašu nuspalvintu vandeniu ir 

užšaldo. Kito bandymo metu žodžius 

užrašo spalvotomis kreidelėmis ir šaldo 

įvairaus dydžio balionuose. Vaikai tyrinėja, 

skaldo, įvairiais būdais tirpdo ledą, ieško  

užšalusių žodžių, skaito juos. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su vandens ir ledo 

savybėmis, suaugusiojo padedami numato, 

ką reikia atlikti, pasiūlo, kokias priemones 

ir kaip galima panaudoti tyrinėjant, stebi, 

bando, aptaria ir daro išvadas. Vaikai 

skatinami domėtis rašytinės kalbos 

naudojimo galimybėmis.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Laima Gromnickienė  

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis 

Darbo pavadinimas 

 

„Besmegenis stiklainyje“ 

Tikslas 

 

Stebėti sniego savybes 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1. Išmatavome, kiek šaukštų sniego telpa 

stiklainyje; 

2. Išsiaiškinome sniego savybes; 

3. Greitai, kol neištirpo sniegas, ant 

stiklainio nupiešėme besmegenio veidą; 

4. Stebėjome ištirpusį sniegą stiklainyje; 

Betirpstantį sniegą stebėjome jau po pietų 

miego. Atradom ten plaukiojančių 

juodulių. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinama komunikavimo, pažintinė ir 

meninė kompetencijos 

 

 

 

 

 

     

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Laima Saulėnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Alytaus lopšelis – darželis ‚Boružėlė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledų šalyje“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti vandens savybes, stebėti kaip 

keičiasi ir kuo virsta ledas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 – 5 metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Užšaldytą vandenį balionuose, parsinešus į 

grupę, dažyti įvairiomis, spalvomis, 

stebėjo, kas vyksta? Su lupa tyrinėjo kas 

vyksta lede, kaip tirpsta, kokios spalvos 

vanduo liko? 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

Parenkamos atitinkamos priemonės pagal 

vaikų amžių, kad galėtų patys savarankiškai 

atlikti veiklą. Veikla buvo įdomi, įtraukianti 

ir kelianti džiaugsmą. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Laima Šimkienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės l-d „Ąžuoliukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ant sniego pražydo gėlės” 

 

Tikslas 

 

Įtvirtinti spalvų, išgaunamų atspalvių 

pavadinimus, eksperimentuoti patiems 

pasirenkant dailės priemones ir techniką, 

drąsiai įgyvendinti kūrybinius sumanymus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 -5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

„Paukščiukų" grupės vaikučiai, tenkindami 

savo smalsumą ir išradingumą, sugalvojo, 

kaip žiemos metu papuošti sniegą gėlėmis. 

Visi drauge pasiruošė gėlių trafaretus, dažė 

vandenį pasirinktomis spalvomis ir, išbėgę į 

kiemą, sniego pusnį papuošė gėlėmis - 

tulpėmis, žibuoklėmis. Šalia jų atsirado ir 

saulutė, mat visi su nekantrumu laukiame 

pavasario. Šios veiklos metu vaikai patyrė 

daug džiugių emocijų. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikų emocijos, mintys, įspūdžiai ir patirtis 

išreiškiama bandymais, tyrinėjimais, 

meninėmis priemonėmis ir būdais. 
 

   

                          



 

Dalyvio vardas, pavardė Larisa Zenkevičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis „Pelenė 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Spalvotas ledas“ 

 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikai susipažintų su vandens ir 

ledo savybėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

1,5 – 3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į vienkartinius puodelius įpilame guašo ar 

maistinių dažų ir vandens. Tuomet 

išnešame į lauką, kad sustingtų į ledą. 

Sušalus vandeniui ir dažams, išimame 

spalvotą ledą iš puodelių, pakabiname 

(grupėje) ant specialiai paruoštos virvutės. 

Vaikai liečia ledą rankytėmis (pirštukais) - 

stebi, kaip ledas tirpdamas virsta spalvotu 

vandeniu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentai ugdo vaikų kūrybiškumą; 

lavina jų pojūčiai: regėjimą, lytėjimą; 

tobulina savo mąstymo įgūdžius; teikia 

vaikams daug gerų emocijų. 

 

                  



Dalyvio vardas, pavardė Lijana Vaičienė 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Žiema ant sniego“ 

Tikslas 

 

Ugdant kūrybiškumą, netradicinėmis 

priemonėmis, įtvirtinti vaikų žinias apie 

sniego savybes lauke ir šiltoje patalpoje.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai sniegą lietė, aptarė jo savybes. 

Matavo, skaičiuodami kastuvėliais dėjo į 

maišelius. Piešė su markeriu ant maišelio 

su sniegu. Stebėjo sniego pokyčių procesą. 

Apibūdino ką mato. Per padidinamuosius 

stiklus tyrinėjo kaip sniegas tirpsta. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla skatino vaikus tyrinėti, atrasti, 

išbandyti sniego galimybes, patirti žiemos 

džiaugsmus.  

 

Kita informacija 

 

Vaikai diskutavo, reiškė teigiamas 

emocijas stebėdami eksperimento eigą. 
 

 

  

 



 

Dalyvio vardas, pavardė  

Lina Jarackienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pliūniškio pagrindinė mokykla ir Tiltagalių 

skyrius 

 

Darbopavadinimas 

 

Ledo paveikslas 

 

Tikslas 

 

Susipažinti su ledo, sniego, vandens 

savybėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai įvairiomis spalvomis indeliuose 

nudažo vandenį, puošia gamtine 

medžiaga(pasirenka patys).Indeliai 

išnešami į lauką. Po dienos stebime, kas 

įvyko. Keli indeliai įnešami į grupę. 

Stebime, kas vyksta su ledo gabalėliais-

paveikslėliais grupėje ir lauke. Grupėje 

ledas pamažu vėl virsta vandeniu. 

Aiškinamės kodėl? 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žiemos metu kalbant su vaikais pie sniegą, 

ledą, vandenį, kad vaikai suprastų ledo, 

sniego savybes. Prie kokios temperatūros 

vanduo užšąla. 

Kita informacija 

 

Su vaikais piešėme ant sniego, tirpinome 

sniegą, jį stebėjome. 
 

 

 

        

 

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Marijona Gečienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas, 

 

Tauragės VRCM  “Pušelė“ 

 

Tikslas Matematinių vaizdinių formavimas(sniego daug-

vandens mažai),sniegas virsta į vandenį. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-3m. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Lauke, vaikai su šaukšteliais pripylė biraus sniego. 

Parsinešę į grupę stebėjome sniego tirpimą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai sužinojo, kad šiltame ore sniegas pavirto 

vandeniu. 

 

Darbo pavadinimas „Senių besmegenių  nuotykiai“ 

 

 

               

       

     



Dalyvio vardas, pavardė Monika Parlamis 

Ineta Pocevičiūtė 

Aistė Tamošiūnienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis darželis „Liepaitė“  

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo paveikslas“ 

 

Tikslas 

 

Populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, 

menus, technologijas ir matematiką per 

patirtinį ugdymą organizuojant vaikų 

veiklas visais metų laikais. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 metų amžiaus vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

  Su Saulučių ir Boružiukų grupės vaikais 

gaminome ledo paveikslą. Į gilų dubenį 

įpylėme vandens, į jį pridėjome ąžuolo 

lapų, šermukšnio uogų. Visą tai palikome 

pavėsinėje. Kitos dienos rytą ėjome žiūrėti 

rezultatų. Gavosi puikus meno kūrinys – 

ledo paveikslas. Vaikams tai pasirodė kaip 

didelis amuletas                                            

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai stebi kaip keičiasi vandens būsena. 

 

 

        

 



Dalyvio vardas, pavardė Oksana Bužinskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Atsisveikinimas su Kalėdų eglute“ 

 

Tikslas 

 

Eksperimentuojant ir tyrinėjant acto 

reakciją su soda, atsisveikinti su Kalėdiniu 

laikotarpiu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Priemonės: padėkliukai, folija, eglutės iš 

spalvoto popieriaus, soda, actas, dažai, 

pipetės. 

Eiga: 

1. Vaikai pasiruošė spalvotus acto tirpalus. 

2. Padengė žaliaskares sniegučiu (soda). 

3. Savo eglutes puošė lašindami spalvotą 

actą ir tyrinėdami kokia vyksta reakcija. 

4. Kai acto reakcija į lašinamą actą 

sumažėjo, atsirado noras patyrinėti, kaip 

keičiasi susimaišiusios spalvos.  

5. Smagiai paeksperimentavus, 

atsisveikinome su Kalėdine eglute. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veiklą galima pritaikyti tiek Kalėdiniam 

laikotarpiui tiek ir trijų Karalių šventei, kai 

yra atsisveikinama su Kalėdiniu laikotarpiu. 
 

 

 

       



Dalyvio vardas, pavardė Olga Stankevič 

Ernesta Mikulevič 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

Metų laikai vaiko akimis 

Tikslas 

 

Lavintį vaikų kūrybiškūmą, skatintį domėjimasį 

gamtos pokyčiais. Pažintis su rudens ypatumais, 

išreiškiant savo mintis darbeliais puošiant medį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš specialiai paruoštų kartoninių detalių vaikai 

surenką kartoninį medį ir jį nuspalviną. Kadangi 

medelis turi keturias puses, vaikai atlieką 

darbelius atspindinčius metų laikus ir puošią jais 

medį. Stebėdami metų laikų gamtos pokyčius 

(medžių pasikeitimą, gyvūnų ir 

augmenijos pasaulį), vizualizuoja juos medyje 

darbelių pagalba. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

Prisiminsime metų laikus ir jiems būdingus 

požymius. Pakartojame mėnesių pavadinimus. 

Medžio pagalbą vaikai galį matyti, kaip medelis 

atrodo žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį. 

Aptariame, kokias spalvas už lango galima 

pamatyti, pasivaikščiojimo lauke metu 

atkreipiame vaikų dėmesį į gamtos spalvų 

įvairovę. Analizuojame, kokie žodžiai tinką 

apibūdinant žiema - šalta, šlapia ir t.t. 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Raimonda Vainorė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Apsnigto vulkano išsiveržimas. 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų kūrybiškumą, smalsumą, 

plėsti žinias apie vulkanus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 - 6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš sniego suformuojame ,,vulkano formą“. Į 

jo vidų įstatome stiklinę. Į stiklinę pilame 

actą (maždaug puse stiklinės), žiupsnelį 

maistinių dažų, šakelį indų ploviklio ir gerai 

išmaišome. Galiausiai pilame sodą ir 

laukiame ,,išsiveržimo‘. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šią veiklą galima pritaikyti kalbant apie 

ugnikalnius, kalnus. Sumaišius maistinius 

dažus, sodą ir actą, įvyksta reakcija, kurios 

metu susidaro spalvotos putos. Panašiai ir 

ugnikalniuose išsiveržia lava. Taip pat 

atliekant eksperimentus su spalvomis, nes 

naudojami dažai ir išsiveržusi „lava“ yra 

spalvota. Galima sumaišyti kelias spalvas ir 

stebėti kokios spalvos „lava“ išsiveš.  

 

Kita informacija 

 

Vietoje maistinių dažų galima naudoti ir 

skystą guašą. 

 

                                



 

Dalyvio vardas, pavardė Raminta Mockienė 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Palangos lopšelis-darželis “Ąžuoliukas 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego džiaugsmai“ 

 

 

Tikslas 

 

Patirti eksperimento džiaugsmą ir naudą 

 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais gaminome „sniegą“ iš skutimosi putų ir 

krakmolo 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žaidimui grupėje 

 

 

 

                         



                                                    

 

Dalyvio vardas, pavardė Rasa Čepienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Lobis lede“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti ledo savybes: tirpumą, kietumą, 

pasitelkiant pojūčius, įrankius, problemų 

sprendimą.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Atliko 4-5 metų, bet tinka ir vyresniems 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai sprendžia problemą – individualiai 

ar nedidelėmis grupelėmis atranda geriausią 

būdą ištraukti „lobį“ (užšaldytus įvairius 

smulkius daiktelius) iš ledo. Pasitardami 

tarpusavyje ar su pedagogu išbando įvairius 

būdus: panaudodami atrastus aplinkoje 

įrankius bando prakirsti ledą, tirpdo jį 

delniukais, šaltu, karštu vandeniu, 

naudodami indelius, švirkštus. Aptaria, 

kuris būdas leido greičiausiai pasiekti 

„lobį“, įvertina, kokios yra ledo savybės 

(ledas yra šaltas, kietas, geriausiai tirpsta 

pilant karštą vandenį ant jo, skaidrus – 

užšaldyti daiktai gerai matosi...), džiaugiasi 

laimėjimu – „lobiu“. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 
 
 
 

Veikla skatina vaikus spręsti problemas, 

tyrinėti aplinką, gamtos reiškinius. Gali būti 

pritaikoma mažoms vaikų grupelėms, 

siekiant jų bendradarbiavimo, bendro 



 
 
 

 
 

 

problemų sprendimo. 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rasa Damulytė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius” 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Žiemos ledai 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti užšaldymo ir atitirpinimo procesus. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 - 5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Lauke sudėtas įvairaus dydžio talpas vaikai pripildė 

vandens. Stebėjo, kuriuose induose vanduo sušalo 

greičiau, o kur reikėjo ilgesnio laiko. Svarstė, kodėl 

taip atsitiko. Vėliau ledus parsinešė į grupę ir stebėjo 

atitirpimo procesą. (Taip pat lauke buvo užšaldomos 

ir turimos uogos, vaisiai, daržovės; atlikti analogiški 

stebėjimai).  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai sukauptą patirtį panaudojo kuriant  lauko 

žaidimą „Ledų parduotuvė”. Iš įvairių uogų, vaisių ir 

vandens gamino ,,Žiemos ledus“; iš detalių dėliojo 

raides užrašui ,,Ledai” ir jas užšaldė vandenyje. 

Žaisdami vaikai mokėsi atpažinti ir teisingai 

įvardinti, iš ko „pagaminti” ledai. 

 

Kita informacija 

 

 

 

 

Vaikai turėjo galimybę tyrinėti vandens virsmą ledu 

ir atvirkštinį vyksmą. Mokėsi išsakyti savo 

pastebėjimus. Įsitikino, jog šaltyje galima užšaldyti 

ir kitus objektus. 



                            

                                                               

Dalyvio vardas, pavardė Reda Lukošaitienė 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos pavadinimas 

Šiaulių lopšelis darželis “Rugiagėlė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Lavos lempa “Pūga” 

 

 

Tikslas 

 

Sudominti vaikus, ugdyti pažintinius gebėjimus, lavinti 

sakytinę kalbą. 

 

Kokio amžiaus vaikams 

skirtas 

 

Įvairaus amžiaus vaikams.  

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

 

Užpildyti stiklinį indą ¼ vandens, tada įpilti aliejaus. Palikti 

truputėlį vietos burbuliavimui.  

Dedame snaiges iš folijos. Pilame pasirinktos spalvos dažus. 

Dedame šnypščiančią tabletę. 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų 

ugdymui 

 

Veiklos metu galima įtvirtinti spalvas, jų skyrimą. Mes jį 

atlikome kalbėdami apie sniego dieną. Kalbėjome apie metų 

laikus, kokį metų laiką mes įžvelgiame stebėdami 

eksperimentą. Aptarėme kokios spalvos daugiausia matome. 

Naudojome tik baltą spalvą. Taip pat dėjome snaigių iš folijos. 

Vaikai eksperimentą pavadino “Pūga”. 

 

 

 



 

 

     

Dalyvio vardas, pavardė Regina Černauskienė 

Loreta Lesnickienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 

Baltrušaičių skyriaus  

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo žaidimai 

Tikslas 

 

Suprasti vandens virsmo formą (nuo skysto 

iki kieto). 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

IPUG vaikams 

(2-6 metų vaikams) 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Eksperimentuojama ruošiant vandenį 

užšaldymui: dalyje formelių užšaldomas 

paprastas vanduo, dalyje - nuspalvintas 

dažais. Į formeles su vandeniu įdedama 

stiklinis rutuliukas, karoliukai, džiovintos 

gėlės ir t. t. Formelės su vandeniu 

sudedamos į šaldiklį. 

Į balionus pripilama vandens, užšaldoma. 

Nuspalvinami užšalę balionai ir jais 

papuošiami įstaigos laiptai. 



 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavėja eksperimentuojant, sužinant, kad 

vanduo žemoje temperatūroje virsta ledu, o 

ledas tirpsta kambario temperatūroje, 

sužinant ledo savybes (šaltas, slidus, kietas, 

skaidrus...) ir vandens savybes (skystas, 

beskonis, bekvapis). Rinkdamiesi formeles, 

balionus, vaikai atranda formų skirtumus, 

spalvų gamą, sieja skaičių su kiekiu. 

     

Dalyvio vardas, pavardė Regina Masalskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis ,,Rūta“, 

    

Darbo pavadinimas 

 

,,Ar sniegas yra švarus?“  

 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus tyrinėjant išsiaiškinti ar 

ištirpęs sniegas yra švarus.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Įvairaus amžiaus vaikams.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant permatomų plastikinių butelių vaikai 

nupiešia sniego senius. Išėjus į lauką 

buteliai yra pripildomi sniegu ir užsukami. 

Vaikai atneša juos į grupę. Sniego seniai 

buteliuose paliekami ant palangės. Po kurio 

yra stebima kaip tirpsta sniegas ir matosi, 

kad ištirpęs vanduo yra labai nešvarus.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentinė veikla lavins vaikų 

pažintinius gebėjimus, mąstymą ir 

bendradarbiavimą su bendraamžiais.  
 



                        

                                               

Dalyvio vardas, pavardė  

Renata Andrijauskienė 

 Jolanta Simanovič 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus Žaliakalnio darželis – mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Žiemos linksmybės“ 

 

Tikslas 

 

Skatinti aplinkos pažinimą, pažinti sniego ir 

vandens savybes, skatinti vaikų 

kūrybiškumą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

pažinti sniego ir vandens savybes, skatinti 

vaikų kūrybiškumą. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

3-4 metų vaikams 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažins su vandens, sniego 

savybėmis, sužinos gamtos jėgą, veiklomis 

skatinsime vaikų kūrybiškumą, aplinkos 

pažinimą, tyrinėjimą, savireguliaciją. 
 



                               

 

   

Dalyvio vardas, pavardė  

Renata Krizonienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos  lopšelis-darželis ,,Berželis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Varvekliai  

Tikslas 

 

Pajusti daug malonių įspūdžių,plėsti 

sakytinę kalbą,džiaugtis darbo procesu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-5m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai atliko eksperimentą su krakmolu ir 

vandeniu,spaudė,sėmė,darė gniūžtes. 

Pastebėjo,kad gniūžtės greitai tirpsta,tampa 

varvančia mase ir varva kaip varvekliai. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai pajaučia daug malonių,naujų 

įspūdžių,įvardija savo jausmus,palygina su 

gamtoje esančiais varvekliais.Skatinami 

eksperimentuoti. 
 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Renata Gilevska 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Apsnigtas medis“ 

 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus pažinti žiemą naudojant 

STEAM metodiką. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 - 4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai tyrinėjo medžius žiemą, po ko juos 

aptarė ir padarė aplikacija iš anksto 

paruoštose lėkštėse naudojant spragėsius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla padeda vaikams tenkinti jų 

pažintinius poreikius, skatina domėtis 

gamta bei jos reiškiniais, jos metų lavinasi 

vaikų smulkioji motorika, kūrybingumas. 
 



 

 

   

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Druskos kristalas“  

Tikslas 

 

Lavinti smalsumą, nuostabą, vaizduotę, chemijos 

žinias. Bandymo pagalba stebėti, kaip atsiranda 

druskos kristalai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

* Iš vielos išsilankstyti norimą formą ir būtinai palikti 

vielos galiuką.  

* Formą apvynioti vilnoniu siūlu ir palikti kilputę 

pakabinti ant pagaliuko. 

* Į stiklinį indą įpilti verdančio vandens ir dedant 

drusk1 pasigaminti druskos tirpalą (druskos dėti tiek, 

kad maišant ji nebetirptų). 



* Kai tirpalas paruoštas, nardinti savo vielos lankstinį 

ir perverti ant pagaliuko. Svarbu, kad lankstinys 

neliestų dugno, nes sunkiau ,,augs“ kristalas.  

* Paruoštą indą dėti į šaldytuvą, 

kad ,,užaugtų“ kristalas (kristalas užauga per 1-2 

dienas). 

* Vėliau ištraukti kristalą ir nusausinti padedant ant 

servetėlės. Kristalą parišus juostelę galima puošti savo 

vidaus erdvę. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kantriai laukdami ir nuolat stebėdami druskos kristalo 

augimą vaikai patiria nuostabą, įtvirtina nesudėtingas 

chemijos žinias, išmoksta daryti išvadas. 

 

Kita informacija 

 

Priemonės: stiklainis, karštas vanduo, druska, viela, 

vilnonis siūlas, pagaliukas laikyti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

“Išgelbėk įstrigusį lede“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų norą tyrinėti ir 

eksperimentuoti. Ugdyti vaikų smalsumą ir 

kūrybiškumą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

* Į indelį sudedame pasirinktus įvairius 

žaisliukus, užpilame vandeniu ir 

užšaldome. 

* Iš indelių išimame užšalusius ledukus su 

viduje „įstrigusiais“ žaisliukais ir 

pasitelkiant druską, šiltą vandenį, šaukštus 

ar kitas priemones vaikai bando juos 

išgelbėti. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai veiklos metu skatinami tyrinėti, 

atrasti būdą, kas efektyviau tirpdo ledą. 

Aiškinasi ledo savybes ir patiria geras 

emocijas. 

 

Kita informacija 

 

Priemonės: plastiniai indeliai, įvairios 

plastikinės figūrėlės, žaisliukai, vanduo, 

druska. 
 

 

                   



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

Krepinio popieriaus ir sniego projektas 

Tikslas 

 

Lavinti smalsumą, motyvaciją kurti, 

tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

* Ant balto popieriaus lapo išdėlioti 

krepinio popieriaus skiauteles. 

