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,,Ežiukas“,  

 

 

 

 

,,Žemyna“   

 

 

 

už geranorišką bendradarbiavimą, dalinantis gerąja savo darbo patirtimi. 

  



5 
 

TURINYS 

 

MOKSLO TYRINĖJIMŲ SRITIS 
 

1. Popierinis tiltas (,,Aušrinė“)  9 

2. Pulso matavimas (,,Aušrinė“)  10 

3. Kaip kyla vanduo? (,,Aušrinė“)  11 

4. Coca cola ir pienas (,,Ežiukas“  12 

5. Kas ko bijo? (,,Ežiukas“)   13 

6. Kristalų auginimas (,,Židinėlis“)  14 

7. Putojantis krokodilas ( ,,Židinėlis“)  15 

8. Pučiantis krokodilas (,,Židinėlis“)  16 

9.  Aladino lempa (,,Žiedelis“)  17 

10. Stipruolis balionas (,,Žiedelis“)  18 

11. Keistuoliai kiaušiniai (,,Žiedelis“)  19 

12. Vulkanas (,,Žiedelis“)   20 

13. Meistrų dirbtuvėlės (,,Raudonkepuraitė“) 21 

14. Ar galima gyventi be oro? (,,Raudonkepuraitė“) 22 

15. Traukiu-stumiu (,,Raudonkepuraitė“)  23 

16. Šviesos šešėliai (,,Raudonkepuraitė“)  24 

17. Tiesioginiai šviesos spinduliai ir  

nuoţulnieji („Raudonkepuraitė“)  25 

18. Lobio ieškojimas (,,Raudonkepuraitė“)  26 

19. Neištekantis vanduo (,,Žingsnelis“)  27 

20. ,,Ţuvytės“ stiklainyje (,,Žingsnelis)  28 

21. Muilo burbulai (,,Žingsnelis)  29 

22. Kada sukasi popierinė ,,gyvatėlė“? (,,Žingsnelis“) 30 

 

GAMTOS STEBĖJIMŲ SRITIS 
 

1. Gyvas paveikslas (,,Aušrinė“)  32 

2. Sniego savybės (,,Aušrinė“)  33 



6 
 

3. Tirpstantis paveikslas (,,Židinėlis“)  34 

4. Piešimas ant sniego (,,Židinėlis“)  35 

5. Kuo virsta sniegas (,,Raudonkepuraitė“)  36 

6. Atrask vabalų skirtumus („Raudonkepuraitė“) 37 

7. Ledo nelaisvėje („Raudonkepuraitė“)  38 

8. Linksmieji kiaušiniai (,,Žiedelis“)  39 

9. Siurblys (,,Žiedelis“)   40 

10. Kaip veikia filtras? (,,Žingsnelis“)  41 

11. Ar gėlė keičia spalvą? („Žingsnelis“)  42 

12. Vandens iliuzija (,,Ežiukas“)  43 

 

MENINĖS VEIKLOS SRITIS 
 

1. Piešimas pienu, (,,Aušrinė“)  45 

2. Piešimas putomis, (,,Aušrinė“)  46 

3. Vaivorykštė ant pieno („Aušrinė“)  47 

4. Piešimas naturaliomis sultimis, (,,Aušrinė“) 48 

5. Spalvų liejimas (,,Ežiukas“)  49 

6. Spalvų sklaida ,(,, Raudonkepuraitė“)  50 

7. Piešimas ledu, („Raudonkepuraitė“)  51 

8.  Pajausk spalvą, (Raudonkepuraitė“)  52 

9. Cukraus daţai, (,,Raudonkepuraitė“)  53 

10. Spalvų laboratorija, (Raudonkepuraitė“)  54 

11. Atrandu spalvas ,(,,Žemyna“)  55 

12. Siūlo atspaudai ,(,,Žemyna“)  56 

13. Piešimas citrinos sultimis, (,,Žemyna“)  57 

14. Šokančios spalvos, (,,Žiedelis“)  58 

15. Stebuklingos spalvos, (,,Žiedelis“)  59 

16. Spalvoti  burbulai, (,,Žiedelis“)  60 

17. Piešimas stiklo kamuoliukais (,,Žingsnelis“) 61 

18. Kaip liejasi guašas ant drėgno lapoi? (,,Žingsnelis“) 62 

  



