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2019-2021 m. m. Kauno lopšelis-darželis 
„Aušrinė“ parengė ES projektą „Ikimokyk-
linio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, 
telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir 
aplinkų gerinimui“. Šį projektą įgyvendin-
ti pakvietėme ir keturis partnerius: Kau-
no lopšelius-darželius „Bitutė“, „Šarkelė“, 
„Pušynėlis“ ir Jonavos rajono Ruklos Jono 
Stanislausko mokyklą – daugiafunkcį centrą. 

Kiekviena įstaiga ieškojo savo kelio, kaip 
siekti pagrindinės ikimokyklinės ugdymo 
įstaigos misijos – ugdyti vaiką, padėti atsk-
leisti visas jam suteiktas galias. Tobulesnio 
ugdymo paieškos atvedė prie STEAM. Šis 
leidinys – tai rezultatas to, ką išmėginome 
kartu su bendruomene, siekdami, kad 
vaikams būtų įdomu, skatintų jų norą pa-
tiems spręsti iškilusias problemas, patirti 
pažinimo džiaugsmą. 

Metodiniame leidinyje „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 
taikant STEAM“ yra pateikiamos STEAM veik-
los, patarimai ir idėjos, kurios padės praplėsti 
kasdienes vaikų veiklas įdomiais bandymais, 
eksperimentais, tyrinėjimais ir atradimais. 
 

Įžanga
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steaM – gamtos mokslus, 
technologijas, inžineriją, meną ir matema-
tiką apjungiančios veiklos, kurios ugdo 
kūrybiškumą, vaikų kritišką mąstymą, ugdo 
gebėjimą kelti hipotezes ir jas patikrinti, 
įvertinti praktiškai.

Taikant STEAM, yra ugdomos šios kompe-
tencijos:
• socialinė kompetencija;
• sveikatos kompetencija;
• pažinimo kompetencija;
• komunikavimo kompetencija;
• meninė kompetencija.

s – gamtos mokslai skatina smalsumą 
tyrinėti. Atlikdami eksperimentus, vaikai gali 
rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 
Vaikai sužino apie gyvosios ir negyvosios 
gamtos ciklus, aplinkos pokyčius.

t – technologijos reiškia tiek paprastų 
įrankių, tokių kaip pieštukai ir liniuotės, tiek 
sudėtingesnių, tokių kaip mikroskopai bei 
kompiuteriai, naudojimą. Vaikai išmoksta 
pasitelkti technologijas tyrimams, doku-
mentavimui ir išvadų pateikimui.

e – su inžinerija vaikai atpažįsta problemas ir 
išbando sprendimus. Jie kuria ir konstruoja 
kasdieniniam gyvenimui reikalingas priemo-
nes.

a – menas skatina kūrybiškumą ir leidžia 
vaikams iliustruoti įvairias sąvokas. Vaikai 
atvaizduoja gamtos ženklus, piešia augalų 
struktūros modelius, projektuoja kūrybinius 
raštus.

M – matematika nagrinėja ne tik skaičius, bet 
ir modelius, formas. Vaikai matuoja ir renka 
informaciją, analizuoja duomenis ir aiškina 
rezultatus.
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Kiekvienais mokslo metais, rudenį ir pavasarį, yra atliekamas vaikų pasiekimų vertini-
mas. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ buvo atliktas „A“ grupės, kurioje yra taikomas 
STEAM, vaikų vertinimas. 1 paveiksle pateikiama ugdytinio „X“ pažangos skirtingose ug-
dymo(si) srityse vertinimas, atliktas spalio ir balandžio mėnesiais. Žalia kreivė – 2020 
metų spalio mėnesio vertinimas, juoda kreivė – 2021 metų balandžio mėnesio vertinimas.

1 pav. Ugdytinio „X“  pažangos schema

Iš pateiktos diagramos galima pastebėti, jog grupėje pradėjus taikyti STEAM, ugdytinio 
gebėjimai patobulėjo daugelyje ugdymo(si) sričių. Ugdytinis tapo kūrybiškesnis, pradė-
jo dažniau siūlyti savo veiklas, pakviečia draugus bendrai veiklai. Žaidžiant ar veikiant, 
pradėjo laikytis taisyklių, gerbti kitų nuomonę. Labai patobulėjo sakytinė kalba, drąsiau 
reiškia  mintis bei sumanymus.

 

ugdytiniŲ pažanga 
taiKant steaM 
priešMoKyKlinėje 
grupėje
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Eksperimentai man labai patinka, nes per juos būna gražu. 
~ Ąžuolas, 6 m.

Kai aš buvau mažas ir man buvo 5 metai, aš namie dariau 
eksperimentą su dinozaurais. 
~ Lukas, 6 m.

Man patiko eksperimentas kai išlindo paveiksliukai iš programėlės 
ir galėjom juos valdyti. 
~ Erikas, 6 m.

Man labai patinka eksperimentai. Jų norėčiau daugiau. 
Gal kokių 20 kartų per mėnesį. 
~ Mingailė, 7 m.

Eksperimentai yra gerai. Jie gražūs ir įdomūs. Ir daug gali išmokti. 
~ Matas, 6 m.

stebėjiMai gaMtoje:

Pienė labai geltonuoja nosį. 
~ Urtė, 5 m.

Narcizas – svajonių gėlė, nuo jos galima užmigti. 
~ Žymantas, 6 m.

Aš žinau, kad pienes sveika valgyti – tik nereikia valgyti kotelių, nes kartu. 
~ Kristupas, 6 m.

Po lietaus sliekai išlenda iš žemės į paviršių, nes žemė pilna 
vandens ir sliekas neturi kur slėptis. 
~ Gabija, 6 m.