* Šaukštu kabinti sniegą ir dėti jį ant 

išdėliotų krepinio popieriaus skiautelių. 

* Stebėti, kaip tirpdamas sniegas dažo baltą 

popieriaus lapą. 

* Ištirpus sniegui lapą ištraukti iš vandens, 

išdžiovinti, pasidžiaugti pastelinėmis 

spalvomis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla žadina vaikų nuostabą, skatina 

vertinti vykstančius procesus, formuluoti 

išvadas, o taip pat suteikia begalę teigiamų 

emocijų. 

 

Kita informacija 

 

 

 

Priemonės: įvairių spalvų krepinio 

popieriaus skiautelės, sniegas, šaukštas. 

                     

                                                



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

“Ledo žvejyba” 

Tikslas 

 

Lavinti kritinį mąstymą, smalsumą, 

gebėjimą dirbti komandoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 6 metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

* Į dubenį su šaltu vandeniu sudedame ledo 

kubelius ir užberiame druska. 

* Vaikai merkia vilnonį siūlą į vandenį ir jį 

judinami laukia, kol “užkibs” kubeliai. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Sugautus kubelius vaikai suskaičiuoja, 

lygina, kuris pagavo daugiau. 

 

Kita informacija 

 

 

 

Priemonės: ledo kubeliai, druska, vilnonis 

siūlas, dubuo, šaltas vanduo. 

                               

                                            

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo girlianda“  

Tikslas 

 

Lavinti vaikų kūrybingumą ir spalvų 

pažinimą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

*Į plastikinius indelius (formeles) pripilame 

vandens. Vandenį guašu nudažome 

skirtingomis spalvomis. Į indelius su 

vandeniu įmerkiame ilgą siūlą, kuris juos 

visus sujungia į girliandą. 

* Užšalusią, spalvotą girliandą išimame iš 

indelių. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pagaminta girlianda vaikai gali kūrybiškai 

papuošti medžius ar krūmus. Džiaugtis 

įvairiaspalvėmis girliandomis papuošę 

žiemišką, baltą kiemo vaizdą. 

 

Kita informacija 

 

Priemonės: plastikiniai indeliai arba 

formelės, guašas, siūlas, vanduo. 
 

 

        

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Daugintienė 

Laima Radzevičienė 

Sigita Viliušienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas 

 

Darbo pavadinimas 

 

 „Pūga stiklinėje“ 

  

Tikslas 

 

Lavinti smalsumą, kūrybiškumą, rankų-akių 

koordinaciją, chemijos žinias, pratintis dirbti 

komandoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

* Pasirinkto dydžio stiklinį indą pripildome aliejaus 

(2/3 indo) 

* Į jį supilame ketvirtadalį stiklinės balto vandens 

(vandenį dažyti įdedant šaukštą balto guašo). 

* Įberiame blizgučių (jei norisi). 

* Vėliau sulaužyti 1 ar 2 šnypščiančias tabletes ir 

mesti jas į paruoštą stiklinį indą. Stebėti, kaip pradeda 

„kilti“ pūga. 

* Pūgai „nurimus“ vėl įmesti sulaužytą šnypščiančią 

tabletę. Kartoti, kol pabos arba baigsis tabletės 😊 
 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai bando matuoti skysčius, stebi skirtingas jų 

proporcijas. Pratinasi dirbti komandoje. Veikla 

nesudėtinga, bet sukelianti nuostabą ir teigiamas 

emocijas. 

 

Kita informacija 

 

Priemonės: stiklinis indas, baltu guašu nudažytas 

vanduo, vaikiškas aliejus (gali būti ir saulėgrąžų 

aliejus), blizgučiai ir šnypščiančios tabletės (ACC ir 

pan.). 

 

                                            



Dalyvio vardas, pavardė Rita Lekienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

 

Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Seniai besmegeniai“. 

Tikslas 

 

Žiemos pramogos grupėje kitaip. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 3 metai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1. Vaikai konstravo senius besmegenius iš 

popierinių rankšluoščių, dėliojo teisinga 

eiga, skaičiavo akis, sagas, įvardijo žodžiais 

kūno dalis, įvardijo spalvas. 

2. Kitas darbelis vaikai spalvino skirtulius, 

vėliau juos pripildė biriais ryžiais, vaikai 

bėrė ryžius į skritinėlius šaukštu, dėliojo 

akis, nosį, sagas. Džiaugėsi gautu rezultatu. 

Kartojo veiklą ir kitą dieną. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

       
     

Vaikai ugdė kūrybiškumą, smulkiąją 

motoriką, sakytinę kalbą, skaičiavimą iki 3, 

emocijų raišką. 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Rimkutė-Stankevičienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Palangos lopšelis darželis ,,Nykštukas“ 

  

Tikslas 

 

Susipažinti su sniegu, jo savybėmis bei 

spalvomis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ankstyvojo amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pirmiausia vaikai sniegą lietė pirštukais, 

delniukais. Aptarė, kad sniegas šaltas, 

šlampa rankos. Išsiaiškino, jog palaikius 

ilgiau rankytėse - jis tirpsta. Vėliau vaikai 

ėmė dažyti sniegą įvairiomis spalvomis. 

Vaikams buvo smalsu stebėti, kaip jis 

nusidažo skirtingomis spalvomis. Veiklos 

metu mažieji tyrinėjo, liejo spalvas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Padeda patirti sniego tirpimo procesą, 

spalvų liejimą sniege. 

Kita informacija 

 

Veikla puikiai tinkama ankstyvojo amžiaus 

vaikams. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Stulpinienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ 

  

Darbo pavadinimas 

 

Ugdomoji eksperimentinė veikla 

„Ledo planetos užšaldymas ir atšildymas“ 

 

Tikslas 

 

Tenkinti vaikų poreikį tyrinėti, atrasi bei 

suvokti vandens virsmą ledu ir atvirkščiai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Įvairaus amžiaus vaikams. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pirma diena. Sudėti į guminę pirštinę 

mėgstamus vaikams smulkius žaisliukus. 

Įpilti vandens ir užrišus išnešti į lauką 

nakčiai. Antra diena. Sušalusią „Ledo 

Planetą“ atnešti į namus ir  patalpinti į gilų 

indą. Pasiruošti guašo ar akvarelės 

nuspalvinto vandens, pipetę ar švirkštą, 

kurių pagalba bus liejama ant ledo. 

Pabandyti: ant vieno užšalusio piršto pilti 

druskos, ant kito šilto vandens ir stebėti kaip 

ledas pradeda tirpti. Pasiūlyti vaikams 

sugalvoti savo Ledo planetos pavadinimą. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentinė veikla lavins kūrybiškumą, 

vaizduotę, smulkiąją motoriką, rankos-

akies koordinaciją, spalvų liejimo meną, 

supažindins su fizikiniais dėsniais, stiprins 

sensorinius ir taktilinius įgūdžius. 

 

Kita informacija 

 

Nuotolinė ugdomoji veikla vyko 

sinchroniniu būdu ZOOM platformoje. 

Ugdytiniai eksperimentavo ir patyrė 

pažinimo džiaugsmą kartu su artimiausios 

aplinkos žmonėmis.  
 

         

 



Dalyvio vardas, pavardė Šimanec Snežana 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

  

Darbo pavadinimas 

 

 

„Sniego stebuklai“ 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti sniego savybes 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Atnešėme į patalpą pilną dubenėlį sniego. 

Išsiaiškinome sniego savybes, sniegas jis 

koks? Papildėm vaiko kalbą naujais 

žodžiais (baltas, purus, šaltas, panašus į 

cukrų arba druską, neturi kvapo) 

Paliginome. Prisiminėme sąvokas daug – 

mažai. Daug buvo sniego, ištirpo – 

pasidarė vanduo, mažai 

Dažėme guašu ant sniego, prisiminėme 

pagrindines spalvas, stebime tirpimą 

vandenyje 

Supažindinti su nauja pasaka „Zuikio 

trobelė“ Įtvirtinti sniego savybes. 

Stebėjome sniegą. Kas atsitiko? padarėm 

išvadą nuo šilumos sniegas tirpsta.   

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinome vaiko kalbinius gebėjimus, 

matematinius (daug-mažai), per bandymus 

su sniegų patys galėjo stebėti, kaip sniegas 

tirpsta, kaip nusidažo.  
 

 

    

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Bagdonienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-drželis „Žvaigždutė“,  

 

Darbo pavadinimas 

 

Putojantys sniego seniai 

 

Tikslas 

 

Stebėti kaip tirpsta netikras sniegas (soda), 

ekspermentai su actu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3 metų iki bet kokio amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į dubenėlį beriame du puodelius sodos ir į ją 

dedame 2 valgomus šaukštus smulkios 

druskos. Tada juos gerai išmaišome - vaikai 

puikiausiai tą gali daryti rankomis. Išmaišius 

pilame vieną arbatinį šaukštelį indų ploviklio 

- ir vėlgi mažomis rankytėmis viską gerai 

sumaišome. Tuomet pilame 8 valgomus 

šaukštus vandens ir dar kartą rankomis viską 

gerai sumaišome - turi gautis masė, lengvai 

susilipdanti į kamuoliukus. Jei manote, kad 

gavosi per skysta - įdėkite dar šiek tiek sodos 

ir paminkykite. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavina vaikų kūrybiškumą, smalsumą, 

sensorinius ir taktinius įgūdžius, vaizduotę, 

chemijos žinias. 

 

Kita informacija 

 

Sodos sniego seniams reikės: sodos, druskos, 

indų ploviklio, acto, vandens, įvairių 

karoliukų, sagučių, vielučių ir ko tik 

sugalvosite senio dekoravimui, spaudžiamo 

buteliuko actui. 

 
 

             



Dalyvio vardas, pavardė Svetlana Vaičiulienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniego tyrinėjimas  

 

Tikslas 

 

Džiaugtis žemos malonumais piešiant ant 

sniego. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Vaikai 2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Auklėtoja labai nustebino vaikus, kai 

atsinešė sniegą į grupę ir padėjo ant stalo. 

Vaikai pirmą kartą tyrinėjo sniegą grupėje. 

Jie spalvino sniegą visokiomis spalvomis ir 

stebėjo, kaip sniegas keičia spalvą, kaip 

persimaišo spalvos ir gaunasi nauja atrasta 

spalva. Grupėje buvo šilta ir spalvotas 

sniegas pradėjo tirpti, vaikai dėmesingai 

stebėjo kaip tirpsta sniegas ir gaunasi 

spalvota balutė.  Kalbėjome apie tai, kad 

nuo šilumos sniegas tirpsta. Veikla labai 

pasisekė, suteikė vaikams daug džiugių 

emocijų, naujų žinių, skatino 

eksperimentuoti ir tyrinėti. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Gamtos pažinimas, sakytinė kalba, meninė 

raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas, 

eksperimentavimas. 
 

 

               

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Vaida Grušeckienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio 

mokykla  

 

Darbo pavadinimas 

 

„Gedimino pilis“ 

Tikslas 

 

Išbandyti, koks yra sniegas, tyrinėti jo 

savybes. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kieme tyrinėjome sniegą, jo savybes. 
Vaikai čiupinėjo ( šaltas), uostė ( bekvapis), 

aptarė spalvą( balta). Bandė jį lipdyti, dažyti, 

statyti pilis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai išbandė ir įsitikino, kad sniegas yra 

baltas, šaltas, purus, lengvas, lipnus. Kad iš 

lipnaus sniego galima lipdyti ne tik pilis, bet 

ir kitus objektus. Atšilus orams stebėsime, 

kas atsitiks su mūsų pilimi. 

 

Kita informacija 

 

Visi džiaugiamės gražia ir balta žiema. 

 

 

                  

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Vida Lukošienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

Darbo pavadinimas 

 

,,Ar galima piešti ant sniego“ 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti, ar galima piešti ant sniego. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 ,,Visa, ką mes žinome apie realybę, 

prasideda ir baigiasi patyrimu“ (A. 

Enšteinas). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Mokiniai darę atradimus, ugdė mąstymo 

įgūdžius, smalsumą, kūrybiškumą. 

 

Kita informacija Dirbu auklėtoja  su mokiniais , turinčiais 

ugdymosi sunkumų. Veikla vyksta popiet, 

nuo14.00 – 15.00 val. 
 

 

 

 

                    

                                                       



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Vida Lukošienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ 

Darbo pavadinimas 

 

,,Kokia sniego danga“. 

Tikslas 

 

Matuoti sniego gilumą mokyklos kiemo 

teritorijoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Išmatuoti sniego gilumą  su sniegmačiu arba 

lazdomis mokyklos kiemo teritorijoje ir 

padaryti atžymą. Grupėje liniuote išmatuoti 

ir  užrašyti popieriaus lape. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Naudodami įvairias priemones mokiniai 

geba panaudoti įgytas veiklos metu žinias 

buityje. Mokomi dirbti komandoje, 

skatinami bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Kita informacija Dirbu auklėtoja  su mokiniais , turinčiais 

ugdymosi sunkumų. Veikla vyksta popiet, 

nuo14.00 – 15.00 val. 

 

                                                        

 



Dalyvio vardas, pavardė Vida Šakienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Jovarų pagr. mokykla Dauglaukio 

IPUG 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Balta balta, kur dairais“ 

 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę ir 

išradingumą, palaikyti norą kurti, saugoti 

gamtą, panaudojant antrines žaliavas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Popierinių tualetinio popieriaus tūtelių 

spalvinimas guašu, karpymas ir 

konstravimas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai konstruodami, statydami tobulina 

skaičiavimo, matavimo gebėjimus, įgyja 

elementarių inžinerijos žinių taikymo 

įgūdžių.  
 

 

     

 



Dalyvio vardas, pavardė Vilma Bersėnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija 

 

Darbo pavadinimas 

 

Besmegenis kitaip 

 

Tikslas  Tenkinti vaikų poreikį tyrinėti, ugdant 

kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į  užspaudžiamą šaldymo maišelį  rankomis 

įdėti sniego. Ant maišelio su flomasteriais 

nupiešti besmegeniui akis, nosį, dantis 

sagas ir kt. 

Stebėti kuo pavirs sniegas, kas liks iš 

besmegenio? 

Aptarti, kam daugiau vietos reikėjo 

maišelyje: sniegui ar vandeniui? 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Galimybė patalpoje paliesti sniegą. 

Sužinoti, kad sniegas šaltas, baltas, lipnus. 

Pabuvęs pradeda tirpti.  

Sniegas nešvarus, jo ragauti negalima. 

Tenka ilgokai laukti, kol sniegas ištirps 

(kantrybės ugdymas). 
Turtinti vaikų supratimą apie sniego 

savybes lauko sąlygomis bei šiltoje 

patalpoje. 

 

Kita informacija Ugdymas vyksta nuotoliniu būdu 
 

 

                                            



Dalyvio vardas, pavardė Vilma Bersėnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo papuošalas 

 

Tikslas tenkinti vaikų poreikį tyrinėti, atrasi bei 

suvokti vandens virsmą ledu ir atvirkščiai 

 

Eksperimentuoti ir atrasti vandens savybių 

kaitos netikėtumus, papuošti aplinką lauke  

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į vienkartinę stiklinę pridėti įvairiausių 

miško gėrybių - tujų, pušų šakelių, 

kankorėžių, džiovintų gėlių uogų, virvutę, 

skirtą pakabinti ledo papuošalą. 

Įpilti  vandens ir užšaldyti (šaldiklyje, lauke 

- esant minusinei  temperatūrai). 

Sušalus išimti iš indelio ir pakabinti lauke. 

Stebėti kaip ledas tirps lauke 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pamatyti kuo virsta paprastas vanduo, 

papuošti aplinką lauke, džiuginti save ir 

kitus 

 

Kita informacija Ugdymas vyksta nuotoliniu būdu 
 

 

                    

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Vilma  Kastrickienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

STEAM „Žiema. Sniegas-lietus“. 

 

Tikslas 

 

Sudaryti galimybę stebėti, kaip sniegas 

virsta vandeniu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 – 6 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai atsineša sniego į grupę ir supila jį į 

aukščiau pakeltą indą, kuriame padarytos 

skylutės. Palaukia, kol sniegas sušyla ir ima 

virsti vandeniu, lašėti per skylutes žemyn. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla suteikia vaikams teigiamų emocijų 

stebint, kaip tirpsta sniegas ir virsta 

vandeniu(regimasis suvokimas). Vaikai 

liečia sniegą, vandenį ir lygina, kuris 

šaltesnis(lytėjimo suvokimas). Klausosi, 

kaip laša vanduo, mėgdžioja vandens 

lašėjimą(klausa). Pasako, kokios spalvos 

sniegas, ieško tokios pat spalvos 

aplinkoje(spalvos suvokimas). Bando 

suprasti, kodėl sniegas grupėje 

tirpsta(ugdomas mąstymas). Dar su 

vyresniais vaikais galima aptarti, kodėl 

negalima valgyti sniego, nes nors jis atrodo 

labai baltas ir švarus, tačiau ištirpęs inde 

palieka smėlio ir žvyro nuosėdų. 

 

Kita informacija 

 

Stovas, skirtas stebėti tirpstantį sniegą, 

pagamintas iš antrinių žaliavų. 
 

       



Dalyvio vardas, pavardė Zita Komičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Kas tas sniegas?“ 

Tikslas 

 

Tyrinėti sniegą, susipažinti su jo savybėmis, 

eksperimentuoti, patirti džiaugsmą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai sniegą lietė, uostė, stebėjo, kaip jis 

tirpsta, virsta ledu, dažė, lipdė, stebėjo pro 

padidinamąjį stiklą, su pipetėmis lašino 

vandenį, skaičiavo lašiukus, liejo spalvas. 

Eksperimentavo tiek  grupėje, tiek lauke. 

Proceso metu patyrė daug gerų emocijų. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 

Veikla palanki pagal metų laiką, gamtos 

sąlygas, buvo parinktos turimos, reikiamos 

priemonės. Veikla buvo produktyvi, 

vaikams įdomi ir teikianti džiaugsmo. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Žaneta Benevičienė 

Olga Klenovskaja 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Sniego ypatybės“ 

 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikai gebėtų tyrinėti sniego 

ypatybes (šlapias, šaltas) ir gebėtų išgauti 

įvairių spalvų gamas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai atliko eksperimentą ir ištyrinėjo 

sniego ypatybes, esant minusinei 

temperatūrai lauke ir patalpoje pliusinėje 

temperatūroje. Lauke – sniegas šąla į ledą, 

o patalpoje – tirpsta, virsta į vandenį. Sniegą 

galima su guašu spalvinti ir išgauti įvairius 

atspalvius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdant per pažinimo kompetenciją. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Žaneta Benevičienė 

 Olga Klenovskaja 

 

Dalyvio el. paštas 

 

karusele.gintarelis@gmail.com 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Stebuklingas sniegas“ 

 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikai gebėtų suprasti fizikos 

dėsnius, keičiantis temperatūrai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 – 6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai atliko eksperimentą: išsinešę į lauką, 

prie minusinės temperatūros, karšto 

vandens puodelį, jį išpilant į orą, krentantis 

vanduo virsta sniegu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdant per pažinimo kompetenciją. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Živilė Baršauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Seniai Besmegeniai“ 

 

Tikslas 

 

Išbandyti kitokias patirtis su sniegu, 

pasiūlant naujų idėjų. Žadinti domėjimąsi, 

skatinti tyrinėti, smalsauti, įsitraukti į 

kūrybinį procesą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinis amžius  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikams buvo pasiūlyta idėja iš „dirbtinio“ 

sniego suformuoti besmegenius. Žiemos 

žaidimai su sniegu lauke - įprastas dalykas. 

Tačiau su juo galima žaisti kitaip, iš 

namuose turimų produktų pasigaminant 

„dirbtinio“ sniego. Vaikai, drauge su 

tėveliais, gamino sniegą, jį tyrinėjo, lipdė 

besmegenius ir juos tirpdė. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kūryba skatina vaikus lanksčiau mąstyti, 

ieškoti, tyrinėti, eksperimentuoti. Žadina 

domėjimąsi, panaudojant netikėčiausias 

priemones bei metodus. Vaikai patiria 

kūrybinio proceso ir problemų sprendimo 

džiaugsmą. Besmegenius vaikai gali 

panaudoti įvairiems žaidimams, 

skaičiavimui, matavimui ir kt. 

 

Kita informacija 

 

Proceso dalyviai: vaikai (3 metų amžiaus) ir 

jų tėveliai. 

 

 

                                     



Dalyvio vardas, pavardė Diana Prialgauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Skuodo lopšelis darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Pyragas nykštukams“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti, tyrinėti sniegą. Žiūrėti kaip jis 

keičiasi, kai lašinami dažai, kaipo tirpsta 

ilgiau palaikius šiltoje vietoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš lauko parsineštą sniegą sudėti į nedidelius 

indelius. Iš anksto būti pasiruošus įvairių 

spalvų dažų. Tada pipetės pagalba spalvinti 

sniegą. Kai baigiama spalvinti visas 

įdomumas yra perpjauti tą sniego gabalėlį ir 

stebėti kaip viduryje susimaišė spalvos.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmiausia išsiaiškiname iš ko susidaro 

sniegas, kodėl jo tokia forma. Vaikai jį 

liečia, tyrinėja. Tada eksperimento pagalba 

suprantame, kad sniegas gali keistis, įgyti 

kitą formą. Spalvindami sniegą vaikai stebi 

kaip jo viduje susimaišo spalvos, kokios 

spalvų variacijos gaunasi.  

 

    

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Diana Prialgauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Skuodo lopšelis darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Pyragas nykštukams“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti, tyrinėti sniegą. Žiūrėti kaip jis 

keičiasi, kai lašinami dažai, kaipo tirpsta 

ilgiau palaikius šiltoje vietoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš lauko parsineštą sniegą sudėti į nedidelius 

indelius. Iš anksto būti pasiruošus įvairių 

spalvų dažų. Tada pipetės pagalba spalvinti 

sniegą. Kai baigiama spalvinti visas 

įdomumas yra perpjauti tą sniego gabalėlį ir 

stebėti kaip viduryje susimaišė spalvos.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmiausia išsiaiškiname iš ko susidaro 

sniegas, kodėl jo tokia forma. Vaikai jį 

liečia, tyrinėja. Tada eksperimento pagalba 

suprantame, kad sniegas gali keistis, įgyti 

kitą formą. Spalvindami sniegą vaikai stebi 

kaip jo viduje susimaišo spalvos, kokios 

spalvų variacijos gaunasi.  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Edita Miškūnienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Kas ledą ištirpdys greičiau?“ 

Tikslas Supažindinti vaikus su medžiagų savybių 

kaita, darant išorinį poveikį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3–5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant dviejų vienodo dydžio ledo gabalėlių, 

užpilamas skirtingos temperatūros vanduo. 

