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TIKSLAS:  Aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą grupėje ir lauke, lavinti pažintinius gebėjimus, 

kūrybiškumą, patirti atradimo džiaugsmą, 

UŽDAVINIAI:  

1. Skatinti ugdytinių domėjimąsi artiniausia aplinka, taikant įvairius pažinimo būdus: 

stebėjimą, eksperimentavimą; 

2. Padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti vaikus pasitikėti savimi. 

 

KRITERIJAI VEIKLA ATSAKINGI ASMENYS 

Pažintinė tiriamoji veikla 

grupėse. 

Eksperimentas ,,Oro 

plėtimasis ir susitraukimas“; 

Eksperimentas ,,Lietus 

maišelyje“; 

Eksperimentas ,,Spalvoti 

burbulai“; 

Eksperimentas ,,Slaptas 

raštas“; 

Eksperimentas ,,Stebuklingi 

burbulai“; 

Eksperimentas ,,Piešimas 

vašku ant vandens“; 

Eksperimentas ,,Beorė erdvė 

stiklainyje“; 

Eksperimentas su pupelėmis; 

Eksperimentas ,,Augalai 

šviesoje ir tamsoje“; 

Eksperimentas ,,Želdinukas – 

linksmas žmogeliukas“; 

Eksperimentas ,,Pradurk 

balioną nesusprogdinęs“; 

Eksperimentas ,,Maisto 

gamyba“. 

Su suaugusiaisiais ar kitais 
vaikais aptaria nesudėtingų 

stebėjimų, bandymų ar 

konstravimo planus, numato 

rezultatą, mokosi pavaizduoti 

juos nesudėtingose lentelėse, 

diagramose, išradingai, 

kūrybiškai pristato savo 

tyrinėjimus ir kitus darbus. 
 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai , direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 



Edukacinės veiklos lauko 

aplinkoje. 

Žalias daržas: vaistinių bei 

priekoninių  augalų, 

daugiamečių bei vienmečių 

gėlių, įvairių daržovių 

auginimas, stebėjimas bei 

priežiūra. 

Vaikai  turi galimybę stebėti ir 

dalyvauti įvairiuose 

užsiėmimuose: sodinti, laistyti, 

prižiūrėti,  nuimti derlių, 

gaminti maistą, ragauti jį... 

Pasivaikščiojimas 

sveikatinimo takeliais. 

 Iš viso įrengta 10 skyrelių, 

kurie užpildyti natūraliomis 

medžiagomis: smėliu, 

kankorėžiais,  drožlėmis, 

akmenukais, lentelėmis, 

samanomis, skalda, medžio 

ritinėliais, medžio žieve, 

šiaudais. 

Vaikai susipažįsta su įvairia 

gamtine medžiaga, tyrinėja ją.  

Kūno kultūros užsiėmimai 

,,Sveikatiniomo takeliu“. 

Vaikštinėjant šiuo takeliu 

gerėja vaikų ne tik fizinė 

būklė, bet ir emocinė 

savijauta, vaikai 

atsipalaiduoja, nusiramina. 

 Kiemo laboratorijos 

įrengimas (virtuvėlė ir 

dirbtuvėlės, muzikos kampelis, 

laivas su burėmis, krūmų 

slėptuvės, nameliai, kelmeliai, 

čiuožinėjimo kalnelis). 

Vaikai smagiai ir įdomiai leis 

laiką lauke. Be jokių 

apribojimų tyrinės jį supantį 

pasaulį. Pagal R. A. Hartą 

,,Vaikai geriausiai mokosi, kai 

jie gali daiktus tyrinėti patys. 

Ten, kur norisi ir kada norisi“. 

Afrikietiškas daržas.  

Vaikai įgys žinių apie atliekų 

rūšiavimo bei perdirbimo 

svarbą. 

Darželio direktorė Laimutė 

Garbačauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Regina 

Kopilovienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

Edukacinės išvykos. Šiaulių saldainių fabrikas 

"Rūta"; 

Darželio direktorė Laimutė 

Garbačauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Regina 



UAB "Sabalin" - avalynės 

gamyba; 

Šiaulių spaustuvė; 

Šiaulių universiteto Botanikos 

sodas; 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų 

centras; 

Dviračių muziejus; 

Šiaulių profesinio rengimo 

centras; 

Lėlių muziejus; 

Žaliūkių malūnininko sodyba; 

Šiaulių vaistinė ,,Valerijonas“; 

Šiaulių Gegužių progimnazija; 

Šiaulių m. ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos;  

Šiaulių m.savivaldybės 

bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriumi; 

Šiaulių moksleivių namų 

vaikų klubas ,Draugystė“. 

 

Kopilovienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

Partnerystė su įvairiais 

socialinias parneriais 

STEAM dalykų ugdymo 

srityse. 

 Šiaulių miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos;  

 Šiaulių universitetas; 

 Šiaulių profesinio rengimo 

centras; 

 Šiaulių visuomenės sveikatos 

biuras; 

Šiaulių m. savivaldybės 

bibliotekos, Vaikų literatūros 

skyrius; 

Šiaulių Gegužių progimnazija;  

Šiaulių moksleivių namų 

vaikų klubas "Draugystė"; 

respublikos lopšeliai-darželiai 

"Gintarėlis". 

Darželio direktorė Laimutė 

Garbačauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Regina 

Kopilovienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

Parengė auklėtoja metodininkė Regina Kavaliauskienė 