Kieme vaikai rado užšaldytą mėlynai nudažytą ledą. Niekam nesakę, jie nusprendė, 
kad sudaužius išeina labai gražūs brangakmeniai, todėl Kristupas gabaliukų prisidėjo 
į kišenes. Pastebėjome tik vakare, kai reikėjo eiti namo. Striukė buvo šlapia ir mėlyna. 
Simonas paaiškino – „taigi čia deimantai“.

gintarinės sagės tyrinėjiMas:

Atrodo kaip auksas ir jis nedūžta. 
~ Estela, 5 m.

Gali būti kaip ledas, jis gali būti iš labai toli. Iš kokio lobio, kur visi akmenys. 
Aš viską žinau, nes esu slaptinga. 
~ Laura, 6 m.

VaiKŲ Mintys
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Vaikai daug kalba apie eksperimentus, juos atlieka ir namie.

Vaikai daugiau domisi pasauliu, tyrinėjimais, informacijos rinkimu.

Tėveliai pažymi, jog vaikai daug pasakoja apie veiklas darželyje ir 
pradėjo kelti probleminius klausimus.

Vaikai prašo antrinių žaliavų eksperimentinei veiklai darželyje.

Tėvai pastebėjo, kad vaikai padarė pažangą meninėje raiškoje.

Vaikai tapo kūrybiškesni, pagerėjo jų vaizduotė, mąstymas, kalba.

Dauguma tėvelių pritaria, jog STEAM metodas būtų naudingas ir 
kitose amžiaus grupėse.

(Anketinė tėvų apklausa, 2021 m. sausis)
 

tėVŲ 
pastebėjiMai
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gaMtos MoKslŲ
Kūrybinės idėjos
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bandyMo tiKslas – susipažinti su 
daržovių savybėmis.

ugdoMos KoMpetencijos: 
sveikatos (sveikos gyvensenos samprata), 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas, informacijos rinkimas), 
komunikavimo (rašymo pradmenys).

reiKalingos prieMonės:
• įvairios daržovės;
• dubuo su vandeniu.

Mokytoja Dalia Linkevičienė

bandyMas 
„sKęsta ar plūduriuoja“

eiga
Ant stalo sudedamos įvairios daržovės. 
Vaikai diskutuoja, kuri daržovė yra sun-
kiausia, o kuri lengviausia. Aptariamos 
daržovių savybės (apvali, pailga, tuščia-
vidurė ir pan.). Vaikai tariasi ir spėlioja, kuri 
daržovė skęs, o kuri – ne. Po vieną daržovę 
dedame į vandenį ir stebime, kas nutinka. 
Sprendžiame iškilusius klausimus, pvz.: 
kodėl didelė paprika plūduriuoja, o maža 
bulvytė nuskendo? Rašytinės kalbos lavi-
nimui bandymo duomenis galima fiksuoti 
lape.
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patariMas

Bandymą „Skęsta ar plūduriuoja“ galima 
atlikti ir su aplinkoje randamais daiktais, 
tokiais kaip: šaukštas, šukos, augalo lapas, 
akmenukas, kankorėžis ir pan. Daržoves 
taip pat galima paragauti ir nusakyti skonio 
ypatybes: saldu, rūgštu, kartu.
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eKsperiMento tiKslas – 
susipažinti su kiaušinio sandara.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas, informacijos rinkimas), 
komunikavimo – surinktos informacijos 
aptarimas, diskutavimas.

reiKalingos prieMonės:
• kiaušinis;
• actas;
• stiklinė.

Kiaušinis be 
luKšto

Mokytoja Dalia Linkevičienė

eiga
Kiaušinis panardinamas į actą. Acte jis lai-
komas mažiausiai per naktį. Kitą dieną ste-
bime, kas nutinka kiaušinio lukštui. Paste-
bime, jog rūgštis (actas) suardė kiaušinio 
lukštą. Šio bandymo metu aptariama ir 
kiaušinio sandara, nes išnykus lukštui 
pastebime plėvelę, o už jos baltymą su 
tryniu.
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patariMas

Galima pasiūlyti vaikams pramušti kiaušinį į 
lėkštutę ir pasinaudojus savo gamybos pom-
pa – plastikiniu buteliu, atskirti trynį nuo bal-
tymo. Kiaušinio lukštą tyrinėti su mikroskopu 
arba padidinamuoju stiklu.
Galima kiaušinį per naktį palikti paprastame 
vandenyje, obuolių sultyse ir kokakoloje. 
Aptarti, kas gali jiems nutikti, o praėjus 
nakčiai ir sugrįžus vaikams į grupę stebėti, kas 
nutiko kiaušiniams. 
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eKsperiMento tiKslas – susipažinti 
su druskos kristalų auginimu.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas, informacijos rinkimas), 
meninė – susidariusių kristalų formų 
grožio stebėjimas.

reiKalingos prieMonės:
• druska;
• stiklinė;
• vilnonis siūlas;
• karštas vanduo.
 
eiga
Prie pieštuko pririšame vilnonį siūlą. Į 
stiklinę su karštu vandeniu beriame druskos. 
Druskos negailime. Prie pieštuko pririštą 
siūlą nardiname į sūrų vandenį ir laukiame, 
kol ant siūlo pradės augti druskos kristalai. 
Bandymas ilgalaikis. 

drusKos 
Kristalai

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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patariMas

Pastebėta, jog kristalai geriausiai auga ant 
vilnonio siūlo. Tam, kad išgautume kristalus 
įvairių formų, vilnonį siūlą galima apvynioti 
ant išlankstytos vielutės. Vielutė gali būti šir-
delės, apskritimo formos. 
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tiKslas – pasigaminti sniego iš krakmo-
lo ir aliejaus. Lavinti smulkiąją motoriką.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas, informacijos rinkimas), 
fizinė (smulkioji motorika), meninė – 
įvairių objektų iš sniego gaminimas.

reiKalingos prieMonės:
• 2 puodeliai krakmolo;
• 0,5 puodelio aliejaus;
• dubuo.

eiga
Į dubenį suberiame krakmolą, o į jį pila-
me aliejų. Tuomet viską išmaišome ir 
gauname sniegą. Jei sniegas nelimpa – įpi-
lame truputį aliejaus. Būtina pasakyti, jog 
šis sniego gaminimas sukelia nemažą bet-
varkę. 

pasigaMinKiMe 
sniego!