Stebėdami kaip tirpsta ledas, vaikai nustatė, 

kad ledas inde su karštu vandeniu ištirpo, 

tada kai subyrėjo 1 min. smėlio laikrodis. 

Kai subyrėjo 2 min. smėlio laikrodis ledas, 

užpiltas šaltu vandeniu, nebuvo ištirpęs. 

Ugdytiniai padarė išvadą: ledas šaltame 

vandenyje tirpsta lėčiau. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Į užduotą klausimą, kaip pagreitinti ledo 

tirpimą, vaikai iškelia hipotezes. Atlikdami  

bandymą, vaikai patys stebi, analizuoja ledo 

savybes, įvertina iškeltas hipotezes ir 

padaro išvadą.  

 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

 

Bandymas, dėl saugumo, atliekamas stebint 

pedagogams.  

     

 
 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ina Švelnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Kas nutiko besmegeniui?“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus eksperimentuoti ir stebėti 

savo veiklų rezultatus, džiaugtis jais. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2–3 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Auklėtoja paruošė bandymui reikalingas 

priemones: sodą, druską, indų ploviklį, actą, 

vandenį, kamštelius, sagas. Vaikai subėrė 

reikalingas priemones į dubenį, sumaišė jas, 

iš gautos masės nulipdė besmegeniukus, 

juos papuošė sagomis ir kamšteliais. Kartu 

su auklėtoja prisiminė kas nutiko 

besmegeniams, nulipdytiems iš sniego,  

šiltoje grupėje. Auklėtoja pasiūlė vaikams 

stebėti, kas nutiks jų besmegeniams užpylus 

acto. Nors suprasti cheminius procesus 

vaikai dar per maži, tačiau tirpstantys 

besmegeniai jiems sukėlė daug emocijų.   

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla padeda tobulinti skaičiavimo ir 

matavimo įgūdžius, lavina smulkiąją 

motoriką, skatina domėjimąsi 

eksperimentais ir jų rezultatais.  

 

Kita informacija 

 

Bandymas, dėl saugumo, atliekamas stebint 

ir padedant pedagogams. 

 

 

 

 

 

 

   

    

 



Dalyvio vardas, pavardė Inga Čičinskienė 

 

Dalyvio el. paštas 

 

ingacicinskiene@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Tortas Sniego Seniui“ 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su sniego spalva, 

savybėmis ir ugdyti kūrybiškumą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2–3 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į grupę auklėtoja atnešė dubenėlius sniego. 

Visi kartu apžiūrėjo, aiškinosi kokia jo 

spalva. Kalbantys vaikai įvardijo, kad balta. 

Pirštukais palietė sniegą. Visi pajuto, kad 

pirštukui šalta. Taip išsiaiškino, kad sniegas 

yra šaltas. Tyrinėjant sniegą, išsiaiškinome, 

kad sniegas yra baltas ir šaltas.  

Auklėtoja: „Ką mes galime padaryti su 

sniegu, dažais ir teptuku? 

Gabrielius: „Kap kap“. 

Tajus: „Piešti“. 

Vaikai akvarele spalvino sniegą- kepė tortą 

Sniego Seniui. Veiklos metu lavino 

kūrybiškumą, tyrinėjimo įgūdžius, 

tarpusavio bendravimą bei meninę raišką. 

Veikla ugdytiniams suteikė daug teigiamų 

emocijų, buvo smalsu stebėti, kaip nusidažo 

sniegas skirtingomis spalvomis. 

Išvada: Sniegas yra baltas ir šaltas. 

Liepa: „Gražus tortas“. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši veikla sužadino vaikų norą stebėti, 

tyrinėti, susipažinti su spalva, sniego 

savybėmis, bei suteikė daug džiugių 

emocijų. 
 

     

       

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Asta Sirvydienė 

Audronė Adomaitienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Vilniaus lopšelis – darželis „Aušrelė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„ Žiemos STEAM veiklos“ 

Tikslas 

 

Taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti 

vaikus tyrinėti, kurti, eksperimentuoti žiemos 

metu 

 

Kokio amžiaus vaikams skirta  

 

4 - 5 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Eksperimentas  su vandeniu ir spalvomis 

“LEDŲ GIRLIANDA” 

Imame ledų formeles, pripilame jas vandens. 

Į formelėse esantį vandenį pipetėmis lašiname 

įvairių spalvų maistinius dažus. Į formeles 

merkiame ilgą siūlą. Nešame į lauką sušalti. 

Sušalusius ledukus išimame iš formelių ir 

turime ledų girlianda. 

Eksperimentas su soda ir actu 

“PUTOKŠNIS” 

Imame dubenį su sniegu, pipetėmis 

užlašiname raudonos spalvos guašo 

(praskiesto su vandeniu). Ant spalvoto 

sniego beriame sodą. Ant užbertos sodos 

pipetėmis lašiname actą. Stebime reakciją 

(putojimą). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Šias veiklas galima pritaikyti kasdieninėje 

veikloje žiemos metu. 

 

 

                                           

                                        



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Edita Mockiene 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Vilniaus lopšelis – darželis „ Aušrelė “ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„ Žiemos STEAM veiklos“ 

Tikslas 

 

Taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti 

vaikus tyrinėti, kurti, eksperimentuoti lauko 

aplinkoje 

 

Kokio amžiaus vaikams skirta  

 

5-6 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

„GYVŪNAI IR JŲ PĖDSAKAI “  

Vaikai klausosi auklėtojos pasakojimo apie 

gyvūnus, varto knygelės. Patys bando 

suvaidinti jiems patinkanti gyvūną, išvardinti 

savybes, būdingas tam gyvūnui. Lauke ieško, 

bando atpažinti gyvūnų pėdsakus. 

Vaikai linksmai leidžia laiką, patys 

improvizuoja, geriau įsimina gyvūnus, 

domisi, ieško ir atpažįsta gyvūnų pėdsakus. 

Vaikai supranta, kad darželio teritorijoje 

sunku aptikti gyvūnų pėdsakus, tačiau jie 

randa daug paukščių pėdsakų, iš to kyla noras 

domėtis paukščių įvairove. 

„LEDO IR   SNIEGO SAVYBĖS “  

Vaikai stebi degančią žvakę, kaip veikiama 

šilumos ji tirpsta, varva. Tada, lašina vašką į 

dubenėlį su šaltu vandeniu. Vėl stebi, kaip, jis 

stingsta. Iš lauko atsineštą sniegą paliekame 

šiltai. Po kiek laiko stebime, kaip jis pakito, 

ištirpo, pavirto į vandenį. Tą pati darome ir su 

ledukais, tačiau ledukus dar nuspalviname 

įvairiomis spalvomis, kad geriau matytųsi 

kaip tirpsta ledas. 

Atlikus bandymą, vaikai suprato, kad 

ta pati medžiaga, gali būti ir kieta ir skysta. 

Taip pat pastebėjo, kad sustingęs vaškas 

panašus į aptirpusį sniegą. Vaikai lygina 

sniegą ir ledą, aptaria ledo ir sniego savybes, 

diskutuoja kas yra sniegas, o kas - ledas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šias veiklas galima pritaikyti kasdieninėje 

veikloje žiemos metu. 

 

 

 



                              

 

                             

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Rasa Budrevičienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Vilniaus lopšelis – darželis „Aušrelė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„STEAM veiklos lauke“ 

Tikslas 

 

Taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti 

vaikus tyrinėti, kurti, eksperimentuoti lauko 

aplinkoje 

 

Kokio amžiaus vaikams skirta  

 

3-4 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

VEIKLA “MENAS LAUKE” 

Menas ankstyvojoje vaikystėje prasideda nuo 

balto popieriaus lapo ar molberto. Tačiau 

vien tuo, apsiriboti negalima ir molbertu ar 

popieriaus baltu lapu gali būti bet kas. Tad, 

vaikai savo  judesiais,  pasaulio suvokimu, 

vaidyba piešia angelus sniege. Piešti galima 

įvairias figūras.  

VEIKLA “ SNIEGO GYLIO 

MATAVIMAS” 

Vaikščiodami po sniegą ir matuodami jo 

gylį, vaikai kelia klausimus: kodėl vienoje 

vietoje pusnų gylis iki juosmens? Kodėl kitur 

sniego  iki kelių? Kodėl vienoje vietoje 

sniegas minkštas ir purus, o kitoje vietoje - 

kietas ir sunkus? Kodėl žmonės kasa sniegą?  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šias veiklas galima pritaikyti kasdieninėje 

veikloje žiemos metu. 

 

 

 

                        

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

Darbo pavadinimas „LEDYNMETIS“ 

 

Tikslas Pasidaryti žaidimų dieną su sniegu grupėje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Vandenį nudažome mėlyna spalva ir paliekame 

lauke, kad užšaltų.  

2. Parsinešame iš lauko sniego.  

3. Žaidžiame, liečiame, tirpdome, eksperimentuojame 

su actu ir soda, dažome sniegą ir kt.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Dubenėlis su vandeniu buvo paliktas visam 

savaitgaliui lauke. Prasidėjus naujai savaitei, 

aiškinamės, kodėl neužšalo visas vanduo, kodėl jo 

spalva permatoma, kodėl mėlyna spalva liko dugne. 

Vaikai tyrinėja ir eksperimentuoja žaisdami.  

Mokytojos iniciatyva parsinešti sniego ir ledą, o toliau 

veiklą plėtoja ugdytiniai be suaugusiojo įsikišimo.  

 Priemonės: ledas, žaislai, sniegas ir kt.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

 

Darbo pavadinimas „VULKANAS ŽIEMĄ“ 

 

Tikslas Sužinoti ar žiemą gali išsiveržti vulkanai?  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į plastikinį buteliuką įdėti sodos, dažų (maistinių arba 

guašo), įpilti indų ploviklio (kelis šaukštelius). 

2. Buteliuką aplipdyti sniegu. 

3. Į buteliuką pilti actą.  

4.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai šį eksperimentą yra darę šiltu metu, iškilo 

klausimas ar gali vulkanas išsiveržti žiemą, ar ten kur jie 

yra būna žiema?  

Gimė idėja savo kieme pasidaryti sniego vulkaną.  

 

Kita informacija Priemonės: actas, soda, dažai, indų ploviklis, piltuvėlis, 

buteliukas.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

 

Darbo pavadinimas „BURBULAI“ 

 

Tikslas Išpūsti kuo daugiau burbulų.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į indelį įsipilti šilto vandens. 

2. Įdedame du šaukštelius cukraus, dažų. 

3. Įpilti indų ploviklį. 

4. Imame šiaudelius ir „burbuliuojame“. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniams nebuvo sakoma kiek šaukštelių dėti 

cukraus, indų ploviklio. Vaikai patys galvojo, bandė, 

stebėjo, klausė draugų kiek, kas, ko dėjo. Grupėje 

vyko bendradarbiavimas, bandymas pačiam pasiekti 

tikslo.  

 

Kita informacija Priemonės: šiltas vanduo, cukrus (2 šaukšteliai) , indų 

ploviklis, dažai (guašas). 

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 

grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

Darbo pavadinimas „NEUŽMIRŠTUOLĖS SNIEGE“ 

 

Tikslas Paminėti Sausio 13ąją. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Išsikerpame ir nusispalviname Neužmirštuoles. 

2. Dedame į lėkštutę ir apdengiame popieriniu 

rankšluosčiu.  

3. Pipete lašiname vandenį ant rankšluosčio ir 

laukiame kol pasirodys gėlės. 

4.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai pastebi, kad popierinis rankšluostis tirpsta 

kaip ir sniegas nuo vandens, rankšluostis sugeria 

spalvas, gėlėje spalvos sušlapusios susilieja. 

 

Kita informacija Priemonės: popierinės Neužmirštuolės, lėkštutė, pipetės, 

popierinis rankšluostis, vanduo.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 

grupė. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

 

Darbo pavadinimas „ŽIEMOS KOKTEILIS“ 

 

Tikslas Stebėti kaip keičiasi sniegas.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Parsinešti iš lauko sniego ir jį susidėti į stiklines. 

2. Stiklines galima papuošti iš išorės, įsmeigti šiaudelį, 

pridėti įvairiausių gamtinių medžiagų. 

3. Sniegą galima papuošti spalvomis. 

4.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pirmiausia vaikai pastebi: lauke sniegas buvo purus, 

parneštas jis pradėjo kietėti, kodėl? 

Kodėl tirpsta pilant vandenį, darant darbelį ir stebint 

kitus, jau kyla mintys ir klausimai, kaip atrodys 

kiekvieno kokteilis, kokios bus spalvos kai ištirps? 

Ugdytiniai tyrinėja sniegą: kokia spalva, purus ar kietas, 

ar kvepia, ar skleidžia garsą, ar turi skonį, ar švarus ir t.t. 

 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

Priemonės: sniegas, stiklinės, gamtinės medžiagos, 

guašas, šiaudeliai, pipetės, didinimo stiklas.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 

grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“  

 

Darbo pavadinimas „UŽŠALĘ ŽAISLAI“ 

 

Tikslas Sužinoti koks skystis tirpdo ledą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Vaikai į balionus įdeda žaisliukus ir pripila vandens. 

2. Balionus užšaldo. 

3. Susimaišo keletą skysčių (sūrus vanduo, karštas, 

šaltas, paprastas vanduo, vanduo su cukrumi, 

pienas). 

4. Su pipete pilame skysčius ant ledo ir stebime. 

5.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai sužino kokiame skystyje greičiausiai tirpsta 

ledas, kodėl kelininkai žiemą barsto kelius druska.  

 

Kita informacija Priemonės: balionai, žaislai, druska, vanduo, cukrus, 

pienas, pipetės, dubenėliai.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 

grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ 

 

 

Darbo pavadinimas „VASRIO 16-ai PAMINĖTI“ 

 

Tikslas Užšaldyti ledą lauke. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į dubenėlius pripilti vandens. 

2. Jį nudažyti. 

3. Išnešti į lauką. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pirmas ugdytinių bandymas užšaldyti ledą lauke 

pavyko dalinai. Vaikams kilo klausimų, kodėl 

neužšalo. Todėl pabandėme užšaldyti ledą dar 

kartelį. Prieš tai pasižiūrėjome savaitgalio orų 

prognozę ir palikome dubenėlius su vandeniu lauke.  

 

Kita informacija Priemonės: vanduo, dubenėliai, dažai.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b 

grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Irena  Sarapinienė  

Edita Dobrovolskytė-Zeringienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas‘ 

  

Darbo pavadinimas „Ledo kristalai“ 

 

Tikslas Išsiaiškinti, kaip galima sukurti ledą be šalčio. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5-6 metų vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pila į karšo vandens indą druską ir ją maišo tol, kol 

druska vandenyje nebetirpsta. Druskos prisotintą tirpalą 

supila į stiklainį. Vieną siūlo galą pririša per pagaliuko ar 

pieštuko vidurį, prie kito siūlo galo – sąvaržėlę ar įvairiai 

suformuotą vielutę. Paguldo pagaliuką ar pieštuką ant 

stiklainio, kad sąvaržėlė ar įvairiai suformuota vielutė 

kybotų ties dugnu, o siūlas tirpale būtų tiesus. Sąvaržėlė ar 

vielinė formelė turi paskęsti druskos tirpale, nesiglausdama 

prie stiklinio indo šonų ir dugno.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tai ilgalaikis eksperimentas vaikų stebėjimui, kai proceso 

eigoje nuolat kinta ir auga druskos kristalai bei galimybė 

susidariusius druskos kristalus tyrinėti, lyginti su druska, 

rasti skirtumus ir panašumus. 

 

Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprastos priemonės: stiklinis indas (antrinė buitinė 

žaliava), karštas vanduo, druska, siūlas, pagaliukas ar 

pieštukas, norima iš vielutės išlankstyta forma arba tiesiog 

kanceliarinė sąvaržėlė.  

 

 

 

 

 

 

   



   

Dalyvio vardas, pavardė  Irena  Sarapinienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ 

  

Darbo pavadinimas „Ledo lobiai“ 

 

Tikslas 

 

Eksperimentiniu būdu išsiaiškinti, kaip keičiasi vandens 

savybės, veikiant šalčiui ir šilumai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 3-6 metų vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pasirenka mėgstamus mažus žaisliukus. Susitariama, 

kad žaisliukai laikinai taps „lobiais“, kuriuos reikia paslėpti. 

Kur juos paslėpti? Gal lede. Kiekvienas savo žaislą 

„apgyvendina“ indelyje su vandeniu. Indus su 

„lobiais“ padeda ant palangės lauko pusėje. Vaikai stebi pro 

langą, kaip po truputį vanduo virsta ledu. Užšalus vandeniui 

skelbiama „lobių“ paieška ir ledo savybių tyrinėjimas. 

Suformuluojama problema, kaip iš ledo 

„išvaduoti“ „lobius“. Vaikai siūlo idėjas ir atlieka 

bandymus. Išsiaiškinama, kad ledą galima ištirpdyti šilumos 

pagalba, pavyzdžiui, pasitelkiant šiltą vandenį arba palikus 

ledus šiltoje patalpoje, tačiau tada tirpimo procesui reikia 

daugiau laiko. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Atlikus bandymą, vaikai sužino, kad vanduo gali būti ir 

kietas, ir skystas, kad iš vandens daiktus ištraukti lengva, o 

iš ledo sunku, būtina laukti, kol jis ištirps. Išsiaiškina, kad 

ledas tirpsta dėl šilumos poveikio.    

 

Kita informacija 

 

Prieinamos ir paprastos priemonės: indeliai (antrinės 

buitinės žaliavos), vanduo, žaisliukai, žiemos šaltis už 

lango. 
 

 

                                   



Dalyvio vardas, pavardė Edita Dobrovolskytė-Zeringienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ 

  

 

Darbo pavadinimas „Spalvos lede“ 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti apšviesto ledo savybes, liejant ant jo spalvas ir 

beriant druską. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4-6 metų vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

- Pastatyti pakraunamą lempą ar prožektorių (šviesa į viršų). 

- Ant jos dėti peršviečiamą plastikinį kibirėlį (lempos 

apgaubimas). 

- Ant plastmasinio kibirėlio dugno iš išorės padėti  ledo 

gabalą. 

- Teptuku ir dažais piešti ant ledo. 

- Druską pilti ant nudažyto ledo. 

- Stebėti, kaip šviesos šaltinio apšviestos spalvos maišysis 

tarpusavyje. Klausyti, kaip druska ims graužti ledą, o ledas 

tirpdamas skleis vos girdimą garsą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pritaikoma kasdienėje vaikų veikloje, grupės ar lauko 

erdvėse, kai vaikai pasaulį tyrinėja veiksmais ir jutimais. 

Druska išgrauš nudažytą ledą, ledas nuo druskos ims tirpti, 

skleisti vos girdimą traškėjimą, spalvos ims skleistis, 

maišytis - gausis gražus spalvų žaismas, apšviestas šviesos 

šaltinio. 

 

Kita informacija 

 

Veiklos priemonės: šviesos šaltinis (pakraunama lempa ar 

prožektorius), peršviečiamas kibirėlis ar dėžutė, ledo 

gabalas, dažai, teptukas, druska. 
 

                                                               



Dalyvio vardas, pavardė 

 

Jolanta Vaitkuvienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Telšių l-d ,,Saulutė”  

Darbo pavadinimas 

 

,,Rankelės dirba-galvelė mąsto” 

Tikslas 

 

Panaudoti aplinkoje esančias gamtines  

medžiagas( sniegą, pagaliukus)kūrybiškumui 

ugdyti 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirtas 3m  amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Surasti sniego tinkamas tekstūras,iš kurio būtų 

galima padaryti statinius, kurių dalys galėtų 

judėti(pvz, bokšteliai)  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žaidžiant lauke 

Kita informacija 

 

 

 

 

Pastatyta pilis,kurios bokštelis sukinėjasi 

                                   

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  

Laima Čereškevičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“  

Darbo pavadinimas 

 

Žiemos džiaugsmai 

 

Tikslas 

 

Sužinoti gamtos reiškinių paslaptis, 

keičiantis metų laikams. Skatinti tyrinėti, 

atrasti, pažinti. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 metų v. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais pastebėjome kaip šąlantis 

vanduo įgauna mums norimą formą, kinta, 

pašildžius, vėl virsta vandeniu. Sužinojome, 

kad ledą galima nudažyti. Lede įšaldyti 

augalus, žaislus. Metėme ledo gabalėlius į 

sniegą iš aukštai jie pasislėpė sniege. 

Dėjome sniegą į lauko kibirėlius, purus 

sniegas pabyra, o šlapias susispaudžia ir 

įgauna kibirėlio formą. Atlydžio metu 

lipdėme senius besmegenius, 

pasidžiaugėme žiemos teikiamais 

malonumais. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdėsi vaikų kūrybiškumas, noras pažinti. 

Sužinojo kaip keičiantis metų laikams kinta 

gamta. Pakartojo spalvų pavadinimus 

geometrines formas, tyrinėjo ledą, sniegą.    
 

 

     

 



Dalyvio vardas, pavardė Violeta Pupeikienė 

Rimantė Kazlauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo bokštas 

Tikslas 

 

skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, 

kurti, atrasti šalčio ir buitinių medžiagų 

sukuriamą meną, sudaryti sąlygas 

kūrybinės saviraiškos sklaidai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 – 6 metų  

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Maži trijų spalvų plastikiniai žirniukai 

supilami į vandenį ir paliekami mirkti. 

Kiekviena spalva – į atskirą indą. 

Vandenyje maži rutuliukai išbrinksta it 

padidėja. Kol vyksta procesas, reikia laukti. 