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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patariMas

Sniego panaudojimo būdai:
• formuoti gniūžtes;
• ant sniego rašyti raides ir skaičius;
• klausyti, kaip čeža sniegas;
• imituoti zoologijos sodą žiemą ar 
   slidžią gatvę.
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„Vanduo sunKesnis už aliejŲ“

„dinozauro Kiaušiniai“

Vandens saVybiŲ
tyrinėjiMas

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė
Mokytoja Dalia Linkevičienė
Mokytoja Kristina Petruitytė
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bandyMŲ „Vanduo sunKesnis už 
aliejŲ“ ir „dinozaurŲ Kiaušiniai“ 
tiKslas – susipažinti su vandens savy-
bėmis.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, tyrinė-
jimas, informacijos rinkimas), meninė – 
stebėjimas kaip „šoka“ ir maišosi spalvos. 
Gilinamos matematinės žinios – geometrinės 
figūros (ovalas, apskritimas), sąvokos „sun-
kesnis“, „lengvesnis“.

„Vanduo sunKesnis už aliejŲ“ 
prieMonės:
• stiklinis indas;
• vanduo;
• aliejus;
• maistiniai dažai.

Į stiklinį indą pilame vandens ir vėliau aliejų. 
Pastebime, jog vanduo nesusimaišė su 
aliejumi. Eksperimentui paįvairinti, į aliejų 
lašiname maistinius dažus.
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„dinozaurŲ Kiaušiniai“ 
prieMonės:
• balionas;
• vanduo;
• dinozaurų (ar kitokios) figūrėlės;
• šaldiklis.

Į balioną įdedame norimą mažą figūrėlę. 
Tuomet balioną pripildome vandens ir 
užrišame. Užrištą balioną dedame į šaldy-
mo kamerą. Kai vanduo balione sustingsta, 
balioną prakerpame ir išimame susidariu-
sius „dinozauro kiaušinius“.

Atlikus šiuos bandymus, su vaikais aptaria-
me vandens savybes. Veikiamas šalčio van-
duo sušąla, o veikiamas šilumos sušalęs 
vanduo (ledas) tirpsta ir vėl tampa skysčiu. 
Bandymu su aliejumi parodome, jog vanduo 
yra sunkesnis už aliejų, nes aliejus laikosi ant 
vandens paviršiaus.
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tiKslas – susipažinti su sodos ir acto 
sąveika ir pripūsti balioną neįprastu būdu.

ugdoMi gebėjiMai:
aplinkos pažinimas, tyrinėjimas.

reiKalingos prieMonės:
• soda;
• actas;
• piltuvėlis;
• plastikinis butelis;
• balionas.

eiga
Įpilame į butelį acto. Į balioną per piltuvėlį 
įberiame keletą arbatinių šaukštelių sodos. 
Balioną atsargiai užmauname ant butelio 
kaklelio. Tuomet balioną iškeliame aukštyn 
virš butelio ir atleidžiame ranką, kad visa 
soda subyrėtų į butelį. Susimaišius medžia-
goms, balionas ims pūstis. Vaikai patiria 
nuostabos jausmą.

pripūsK
balioną!

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė
Mokytoja Kristina Petruitytė
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patariMas

Galima pasiūlyti vaikams pasvarstyti ir palyginti, kuo skiriasi paprastai pripūstas balionas 
nuo šiuo būdu pripūsto. Nepamirškime prieš atliekant bandymą paklausti vaikų, kaip jie 
mano, kas nutiks, kai iškelsime balioną aukštyn virš butelio ir soda susimaišys su actu? 
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tiKslas – susipažinti su įsielektrinimo 
savybe.

ugdoMi gebėjiMai: 
tyrinėjimas, aplinkos pažinimas.

reiKalingos prieMonės:
• pripūstas balionas;
• įvairios popieriaus skiautelės.

eiga
Vaikams pasiūloma iš spalvoto popieriaus 
prikarpyti įvairių skiautelių. Tuomet pripūstą 
balioną pasiūloma patrinti į plaukus arba į 
vilnonį audinį ir balioną artinti prie prikarpy-
tų popieriaus skiautelių. Vaikai stebi, kaip 
skiautelės prilimpa prie baliono. Paaiškina-
ma, jog balionas geba pritraukti prie savęs 
popieriaus skiauteles, nes jis yra įelektrintas.

ĮeleKtrintas
balionas!

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė
Mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – aptarti ir sužinoti, kaip 
atsiranda lietus.

ugdoMi gebėjiMai: 
aplinkos pažinimas, tyrinėjimas. 

reiKalingos prieMonės:
• ledo kubeliai;
• šiltas vanduo;
• skaidrus dubuo;
• stiklainis.

eiga
Mokytojai padedant, į stiklainį vaikai pripila 
karšto vandens. Ant jo pastatomas skaidrus 
dubuo su ledukais. Kantriai laukiama, kol 
ledukai ims tirpti, susidarys lašai, krentantys 
į stiklainį (lyja lietus).

Kaip atsiranda
lietus?

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė
Mokytoja Kristina Petruitytė
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tecHnologijŲ 
Kūrybinės idėjos
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tiKslas – ugdyti kūrybiškumą, naudo-
jantis skaitmeninėmis technologijomis.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas), 
meninė – dailė, fotografija, socialinė 
(santykis su aplinka).

reiKalingos prieMonės:
• popieriaus lapas;
• spausdintuvas;
• įvairios piešimo priemonės 
  (flomasteriai, pieštukai);
• programėlė „Quiver“.

eiga
„Quiver“ programėlėje yra įvairių nespalvotų 
piešinukų. Juos atspausdinus, galima spal-
vinti įvairiomis priemonėmis (pieštukais, 
kreidelėmis, flomasteriais...). Kai piešinys yra 
nuspalvinamas, naudojant šią programėlę  
atvaizdas nufotografuojamas ir tuomet 
piešinukas atgyja. Išmaniajame telefone 
matomas 3D vaizdas.

atgyjantis
piešinys

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti gebėjimą atpažinti laimės jausmą. 
Ugdyti kūrybiškumą, naudojantis skaitmeninėmis 
technologijomis.

ugdoMos KoMpetencijos: pažinimo (domė-
jimasis, smalsumas), meninė – fotografija, socialinė – 
santykis su savimi, aplinka ir bendraamžiais.

reiKalingos prieMonės:
• fotoaparatas arba išmanusis telefonas.

eiga
Vaikų paprašoma pagalvoti, kas juos padaro grupėje 
laimingais. Kai vaikai sugalvoja, jiems duodamas fo-
toaparatas ar išmanusis telefonas ir paprašoma vaikų 
įamžinti tai, kas juos padaro grupėje laimingais. Svarbu 
nuotraukų nekoreguoti, vaikui nepatarinėti, tai turi būti 
tikra fotografo emocija. Vėliau nuotraukos išryškina-
mos ir paprašoma vaikų papasakoti, kodėl būtent tai 
jie pasirinko įamžinti. Galima padaryti šių nuotraukų 
parodą.

fotografuoju
laiMę

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti sakytinę kalbą, 
naudojantis skaitmeninėmis 
technologijomis.

ugdoMos KoMpetencijos – 
komunikavimo (kalbos suvokimas, 
kalbėjimas).

reiKalingos prieMonės:
• projektorius, išmanioji lenta, 
  kompiuteris arba išmanusis telefonas.

Mano
Įspūdžiai

Mokytoja Dalia Linkevičienė

eiga
Vaikai savo įspūdžius, savaitgalio ar atostogų 
nuotykius, prisiminimus gali pasakoti nau-
dodamiesi įvairiomis skaitmeninėmis tech-
nologijomis. Kompiuteris, išmanioji lenta 
ar išmanusis telefonas gali pagelbėti vaikui 
vaizdingiau dėstyti savo mintis.
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tiKslas – įgytų žinių įtvirtinimas, naudo-
jantis skaitmeninėmis technologijomis.

ugdoMos KoMpetencijos: 
komunikavimo (kalbos suvokimas, 
kalbėjimas, skaitymas), socialinė 
(santykis su bendraamžiais ir aplinka).

reiKalingos prieMonės:
• kompiuteris, planšetinis kompiuteris 
  ar išmanusis telefonas.

eiga
www.kahoot.com svetainėje sukuriama ži-
nių patikrinimo viktorina. Pateikiami klausi-
mai su galimais atsakymo variantais. Vaikai 
pasiskirstę komandomis išmaniuosiuose 
įrenginiuose atsakinėja į klausimus. Klausi-
mus galima galvoti tiek įvairių žinių patikri-
nimui, tiek ir švenčių metu žaidimams.

žiniŲ patiKriniMas 
su „KaHoot“

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti vaikų kalbinius 
gebėjimus, kūrybiškumą, naudojantis 
skaitmeninėmis technologijomis.

ugdoMos KoMpetencijos:
komunikavimo (kalbos suvokimas, 
kalbėjimas, skaitymas), socialinė 
(santykis su bendraamžiais ir aplinka), 
meninė – piešimas, reikalingos 
atributikos gaminimas.

„Mes esaMe
žurnalistai“

Mokytoja Dalia Linkevičienė

eiga
Vaikai pasiskirsto personažais: žurnalistas, 
operatorius, redaktorius, žymūs žmonės. 
Žymiais žmonėmis tapę vaikai piešia savo 
portretus ir parašo profesiją, kad žurnalis-
tas galėtų sugalvoti jiems profesinius klau-
simus. Operatorius viską fiksuoja vaizdo 
kamera arba išmaniuoju telefonu. Vėliau 
viskas sukeliama į kompiuterį ir visi inter-
viu peržiūrimi.
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tiKslas – lavinti rašymo ir skaitymo 
įgūdžius, naudojantis skaitmeninėmis 
technologijomis, ugdyti kūrybiškumą.

ugdoMos KoMpetencijos: 
socialinė (santykis su aplinka ir 
bendraamžiais), pažinimo (domėjimasis, 
informacijos rinkimas), meninė, 
komunikavimo (skaitymo ir rašymo 
pradmenys).

reiKalingos prieMonės:
• kompiuteris;
• spalvoti rašikliai, flomasteriai;
• spalvotas popierius, baltas popierius;
• žirklės, klijai.

eiga
Vaikams pasiūloma pagaminti grupės sien-
laikraštį, kuriame atsispindėtų visos savaitės 
įvykiai. Aptariamos skiltys, kurios būtų 
aprašomos, pvz.: mokslas, sportas, krimi-
nalai, orai... Vaikams pasiūloma duomenis 
rašyti kompiuteriu. Taip vaikai gilina skaity-
mo, rašymo įgūdžius bei lavina kompiuterinį 
raštingumą, kuris yra neatsiejama šiuolaiki-
nių vaikų gyvenimo dalis.

grupės
sienlaiKraštis

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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inžinerijos 
Kūrybinės idėjos
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tiKslas – gilinti žinias apie raidžių 
rašymą, lavinti smulkiąją motoriką, ugdyti 
kūrybiškumą.

ugdoMos KoMpetencijos: 
komunikavimo (kalbos suvokimas ir kalbė-
jimas, skaitymo ir rašymo pradmenys), 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas), 
sveikatos (fizinė – smulkioji motorika).

reiKalingos prieMonės:
• dantų krapštukai, degtukai;
• plastilinas.

eiga
Vaikams pasiūloma parašyti savo vardą 
naudojantis dantų krapštukais, degtukais ir 
plastilinu. Vaikai nagrinėja tai, kaip rašomos 
raidės, ir mėgina jas konstruoti iš pasiūlytų 
priemonių.

patariMas:

Vardus ir raides galima konstruoti iš įvairių 
gamtoje randamų gamtinių medžiagų, 
namuose esančių pieštukų, kreidelių, šiau-
delių ar net su draugais mėginti sukonstruoti 
raidę iš savo kūnų. 