Tada į vienkartinius indelius pilamas 

vanduo ir beriami jau išbrinkę rutuliukai. 

Pripildžius indelius, jie išnešami į lauką 

šaldyti. Užšalus, indeliai atnešami į patalpą, 

turinys išimamas ir statomas bokštas.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Darbo eigoje lavinama smulkioji motorika, 

STEAM veiklų įgūdžiai, kūrybiškumas. 

Pritaikoma veikloje, kai norima patirti 

atradimo jausmą, nagrinėjant vandens 

savybes. Vaikai akivaizdžiai pamato, kad 

šaltyje vanduo užšąla, o šiltoje patalpoje 

ledas tirpsta.  

Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Išsikėlėme iššūkį: pastatyk ledo bokštą, kad 

būtų tvirtas ir nenugriūtų! Vaikams pavyko. 

Užšalusį ledą ėmėme su pirštinėmis. Vaikai 

tyrinėjo ledą ir jame esančius spalvingus 

žirniukus. Kai ledas ištirpo, iš vandens juos 

išėmėme ir padėjome džiūti. Išdžiūvę, jie 

sumažėjo, liko tokie pat, kaip buvę. Galima 

rutuliukus naudoti keletą kartų kitose 

veiklose. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Virginija Jakienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis darželis „Pasaka“  

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniego pilis 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti ar galima piešti ant sniego. 

Stebėti dažų susiliejimą, ugdyti 

kūrybiškumą, vaizduotę. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš parnešto iš lauko sniego vaikai 

suformuoja sniego pilį ir ją spalvina guašu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

            

 

 

 

 

Tai veikla, kurios metu vaikai kaupia patirtį 

apie sniego savybes, patiria smagių 

išgyvenimų. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
  

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Virginija Jakienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis darželis „Pasaka“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Snaigė 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti kas yra sniegas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš grupėje esančios įvairios medžiagos daromos 

snaigės. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 Su vaikais aptarėme, kaip atsiranda sniegas, iš ko 

susiformuoja ir t.t. Paklausus, į ką jis panašus, pabiro 

vaikų atsakymai: į cukraus vatą, į cukrų, į druską, į 

miltus ... Išsiaiškinome, kad sniegas – atmosferos 

kritulių forma, sudaryta iš ledo kristalų, krentančių 

iš debesų snaigių pavidalu. 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Virginija Jakienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis darželis „Pasaka“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Besmegenis  

Tikslas 

 

Sniego savybių išsiaiškinimas esant skirtingai 

temperatūrai, bei sniego užterštumo stebėjimas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikams buvo pasiūlyta idėja parsinešti sniego į 

grupę ir iš jo suformuoti besmegenį. Nutarėme, kad 

po pietų miego apžiūrėsime dubenį su besmegeniu ir 

sniegu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Su vaikais padarėme išvadą – kambario 

temperatūroje sniegas tirpsta ir virsta vandeniu, 

tačiau suspaustas sniegas tirpsta ilgiau, negu 

neliestas, nors temperatūra ta pati. 

Pastebėjome, kad ištirpęs baltas sniegas savyje 

slepia visokių nešvarumų, todėl jo negalima valgyti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Stasė Anužienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis–darželis „Pasaka“  

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego gniūžtės“ 

 

Tikslas 

 

Skaičiavimo įgūdžių tobulinimas 1-10, 

smulkiosios motorikos lavinimas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 4 m. iki 7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais „padarome“ 55 „sniego 

gniūžtes“ iš balto popieriaus (popieriaus 

lapą glamžome, kol pasidaro panašus į 

sniego gniūžtę). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ant kilimėlio krašto išdėliojame skaitmenų 

korteles nuo 1 iki 10. Prie skaitmens 

kortelės dedame tiek „sniego gniūžčių“, 

koks yra parašytas skaitmuo. 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Stasė Anužienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis–darželis „Pasaka“  

 

Darbo pavadinimas 

 

„Geometrinės formos iš sniego“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti, tyrinėti ir nusakyti sniego savybes: 

baltas, šaltas, limpantis. Įtvirtiname žinias 

apie geometrines formas: trikampis, 

kvadratas, skritulys, stačiakampis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3 m. iki 7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Stebėti, tyrinėti ir nusakyti sniego savybes: 

baltas, šaltas, limpantis. Iš suspausto 

sniego daromos geometrinės formos: 

trikampis, kvadratas, skritulys, 

stačiakampis. Geometrinės formos 

dažomos guašu. Stebime, kas nutinka su 

sniegu šiltoje patalpoje. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kartojami spalvų pavadinimai, 

geometrinių formų pavadinimai, 

įtvirtinamos žinios apie sniego savybes. 

Sniegas gali būti dažomas. 

 
 

 

                    

 



                                                  

Dalyvio vardas, pavardė Rūta Pociūtė – Stražinskienė  

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Netirpstančio sniego kūriniai“ 

Tikslas 

 

Pasigaminti naminį sniegą, kuris šiltoje 

patalpoje neištirptų, išsiaiškinti/sugalvoti iš 

ko jį galime pagaminti ir jį pasigaminus juo 

besidžiaugiant, sukurti sniego kūrinius.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3 metų  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ši žiema tikrai „turtinga“ sniegu, bet kai už 

lango toks stiprus šaltukas, sniegu lauke 

beveik nepasidžiaugsi arba pasidžiaugsi, 

bet labai trumpai. O sniegas mums labai 

patinka, tai ką daryti? Galvojome sniegą 

parsinešti į grupę, tačiau vienas iš vaikų 

garsiai priminė, kad sniegas ištirps. Tada... 

kilo mintis pasigaminti sniegą patiems, bet 

ar tai įmanoma? Nusprendėme išsiaiškinti. 

Pirmiausia galvojome iš ko galėtume jį 

pasidaryti. Ryžiai, miltai, popierius... 

Priėjome prie išvados, kad jį gaminsime iš 

krakmolo. Vaikai pastebėję, kad krakmolas 

birus ir tikrai kaip sniegas, bet visai 

nelipnus, tad supratome, kad reikia 

kažkokio dar produkto, kuris krakmolą 

sulipintų. Po kilusių diskusijų, į gamybą 

paėmėme aliejų (taip saugiau, jei netyčia 

vaikai sugalvotų paragauti). Paėmę voneles 

į jas pripylėme iš pakelio krakmolo ir ant 

viršaus užpylėme aliejaus. Aliejus puikiai 

sulipdė krakomolą! Vaikai tuoj pat pradėjo 

smagiai darbuotis ir kurti sniegą. Vaikams 

nebuvo nurodyta ką jie turi padaryti iš šios 

„medžiagos“, tad kiekvienas galėjo laisvai 

ir kūrybiškai išreikšti save. Vieni vaikai 



lipdė sniego senius, kuriuos teptukais ir 

akvarėle grąžino, kiti – sniego kamuolius ir 

gėlytes, buvo ir tokių kurie piešė su 

teptukais ant sniego, lyg tai būtų popieriaus 

lapas.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ši STEAM veikla skatina vaikus tyrinėti, 

atrasti, išbandyti, patirti. Naminio sniego 

kūrimas tinkamas vaidmeniniams, 

smulkiosios motorikos ir jutimus 

stimuliuojantiems žaidimams.  

 

Kita informacija 

 

Ši veikla lavina smulkiąją motoriką, 

taktilinius ir kitus pojūčius, rankių – akių 

koordinaciją, kūrybiškumą, vaizduotę, 

išradingumą. Verčia atsipalaiduoti, ramina.  
 

  



       

Dalyvio vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ 

Darbo pavadinimas 

 

STEAM veikla „Pakelk leduką nesušlapęs 

pirštų“ 

Tikslas 

 

Sužinoti, kokio storio sniegas uždengė 

kiemą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai lauke surado varveklių (bematant 

jie atsidūrė vaikų rankose), aiškinomės 

kaip ir iš kur jie atsiranda.  Aptarėme ledo 

ypatybes: bespalvis, šaltas, dūžtantis, 

kietas, šiltoje patalpoje greitai tirpstantis. 

 Grupėje su vaikais nuspalvinome vandenį 

ir lauke sušaldėme. Lauko temperatūra 

buvo -10 šalčio. Nutarėme išbandyti, kaip 

galėtumėme pakelti leduką, nesušlapus 

pirštų? Naudojome druską, siūlą. 

Išdėliojome ledukus ant padėklo, padėjome 



ant jų siūlą, tada užbarstėme druskos. 

Suskaičiavus iki 10, siūlą paėmę už abiejų 

galų pakėlėme. Su juo ir ledukas pakilo 

nuo padėklo.  

Vaikams buvo labai smagu, kai pavyko 

leduką pakelti nuo padėklo. Išsiaiškinome, 

kad druska reaguoja su ledu ir jį todėl 

pakeliame. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai patiria, kad nereikia turėti ypatingų 

priemonių, kad padarytum bandymą. 

Kita informacija 

 

Veikla inicijuota atsižvelgiant į vaikų 

atradimus.  

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Nemaniūnienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė 

 

Darbo pavadinimas 

 

STEAM veikla „Pakelk leduką nesušlapęs 

pirštų“ 

Tikslas 

 

Sužinoti, kokio storio sniegas uždengė 

kiemą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai lauke surado varveklių (bematant 

jie atsidūrė vaikų rankose), aiškinomės 

kaip ir iš kur jie atsiranda.  Aptarėme ledo 

ypatybes: bespalvis, šaltas, dūžtantis, 

kietas, šiltoje patalpoje greitai tirpstantis. 

 Grupėje su vaikais nuspalvinome vandenį 

ir lauke sušaldėme. Lauko temperatūra 

buvo -10 šalčio. Nutarėme išbandyti, kaip 

galėtumėme pakelti leduką, nesušlapus 

pirštų? Naudojome druską, siūlą. 



Išdėliojome ledukus ant padėklo, padėjome 

ant jų siūlą, tada užbarstėme druskos. 

Suskaičiavus iki 10, siūlą paėmę už abiejų 

galų pakėlėme. Su juo ir ledukas pakilo 

nuo padėklo.  

Vaikams buvo labai smagu, kai pavyko 

leduką pakelti nuo padėklo. Išsiaiškinome, 

kad druska reaguoja su ledu ir jį todėl 

pakeliame. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai patiria, kad nereikia turėti ypatingų 

priemonių, kad padarytum bandymą. 

Kita informacija 

 

Veikla inicijuota atsižvelgiant į vaikų 

atradimus.  

 

                                                        

Dalyvio vardas, pavardė Ramutė Mikšėnaitė - Umbrasienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Kosminiai ledo burbulai“ 

 

Tikslas 

 

Naujo piešimo būdo bandymas ir piešinio 

pokyčio stebėjimas tirpstant ledui. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Balionuose sušaldytas vanduo. Piešta ant 

ledinių kamuoliukų su guašu. Stebėta 

spalvų išsiliejimas, ledo tirpimas, dažų 

tekėjimas žemyn. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai išbandė naują piešimo būdą, atrado 

kitas nei įprasta priemones, stebėjo kaip 

keitėsi piešinys tirpstant ledui. 

 



Kita informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklą atliko lopšelio grupės vaikai. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Šimelienė  

Justina Petruškevičiūtė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis darželis Žilvitis 

 

Darbo pavadinimas 

 

Eksperimentas ,,Sniego gamyba“ 

Tikslas 

 

Susipažinti su sniegu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais aptarėme kaip jie mano kas yra 

sniegas ir iš kur jis atsiranda. Bandėme 

sniegą paliesti, atsinešti į grupę ir 

stebėjome, kas vyksta – sniegas tirpsta ir 

virsta vandeniu.  

Tuomet bandėme pasigaminti sniegą iš 

kitokių priemonių grupėje. Naudojome 

krakmolą ir aliejų. Vaikai minkė tešlą, kol 



tapo masė panaši į sniegą. Vėliau lipdė iš jo 

rutuliukus ir statė besmegenius. Galvojo 

savo besmegeniams vardus, ir puošė 

dažydami guašu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Žadiną smalsumą, atradimo džiaugsmą, 

lavina smulkiąją motoriką. 

 

Kita informacija 

 

Vaikus veikla labai sudomino, buvo įdomu 

žaisti ‘‘sniegu“, kuris šiltas ir malonus liesti.  
 

 

 

 

                

 

Dalyvio vardas, pavardė Aistė Tamošiūnienė 

Ritutė Milašienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Vandens apytakos ratas 

 

Tikslas 

 

Susipažinti su vandens apytakos ratu 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Užvirinti vandenį, įdėti šaukštą druskos ir 

supilti į plastikinį indą. Indą įdėti į trigubai 

didesnį indą ir uždengti sandariai maistine 

plėvele. Ant jos uždėti sniego, ledukų ir 

stebėti. Garuojant vandeniui, po plėvele 

susidaro garų lašeliai, kurie krinta atgal į 

indą su karštu vandeniu ir vėl pavirtę garais 

kyla aukštyn.  



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinamosios sritys:  

 Emocinis ugdymas  

 Tyrinėjimas  

 Rišlioji kalba.  

 Kantrybė.  

 Dėmesio sutelkimas.  

 Aplinkos pažinimas 

 Skaičiavimas ir matavimas   

 Aplinkos pažinimas 
 

 

                                        

Dalyvio vardas, pavardė Aistė Tamošiūnienė 

Ritutė Milašienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

Vilties 10 

Pasvalys 

Darbo pavadinimas 

 

Užšalęs lobis 

 

Tikslas 

 

Suprasti ir pamatyti, kaip šaltis užšaldo 

vandenį, patirti teigiamų emocijų 

išlaisvinus savo sušaldytus žaisliukus 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3-4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į nedidelį indą pridedate mažų žaisliukų, 

karoliukų ar sagų ir viską užpilate vandeniu. 

Indą dedate į šaldiklį ir laukiate kol sušals. 



Ištrauktą ledą tirpinate kambaryje tol, kol 

randamas lobis, t.y. Jūsų užšaldyti 

žaisliukai. Kad rankytės nesušaltu, su ledu 

žaisti ieškant užšalusios lobio 

rekomenduojama su pirštinėmis. Išlaisvinus 

žaisliuką reikia įvardinti kas tai yra. Pvz., 

mašinėlė, sagutė, lego detalė ir pan. Uždavę 

papildomų klausimų skatinsite vaiką į juos 

atsakyti, taip plėtosis vaiko rišlioji kalba. 

Norint greičiau surasti lobį, į pagalbą 

galima pasitelkti pagaliukus, šaukštus ar 

šakutes, kurie padėtu greičiau ištraukti 

matomą žaisliuką 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

Lavinamosios sritys:  

 Smulkioji ir stambioji motorika.  
 Rišlioji kalba.  
 Kantrybė.  
 Dėmesio sutelkimas.  
 Kūrybiškumas  
 Skaičiavimas ir matavimas  
 Fizinis aktyvumas  
 Aplinkos pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalyvio vardas, pavardė Aistė Tamošiūnienė 

Ritutė Milašienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Pastačiau sau namą! 

 

Tikslas 

 

Sukurti namą iš turimų priemonių- sniego 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3-4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kai kieme tiek daug statybinės medžiagos, 

tai ir darbo yra. Kartu su tėveliais voliojami 

rutuliai, kastuvu nešamas sniegas ir 

statomas namas pagal savo sugalvotą 

projektą ir turimas papildomas priemones ir 

medžiagas. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Lavinamosios sritys:  



 • Smulkioji ir stambioji motorika.  

• Rišlioji kalba.  

• Kantrybė.  

• Dėmesio sutelkimas.  

• Kūrybiškumas  

• Skaičiavimas ir matavimas  

• Fizinis aktyvumas  

• Aplinkos pažinimas 

  

                               

Dalyvio vardas, pavardė Lina Jomantienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė 

 

Darbo pavadinimas 

 

Dirbtinis šerkšnas 

 

Tikslas 

 

Veikiant su turimomis medžiagomis išgauti 

tikro šerkšno vaizdą, patirti pažinimo, 

tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Galima šią veiklą pritaikyti 5-6 m. vaikams. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš karbamido (trąšos) pasigaminamas 

tirpalas. Ant paviršiaus (stiklo, veidrodžio) 

tepamas tirpalas. Kambario temperatūroje 

tirpalas pradeda džiūti ir darosi į šerkšną 

panašūs raštai.  



 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Jeigu yra tinkamos oro sąlygos, galima 

stebėti tikrą šerkšną, stebėti vaizdinę 

medžiagą, po to eksperimentuojant, 

veikiant su tam tikromis medžiagomis, 

stebėti, kaip susidaro dirbtinis šerkšnas.  

 

Kita informacija 

 

Bandymą atliko specialiųjų poreikių 

mokinių kartu su mokytoja Lina Jomantiene 

https://m.youtube.com/watch?v=pLNhtyEI

sgQ&feature=youtu.be 

Naudotasi  šiuo įrašu. 
 

                           

Dalyvio vardas, pavardė Irena Naujokienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo balionų dekoracija 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti vandens bei ledo savybes, 

suteikiant vaikams emocinio džiaugsmo. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 - 6 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Prireiks balionų. Taip pat reikės akvarelinių 

dažų. Galite panaudoti medvilnės dažus. 

Viskas tinka, kas vandenį nudažo intensyvia 

spalva. Prireiks vandens, juo pildysim 

balionus. Pripilkite balionus spalvotu 

https://m.youtube.com/watch?v=pLNhtyEIsgQ&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=pLNhtyEIsgQ&feature=youtu.be


vandeniu. Dabar juos reikia užšaldyti. 

Apkaskite balionus sniegu. 

Su žirklėmis nukirpkite užrištą baliono galą 

ir nulupkite jį nuo spalvoto ledo 

dekoracijos. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Buvo tyrinėjamos ledo savybes, aptarta, 

kaip viskas buvo daroma. 

Gavosi nuostabūs spalvoti ledo 

kamuoliukai.  

Pastatėme  ant sniego, kur labiausiai trūko 

spalvų... 

 Gavosi spalvotas sniego ir ledo paveikslas.  

 

Kita informacija 

 

Eksperimentą atliko specialiųjų poreikių 

mokiniai ir auklėtoja Irena Naujokienė 

 

 

                                  

Dalyvio vardas, pavardė Lina Jomantienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo dekoracijos 

 

Tikslas 

 

Sukurti  ledo dekoraciją, paveikslą  

panaudojant gamtines ir kitas priemones. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 - 6 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasiruoštuose šaldymo indeliuose ar 

dangteliuose sudėliojamas „paveikslas“ iš 

pasirinktų gamtinių dalykų. Sukurtą 

paveikslą lėtai ir atsargiai užpilame 

vandeniu ir padedame į šaldiklį, kad gerai 



užšaltų.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrinėti vandens bei ledo savybes. 

Panaudojant gamtinę, kitas medžiagas kurti 

paveikslą – ledo dekoraciją. 

Iš ledo dekoracijų ant sniego padaryti 

bendrą paveikslą. 

Puikus žiemos žaidimas, o kartu ir vaikų 

kūrybiškumą bei pažinimą  skatinantis 

užsiėmimas.  

 

Kita informacija 

 

Bandymą atliko specialiųjų poreikių 

mokiniai ir  mokytoja Lina Jomantienė 
 

 

                                         

                                            

Dalyvio vardas, pavardė Lina Jomantienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė“ 

Darbo pavadinimas 

 

Sniegas ir spalvos 

 

Tikslas 

 

Sukurti sniego ir spalvų paveikslą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į didelį padėklą pridedame sniego ir 

padedame meninės raiškos priemones 

(akvareliniai dažai, guašas,  teptukai).  

Kuriama sniego ir spalvų pasaka... 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Sniegas - ne tik puiki žaidimų, bet ir 

kūrybos priemonė. Balta ir išskirtinė jo 



tekstūra leidžia sukurti ir išgauti nuostabių 

kūrinių - tereikia  tik dažų. Stebėti, kaip 

tirpstant sniegui maišosi spalvos ir 

išgaunami vis nauji atspalviai. 

Veikia raminančiai, ryškios spalvos gerina 

nuotaiką ir žinoma, stimuliuoja vaizduotę ir 

kūrybiškumą. 

 

Kita informacija 

 

Specialiųjų poreikių mokiniai ir  mokytoja 

Lina Jomantienė 
 

 

 

                      

Dalyvio vardas, pavardė Lina Jomantienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė 

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniego senis 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti įvairius gamtinius, žieminius 

paviršius, panaudojant sniego senio 

trafaretą(us).  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 - 6 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Turint sniego senio trafaretą(us) dėlioti ant 

įvairių gamtinių paviršių, sniego (išmindyto 

pėdomis, puraus..).  



Stebima, kaip keičiasi sniego senis, jeigu jį 

uždėsime ant skirtingų paviršių.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Stebimi žiemos požymiai, tyrinėjama  

aplinka.  Tai galimybė kurti, atrasti ir 

pažinti… 

 

Kita informacija 

 

Specialiųjų poreikių mokiniai ir mokytoja 

Lina Jomantienė 
 

                                          

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Lina Jomantienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centras-

mokykla "Pušelė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniego žmogiukai 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti sniego savybes. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m.  

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant šviesos lentos, ant antstalio pridedame 

sniego. Paimame stiklines (stiklinės 

papuoštos: priklijuotos akys, nupieštos 

lūpos, dangtelis – kepurė, va ir būsimas 

sniego žmogeliukas), į kurias vaikas 



šaukštu deda sniegą.  

Skaičiuoja, kiek telpa sniego  stiklinėje 

(matuojama šaukštu), stebi, kaip jis tirpsta, 

Aptariama koks sniegas: baltas, šaltas. 

Stimuliuoja mąstymą, suvokimą, kalbą, 

didėja  dėmesio koncentracija, veikia 

raminančiai, šviečianti šviesa  gerina 

nuotaiką ir  skatina vaizduotę ir 

kūrybiškumą.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Sniegas - ne tik puiki žaidimų,  kūrybos ir 

lavinanti priemonė.  

 

Kita informacija 

 

Specialiųjų poreikių mokiniai ir mokytoja 

Lina Jomantienė 

 

 

                        

Dalyvio vardas, pavardė Vida Jusčienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos pavadinimas, 

adresas 

Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyriaus 

priešmokyklinio ugdymo grupė 

Darbo pavadinimas Vandens būsenos 

Tikslas Bendradarbiaujant, eksperimentuojant, pramogaujant, 

kuriant darbelius, ieškant informacijos ir atliekant įvairius 

bandymus - išsiaiškinti, kokios yra vandens būsenos. 

Kokio amžiaus vaikams 

skirtas 

6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

S – veikdami gamtoje tyrinėjo sniegą, aiškinosi jo savybes, 

stebėjo, kaip jis tirpsta ir virsta vandeniu, kaip vanduo virsta 

ledu, garais ir sniegu, kokią įtaką vandens būsenos turi 

augmenijai ir gyvūnijai bei kt. 



 T – ieškojo informacijos internete, klausėsi mokslininkų 

įrašyto ledynų „dainavimo“ ir vandens čiurlenimo garsų, 

žiūrėjo mokomąjį filmuką „Ledas, vanduo, garai – vaikų 

enciklopedija“ ir kt. 

 E – projektavo, statė sniego pilis, gynybines sienas.  

A – lipdė besmegenius ir kitus personažus, piešė ant sniego 

bei išbandė įvairias dailės priemones ir technikas.  

M – atlikdami bandymus matavo ištirpusio sniego kiekį, 

lygino ir aiškinosi, kodėl iš pilnos stiklinės sniego - buvo tik 

viena trečioji dalis vandens, skaičiavo ir kt. 

 

Kaip pritaikoma vaikų 

ugdymui 

Aprašytos veiklos su fotografijomis ir filmuota medžiaga 

gali būti naudojamos organizuojant kasdienę vaikų 

ugdomąją veiklą. 

 

Kita informacija Naudoti papildomi šaltiniai: 

https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc 

https://sputniknews.lt/video/20181017/7289652/nufilmuotas 

-antarkties-ledynu-dainavimas.html 

https://www.youtube.com/watch?v=1niGMV3LE2A 

Veiklos vykdytos nuotoliniu būdu, bendradarbiaujant su 

ugdytinių šeimomis ir integruojant į įvairias organizuojamas 

veiklas ir savaitės temas. 

 Fotografavo vaikų šeimos nariai.  

 

 

        



        

                    

              



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

              

 

 



 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Airida Oželienė 

 

  

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego ir spalvų žaismas“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų domėjimąsi sniegu, jo 

savybėmis, meninių veiklų pagalba  

eksperimentuoti, tyrinėti bei atrasti. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1.Parsinešėme iš lauko sniego ir pipetės 

pagalba lašinome dažus. Stebėjome, kaip 

keičiasi balto sniego spalva ir kas 

atsitinka, kai jis ištirpsta. 

2.Pasigaminome spalvotus muilo 

burbulus ir nešėme į lauką, juos pūtėme ir 

stebėjome, kaip greitai sušąla šaltoje 

lauko temperatūroje, tampa labai 

„trapūs“, o ant sniego lieka spalvoti 

burbulai. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

Eksperimento, tyrinėjimo, lyginimo 

būdu. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

Alina Juškienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Šaltuko išdaigos“ 

 

 

Tikslas 

 

Skatinti tyrinėti aplinką, pastebėti 

vykstančius pokyčius gamtoje skirtingais 

metų laikais. 

 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 m amžiaus vaikai. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai tyrinėjo sniegą ir ledą, lietė, bandė 

įvardinti pojūčius. Po to akvarele dekoravo 

sniegą bei ledą, stebėdami kaip nusidažo 

įvairiomis spalvomis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai šia veikla supažindinami su pojūčiu 

„šaltas“. Naudojamos sąvokos „tirpsta“, 

„šilta“. Tyrinėja sniegą, ledą, liečia juos. 

Bando įvardinti spalvas. 

 



 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  

 Alytė Knizikevičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Utenos lopšelis – darželis ,,Saulutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Eksperimentas su sniegu. 

 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su sniego, vandens ir 

ledo savybėmis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kiek yra sniege vandens? Pilną stiklainį 

pridėti sniego. Liniuote išmatuoti ir 

užrašyti. Pastatyti stiklainį su sniegu šiltoje 

patalpoje ir laukti kol ištirps sniegas. 

Pamatuoti liniuote kiek atsirado vandens iš 

sniego. Paaiškėjo , kad sniegas buvo purus 

ir jo tilpo daugiau negu vandens. 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ana Pipilevičienė, 

Lilija Krasovskaja 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėtrungė” 

 

Darbo pavadinimas 

 

Tyrimas „Transporto eismas žiemos metuˮ 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti kuo skiriasi transporto eismas 

žiemos metu 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5/6 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Po žiemos ekskursijos prie važiuojamosios 

kelio dalies, kur vaikai stebėjo transporto 

eismą, grupėje buvo atliktas tyrimas „Kuo 

skiriasi transporto eismas žiemos metu”. 

Vaikai sužinojo, kaip žiemą važiuoja 

automobilis slidžiu keliu (satino audiniu) ir 

sausu keliu šiltuoju metu laiku (maišiniu 

audeklu). 

Tyrimas skatina vaikus pamatyti, kuo 

pavojingas žiemą slidus kelias, ir padaryti 

išvadą, kad be specialios gumos ant ratų 

žiemą pavojinga važiuoti. Taip pat 

auklėtiniai aptarinėjo, ką dar žmonės 

padaro su kelio danga, užtikrindami 

vairuotojų ir keleivių saugumą. Tyrimas 

lavina smalsumą, gebėjimą palyginti 

reiškinius, nustatyti jų tarpusavio ryšius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrimas lavina smalsumą, gebėjimą 

palyginti reiškinius, nustatyti jų tarpusavio 

ryšius. 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Asta Gerdauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis- darželis 

,,Žvaigždutė“ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

Eksperimentas su kietom sniego 

gniūžtėm 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti sniego savybes 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ant stipriai suspaustų 3 sniego gniūžčių 

bėrėme druskos, pylėme mėlyną 

vandenį, bėrėme cukraus (vaikai 

pasiūlė). Stebėjome kas darosi su 

sniego kamuoliukais. Kad nusidažys 

kamuoliukai atspėjo puse vaikų, o kas 

atsitiks su kitais kamuoliukais vaikai 

nežinojo. Aptarėme eksperimentą tuoj 

pat, po geros valandos ir po pusdienio. 

Aiškiai matėsi , kad kamuoliukas su 

druska sumažėjo. Druska tirpdė sniegą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šitą eksperimentą darėme kalbėdami 

apie sniego savybes temoje ,,Senių 

Besmegenių išdaigos“ 

 

 



 



 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Asta Tamošauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis- darželis. ,,Žuvėdra“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Skaičiai lede‘‘ 

Tikslas 

 

Lavins pažinimo įgūdžius,  supratimą apie 

skaitmenis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Priešmokyklinio amžiaus 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Šaldyti vandenį su daržovėmis ir vaisiais 

pasirinktuose plastmasiniuose induose, 

sudarant iš jų skaitmenis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Įtvirtinti skaitmenų pažinimą 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

 

Audronė  Barkuvienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis 

„Linelis“ 

 

Darbo pavadinimas ,,Besmegeniai miške’’ 

Tikslas Pažinimo kompetencijai ugdyti: 

gebėjimas surasti daikto vietą 

eilėje, pastebėti dėsningumus. 

Daikto vietos ir padėties erdvėje 

suvokimas. Gebėjimas lyginti, 

matuoti. Gebėjimas pačiam 

susirasti veiklą ir ją turiningai 

plėtoti. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Vyr. ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Naudojamos antrinės žaliavos 

,likusios iš prekių pakuočių 

,mediniai smeigtukai  ir gamtinė 

medžiaga. Vaikai mokosi smeigti 

,verti ,dirbti komandoje su draugu. 

Sužino ,kad kukurūzams klijuoti 

reikalingas tik vanduo.Mokosi 

dirbti saugodami save ir kitus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai gali  priemonę išardyti ir iš 

tų pačių detalių kurti iš naujo. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Lavinamoji klasė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko 

gerovės centras 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo kompozicija „Širdelė“ 

 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, skatinti 

poreikį tyrinėti, suteikti galimybę 

atsiskleisti individualybei. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 6 m. ir vyresniems 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vandenį nudažome vyšnių kompotu ir 

supilame į širdelės formos indą. Širdelę 

papuošiame keliomis vyšniomis. Indelį 

paliekame lauke sušalti per naktį. Ryte  

indą su ledu merkiame į šilto vandens 

vonelę. Šilto vandens pagalba ledo širdutę 

išimame iš formelės. Ją pabarstome 

druska. Stebime kaip ledas tirpsta ir korėja. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su vandens būsenomis, 

stebi kaip ledą veikia šiluma ir druska. 

 

Kita informacija Vaikai noriai eksperimentuoja, stebi, 

tyrinėja. 



 
 

 

Dalyvio vardas, pavardė Birutė Dičiūnienė 

 

 
 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Marijampolės lopšelis-darželis  „Rasa“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Besmegenis kitaip“ 

 

Tikslas 

 

Stebint šilumos procesus patalpoje ir 

tirpstantį sniegą, nupiešti guašu besmegenį 

nenaudojant vandens. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Priešmokyklinio amžiaus grupė 6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ugdytiniai stebėjo tirpstantį sniegą 

lėkštėje, aptarė kodėl jis tirpsta. Svarstė 

kodėl sniegas limpa, o kada jis išlieka 

purus. Stebėjo ir padarė išvadą, kad 

naudojant dažus galima ant jo tapyti 

papildomai nešlapinant teptuko (kas jiems 

įprasta tapant guašu). Vaikai piešė savo 

besmegenius aptarus jų išvaizdą. Užduotis 

– nutapyti mėlyną besmegenį su juoda 

kepure. Steam procese užduotis ar iššūkis 

vienas, bet rezultatas skirtingas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

Tyrimas, stebėjimas, tapymas, saviraiška - 

vientisas procesas tikslui įgyvendinti. 



 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Daiva Sabaliauskaitė, 

Genė Maculevičienė 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis – darželis „Pelėda“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Žiemos grožio atspindys“ 

Tikslas 

 

Pažinti gamtos paslaptis ir dėsnius, padėti 

vaikams pajausti ir įsitraukti į žiemos 

laikotarpį, išgyventi ramybės, sniego, 

miegančios gamtos grožį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sezono stalelis – puikus būdas ugdyti 

pagarbą gamtai, patirti žavėjimosi ir 

nuostabos jausmus. Taip pat padeda 

įsitraukti ir pajausti metų ritmą. Puikus 

įrankis kūrybinei meditacijai, vaikų 

fantazijų žaidimams. O, kad tie žaidimai 

būtų kuo fantastiškesni, auklėtojos 

pagamina įvairiausių veikėjų: žvėrelių, 

nykštukų, paukščiukų... 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

ugdymui Viduržiemis – ant mūsų stalelio 

atsispindi už lango matomi miegančios 

gamtos vaizdai (sniego imitacija, šakelės, 

medžio žievelės, pušies ir eglės 

kankorėžiai...). Pasivaikščiojimo metu 

vaikai suranda įvairiausių įdomių dalykų, 

kuriuos išdėliojame ant mūsų sezono 

stalelio, pvz. kankorėžių. Kaip įdomu 

stebėti ir palyginti, kokie skirtingi jų 

žvyneliai (vieni tarsi papurenti, kiti 

susiglaudę,..). Visi kartu diskutuojame, kad 

kankorėžiai užsiskleidžia apsaugodami 

sėklas, o išsiskleidžia leisdami vėjui 

išnešioti jų sėklytes. Kiek įdomių dalykų 

slepia mus supanti gamta... Kita 

informacija Dirbame pagal Valdorfo 

pedagogikos idėjas ir principus. Vienas iš 

jų – kasdieninis ryšys su gamta. 

  

 



 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Dalia Šimkienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Anykščių vaikų lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Tapymas ant ledo. 

 

Tikslas 

 

Užšaldyti vandenį, susipažinti su ledo 

savybėmis, tapyti ant jo, stebėti spalvų 



liejimąsi, ledo tirpimą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4m. vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

1. Vandens užšaldymas. 

2. Rytas. Ledo savybės liečiant jį: 

šaltas, kietas, bespalvis. 

3. Tapymas ant ledo. 

4. Vaikai stebi, kaip nubėga dažai, 

nes ledas tirpsta. 

5. Vakaras. Ledas pavirto mėlynu 

vandeniu. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikų pažintiniam- patirtiniam ugdymui. 

Kita informacija 

 

Vaikai ne tik susipažino, tyrinėjo, sužinojo, 

bet ir patyrė daug džiugių emocijų. 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Erilė Milaševičiūtė 

 

  

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

Darbo pavadinimas 

 

 

,,Žiemos progomos‘‘. 

 

Tikslas 

 

Sužinoti kuo daugiau apie vandenį. Ledą, 

jo sąvybes. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikas improvizuoja sniegu, šaldo, piešia. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

Vaikas gali improvizuoti, mąstyti, kurti 

laisvai. 





 

 

Dalyvio vardas, pavardė Erika Ramanauskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

"Iš vandens į vandenį". 

 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su sniego 

savybėmis. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Grupėje vaikučiai iš sniego lipdė sniego 

senį, spalvino sniego gniūžtes, jas taip 

pat puošė spalvotais vandenyje 

brinkstančiais rutuliukais. Dienos 

bėgyje stebėjome sniego darbelių 



virsmą į kitą būseną – vandenį, spalvotą 

vandenį,  išbrinkusius rutuliukus. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai eksperimentavo su sniegu, jį 

stebėjo, tyrinėjo, tai jiems suteikė naujų 

potyrių, žinių ir teigiamų emocijų. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Giedrė Žubikienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Dinozaurų žemė 

Tikslas 

 

Susipažinti su sniego ypatybėmis – šaltas, 

šlapias, kada baltas, kada spalvotas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

„Dinozaurų žemė“. Kadangi grupės vaikai 

labai domisi įvairiais gyviais, zombiais, 

vabalais, dinozaurais, tai iš to atėjo veikla 

sukurti dinozaurų žemę. Ilgai galvojome iš 

ko ją pasidaryti, kadangi dabar žiema 

vienas iš variantų buvo sniegas. Vaikai 

parsitempė kalną sniego, susimaišę įvairius 

dažus pipetėmis margino jos paviršių bei  



apgyvendino savo dinozaurus. Veiklos 

metu vaikai intuityviai kūrė, išlaisvino 

fantazijas. Taip kurdami diskutavome: „ -

kas atsitiktų, jei pakliūtume į dinozaurų 

žemę?“. 

 

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 Čėsnienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Piešiu ant sniego“ 

 

Tikslas 

 

Greitai sugalvoti ir nupiešti piešinį ant 

sniego guašu, panaudojant dailės priemones. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirta 3 – 7 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į grupę atneštas sniegas sudedamas į 

plokščią plastikinę dėžutę, sniego paviršius 

išlyginamas. Piešiama guašu, naudojant 

storus fono teptukus, pipetes, purškiklius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla, pakeičianti įprastą popieriaus lapą. 

Ant sniego piešti sunkiau (didesnis 

pasipriešinimas), reikia daugiau guašo, 

tačiau labai smagu veiklą pakeisti iš 

kasdieninės ir įprastos, be to vaikams reikia 

įvertinti laiką, atkreipti dėmesį į fizines 

sniego savybes (jo tirpimą). 

 

Kita informacija 

 

Jei sniego į indą įdedamas storesnis 

sluoksnis, tai ir šiltoje patalpoje išsilaiko iki 

30 minučių neištirpęs. 

 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Kristina Puslienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Svorio matavimas“ 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti ar kiekvienas panašaus dydžio 

sniego gabalėlis sveria vienodai, kaip kinta 

svarstyklių balanso padėtis ant jų dedant 

mažesnį ar didesnį kiekį sniego, kurioje 

pusėje yra lengvesnis ar sunkesnis daiktas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirta 4 – 7 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į grupę atneštas sniegas suspaudžiamas į 

gniūžtes, tuomet sveriamas. Balansinės 

svarstyklės padeda vaikams rasti vienodą 

atsvarą, pamatuojant sveriamos medžiagos 

(šiuo atveju sniego) kiekį. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vizualinė veikla vaikams yra smagi, be to 

fizikinius procesus paaiškinti ir parodyti yra 

paprasčiau nei žiūrėti į paveikslėlį ar ekraną. 

Veiklose vaikai labai greitai pritaiko 

svarstykles, žaisdami siužetinius žaidimus 

„Parduotuvė“, „Turgus“, „Vaistinė“, 

„Paštas“ ir net „Gyvūnų ūkis“. 

Kita informacija 

 

Balansinėms svarstyklės būtų labai gerai 

surasti ir tikrus nedidelius svarmenis. 

Vyresnius vaikus tai motyvuotų išmokti 

kilogramo/gramo vertes. 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Gintarė Sokaitė- Michailovienė 

  

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

 

Darbo pavadinimas 

 

„Mano tortas skaniausias“ 

 

Tikslas 

 

Plėsti vaikų žinias apie sniegą, jo savybes 

kintant temperatūrai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4- 5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indus pridėjome sniego, stipriai 

suspaudėme, kad ilgiau laikytųsi išėmus 

šiltoje patalpoje. Pasitelkdami fantaziją ir 

įvairias veiklos priemones, vaikai papuošė 

tortus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Puikiai tinka įvairaus amžiaus vaikams, 

lengvai pagaminamas, o svarbiausia teikia 

atradimo džiaugsmą ir geras emocijas. 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Gražina Lauruševičienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Klaipėdos,, Smeltės "progimnazija 

Darbo pavadinimas 

 

Piešimas piene. 

Tikslas 

 

Atrasti naujas spalvas, lavinti vaikų 

vaizduotę, mokyti eksperimentuoti. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Reikalingos priemonės : pienas, guašas, 

fairy. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai lašina į pieną įvairias guašo 

spalvas, ir įmerkus ausų krapštuką, 

suvilgytą fairy skysčiu, spalvos pradeda 

lietis. 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Angelė Kniukštienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Nudažysime sniegelį“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti nudažytą, tirpstantį sniegą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Skirtingomis spalvomis, skirtinguose 

induose su guašo dažais teptuku dažomas 

sniegas, stebimos jo savybės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Stebima kaip dažų pagalba galima keisti 

baltą sniego spalvą, supažindinti vaikus su 

tam tikromis spalvomis. Sniegą liesti, 

pajausti jo savybes, - purumą, šaltį, 

laipsnišką tirpimą ir virtimą spalvotu 

vandeniu. 

 

 



 



 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Rusteikienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis. ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ant ko lengviau kurti? 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti, ant ko lengviau kurti, ant ledo, 

sniego, vandeninėmis spalvomis, guašu ar 

smulkiais spalvoto popieriaus gabalėliais, 

kuris kūrinys išlieka ilgiau neištirpęs, 

nesusigadinęs. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-6 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Mes pabandėme piešti ant sniego 

vandeninėmis spalvomis, ant ledo luito 

guašu ir ant sniego ,,aplikuoti“ smulkiais 

spalvoto popieriaus gabalėliais. Aptarėme, 

ant kurio paviršiaus ir su kokiomis 

priemonėmis lengviau kurti meninį darbelį. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Susipažįstama su vandens būsenomis; 

galima aptarti piešimui naudojamų 

priemonių veiksmingumą; skaičiuojamas 

darbelio išlikimo laikas, kas greičiau 

ištirps; aptarėme, kuris darbelis išsilaikė 

ilgiausiai. 

 





 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ineta Mačiulaitienė, 

Lina Patkaukienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas”  

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Giliukų pilies siena“ 

Tikslas 

 

Domėtis medžiagų (sniego) kitimo 

reiškiniais ir ugdyti bendravimo,  

bendradarbiavimo gebėjimus 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6-7metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai, naudodamiesi įvairių formų 

plastikiniais indais, suspausdami sniegą 

induose gamina „sniego plytas“ ir stato 

pilies sieną. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Aktyvi  patyriminė veikla žiemos metu, 

kurios metu vaikai išmoksta siekti bendro 

tikslo, susipažįsta su sniego galimybėmis. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Inga Jonuškienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Drąsučių mokykla 

 

Darbo pavadinimas „Ledo papuošalai“ 

 

Tikslas Pasigaminti su vaikais nuostabių ledinių 

puošmenų, atlikti eksperimentus su 

vandeniu. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Manau, kad galima skirti įvairaus amžiaus 

vaikams. Mūsų grupėje ugdosi vaikai nuo 2 

– 6 m. amžiaus. 

 

Trumpas veiklos aprašymas Integruotoje gamtos ir dailės ugdymo 

veikloje gaminome papuošalus iš ledo, į 

kuriuos dėjome gamtines medžiagas, 

įvairias puošmenas. „Ledo papuošalais“ 

papuošėme savo įstaigos teritoriją. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdyme Puikiai tiko savaitės temai, nes vyko 

pokalbis apie šaltį, ledą. 







 

 



Dalyvio vardas, pavardė Irina Žuravliova 

auklėtojos asistentė Ilona Kaunietytė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-

daugiafunkcis centras skyrius „Pušaitė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo planetos 

 

Tikslas 

 

Tenkinti vaikų poreikį tyrinėti, atrasti bei suvokti 

vandens virsmą ledu ir atvirkščiai. 

Sukurti savo ledo planetą ir jos landšaftą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į balionus vaikai įpylė vandens ir pastatė lauke 

sustingti. Vandeniui virtus ledu, vaikai ištraukė iš 

balionų ledo kamuolius. Kiekvienas vaikas 

spalvino savo  ir stebėjo kaip gražiai atrodo 

spalvota ledo planeta.     Tirpstant ledui, stebėjo 

kaip blanką spalvos. Vėliau, šaltu ir šiltu vandeniu 

lašino ir purškė, pilė druską. Stebėjo tirpimo 

procesą, klausė ledo traškėjimą, bei įvertino, 

kokiu būdu greičiausiai ledas tirpsta, grožėjosi 

savo skirtingomis planetomis. Vėliau mąstė ar 

sustingęs lauke ledo kamuolys bus kietas, lygus 

kaip ankščiau prieš eksperimentą.  Kiekvieną 

dieną pasivaikščiojimo metu stebėjo kaip keičiasi 

planetos lauko sąlygoms, kol lietus neištirpdę jų. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Siekiama, kad vaikai per praktinę patirtį pažintų, 

išbandytų, suvoktų, pajustų, įsimintų. 