Konstruoju
raides

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – lavinti smulkiąją motoriką, ugdyti ben-
dradarbiavimo įgūdžius ir gebėjimą spręsti problemas.

ugdoMos KoMpetencijos: socialinė (santykiai 
su bendraamžiais, aplinka), sveikatos (fizinė), pažinimo 
(domėjimasis, smalsumas).

reiKalingos prieMonės:
• medinės kaladėlės;
• dantų krapštukai;
• šiaudeliai;
• plastilinas;
• plaukų džiovintuvas.

eiga
Vaikams primenama pasaka apie tris paršiukus. Pasiūlo-
ma pastatyti jiems namelius iš įvairių medžiagų. Vaikai 
diskutuoja, tariasi kokių medžiagų, tvirtinimo priemonių 
reikės ir pradeda konstruoti. Sukonstravus, pasirodo 
vilkas (plaukų džiovintuvas) ir pamėgina namelius nupūs-
ti. Jeigu kurį nors namelį nupučia, vaikai sprendžia prob-
lemą ir mėgina statinį sutvirtinti.

patariMas:

Vaikai komandomis suskirstomi burtų keliu. Taip ska-
tinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su visais 
grupės draugais.

trijŲ paršeliŲ
naMai

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti bendradarbiavimo 
įgūdžius ir gebėjimą spręsti problemas, 
lavinti motorinius įgūdžius bei susipažinti 
su sąvokomis „aukštesnis“, „žemesnis“.

ugdoMos KoMpetencijos: socialinė 
(santykiai su bendraamžiais, aplinka), 
sveikatos (fizinė), pažinimo (domėjimasis, 
smalsumas).

reiKalingos prieMonės:
• įvairių dydžių bei spalvų kaladės.

eiga
Vaikams pasiūloma stebint save veidrodyje ir 
tariantis su draugais pastatyti bokštus. Tačiau 
paprašoma pastatyti bokštus aukštesnius 
už juos pačius. Vėliau paprašoma pastatyti 
bokštus žemesnius už juos. Lavinant skaičia-
vimo gebėjimus, galima vaikams pasiūlyti 
suskaičiuoti panaudotas kalades, susumuoti 
visų pastatytų bokštų detales.

boKštai

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti kritinį mąstymą – 
gebėjimą spręsti problemas, mąstyti 
atvirai, smalsiai.

ugdoMos KoMpetencijos: 
socialinė (santykiai su bendraamžiais, 
aplinka), pažinimo (domėjimasis, 
smalsumas, tyrinėjimas).

reiKalingos prieMonės:
• įvairios konstravimo kaladėlės;
• dubuo;
• vanduo.

eiga
Kaip galvojate, koks laivas ilgiausiai išsilaikys 
ant vandens paviršiaus? Vaikams pasiūloma 
pasvarstyti ir sukonstruoti laivus iš įvairių 
medžiagų. Tuomet juos plukdyti dubenyje 
su vandeniu ir stebėti, kuris nuskęs pirmas, 
o iš kokių  medžiagų sukonstruotas laivas yra 
tvirčiausias.

laiVŲ
KonstraViMas

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – lavinti smulkiąją motoriką, 
gebėjimą spręsti problemas.

ugdoMos KoMpetencijos:
socialinė (santykiai su bendraamžiais, 
aplinka), sveikatos (fizinė), pažinimo 
(domėjimasis, smalsumas).

reiKalingos prieMonės:
• dantų krapštukai;
• plastilinas;
• įvairios kaladėlės.

eiga
Vaikams pasiūloma sukonstruoti aptvarus 
gyvūnams. Gyvūnams aptvarus galima staty-
ti iš įvairių medžiagų, skaičiuoti, kiek gyvūnų 
telpa aptvare. Taip pat galima pasiūlyti 
vaikams sukonstruoti aptvarą, į kurį tilptų tik 
tam tikras skaičius gyvūnėlių.

gyVūnŲ
aptVarai

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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patariMas:

Skaičiavimo ir matavimo įgūdžių lavinimui, 
galima pasiūlyti vaikams aptvarus išmatuoti. 
Matuoti ilgį, plotį ar aukštį. Galima matuoti 
ne tik liniuotėmis, bet ir pėdomis ar delnais.
O gal galite pasakyti, kiek detalių panaudo-
jote aptvaro statybai?
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tiKslas – ugdyti bendradarbiavimo 
įgūdžius, kūrybiškumą, lavinti vaizduotę.

ugdoMos KoMpetencijos: 
socialinė (santykis su bendraamžiais), 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas, informacijos apdorojimas), 
komunikavimo (skaitymas, rašymas).

reiKalingos prieMonės:
• spagečiai;
• zefyriukai;
• liniuotė.

eiga
Vaikams pasiūloma iš makaronų ir zefyriukų 
sukonstruoti kuo aukštesnį bokštą. Vaikai 
tariasi, diskutuoja ir sprendžia iškilusias 
problemas. Pastačius bokštą, liniuote 
matuojamas bokšto aukštis. 

boKštas iš
MaKaronŲ

Mokytoja Dalia Linkevičienė



V
IE

TA
 ĮR

IŠ
IM

U
I

42

tiKslas – susipažinti su popieriaus 
savybėmis ir ugdyti kritinį mąstymą.

ugdoMi gebėjiMai: tyrinėjimas, 
aplinkos pažinimas, problemų sprendimas, 
bendradarbiavimas su bendraamžiais.

reiKalingos prieMonės:
• stiklinės su vandeniu;
• popieriaus lapai.

eiga
Vaikams pasiūloma pastatyti dvi stiklines 
netoli viena nuo kitos ir ant viršaus uždėti 
išilgai sulenktą popieriaus lapą. Paprašoma 
pastatyti trečią stiklinę ant šio lapo ir paste-
bima, jog popieriaus lapas jos neišlaiko. Pa-
siūloma paimti kitą popieriaus lapą ir jį su-
lankstyti klostėmis. Pamėginama pastatyti 
ant jo stiklinę ir pastebima, jog sulankstytas 
klostėmis popieriaus lapas išlaiko stiklinės 
svorį.

popierinis
tiltas

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 
Mokytoja Kristina Petruitytė
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Meninės 
idėjos
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tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą.

ugdoMos KoMpetencijos: pažinimo 
(domėjimasis, smalsumas), meninė – grožio 
pastebėjimas, naujų spalvų atradimas.

reiKalingos prieMonės:
• spalvoti saldainiai „Skittles“;
• vanduo;
• vienkartinė servetėlė;
• flomasteriai.

eiga
„Vaivorykštė iš saldainių“ yra spalvingas ir vaikams 
labai patinkantis bandymas. Saldainius baltoje lėkštė-
je išdėliojame ratu. Teiraujamės vaikų, kas nutiks, jei į 
lėkštės vidurį įpilsime vandens? Pilame vandenį ir ste-
bime, kas nutinka. Pradeda skleistis spalvos iš saldai-
nių, spalvos maišosi tarpusavyje ir atsiranda visai nauji 
atspalviai.

Bandymui „Vaivorykštė servetėlėje“ pasiūlome vaikams 
paimti vienkartinę servetėlę ir ją sulenkti pusiau.
Atlenkus, vienoje pusėje piešiame vaivorykštę. Ser-
vetėlę užlenkiame ir atsargiai merkiame į vandenį. 
Stebime, kaip atsiranda vaivorykštė. Vaikai patiria 
nuostabos jausmą.

VaiVoryKštė lėKštėje ir 
VienKartinėje 
serVetėlėje

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
lavinti vaizduotę, naudojantis neįprasta 
piešimo technika.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas), meninė – piešimas  
neįprastatechnika.

reiKalingos prieMonės:
• guašas;
• magnetas;
• metaliniai varžteliai, sąvaržėlės;
• vienkartinė lėkštė, dangtelis lygiu 
   paviršiumi.

eiga
Į lėkštę arba dangtelį lygiu paviršiumi laši-
name dažus. Į dažus dedame metalinius 
objektus (varžtelius, sąvaržėles), o magnetą 
dedame prie lėkštės apačios. Magnetas 
traukia metalą ir vedžiodami magnetą po 
lėkštės apačią piešiame varžteliais paveiks-
lą ant lėkštės. Kai jau nupiešiame, galime 
prie gauto piešinio pridėti baltą popieriaus 
lapą ir padaryti atspaudą. Taip gausime ilgai 
išliekantį piešinį, pieštą magnetu.

piešiMas
Magnetu

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
lavinti vaizduotę ir susipažinti su neįprasta 
piešimo forma.

ugdoMos KoMpetencijos:
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas), meninė – piešimas 
neįprastu būdu.

reiKalingos prieMonės:
• skutimosi putos;
• guašas arba maistiniai dažai;
• baltas popieriaus lapas;
• teptukas.
 

eiga
Į negilų indą purškiame skutimosi putų. 
Tuomet ant putų pilame dažus. Teptuku 
piešiame norimą vaizdą. Ant spalvotų putų 
dedame baltą popieriaus lapą ir jį nukėlę 
gauname nuostabų iškilų vaizdą.

piešiMas sKutiMosi 
putoMis

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – lavinti vaikų vaizduotę, 
sakytinę kalbą ir ugdyti kūrybiškumą 
pasitelkiant vaizduojamąjį meną.

ugdoMos KoMpetencijos:
pažinimo (domėjimasis, smalsumas), 
komunikavimo (kalbos suvokimas ir 
kalbėjimas), meninė (vaidyba).

eiga
Vaikai, naudodamiesi staliniu šviestuvu, 
kuria įvairias šešėlių istorijas. Stebi, kaip 
atsiranda šešėliai, ir mėgina išgauti tiek 
didelius, tiek mažus šešėlius. 

šešėliŲ
teatras

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – lavinti rankos–akies 
koordinaciją.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas), meninė – piešimas.

reiKalingos prieMonės:
• šviesos šaltinis (stalinis šviestuvas, 
   prožektorius);
• baltas popieriaus lapas;
• pieštukas;
• norima figūrėlė.

eiga
Nukreipus šviesos šaltinį į objektą susida-
ro šešėlis. Vaikams pasiūloma susidariusį 
šešėlį nupiešti jį apvedžiojant. Šios veiklos 
metu vaikai sužino, jog šešėlio susidarymas 
priklauso nuo to, iš kurios pusės krinta švie-
sa. 

šešėliŲ 
piešiMas

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
formuoti aplinkosaugines nuostatas, 
lavinti  ritmo pojūtį.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas), socialinė (santykiai su 
bendraamžiais, aplinka), meninė 
(grojimas, dainavimas), komunikavimo.

reiKalingos prieMonės:
• įvairios kruopos;
• tušti indeliai nuo jogurto, kavos, gėrimų;
• spalvotas popierius.
 

eiga
Vaikams pasiūloma iš įvairių antrinių 
žaliavų pasigaminti muzikinių instrumentų. 
Į tuščias skardines, butelius beriamos kruo-
pos, indeliai dekoruojami spalvotu popie-
riumi. 