 

Šis eksperimentas paaiškino, kodėl žiema apsnigę 

keliai barstomi druska. 

 

Kita informacija 

 

Informacijos šaltiniai. 

1. Ledo skulptūros. 

2. įvairių formų ledo figūros. 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Irmina Burneckienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Bokštas 

 

Tikslas 

 

Pastatyti kuo aukštesnį bokštą, kuris 

nenugriūtų. 

 



Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Susidarius sniego plutai 

„pjaunamos“ formos, iš kurių statomas 

bokštas dedant formas viena ant kitos, 

stebint, kad bokštas išsilaikytų 

nenugriuvęs. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pavykus išpjauti iš sniego tikslias figūras 

vaikai supažindinami su geometrija ir 

galima suskaičiuoti, kiek pavyko 

„pagaminti“ kvadratų, trikampių ir kt. 

Bokštas greitai grius, jei sniego 

„plytos“ bus dedamos nepaisant jų dydžių. 

Vaikai turi išsiaiškinti, kad didesnes detales 

reikia dėti apačioje, o vis mažesnes-į viršų. 

 

Kita informacija 

 

Galima pasunkinti užduotį - nurodyti 

pastatyti tokį bokštą, kuris ką nors 

išlaikytų (kokį sutartą daiktą). 

 

 

 

 





 

 



Dalyvio vardas, pavardė Irmina Burneckienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių rajono Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“, 

 

Darbo pavadinimas 

 

Tapyba sniegu 

 

Tikslas 

 

Išmarginti popieriaus lapą nenaudojant 

dažų ir vandens. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Paruošiamos priemonės: krepinis popierius 

ir balti lapai, bei žirklės. Iš įvairių krepinio 

popieriaus spalvų prikarpyti daug skirtingo 

dydžio apskritimų. Išdėlioti juos baltame 

lape. Iš kiemo parsinešti sniego ir juo 

apibarstyti jau paruoštus lapus bei palikti 

tirpti. Stebėti, kaip sniegas virsta vandeniu 

ir išlieja krepinio popieriaus spalvas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai supažindinami su geometrine forma 

– apskritimu. Sužino, kaip panaudoti 

gamtinę medžiagą dailei, dažymui. 

 

Kita informacija 

 

Mažesniems vaikams reikės pagalbos 

kerpant apskritimus. Ant lapo dedant 

nedailias formas – rezultatas ne toks. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Gančierienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Skanučiai paukšteliams“ 

 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų meilę ir jautrumą gyvajai 

gamtai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 - 6 m. 

 

 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į dubenį pripylėm saulėgrąžų, riešutų, 

aguonų, avižinių dribsnių, sorų kruopų. 

Mišinį užpylėme tirpintu sviestu, gerai 

išmaišėme. Gautą masę dėjome į formeles, 

padėjome ant lauko palangės, kad 

sustingtų. Sušalus skanučiams, išėmėme iš 

formelių, nunešėme į darželio lesyklėles. 

 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai susipažįsta su mūsų krašte 

žiemojančiais paukščiais. Išsiaiškiname, 

kodėl paukšteliams žiemą sunku ir kaip 

jiems galime padėti. Pasiūloma pagaminti 

paukšteliams lesalo. Vaikai stebi, kaip 

karšto vandens vonelėje tirpsta sviestas, 

patys beria produktus, stebi, kaip mišinys 

šaltyje sustingsta. 

 





 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jolanta Velykienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio m-

kla 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Trispalvė“ 

 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su Lietuvos simbolika 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-6 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indelius pridedama spalvoto karpyto 

krepinio popieriaus, užpilama trupučiu 

vandens ir užšaldoma. Iš sušąlusių ledukų 

(geltonų, žalių, raudonų) sudedama 

trispalvė. 

 



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikų supažindinimui su Lietuvos 

simbolika, spalvų pažinimui, skaičiavimui, 

karpymo įgūdžių lavinimui, smulkiosios 

motorikos lavinimui. 

 

Kita informacija 

 

Ši veikla vaikus labai sudomino ir suteikė 

daug džiugių akimirkų. 

 

 

 



 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Dzindzalietienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Išlaisvink gyvūną“ 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti, kas greičiau išlaisvins gyvūną 

užstrigusį ledo kalne: šiltas vanduo ar 

druska? 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai į indelius įdeda pasirinktą patinkantį 

gyvūnėlį (guminį, plastmasinį), užpila 

vandeniu. Paliekama nakčiai šaldiklyje. Po 

to bandoma išlaisvinti gyvūną naudojantis 

papildomomis priemonėmis: šiltu 

vandeniu, druska. Vaikai turėjo atsakyti į 

klausymą: kaip mano, kas greičiau 

išlaisvins gyvūną greičiau? Nuomonės 

labai išsiskyrė. Pradėjo procesą: kai kurie 

pylė druskos po šaukštelį, klausėsi kaip 

„kalba“ ledas, o kai kurie pylė šilto 

vandens, tai pat klausėsi, tyrinėjo kaip 

tirpsta ledas. Išsiaiškino, kad pilant 

vandenį greičiau tirpsta ledas. Vaikai 

pamatė vandens virsmą ledu ir atgal - 

vandeniu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vandens ir ledo savybių pažinimas, 

tyrinėjimas, kaip vyksta procesas ir kas 

gaunasi. 

 

Kita informacija 

 

Vaikus sudomino veikla, ypač ką 

„sako“ ledas. 

 

 





 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Meninio ugdymo – dailės mokytoja Jurgita 

Makarevičienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis–darželis „Boružėlė“ 

 

Darbo pavadinimas „Besmegeniai kitaip“ 

 

Tikslas Supažindinti su žiemos požymiais, skatinti 

skirti žiemos reiškinius. 



 

Kokio amžiaus vaikams skirta 3-4 metai. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas „Besmegeniai kitaip“ „Bitučių“ grupės 

ugdytiniai (3 – 4 metai) kėlė hipotezę kas 

nutiks besmegeniams šiltoje aplinkoje? 

Dauguma vaikų galvojo, kad besmegeniai 

tokie ir liks. Ieškojo priežasties ir pasekmės 

ryšio.  Stebėjo kaip keičiasi jų besmegeniai, 

kieno tirpsta greičiau, kieno lėčiau, kiek 

nuostabos buvo kai iš sniego senių liko tik 

vanduo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Eksperimentas puikiai tinka savaitės temai 

„Žiemužė snaigėm sninga“ 

 

 



 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Rovienė 

 

  

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Balionėlio paslaptis“ 

 

Tikslas 

 

Vandens savybių tyrinėjimas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į balionus pridėjome žaisliukų ir pripylėme 

vandens. Lauke paliko užšąlti. Parsinešę į 

grupę stebėjome, kaip vanduo tirpsta. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pritaikoma Stem ugdyme: vandens savybė 

ištirpti. 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Justina Jankauskienė 

 

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Ledinis žaisliukas“ 

 

Tikslas 

 

Vandens savybių tyrinėjimas 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indelius nuo jogurto sudėjome įvairias 

smulkmenas bei įdėjome juostelės galus. 

Užpylėme vandeniu ir laikėme lauke ant 

palangės, stebėjome, kaip vanduo užšalo ir 

žaisliukas išsiėmė iš indelio. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pritaikoma Steam ugdyme: vandens 

savybė pavirsti į ledą. 

 

Kita informacija 

 

 

Papuošėme darželio teritorijoje esantį 

ąžuoliuką. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

Vida Stanevičienė, Kamilė Dubytė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Keturi metų laikai STEAM proceso 

veiklose ugdant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus“ 

 

Tikslas 

 

Didinti susidomėjimą gamtos mokslais, 

ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir 

verslumo kompetencijas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

„Šiltas – šaltas vanduo“ – padėti 

vaikams, suprasti, kad šiltame vandenyje 

dažai tirpsta greičiau, nei šaltame. 

„Sniego tyrinėjimo laboratorija“ – 

vaikai čiupinėja, uosto, apžiūri, į grupę 

atneštą sniegą. Bando jį dažyti, lipdyti, 

statyti ir pan. Pastebi kaip sniegas keičia 

savo struktūrą. 

„Sniego matematika“ - Ugdytiniai lavino 

matematinius gebėjimus (skaičiavo, 

lygino, grupavo, tyrinėjo ir kt.) 

„Ledo dovana“ – ugdytiniai atlikę 

bandymą sužinojo, kad lede įšalę gyvūnai 

įsilaiko tūkstančius metų. Rastus lede 

gyvūnus (pvz: dinozaurus) galima 

moksliškai tyrinėti. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai ugdė kūrybiškumą, gamtos mokslų 

pažinimą, matematinius įgūdžius, 

susipažino su geometrinėmis figūromis. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Kristina Černiauskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Utenos lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledinukai 

 

Tikslas 

 

Tyrinėjant ir atliekant bandymus 

supažindinti vaikus su vandens savybėmis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Atėjus šalčiams, suskubome daryti ledo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eksperimentus. Į indelius dėjome įvairius 

smulkius gyvūnus bei kitus daiktus ir 

užšaldėme. Tada vaikai pasiūlė, kuo 

tirpinsime ledą, kad išlaisvintume gyvūnus. 

Pasiūlymų buvo keisčiausių, juokingų... 

Krykštaudami pylė, lašino, bėrė pasirinktą 

medžiagą, stebėjo, kaip ledas tirpsta, darė 

išvadas. 

Taip pat kūrėme ledo paveikslėlius smėlio 

formelės ir jais puošėme darželio aplinką. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui

 

Tai galimybė mokytis veikiant ir žaidžiant. 





 

Dalyvio vardas, pavardė  

Kristina Kaunienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

,,Baltas miestas“ 

 

Tikslas 

 

Ugdyti inžinerinius  kūrybinius vaikų 

gebėjimus 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Išsikėlėme tikslą - iš kartono dėžių,  

konstruoti/aplikuoti namus, sumodeliuoti 

savo miesto gatvę. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Kūrėme savo miesto gatvę žiemos metu. 

Ugdėmės inžinerinius gebėjimus,  erdvės 

suvokimą. Pasipuošėme savo darželio 

erdves. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Ligita Šatienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis–darželis ,,Žuvėdra“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

,,Urtės ir šalčio  kūryba“ 

 

Tikslas 

 

Lavintis estetinį skonį, suvokti, kaip 

vanduo virsta ledu, kaip ledą graužia 

druska, ugdytis meninius gebėjimus 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Užšaldom balionuose vandenį, vėliau 

spalviname sušalusius burbulus guašu. 

Barstom ant ledo burbulų druską, stebim, 

kaip graužia druska ledą 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Atliekama veikla grupėje grupelėmis, 

skatinant komandinį darbą 



 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Rimutė Ščiukienė 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Be šaltuko nebus leduko“ 

 

Tikslas 

 

Įtvirtinti žinias apie vandens virsmą ledu, 

kūrybiškai dėlioti mozaikas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6-7 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Auklėtoja pasiūlė pabandyti į balionus 

pripilti dažų, pripildyti juos vandens ir 

paklausė, ar vanduo balione nusidažys. 

Vaikai pastebėjo, kad paleidus iš krano 

stiprią vandens srovę balionas pradėjo 

didėti ir įgauti nuo skirtingo vandens 

kiekio įvairias formas ir dydžius. Nuo per 

didelio vandens kiekio keli baliono sprogo 

ir išsipylė jau spalvotas vanduo. Auklėtoja 

pasiūlė išnešti paruoštus balionus į lauką 

tuo metu esant minusinei temperatūrai. 

Kitą dieną vaikai pastebėjo, kad pripildyti 

balionai sušalo. Balionų formos, dydžiai 

skyrėsi, vaikai susidomėję stebėjo ir 

spėliojo, kodėl taip nutiko. Auklėtoja 

paaiškino, kad į balionus buvo įpiltas 

skirtingas kiekis vandens, kad dėl prasto 

užrišimo dalis vandens ištekėjo ir sušalęs 

pakeitė formą. Vaikai nuplėšė balionus ir 

liko gražūs, įvairių formų ledukai. 

Džiaugsmingai visus suskaičiavo, palygino 

pagal formą ir dydį, prisiminė dėtus 

valdomuosius dažus ir ėmė konstruoti 

statinius.. Pažaidę sugalvojo padaryti 

spalvotą mozaiką. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai padarė išvadą, kad prie minusinės 

temperatūros vanduo sušąla. 

 

Kita informacija 

 

STEAM eksperimentas nudžiugino vaikus. 

 



 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Lina Bareikienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniego dantukai“ 

 

Tikslas 

 

Įtvirtinti žinias apie dantukus, juos 

formuoti iš sniego, stebėti kaip jie nevalyti 

„tirpsta“. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai iš atnešto sniego nulipdė po dantuką 

ir pagal paveikslėlį sudėliojo dantukus. 

Viduryje padarė liežuvį, kurį vaikai nudažė 

raudona spalva. Pakalbėjome, kad dantukai 

yra balti, švarūs ir laimingi. Tačiau jie 

papusryčiavo ir neišsivalė.. juos užpuolė 

mikrobai. Vaikai pasirinkę tamsiais spalvas 

piešė mikrobus. Po pietų vaikai atsikėlė ir 

nustebo- dantukai buvo "dingę". Domantas 

pasakė, juos sugraužė kirmėlytės. 

Padarėme išvadą, kad labai svarbu valytis 

dantukus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Panaudodami gamtinę medžiagą vaikai 

lipdė dantis, juos dėliojo, skaičiavo, dažė, 

stebėjo kaip jie tirpsta. 

Kita informacija STEAM eksperimentas vaikams suteikė 

džiugių emocijų. 



 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Lina Zemeckienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės „Aušros“ progimnazijos 

Pagramančio pradinio ugdymo skyrius 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Spalvoti sniego žmogeliukai“ 

 

Tikslas 

 

Per bandymus aiškintis sniego savybes 

(šaltas, lipnus, purus, limpa, tirpsta) bei 

įtvirtinti geometrinio kūno 

„rutulys“ sąvoką, lavinti skaičiavimo 

įgūdžius, spręsti iškilusias problemas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Grupės „Drugeliai“ vaikučiai gamino 

sniego rutulius, išsiaiškindami, koks 



sniegas limpa.  Skaičiavo pasigamintus 

rutulius. Sprendė problemą, kiek reikia 

sniego rutulių ir ką panaudoti vietoj akių, 

nosies. Ieškojo gamtinių medžiagų ir jas 

tinkamai panaudojo. Grupėje spalvino, 

maišydami ir išgaudami naujas spalvas.  

Stebėjo, kas įvyko su sniego žmogeliukais 

jiems pabuvus šilumoje. Apibendrino, 

atsakydami į klausimus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Sniego savybių aiškinimasis, pokyčių 

stebėjimas, geometrinio kūno 

„rutulys“ pažinimas, smulkiosios 

motorikos lavinimas, spalvų maišymas ir 

išgavimas,   probleminių situacijų 

sprendimas, aptarimas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Liucija Sadauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Nulipdykime spalvotą Senį besmegenį“ 

Tikslas 

 

Nulipdyti besmegenį, jį nudažyti guašu. 

Sužinoti, kad sniegas baltas, šaltas, kad iš 

jo galima nulipdyti besmegenį. Nulipdytą 

besmegenį galima nudažyti dažais, dažant 

susipažinti su spalvų pavadinimais. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

1.5- 2m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kartu su ugdytiniu nulipdėme besmegenį, 

aptarėme, kad sniegas baltas, šaltas ir 

limpa. Ugdytinis noriai dažė guašu. 

išvardinome spalvų pavadinimus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdymas vyksta per potyrius, liečiant, 

lipdant, dažant. 

  



 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Milana Beišienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Kodėlčius“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

,,Spalvoti ledo bokštai“ 

Tikslas 

 

Skatinti vaikus tyrinėti, bandyti, stebėti ir 

atrasti daug naujų bei netikėtų dalykų. 

Lavinti matematinius gebėjimus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

 

 

Spalvotas vanduo supilstomas ir  

užšaldomas į įvairaus dydžio vienkartinius 

plastikinius indelius. Išėmus iš indelių 

ledą,  gaunasi figūros, panašios į 

bokštelius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

 

 

Siūloma vaikams sugalvoti ir sukurti 

įvairias spalvotų bokštų pasikartojančias 

sekas; 

sudėlioti Lietuvos trispalvę; 

grupėje -  stebėti ledo bokštų tirpsmą, 

besiliejančias spalvas. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Čekanauskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo pilys, gėlės ir paveikslai“ 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti vandens savybes, kad kintant 

temperatūrai, vanduo keičia savo būseną. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasirinkus įvairių daiktų (lego kaladėlių, 

prikarpytų šiaudelių, blizgučių, sagų, siūlų 

ir tt.) juos dėkite į indus su vandeniu. Indus 

išneškite į lauką, kad vanduo užšaltų, o 

paskui grožėtis šaltuko sukurtomis 

kompozicijomis ir stebėti, kaip šiluma jas 

tirpdo. Lygiai taip pat pripildyti spalvoto 

vandens gumines pirštines. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Apibendrinama, kad šiluma tirpdo ledą ir 

virsta vandeniu, o šaltis jį sušaldo į ledą. 

 

 



 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Milda Čekanauskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Darbo pavadinimas 

 

 

„Cukraus pilis“ 

 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiąją motoriką, rankų ir pirštų 

raumenis, taktilinius pojūčius, rankų-akių 

koordinaciją, logiką ir erdvinį mąstymą, 



kūrybiškumą, vaizduotę. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasistačius cukraus gabalėlių pilį, 

čiumpame pipetes ir lašiname mažais 

lašeliais dažus ant cukraus gabalėlių. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikas lavina erdvinį suvokimą, bando 

suvokti, kaip dėlioti kubelius, kad 

nenugriūtų, kad gautųsi įsivaizduojamas 

vaizdas. 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Milda Čekanauskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Darbo pavadinimas 

 

 

„Tapyba ant sniego“ 

 

Tikslas 

 

Lavinti meninius, estetinius gebėjimus, 

išsiaiškinti sniego savybes. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

 

4-5 m. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Atsinešus į grupę sniego, pasinaudoti juo 

lyg popieriumi. Piešti, lieti spalvas, tapyti 

paveikslus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai „atranda“, kad maišant pagrindines 

spalvas, gauname išvestines. Vaikai sužino, 

kad sniegas šilumoje tirpsta. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Milda Čekanauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Dirbtinis sniegas“ 

Tikslas 

 

Suteikti džiugių emocijų. Lavinti 

taktilinius pojūčius. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš 2 puodelių krakmolo ir     trečdalio-

pusės puodelio aliejaus, šiek tiek     

blizgučių (baltų, sidabrinių ar melsvų) 

suminkyti tešlą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Mažiau aliejaus įpylus, sniegas gaunasi 

purus, tinkamas vaidmeniniams, 

smulkiosios motorikos ir jutimus 

stimuliuojantiems žaidimams. Toks 

girgždantis, kaip šviežiai pasnigus. 

 

Kita informacija 

 

Sniegas bus dar tikresnis, jei prieš 

žaidimus jį įdėsite trumpam į šaldytuvą. 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Milda Liutikienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Berželis“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Sniego seniai – besmegeniai“ 

 

Tikslas 

 

Siekti, kad vaikai pasigamintų dirbtinio 

sniego ir iš jo nulipdytų sniego senį, 

lavintų smulkiąją motoriką, sensorinius 

pojūčius, kūrybiškumą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Dirbtinio sniego ir sniego senio lipdymo 

eiga: 

 Į dubenį suberti krakmolą ir įpilti 

aliejų. 

 Gautą masę sumaišyti kol bus 

vientisa. 

 Iš gautos masės lipdyti sniego 

 senius. Juos papuošti pagal savo 

fantaziją. 

 



Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai lavina konstravimo įgūdžius, 

vaizduotę. Mokosi iš sniego 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Meištininkienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

„Senio besmegenio virsmas“ 

Tikslas 

 

Susipažinti su įvairiomis vandens būsenos 

formomis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 metų vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Stebėjome iš lauko parnešto sniego 



 tirpimą. Fiksavome, kiek ištirpsta sniego 

per 1val.; kiek atsirado vandens ištirpus 

visam sniegui (sniegas – vanduo). 

Uždarius indą sandariai ir padėjus 

saulutėje stebėjome kaip besmegenis 

„suprakaitavo“ (vanduo – garai), kaip 

pajudinus indą lašiukai subėga atgal (garai 

– vanduo).  Išnešėme besmegenį į kiemą, 

ryte radome ledą (vanduo – ledas). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai dekoruoja indelius su parsineštu 

sniegu, stebi kaip tirpsta sniegas, patys 

fiksuoja tirpimą žymėdami padalas, 

kopijuoja skaitmenis. Tarpusavyje 

diskutuoja, kodėl vienų tirpsta greičiau, 

kitų – lėčiau; kodėl skiriasi sniego ir 

vandens kiekis indelyje. Kartu aiškinamės, 

kaip vanduo garuoja, kaip virsta vandens 

lašeliu. Stebi, ledą, tyrinėja jo savybes, 

lieja akvarele. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Erika Gaverska 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,, Nykštukas” 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

Žiemos vitražai. 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti vandens savybes, džiaugtis 

kūryba. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš pasirinktos gamtinės medžiagos 

dėliojame piešinukus , užliejame vandeniu 

ir šaldome. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai pasirenka medžiagas ir patys 

komponuoja, analizuoja. 

 

 







 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Okseda Naujokienė 

 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Tarailių progimnazija 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

Tortai „Fejerverkas“, ,,Svajonė“ ,,5 metai“. 

 

Tikslas 

 

Didinti susidomėjimą gamtos mokslais, 

menais, skatinti judėjimą lauke, ugdyti 

vaikų kūrybiškumą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 3 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Reikės: sniego, (nors +1) temperatūros, 

formelių, dubenėlių, guašo, teptukų. 

Į formeles ar dubenėlius dedame sniegą, 

išverčiame  ir dėliojame tortą. Dažome su 

guašu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vandens būsenos, vandens dažymas, 

formos. Priešmokyklinio ugdymo savaitės 

tema“ Prekybos centre“. Kavinės ir 

patiekalai. 



 







 

 

  



Dalyvio vardas, pavardė Rasa Brazienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Sniego žaidimai 

 

Tikslas 

 

Vaikų kūrybiškumui, aplinkos pažinimui ir 

tyrinėjimui ugdyti 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Gaminome dirbtinį sniegą, maišėme, 

minkėme, žaidėme, dažėme, lipdėme. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Labai tinka vaikų kūrybiškumui ir aplinkos 

pažinimui ugdyti, taip pat ir 

eksperimentuoti. 

Kita informacija 

 

Reikia labai atsirinkti tinkamas priemones, 

nes mano atveju buvo labai kvapnus 

plaukų kondicionierius, tai truputį dirgino 

kvapas. 

 



 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Rasa Janušauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Kodėl paukšteliai nesušąla žiemą? 

Tikslas 

 

Tyrinėti plunksnas, atskleidžiant jų 

savybes. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 
4-5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Lašinti su pipete ant plunksnų, stebėti su 

padidinamuoju stiklu, merkti į vandenį, 

stebint skęsta ar ne. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Aptariant temą: „Vaikai-paukštelių 

draugai“. 

 

Kita informacija 

 

Po šių tyrinėjimų dar su plunksnomis 

piešėme, pūtėme 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Bindokaitienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Lietuva“ 

 

Tikslas 

 

Iš ledukų sudėlioti Lietuvos žemėlapį, 

prisiminti kokia upė teka pro Domeikava. 

Rasti, kurioje vietoje yra sostinė ir mūsų 

darželis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į įvairias formas, daugiausia kiaušinių 

(plastikiniuose arba putplasčio) padėkluose 

pylėme spalvotą vandenį, iš sušalusių 

ledukų dėliojome Lietuvos žemėlapį. 

Pažymėjome kur randasi Domeikava, 

kokia teka upė. Diskutavome apie Lietuvos 

gamtą: kas Lietuvos krantus skalauja, 

miškai. Kas yra sostinė, kur randasi? 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Konstruodami diskutavo apie Lietuvą, kad 

buvo prie jūros, sostinėje, vardino miestus, 

kad mūsų darželis yra viduryje Lietuvos. 

Skaičiavo ledukus – ar ilga upė. 

 

Kita informacija 

 

Konstruojant iš ledukų Lietuvą, turėti 

atspausdintą Lietuvos kontūrų žemėlapį. Jį 

atkartojo iš ledukų. 

 



 



Dalyvio vardas, pavardė Rima Didžpetrė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo paslaptys 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti ledo savybes. Patirti atradimo 

džiaugsmą. Lavinti smulkiąją motoriką. 

Rūšiuoti iš ledo išlaisvintus daiktus (šiuo 

atveju raides ir skaičius) 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į indą pripilame vandens, sudedame 

plastikines raides ir skaičius – užšaldome. 

Su vaikais tyrinėjame sušalusį ledo gabalą, 

vaikai įvardija ledo savybes, pojūčius: 

šaltas, slidus, kietas. Į dubenį, kuriame 

patalpintas ledas įpilame šilto vandens. 

Vaikai traukia į švirkštus šiltą vandenį ir 

purškia ant ledo, stebi, kas vykstą – tirpsta, 

vandens daugėja. Vaikai lede atranda 

raides ir skaičius, juos suskirsto skaičiai-

raidės, įvardija spalvas, sugalvoja žodį iš 

atrastos raidės, parodo pirštais, koks 

skaičius ir pan. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdomas aplinkos pažinimas, tyrinėjimo ir 

problemos sprendimo įgūdžiai, 

iniciatyvumas ir atkaklumas, sakytinė 

kalba, santykiai su suaugusiais ir 

bendraamžiais. 

 

Kita informacija 

 

Lede galima užšaldyti įvairiausius 

objektus. 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Kušleikienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo kamuoliai“ 

 

Tikslas 

 

Ugdyti vaikų meninę raišką, gilinti gamtos 

mokslus. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Balionai pripildomi vandeniu. Paliekame 

darželio kiemelyje sušalti. Ryte atsinešame 

į grupę, išimame iš balionų. Vaikai pasako 

formą, spalvą, svorį (sunkus – lengvas), 

(kietas – minkštas). Teptuku liejame guašo 

spalvas ant ledo kamuolių. Stebime kaip 

spalvos liejasi. Pastebime, kad esant 

kambario temperatūroje kamuoliai pradeda 

tirpti. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui. Ugdytiniai suprato, kad esant minusinei 

temperatūrai iš vandens pavirto ledas, o 

kambario temperatūroje ledas pradeda 

tirpti. 





 



 

Dalyvio vardas, pavardė Rugilė Bagdonavičiūtė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Mano senis besmegenis„ 

Tikslas 

 

Ugdyti vaiko kūrybiškumą, smulkiąją 

motoriką. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-6 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Su vaikais gamino sniegą iš krakmolo ir 

aliejaus, lipdėme senius besmegenius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

Padeda vaikui suprasti, kad galima 

pasigaminti patiems sniegą, aptarti sniego 

savybes. Padeda palyginti tikrą sniegą 

su netikru 



 

 



Dalyvio vardas, pavardė Rita Skromnienė 

 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Visagino lopšelis-darželis 

 

,,Ąžuoliukas“ 

 

 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo paveikslai 

 

 

Tikslas 

 

Stebint, eksperimentuojant, kuriant 

išsiaiškinti vandens būsenas ir savybes. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams 

 

 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Plastikiniuose indeliuose  kuriame norimą 

vaizdinį iš  turimų priemonių ( popierėlių, 

kruopų, džiovintų gėlių, gamtinės 

medžiagos...), pripilate vandens ir į lauką. 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Padeda ugdyti vaikų gamtos pažinimo, 

meninius, matematinius, loginio mąstymo, 

kūrybiškumo, tyrinėjimo įgūdžius bei 

gebėjimus, veikla per patirtį. Vaikai 

eksperimentuoja, stebi, išsiaiškina, įgyja 

žinių apie vandens būsenas, geba daryti 

išvadas. 





 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Rita Skromnienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Visagino lopšelis-darželis 

,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo paveikslai 

 

 

 

 

 

Tikslas 

 

Stebint, eksperimentuojant, kuriant 

išsiaiškinti sniego būsenas ir savybes. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Plastikiniuose buteliuose ,,statome“ 

besmegenį. Iš popieriaus kerpame akis, 

nosį, burną, sagas. Nešamės į lauką ir 

butelį užpildome sniegu. Pagal oro sąlygas 

lauke iš sniego nulipdome sniego senį ir 

stebime kas nutinka besmegeniams kintant 

orui. 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Padeda ugdyti vaikų gamtos pažinimo, 

meninius, matematinius, loginio mąstymo, 

kūrybiškumo, tyrinėjimo įgūdžius bei 

gebėjimus. Vaikai skaičiuoja, lygina, 

matuoja, eksperimentuoja, stebi, išsiaiškina 

sniego  savybes , geba daryti išvadas, 

bendradarbiauja taikant STEAM 

elementus. 



 



 

Dalyvio vardas, pavardė Skaistė Momkuvienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“. 

Darbo pavadinimas 

 

Žiemos ledai 

Tikslas 

 

Stebėti vandens savybes, pažinti spalvas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

aprašymas Vaikai spalvino vandenį ledų 

formelėse, pasirinkta spalva. Stebėjo, kas 

nutinka vandeniui laikant lauke, parnešus į 

grupę 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikams ugdomi aplinkos, spalvų 

pažinimo įgūdžiai. 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Vaida Reizgienė, Jolita Riaubė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kuršėnų Pavenčių mokykla – 

daugiafunkcinis centras 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Trispalvė ledo paveiksle“ 

 

Tikslas 

 

Skatinti pedagogus kūrybiškai integruoti 

patirtinio ugdymo veiklas į ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus programų 

ugdymo turinį. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-5 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Pasiruoštuose šaldymo indeliuose 

sudėliojame „paveikslą“ iš pasirinktų 

gamtinių dalykų. Atsikerpame dalį 

juostelės, siūlo ar virvės, padarome kilpą ir 

abu galis įdedame į paveikslą – juos irgi 

įšaldysime. „Piešinį“ lėtai ir atsargiai 

užpilame vandeniu ir padedame lauke ant 

palangės arba į šaldiklį, kad gerai užšaltų. 

Vandens galima pilti šiek tiek mažiau, nei 

atrodo, kad gana, nes vanduo šaldamas 

plečiasi. Vėliau išimame iš indelio, kai 

paveikslai bus visiškai užšalę. Tą padaryti 

bus lengviau, jei kambario temperatūroje 

palaikysite paveikslą indelyje kelias 

minutes (arba pašildysite šiltame 

vandenyje). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Skatina vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, 

kurti ir atrasti šalčio ir gamtinės medžiagos 

sukuriamą meną. Vaikai samprotauja 

temomis: „ Kas yra Lietuvos gimtadienis, 

Lietuvos vėliava, kokios spalvos, kas yra 

Lietuva ir t.t.“. 

 

 



 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė  Vaida Trakšelė 

   

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos pavadinimas 

 Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

 „Laukiniai gyvūnai žiemą“ 

Tikslas 

 

 Naudojantis įvairiomis priemonėmis 

(vaizdinė, pasakojamoji, mokomoji, 

kūrybinė forma) suteikti 

vaikui kuo daugiau teigiamų 

emocijų, pagilinti jo žinias apie 

miško gyvūnus, jų įvairovę, 

gyvenimo ypatumus 

žiemos metu. 

 

Kokio amžiaus vaikams 

skirtas 

 3/4 metų 

 

Trumpas veiklos atlikimo 

aprašymas 

 

 Žiemos miegu miega labai įvairių 

miško 

gyventojų. Galvodami apie gyvūnus, 

kurie žiemą užmiega žiemos įmygiu, 

dažniausiai prisimename gražuolį 

lokį. Šis 

gyvūnas, atšalus orams, miega 

irštvoje, kurią įsirengia nuošalioje 

vietoje po žagarais, išvirtusio 

medžio 

šaknimis ar kitoje saugioje vietoje. 

Miške galima aptikti įvairių gyvūnų 

pėdsakų, o ar rasime jų  darželio 

lauko aikštelėje? 

 

Kaip pritaikoma vaikų 

ugdymui 

 

 Plėtė gamtamokslines ir 

aplinkosaugines kompetencijas, 

pažinimo žinias apie miško gyvūnus. 

Lavinosi kūrybiškumą, išradingumą, 

saviraišką, menines kompetencijas 

įgyvendinant kūrybines idėjas, 

sumanymus per praktines veiklas. 

Ieškojo žiemos metu miegančio 

lokio. Stebėjo, kaip tirpsta sniegas 

purškiant jį šiltu vandeniu.   Kėlė 

hipotezes, kas reikalinga, kad 

sniegas ištirptų ir lokys pabustų. 

Pagal pavyzdį ieškojo gyvūnų 

pėdsakų. 

Įgijo gebėjimų ir įgūdžių saugoti 

aplinką, kadangi joje yra daug gyvų 

būtybių 



 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Verginija Kuzmickienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ 

 

Darbo pavadinimas „Smalsučių“- slidininkų trasa 

 

Tikslas 

 

Skatinti vaikų kūrybiškumą konstruojant 

pateiktomis priemonėmis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 metai. 

 

T 

rumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai spalvino, iškirpo popierines figūras, 

jas tvirtino prie ledų pagaliukų. Dantų 

krapštukus įsmeigiant į putplastį tvirtino 

prie popierinių figūrėlių rankų. Konstravo 

slidinėjimo trasą, medžius, senį besmegenį. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinamas kūrybiškumas, smulkioji 

motorika, dėmesys. Susipažįsta su žiemai 

būdingais reiškiniais. 

 

Kita informacija 

 

Vaikai gamindami slidininkų trasą patyrė 

džiugių emocijų. 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Vilija Kumpienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Marijampolės lopšelis 

darželis ,,Želmenėliai“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Senis besmegenis“. 

 

Tikslas 

 

Kuo metų laikas - žiema, išsiskiria iš kitų 

metų laikų. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 -4 metų vaikams. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Lipdyti senius besmegenius, sumaišius 

krakmolą ir aliejų. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai ne tik lipdo iš sniego, bet ir iš kitų 

medžiagų. lavinama smulkioji motorika. 

Kita informacija 

 

vaikams patinka. 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Vilma Vienažinienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Ramygalos lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,, Sniego paslaptys“ 

 

Tikslas 

 

Skatinti tyrinėti, aiškintis sniego savybes, 

tobulinti spalvų pažinimą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3- 4 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Kai į lauką išeiti neleidžia šaltukas, o žaisti 

su sniegu norime, tai atsinešę į grupę, 

lipdome kamuoliukus. Juos sveriame, 

lyginame pagal dydį, tyrinėjame 

mikroskopu, stebime, kaip liejasi spalvos. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdomas vaikų draugiškumas, veiklos 

metu mokomės  sąvokų didelis- mažas, 

sunkus- lengvas,  susipažįstame su 

spalvomis. 

 

Kita informacija 

 

Veikla vaikams patiko, džiaugėsi 

atradimais: sniege rastu lapeliu, sėklyte. 

 

 





 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Vilma Vilkienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Mes statėme, statėme ir… pastatėme!“ 

Tikslas 

 

Supažindinti su sniego savybėmis 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai stebėjo sniegą ( iš ko susideda, kaip 

atsiranda, kodėl būna purus, kodėl 

sulimpa), aptarinėjo, diskutavo, tarėsi ką 

galima iš jo nulipdyti. Pasitarę pastatė pilį 

bei nulipdė besmegenį. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tai aktyvus kūrybinis žaidimas, kurio metu 

vaikai susipažįsta su sniego savybėmis, 

mokosi bendrauti, bendradarbiauti, kurti, 

sutarti tarpusavyje ir džiaugtis. 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Vilma Barzdevičienė 

 

  

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Spalvotos skulptūros iš sniego“ 

 

Tikslas 

 

Susipažinti su sniego savybėmis, sukurti 

skulptūrą iš sniego, nuspalvinus ją 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai tyrinėjo sniego savybes, bandė kurti 

skulptūras, spalvino guašu 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavina vaikų pažintinius ir kūrybinius 

gebėjimus 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Violeta Stančikienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Kretingos lopšelis-darželis ,,Pasaka“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Spalviname sniegą 

Tikslas 

 

Eksperimentas-spalvų sąveika su sniegu 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6m. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai grupėje iš atnešto sniego pasidarė  

rutulius ir spalvino su guašu. Stebėjo, kaip 

dažai skverbiasi į sniegą, liejasi spalvos. 

Nuspalvintus sniego rutulius išnešėm į lauką 

ir išdėliojom širdelę. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Veikla tinka temai apie žiemą, vandens 

savybes, pritaikyta pagal vaikų amžių ir plečia 

žinias apie gamtą, suteikia teigiamų emocijų. 

Kita informacija 

 

Vaikai lauke kelias dienas stebėjo , kaip  nuo 

spalvotų rutulių lauke  pradeda spalvintis 

sniegas toliau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Virginija Karpavičienė 

Aida Balsevičienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„STEAM veikla žiemą“ 

Tikslas 

 

Žiemos pramogos, tyrinėjimai tiek 

patalpose, tiek gamtoje vaikams suteikia 

galimybę kaupti patirtį 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sniegas, jo savybės, spalva. 

Vaikai pažįsta sniegą ne tik lauke, bet ir 

patalpoje.Sužinojo kokios jo savybės 

( šaltas, tirpsta, bespalvis...) 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tyrinejimui, pažinimui, atradimams 

kūrybinei veiklai 

 

Kita informacija 

 

Su sniegu vaikai atliko įvairius 

tyrinėjimus, eksperimentavo, kūrė, 

džiaugėsi jo teikiamais malonumais. 



 



 

 



 



 

Dalyvio vardas, pavardė Elena Kontenienė 

 

  

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

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Šakelė lede“ 

Tikslas 

 

Stebėti,  kaip vanduo virsta ledu 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

  

 

 

 

Į indelį vaikai dėjo šalelę, kaštoną ir užpylė 

spalvotą vandenį. Nešėme į lauką ir keletą 

dienų laikėme, kol virto ledu. Paskui 

išėmėme iš indelių ir stebėjome per kiek 

laiko ištirps. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinama pažintinė, komunikavimo ir 

meninė kompetencija 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Alina Imbrasienė 

  

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis 

centras 

 

Darbo pavadinimas „Senis besmegenis“ 

 

Tikslas Vanduo - sniegas ir ledas yra tas pats, tik 

turi skirtingas būsenas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 2-4 m. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai darė besmegenius plastikiniuose 

maišeliuose, dėjo sniegą, piešė- lipdė 

besmegeniui nosį, akis. Stebėjo, kad orui 

atšilus, jie pavirto į vandens besmegenius, 

orui atšalus - į ledo besmegenius. Grožėjosi 

lede atsiradusiais raštais, čiupinėjo koks 

senis besmegenis šaltas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Vaikai tyrinėjo, eksperimentavo, gilinosi 

kokios vandens savybes keičiantis orui? Kas 

nutinka kai vanduo sušąla. Kuo ledas virsta 

šylant orui. 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Anžela Volodkienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Rudaminos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Snaigių sukūryje“ 

 

Tikslas 

 

Supažindinti vaikus su snaigįų įvairove. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai pažiūrėję edukacinį filmuką apie 

snaigių įvairovę, aptarę ir pasidaliję 

mintimis bei pastebėjimais imasi darbo. Iš 

ledų pagaliukų turi sudėlioti snaigę. 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai gali bandyti tai daryti daugybę 

kartu, kiekvieną kartą vis kitaip. 

 

 

Kita informacija 

 

Galima naudoti kitas priemones( ausų ar 

dantų krapštukus, spalvoto popieriaus 

juosteles ir kt). 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas pavardė Lina Steponaitienė 

Audronė Krukauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ 

 

Tikslas Įtraukti ugdytinius į pasakų pasaulį, naudojant 

STEAM idėjas 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 5 m 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Vaikai išsirinko lietuvių liaudies pasaką 

„Jaučio trobelė“ Klausėsi sekamos pasakos 

(naudojant Smart lentą ) 

Iškėliau hipotezę „Ką naujo sužinojai 

pasiklausęs šios pasakos. 

Klausimai vaikams: 

 Kas yra jautis? 

 Kada arba kokiu metų laiku jautis 

sugalvojo pasistatyti trobelę? 

 Kam jautis statė trobelę? 

 Kur jautis statė trobelę? 

 Ką jautis kvietė į talką, statydamas savo 

trobelę? 

 Kiek gyvūnų jautis priėmė žiemoti savo 

trobelėje? 

Individualios užduotys 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai keletą kartų klausėsi sekamos 

pasakos. Sužinojo, kad balandis gali būti ir 

naminis ir laukinis paukštis. Atsakė į pateiktus 

klausimus. Atliko individualias užduotis 

Kita informacija Individualios užduotys prisegamos 



 

 



Individuali užduotis 

Lietuvių liaudies pasaka     Jaučio trobelė 

 Surask paveikslėlyje jautį ir apvesk jį žalia spalva. 

 Surask  gyvūnus, kuriuos jautis priėmė į savo trobelę ir pažymėk skaičiumi eiliškumo 

tvarka. 

 Kokio gyvūno čia nėra, o pasakoje buvo? Nupiešk jį apskritime. 

 Kiek gyvūnų žiemojo trobelėje? Įrašyk skaičių trikampyje. 

 

 

Individuali užduotis 

Lietuvių liaudies pasaka  Jaučio trobelė 

 

Sukonstruok namą iš geometrinių figūrų Smart lentoje. 

Nupiešk namą Smart lentoje. 

Nupieš namą kuriame gyven 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Daiva Skurdelienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Klaipėdos Tauralaukio progimnazija 

 

Darbo pavadinimas 

 

Žiemos ugnikalnis 

Tikslas 

 

Parodyti vaikams kas atsitinka sumaišius 

sodą su actu. Sumaišius sodą su actu 

vyksta cheminė reakcija, kurios metu 

susidaro putos. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Buvo atliekamas kartu su 5-7 metų vaikais, 

bet, manau, tinka įvairaus amžiaus 

vaikams 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš sniego pasistatyti ugnikalnį, jo viršūnėje 

įstatyti jogurto indelį. Į jį pilame sodą. 

Actą sumaišome su maistiniais dažais. 

Actą pilame ant sodos ir laukiame 

„išsiveržimo“. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentas puikiai tinka kalbėtis apie 

kalnus, ugnikalnius. 

 

Kita informacija 

 

Prieš eksperimentą su vaikais pakalbėti, 

kad negalima ragauti ir elgtis atsargiai su 

actu. 

 

 



 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Danguolė Januškaitienė 

 

Neringa Bulevičienė 

 

 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“ 

Darbo pavadinimas 

 

Ledo laikrodžiai 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti, pažinti vandens savybes, matuoti, 

įdomiai interpretuoti, mokytis daruti 

išvadas. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-7 metų ir vyresniems 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vanduo buvo užšaldytas 300, 500 ir 1500 

mililitrų induose (buteliuose). Tuomet 

indai buvo sujungti su tokio pat dydžio 

indu. Vaizdas buvo panašus į smėlio 

laikrodžius, pavadinome juos „Ledo 

laikrodžiais“ Užfiksuotas bandymo 

pradžios laikas. Vyko stebėjimas, vaikai 

fiksavo ištirpusio ledo (vandens) kiekį. 

Mokytojų pagalba sudarė kiekvieno indo 

ledo tirpimo žemėlapius. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Mokėmės pastabumo, kantrumo, 

tobulinome skaičiavimo, matavimo 

įgūdžius. Po bandymo vaikai padarė 

išvadas. 

 

Kita informacija 

 

1500 ml. inde ledas ištirpo tik kitos dienos 

ryte. 