Muzikuodami vaikai stengiasi pajusti ritmą, 
mėgina įsiklausyti, kaip skamba kiekvie-
nas muzikos instrumentas.

Galima pasiūlyti vaikams sukurti muzikinę 
grupę, sugalvoti jai pavadinimą, parašyti 
dainą. Surengti koncertą, jį įrašyti ir vėliau 
parodyti tėvams.

MuziKos
instruMentai

Mokytoja Dalia Linkevičienė



V
IE

TA
 ĮR

IŠ
IM

U
I

50

tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
naudojant netradicines piešimo priemones.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas, 
tyrinėjimas), meninė (piešimas).

reiKalingos prieMonės:
• pienas;
• maistiniai dažai arba guašas;
• indų ploviklis;
• ausų krapštukas.

eiga
Į dubenėlį pilame pieno. Ant pieno lašiname 
dažų. Tuomet ausų krapštuką pamirkome 
į indų ploviklį ir „piešiame“ ant pieno. Ste-
bime, kaip indų ploviklis išsklaido spalvas 
piene.
 

piešiMas ant
pieno

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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papuošalai
iš šiaudeliŲ

Mokytoja Dalia Linkevičienė

tiKslas – lavinti smulkiąją motoriką, ran-
kos–akies koordinaciją, dėmesio sutelkimą.

ugdoMos KoMpetencijos: 
sveikatos (fizinė), meninė – grožio 
supratimas, estetinis suvokimas.

reiKalingos prieMonės:
• spalvoti šiaudeliai;
• siūlas;
• adata.

eiga
Vaikams pasiūloma pasigaminti sau, ma-
moms, sesėms ar senelėms papuošalų. Pa-
puošalams verti naudojami spalvoti šiaude-
liai, tačiau galima panaudoti ir makaronus. 
Prieš veriant makaronus, siūloma juos nus-
palvinti akriliniais dažais.
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tiKslas – ugdyti kūrybiškumą, motorinius 
įgūdžius, lavinti vaizduotę.

ugdoMos KoMpetencijos: 
pažinimo (domėjimasis, smalsumas), 
meninė, sveikatos (smulkioji motorika).

reiKalingos prieMonės:
• įvairių formų makaronai;
• PVA klijai;
• guašas;
• teptukai;
• baltas popieriaus lapas.

eiga
Popieriaus lapas tepamas PVA klijais. Ant kli-
jų dėliojami makaronai. Dėliojami konkretūs 
objektai arba galima pasiūlyti vaikams 
dėlioti iš makaronų geometrines figūras, 
skaičius ar raides. Kai klijai išdžiūva – ma-
karonai prilimpa. Tuomet makaronus galima 
dažyti guašu.

paVeiKslas
iš MaKaronŲ

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – lavinti smulkiąją motoriką 
ir ugdyti kūrybiškumą.

ugdoMi gebėjiMai: meninė 
raiška, tyrinėjimas, kūrybiškumas.

reiKalingos prieMonės:
• PVA klijai;
• spalvotas popieriaus lapas;
• druska.

eiga
Vaikai ant spalvoto popieriaus lapo PVA kli-
jais piešia norimą vaizdą. Nupiešus, ant jo 
gausiai beriama druskos. Druskos perteklius 
pašalinamas ir gaunamas žėrintis druskos 
piešinys. Piešinį galima paįvairinti spalvo-
mis liejant ant druskos akvarelę. Vaikai stebi, 
kaip spalvos liejasi druskos kristalėliuose.

drusKos
piešinys

Mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – ugdyti kūrybiškumą, susipažinti 
su vandens savybėmis.

ugdoMi gebėjiMai: kūrybiškumas, 
meninė raiška, aplinkos pažinimas.

reiKalingos prieMonės:
• baltas popieriaus lapas;
• spalvotas vanduo, sušalęs į ledą;
• storas siūlas;
• paprastas pieštukas.
 

eiga
Prie pieštuko galo pririšamas siūlas, į stiklinę 
su vandeniu įmetamas spalvotas ledo 
kubelis. Siūlo galas nuleidžiamas ant kubelio 
ir ant jo užberiami keli kristalai druskos. Per 
kelias minutes siūlas prišąla prie kubelio ir 
ištraukus šį kubelį galima kurti spalvotą ledo 
piešinį.

piešiaMe spalVotais
leduKais

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė, 
mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – susipažinti su sniego savybėmis, 
ugdyti kūrybiškumą.

ugdoMi gebėjiMai: aplinkos 
pažinimas, tyrinėjimas, meninė raiška.

reiKalingos prieMonės:
• sniegas;
• vienkartinė lėkštė;
• akvarelė arba guašas;
• teptukai.

eiga
Į vienkartinę lėkštutę vaikai deda sniego. 
Tuomet guašu arba akvarele piešia ant 
sniego. Stebi, kaip skleidžiasi, maišosi tarpu-
savyje spalvos.

piešiMas
ant sniego

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė, 
mokytoja Kristina Petruitytė
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MateMatiKos
Kūrybinės idėjos
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tiKslas – susipažinti su daržovių savy-
bėmis (sunkus, lengvas), ugdyti gebėjimą 
lyginti, analizuoti. Susipažinti su svorio 
matais – gramas ir kilogramas.

ugdoMos KoMpetencijos: 
socialinė (santykis su aplinka), komunika-
vimo (rašymo pagrindai), pažinimo (domė-
jimasis, tyrinėjimas, informacijos rinkimas 
ir apdorojimas).

reiKalingos prieMonės:
• įvairios daržovės;
• elektroninės svarstyklės;
• pačių vaikų sukonstruotos svarstyklės.

eiga
Vaikams pasiūloma susėsti ir aptarti 
daržovių savybes (sunkus, didelis, apvalus 
ir pan.). Tuomet paklausiama, kaip galima 
nustatyti daržovės svorį ir pasakyti, kuri 
daržovė sunkesnė. Vaikai mėgina daržoves 
sverti naudodami elektronines svarstykles, 
stebi skaičius ekranėlyje, duomenis fiksuo-
ja lape. Pamėginame daržoves sverti vaikų 
sukurtomis svarstyklėmis. Taip stebime, kuri 
daržovė sunkesnė. 

daržoViŲ
sVėriMas

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – gilinti skaičiavimo įgūdžius ir 
aptarti žmogaus kūno sandarą.

ugdoMos KoMpetencijos: komu-
nikavimo (skaičiavimas), socialinė (santykis 
su aplinka ir bendraamžiais).

reiKalingos prieMonės:
• tualetinio popieriaus ritinėliai.

eiga
Vaikams pasiūloma pažvelgti į enciklopedijo-
je pavaizduotą žmogaus skeletą ir naudojant 
tualetinio popieriaus ritinėlius atvaizduoti 
skeletą. Suskaičiuoti kiek ritinėlių prireikė 
rankoms, kojoms, šonkauliams. Pamėginti 
pamatuoti skeleto ūgį, rankų bei kojų ilgį.

sKeletas
Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 
gilinti matematines žinias, skatinti tyrinėti.

ugdoMos KoMpetencijos: komu-
nikavimo (skaičiavimas, rašymas), socialinė 
(problemų sprendimas, santykis su ben-
draamžiais).

reiKalingos prieMonės:
• įvairūs automobiliukai;
• liniuotės;
• rašymo priemonės;
• popieriaus lapas.
 

eiga
Vaikams pasiūloma susirasti įvairių automo-
bilių, galima kelis sukonstruoti ir iš „Lego“ 
kaladėlių. Tuomet paklausiama, kaip jie 
mano, kuris automobilis greičiausias. Vaikai 
tariasi, automobilius matuoja liniuotėmis, 
duomenis užrašo. Tuomet paeiliui paleidžia 
automobilius nuo pagaminto pakilimo. 
Matuoja liniuotėmis nuvažiuotą atstumą ir 
daro išvadas, kuris automobilis greičiausias – 
trumpesnis, ilgesnis, pačių vaikų sukon-
struotas ar gamyklinis.

Kuris
greitesnis?

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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tiKslas – susipažinti su tūrio matavimo 
būdais.

ugdoMi gebėjiMai: aplinkos pažini-
mas, skaičiavimas ir matavimas, tyrinė-
jimas.

reiKalingos prieMonės:
• įvairių dydžių indai;
• vanduo.

eiga
Vaikams papasakojama apie vandens tūrį. 
Pasiūloma pilstyti vandenį į įvairius indus ir 
stebėti, kaip atrodo toks pats vandens kie-
kis skirtinguose induose. Vaikai susipažįs-
ta su sąvokomis „pilnas“, „tuščias“, „pusė 
stiklinės“ ir pan.

Vandens tūrio
MataViMas

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė, 
mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – susipažinti su sąvokomis 
„sunkesnis“, „lengvesnis“. Ugdyti 
gebėjimą sverti daiktus.

ugdoMi gebėjiMai: aplinkos 
pažinimas, skaičiavimas ir matavimas.

reiKalingos prieMonės:
• du kibirėliai;
• drabužių pakaba;
• įvairūs daiktai svėrimui.

eiga
Vaikams pasiūloma pasigaminti svarstykles 
iš aplinkoje esamų daiktų – drabužių pa-
kabos, kibirėlių. Galima sugalvoti vaikams 
užduotį, pvz.: pasverti ir pasakyti, kas sun-
kesnis – 5 medinės kaladėlės ar 10 plastiki-
nių kamuoliukų.

sVarstyKlės
Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė, 

mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – skatinti vaikus stovėti ir 
vaikščioti taisyklingai.

ugdoMi gebėjiMai: kasdieniai 
gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, 
skaičiavimas ir matavimas.

reiKalingos prieMonės – knygos.

eiga
Vaikams pasiūlomas pusiausvyros žaidi-
mas. Žaidimo tikslas – su knyga ant galvos 
nueiti kuo didesnį atstumą, tačiau knyga 
turi nenukristi nuo galvos. Vaikai nueitą 
atstumą gali matuoti pėdomis, žingsniais, 
liniuotėmis...

žaidiMas „Knyga ant 
galVos“

Mokytoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė, 
mokytoja Kristina Petruitytė
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tiKslas – gilinti žinias apie geometrines 
figūras, ugdyti skaičiavimo gebėjimus.

ugdoMos KoMpetencijos: pažini-
mo (domėjimasis, smalsumas, informacijos 
rinkimas, apdorojimas), komunikavimo 
kompetencija (rašymo įgūdžiai).

reiKalingos prieMonės:
• įvairios geometrinės figūros (kaladėlės, 
   trafaretai...)
• liniuotė;
• spalvotas popierius;
• žirklės;
• klijai;
• baltas popieriaus lapas;
• pieštukas.

eiga
Vaikams pasiūloma iš geometrinių figūrų 
„nutapyti“ paveikslą. Vaikai naudojasi geo-
metrinių figūrų trafaretais, kaladėlėmis, 
liniuotėmis, spalvotu popieriumi ir kuria 
paveikslą. Vaikai ugdo kūrybiškumą, lavina 
vaizduotę, motorinius įgūdžius, gilina žinias 
apie geometrines figūras.

paVeiKslas iš
geoMetriniŲ 
figūrŲ

Mokytoja Dalia Linkevičienė
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