 





 

 

 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Dovilė Žukauskaitė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Mažųjų atradėjų savaitėlė 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

Slidinėjimas žiemą 

 

Tikslas 

 

Susipažįstant su slidinėjimo sportu 

sukonstruoti žmones slidinėjančius ant 

slidžių. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ši patyriminė STEAM veikla skirta 

įtvirtinti slidinėjimo sporto ypatumus. Tad 

pradžioje aptarėme realią vaikų patirtį: 

Ar esate slidinėję? 

Koks inventorius tam reikalingas? 

Kaip galvojate, ar pavyktų slidinėti vasarą? 

Kodėl? 

Aptarę tai bei peržvelgę trumpą video 

medžiagos ištrauką iš žiemos olimpinių 

žaidynių, pradėjome kurti savo slidininkus. 

Vaikai dirbu komandose po 2. Kiekviena 

komanda gavo po vienodą skaičių 

priemonių. 

Kūrimo procesas vaikams sekėsi puikiai: 

įtraukė tiek svarbiausius elementus: slides, 

lazdas, tiek sukūrė žmones apsirengusius 

žiemiškai. 

Testavimo metu tikrinome ar pavyks 

slidininkams nučiuožti nuo kalnelio. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Puikiai pritaikoma veiklose, kai 

diskutuojame įvairiomis sporto temomis ar 

žiemos laisvalaikio gryname ore temomis. 



 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Ina Nainienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Kaip tirpsta ledas“ 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti, kokios medžiagos suaktyvina 

ledo tirpimą 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6 metų amžiaus vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikams buvo pateikti sušalę spalvoti ledo 

kubeliai. Vaikai juos skaičiavo, įvardijo 

spalvas, matavo, kiek jie sveria, matavo jų 

temperatūrą prieš ir po eksperimento. Įdėję 

juos į atskirus indelius, vaikai stebėjo, kas 

atsitinka, kai ant ledukų užpilame druskos, 

kukurūzų miltų, vandens ar paliekame 

tiesiog tirpti. Eksperimentui buvo skirta 15 

minučių. Vaikai pamatė, jog greičiausiai 

tirpo ledukai, kurie buvo susimaišę su 

druska ir vandeniu, o lėčiausiai – ledukai, 

užpilti kukurūzų miltais. 



 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai, tiesiogiai veikdami ir atlikdami 

eksperimentą, lavinosi matematinius ir 

meninius gebėjimus, samprotavo, kėlė 

hipotezes. 

 

Kita informacija 

 

Vaikams buvo įdomu stebėti ledo tirpimą, 

aiškintis, kokių medžiagų dėka, jis tirpo 

greičiau, kokių – lėčiau. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Genytė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Tauragės VRCM „Pušelė“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Kur pradingo sniegas?“ 

 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti sniego savybes skirtingose 

temperatūrose. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Per dieną stebėjome į grupę atsineštą 

sniegą, žymėjome mažėjančio sniego ribas 

ant indo, matavome; dienos pabaigoje 

išsiaiškinome, kad šiltoje patalpoje sniegas 

ištirpo ir iš pilno indo sniego liko tik 

truputis vandens. Taip pat atkreipėme 

dėmesį, koks iš sniego likęs vanduo yra 

nešvarus. 

Taip pat žaidėme šiaudeliais su patirpusiu 

šlapiu sniegu ir iš šiaudelių spaudėme 

kirmėliukus. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Lavinami matavimo įgūdžiai, išmoksta 

sąvokas daugiau-mažiau, tinkamai jas 

pritaiko lygindami esamą sniego kiekį su 

anksčiau buvusiu. 

Smulkiosios motorikos lavinimas. 

 

 







 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Vida Beleckienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ 

 

Darbo pavadinimas Žiemos spalvų mozaika 

 

Tikslas Džiaugtis ledinėmis spalvomis 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 4 m. 

 

Trumpas veiklos aprašymas Formelėse sušaldėme spalvotą vandenį. 

Išėmę iš formelių ledukus, juos 

susmulkinome. Dėliojome mozaiką, kurią 

vėliau apipylėme vandeniu ir išnešėme į 

lauką, mozaikai sušalti. Kitą dieną 

parsinešėme į grupę savo kūrybinį darbelį ir 

be galo buvome nustebę savo kūriniu- jis 

visas buvo ledinis. Kaip apvertėme savo 

mozaiką - tai  emocijų  buvo daug. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pastebėti užšaldytas spalvas. 

 



 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Jūratė Balčytienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ 

Darbo pavadinimas 

 

Ugnikalnis 

 

Tikslas 

 

Paaiškinti lavos veržimasi. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Tinka ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 

vyresniems. 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sukasėm sniego kalną, viršūnėje padarėme 

duobutę ir įstatėme stiklinę su soda bei 

dažais. Užpylėme actu ir viskas suputojo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Eksperimentą atlikome, kai turėjome temą 

„Gamtos stichijos“. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Kristina Milevičienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis” 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Senis Besmegenis” 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiosios ir stambiosios 

motorikos įgūdžius, inžinerinius pradmenis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Baltu popieriumi apklijuojamos 3 skirtingų 

dydžių dėžės. Vaikai sustato jas nuo 

didžiausios iki mažiausios, uždeda skrybėlę, 

priklijuoja akis, nosį, lūpas, sagas. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai mokosi dirbti komandoje, 

bendradarbiauti, tobulina kalbinius įgūdžius. 

 

Kita informacija 

 

Vaikams patinka ši priemonė, nes gali ją 

išardyti ir vėl sudėti. 

 







 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Kristina Stankevičienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Panevėžio rajono Ramygalos lopšelis-

darželis „Gandriukas“ 

 

Darbo pavadinimas Kodėl tirpsta sniegas? 

 

Tikslas 

 

Atliekant eksperimentą su sniegu, įsitikinti, 

kad sniegas tirpsta esant šiltai temperatūrai. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4-5 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Parsinešę sniego į grupę, vaikai juos sudėjo 

į plastikinius maišelius, ant jų nupiešę 

sniego senį, paliko ant palangės valandai 

laiko. Drauge su vaikais iš sniego dar 

nulipdėme mažus sniego senius. Vieną jų 

šildėme karšto oro srove. Vaikai pastebėję, 

kad sniegas virsta vandeniu suprato, kad 

esant šiltai temperatūrai sniegas tirpsta. 

Mažieji suprato, kad jų sniego seniai plast. 

maišeliuose taip pat ištirps, kaip ir sušilus 

oro temperatūrai lauke sniego neliks. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Supažindinant su sniego savybėmis. 





 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Laimutė Rasalskienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Varvekliai“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti varveklio pokyčių procesą,  

apibūdinti, ką jaučia,  laikydami jį rankose. 

Žadinti vaikų smalsumą. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Į grupę atsinešėm varveklių, skirtingų ilgių 

bei storio. Pirmiausia su ugdytiniais  

išsiaiškinome kuo skiriasi vienas nuo kito 

varvekliai, apibūdino ką jaučia juos 

paliesdami, laikydami rankose.  

Pabandėme sutikti varvekliams spalvų. 

Stebėjome, kas atsitinka nuspalvinus 

varveklius spalvomis. Kaip varvekliai 



tirpsta būdami šiltoje patalpoje, koks liko 

ištirpusių spalvotų varveklių vanduo 

(skaidrus, drumstas). 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Prisiminėme storio -  ilgio, šalta – šilta 

sąvokas. Per šią pažintinę veiklą, vaikai 

pajuto daug  įspūdžių, plėtė sakytinę kalbą, 

džiaugėsi vieni kitų atliekamu darbu. 

 

Kita informacija 

 

Eksperimentui buvo panaudota varvekliai, 

guašas. 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Laureta Dominauskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Piešimas ant sniego. 

 

Tikslas 

 

Tyrinėti sniegą ir jo savybes 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 metai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Sniego prididėjome į puodelius ir piešėme 

ant jo su guašu, vėliau laukėme kada 

sniegas ištirps ir aptarėme jo savybes, kai 

šalta sniegas netirpsta, o kai pastovi šiltoje 

patalpoje ištirpsta. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pritaikėme kurdami Lietuvos vėliavos 

spalvas: geltona, žalia, raudona 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

Okseda Naujokienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės Tarailių progimnazija, 

 

Darbo pavadinimas 

 

„ Kosmonautas Mėnulyje“ 

 

Tikslas 

 

Didinti susidomėjimą gamtos mokslais, 

kosmosu, geometrinėmis figūromis, 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Nuo 5 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Reikės: apvalaus baliono, vandens, rašalo 

kapsulės vandens dažymui,  galima dėti 

mažas lego detales. Palikti lauke (esant –



10 arba dėti į šaldymo kamerą). Sušalus, 

nuimti balioną. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Geometrinė forma- rutulys, vandens 

būsena Priešmokyklinio ugdymo savaitės 

tema“ Ant stogo“. Planetos, palydovai, 

žvaigždės. 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Ramunė Bodrenkovienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ 

Darbo pavadinimas 

 

„Besmegenių šokis“ 

 

Tikslas 

 

Suteikti džiugių emocijų žaidžiant su sniegu 

grupės aplinkoje. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

Skirta 5-6m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš lauko parsinešėme sniego ir lipdėme 

besmegenius , taip pat besmegenius 

pabandėme nulipdyti ir iš popierinių 

servetėlių muilo ir šilto vandens .Su vaikais 

tyrinėjome kuo skiriasi besmegenio 

lipdymas iš tikro sniego ir iš pačių 

pasigaminto sniego 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Atlikdami bandymus vaikai sužinojo kaip 

keičiantis aplinkos sąlygoms kinta vandens 

ir kitų medžiagų savybės . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Ramutė Dabulskienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

,,Ledo desertai“ 

 

Tikslas 

 

Patirti kuo daugiau teigiamų emocijų, tyri- 

nėjant, eksperimentuojant, atliekant bandy- 

mus su sniegu, vandeniu, ledu. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 – 5 metų vaikai 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai nudažė vandenį įvairiomis spalvo- 

mis, supilstė į formeles, į kitas formeles  

įdėjo kambarinių gėlių lapus, hortenzijos 

žiedus, spanguolių uogas, užpylė vandeniu, 

viską nakčiai išnešė į lauką. 

Ryte džiaugėsi sušalusiais ,,Ledo desertais“ 

Pridėjo pilną ąsotį sniego, padėjo ant pa- 

langės, sniegas ištirpo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Susipažino su  sniego, vandens, ledo, sa- 

vybėmis, sužinojo prie kokios lauko tem- 

peratūtos vanduo sušala, įtvirtino spalvų 

pavadinimus, skaičiavo 10 ribose, piešė 

spalvotu ledu ant popieriaus. Stebėjo, kaip 

tirpsta sniegas ąsotyje, išsiaiškino, kodėl 

ištirpo sniegas, į ką jis pavirto, kiek jo liko 

ąsotyje. 

 









 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Roma Čepaitienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Baisogalos mokykla-darželis 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Ledo šalyje“ 

Tikslas 

 

Išsiaiškinti ledo savybes. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 – 6 metai. 

 

 

Trumpas veiklos aprašymas 

 

Užšaldomas vanduo balionuose, guminėse 

pirštinėse, įvairios formos indeliuose, į 

indelius įdedama smulkių žaisliukų. Ledas 

išimamas ir apžiūrimas, liečiamas, dažomas 

guašu, daužomas, stebimas tirpimo 

procesas. 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui. Vaikai tyrinėdami ledą sužino jo savybes: 

šaltas, slidus, kietas, skaidrus, šiltoje 

patalpoje tirpsta, plonas ledas yra trapus. 

Dažydami ledą stebi spalvų susiliejimą, 

stebi, kaip tirpstant ledui, keičiasi jų 

piešinys. Vaduodami iš ledo gniaužtų 

žaisliukus išbando ledo kietumą, ieško 

būdų, kaip greičiau atlikti užduotį. 

 

 

 

 

Kita informacija Įpylus vandens į platų indą (apie 3 cm.) ir 

trumpai pašaldžius (-10 – -15), ledas sušala  

labai skaidrus ir tuščiaviduris, primenantis 

dvigubą lango stiklą su ornamentais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Simona Šatkuvienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

„Sniego spalvos“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti sniego kitimą šiltoje patalpoje ir 

spalvų maišymosi procesą. 



 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

2-3 m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Surenkame sniegą į didelį indą ir duodame 

jį marginti vaikams su spalvotu guašu. 

Numargintą sniegą paliekame stebėti 

šiltoje aplinkoje. Pasirenkame kelis 

stebėjimo laikus: prieš pietų miegą, po 

pietų miego, kai einame namo. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Skatina vaikų tyrinėjimus ir kūrybiškumą. 

Vaikai geriau pažįstą aplinkoje vykstančius 

gamtos reiškinius. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalyvio vardas, pavardė Nijolė Petravičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Žiemos stebuklai“ 

 

Tikslas 

 

Sužadinti norą tyrinėti, atskleisti gamtos 

reiškinių paslaptis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

 

 

 

Su vaikučiais stebėjome, kaip šaldomas 

vanduo įgauną pageidaujamą formą. 

Išbandėme, kad ledą galima ir nudažyti. 

Paspaudus šaltukui, išmėginome kitą 

nuostabų reginį: pylėme karštą vandenį 

lauke ir stebėjome, kaip vanduo virsta 

nuostabiu šerkšnu. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdosi vaikų kūrybiškumas, prisiminėme 

geometrines formas, spalvų pavadinimus, 

vaikai sužinojo daug naudingos 

informacijos apie gamtos reiškinius. 



 

 

 



 



 



 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Jolita Racevičienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Sniegas ir jo savybės“ 

Tikslas 

 

Tyrinėti sniegą, susipažinti su jo 

savybėmis. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

4 – 5 metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

„Paukščiukų“ grupės vaikai matavo sniegą 

šaukštais, kiek jo telpa į puodelį, stebėjo, 

kaip jis tirpsta – virsta į vandenį. 

Pasigamino sniego „tortą“ - guašu nudažė 

sniegą įvairiomis spalvomis. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vaikai sužinojo, kas yra sniegas, kokios jo 

savybės, ką su juo galima daryti. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Estera Stonienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Mūsų seniai besmegeniai“ 

 

Tikslas 

 

Stebėti, kaip tirpsta sniegas. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3metų. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

 

 

 

 

Vaikai lipdo sniego besmegenį lauke, ir 

grupėje. 

Stebi, kas nutiko grupėje stovėjusiam 

besmegeniui – jis ištirpo ir atsirado 

vanduo. 

Lauke besmegenis netirpsta, nes šalta. 

 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

 

 

Eksperimento būdas veikloje. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Indrė Adomaitienė 

 

Dalyvio el. paštas 

 

ciaindres@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Kėdainių lopšelis darželis „Žilvitis“ 

  

Darbo pavadinimas 

 

„Išlaisvink dinozaurus“ 

 

Tikslas 

 

Atrasti būdą kaip išlaisvinti dinozaurus iš 

ledo.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4 m 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Išlaisvink įšalusius dinozaurus, vaikai 

susirado dinozauro figūrėles, patalpino jas į 

balioną (ne visiems iš pirmo karto pavyko 

tai padaryti, daug balionų buvo 

susprogdintų kol pavyko jį patalpinti). Tada 

reikėjo balioną užmauti ant krano ir pripilti 

vandens, bei mokytojos pagalba užrišti. 

Balionus išnešė į lauką ir laukė kol užšals. 

Kitą dieną užšalusius balionus parsinešė į 

grupę, mokytoja pasiūlė išbandyti įvairius 

būdus kaip išlaisvinti dinozaurus: vandenį 

su akvarele, medinį plaktuką, druską. Vaikai 

išbandė visus būdus, visiems labiausiai 

patiko laisvinimas su druska.  

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdomas kritinis mąstymas, 

savarankiškumas, smulkioji bei stambioji 

motorika.  

 

Kita informacija 

 

Vaikai nusprendė kad greičiausiai ir 

lengviausiai dinozaurus galimas su 

plaktuku, bet smagiausias dinozaurų 

laisvinimo būdas su druska. nes ji spragsi.  

 

 

 





 

 

Dalyvio vardas, pavardė Agnė Glaveckienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilkaviškio lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Namas“ 

 

Tikslas 

 

Pastatyti namelį, su sienomis, stogu ir 

durimis. Tam name turi tilpti žmogus.  

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

5-6metų 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai konstravo namelius, ieškojo būdų 

kaip sujungti šiaudelius, kad atitiktų 

namelio aukštis žmogaus dydį. Vaikams 

veikla patiko, labai džiaugėsi rezultatu, visi 

grupės ugdytiniai matavosi ar telpa į 

namelį. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Šis STEAM iššūkis padėjo Skatinti kritinį 

mąstymą, erdvės suvokimą, 

komunikavimo, bendravimo įgūdžius bei 

vaikų kūrybiškumą. 

 

Kita informacija 

 

Šį darbą atliko 3 vaikai, kurie matomi 

nuotraukoje.  

 

 



 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Sigita Burgienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Vilniaus r. Rudaminos  vaikų lopšelis-

darželis ,,Ąžuoliukas‘‘ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Snaigė‘‘ 

 

Tikslas 

 

Lavinti smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, 

pastabumą, ugdyti savireguliaciją,  

savikontrolę, matematinių įgūdžių 

ugdymui. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Iš ausų krapštukų, pagal schemą sudėlioti ir 

suklijuoti snaigę 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Tinka, kalbant apie metų laiką- žiemą. 

Snaigės būna įvairių formų ir dydžių. 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Sigita Burgienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rudaminos  vaikų lopšelis-

darželis ,,Ąžuoliukas‘‘ 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Aš- Alisa ir man keturi‘‘ 

 

Tikslas 

 

Mokyti vaikus rašytinės kalbos lauko 

erdvėje, patirti džiugių emocijų, lavinti 

smulkiąją motoriką. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Rašymas ant sniego. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Ugdoma komunikavimo ir socialinė 

kompetencija. 

 

 

 

 

 

 



Dalyvio vardas, pavardė Sigita Burgienė 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Rudaminos  vaikų lopšelis-

darželis ,,Ąžuoliukas‘‘ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

,,Keksiukai iš uogų ir daržovių‘‘ 

 

Tikslas 

 

Pažinimo kompetencijos ugdymas, 

tyrinėjimas ( kaip vanduo ir vaisiai, 

daržovės virsta ledu) 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-6m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Įvairioje talpoje užšaldyti vaisius, gėlytes, 

daržoves, kankorėžius, smulkius žaisliukus 

ir kt.ir juos stebėti. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Supažindinant vaikus su žiemos 

išdaigomis( vandeniu, ledu, sniegu) 

 

 



 

 

  



Dalyvio vardas, pavardė Vida Garbenčienė 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas “Mano draugas dinozauras” 

Tikslas Skatinti vaikų kūrybiškumą, kuriant 

dinozaurus iš  storo kartono. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Skirtas 5 m. vaikams 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas Iš storo kartono sukonstruoti  dinozaurą, jį 

pastatyti ir pritvirtinti ant lentelės. Guašu 

kūrybiškai nutapyti pasirinkta spalva. 

Priklijuoti akis ir sugalvoti draugui dinozaurui 

vardą. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymu Konstruodami dinozaurą vaikai įtvirtina 

geometrines figūrėles ir mėgaujasi kūrybiniu 

procesu. Vaikams sukelia puikių emocijų. 

 

Kita informacija Veikla atrodo sudėtinga, veiklai reikia skirti 

daugiau laiko, bet vaikams smagu. 

 

 



 

 

Dalyvio vardas, pavardė Jurgita Šiaulienė 

 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

 

Darbo pavadinimas 

 

Miško žvėreliai žiemą 

 

Tikslas 

 

Vaikai pažins miško gyvūnus (vilkas, 

kiškis, stirna, lapė, voveraitė, elnias). 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3-4m. 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Ryto dėžutėje vaikai rado plastmasinius 

gyvūnus. Ryto rato metu sužinojo, kas tai, 

kokie tai gyvūnai, kur gyvena, kuo 

maitinasi, kokių spalvų jie būna (gamtos 

mokslai). Dabar žiema, todėl juos 

apgyvendinome dėžutėje  ,,Miško žvėreliai 

žiemą“. Vaikai pažiūrėjo 

filmuką  ,,Žvėreliai žiemą“. Nusprendė, kad 

reikia sniego. Iš krakmolo ir aliejaus 

pasidarėme ,,dirbtinį“ sniegą. Į dugną 

įklojome atspausdintus pėdsakus, sudėjome 

sniegą, apgyvendinome žvėrelius. Vaikai 

pasakė, kad dar trūksta medžių, krūmų, 

todėl juos iškirpo, dekoravo (menai). 

Žaisdami vaikai skaičiavo žvėrelius, juos 

lygino, svėrė, kas sunkesnis kiškis ar 

voveraitė (matematika). Naudodami 

šepetėlį, ieškojo pėdsakų, bandė atpažinti, 

įvardyti, kokio tai žvėrelio. 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Pažinimo kompetencija – susipažins su 

gyvūnais, jų mityba, atras ir atpažins 

gyvūnų pėdsakus. 

Komunikavimo – įvardys gyvūnus, jų 

spalvą, dydį, plės žodyną. 

Socialinė-emocinė – mokosi žaisti drauge, 

vienas šalia kito. 

Sveikatos – lavės smulkioji motorika. 

 

Kita informacija 

 

Vietoje ,,dirbtinio“ sniego vėliau 

naudojome ryžius. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Vida Latakienė 

 

 

 

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas  Plungės lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

„Besmegeniai“ 

 

 

Tikslas 

 

Žaidybinės veiklos metu, ugdant vaikų 

įgūdžius, sukurti darbelį „Besmegenis“. 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

3 metai 

 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

Vaikai iš 2 popieriaus spalvų atraižėlių, 

formavo „kamuoliukus“. Bandė juos 

skaičiuoti, (1-2-3...daug,  susipažino su 

forma). Jais užpildė jogurto buteliukus,  

priklijavo ant buteliuko detales. 

 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

Vystė smulkiuosius rankos riešo 

raumenukus. Įtvirtino spalvų pavadinimus, 

mokėsi skaičiavimo įgūdžių. Savo 

darbelius naudojo žaidybinėje veikloje. 

 

 

 

Kita informacija 

 

Veiklos metu vaikai palaikė draugiškus 

tarpusavio santykius, mokėsi veikti 

grupelėse, patyrė džiugių emocijų. 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  



 

 