7 
 

Įžanga 

Leidinyje, kuris skirtas tėvams ir mokytojams, ugdantiems 3-6 m. 

amţiaus vaikus, dalinamės gerąja darbo patirtimi, norėdami paskatinti 

ugdytojus, daugiau dėmesio skirti veikloms, vaikų ţingeidumo tenkinimui. 

Diskutuodami, kaip paįvairinti ţinių ir patirties kaupimo procesą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikams, ikimokyklinių įstaigų 

mokytojai pripaţino, kad ši ugdymo sritis daţnai apsiriboja gamtos 

reiškinių, augalų stebėjimu, gamtinės medţiagos kaupimu ir kt.  

Ugdymas kryptingesnis, kai keliami tikslai, skatinant vaikus 

patiems atlikti bandymus, eksperimentuoti  ţaidţiant.  

A. Enšteinas yra pasakęs, kad ţaidimas yra geriausias būdas 

tyrinėti. Atlikdami bandymus, vaikai patiria daug teigiamų emocijų, 

susipaţįsta su aplinkinio pasaulio reiškiniais, patiria proceso ir kūrybos 

dţiaugsmą. 

Nieko nėra svarbesnio, kaip atsakyti vaikams į jiems rūpimus 

klausimus. Ţaisdami  jie susiduria su reiškiniais, kurių  vienu sakiniu 

paaiškinti neįmanoma. Tai elektrostatikos, oro energijos  kintamumo 

savybės ir daugelis kitų-fizikinių, cheminių, biologinių,bei  gamtos 

pokyčių, kurių tyrinėjimas- didelis patirties kaupimo šaltinis. 

Mokslas turi dvigubą prigimtį: kaip produktas – tai organizuotos 

ţinios apie fizinį ir naturalųjį  pasaulį ir kaip procesas – tai tyrinėjimai, 

stebėjimai, bandymai. Lotynų kalbos ţodis ,,experimentum“ reiškia  

mėginimą, bandymą. Tai reiškinio pakitimo sukėlimas tyrimo, tikrinimo 

tikslu. 

Pateikiame tris tyrinėjimų sritis:  

 Mokslo tyrinėjimų sritis (magnetai, barometrai, elektrostatika 

ir kt.) 

 Gamtos stebėjimų sritis (medţių šešėliai, įmintos pėdos, 

augalai,vabzdţių lyginimas, sniegas, vanduo ir kt.) 

 Meninės veiklos sritis (netradicinės piešimo technikos, 

aplikavimai ir kt.)  

Europos inovacijų centro koncepcijoje vaikų ugdymo(si) aplinka- 

trečias pedagogas. ,,Vaikai – iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys 

informacijos, apie juos supančią aplinką“. (Caughlin, Hansen, Heller, 

Kaufmann, Stolberg, Walsh 1997). 



8 
 

Šiandieninė ţaislų pasiūla ypač gausi. Tėvus ir vaikus vilioja 

įspūdingos pakuotės, ryškios detalės, tačiau ne visada susimąstome, ar visi 

tie ţaislai lavina bei ugdo. Labai svarbu sudaryti sąlygas, leidţiančias  

patiems ne tik stebėti, bet ir išbandyti, tyrinėti, atrandant naujų, netikėtų 

dalykų. Natūrali gamta, aplinka: vanduo,sniegas, ledas, kasdieniniai ir 

įprasti buitiniai daiktai, gali tapti puikia vaizdine priemone, atitinkamai 

juos panaudojus paţintinėse veiklose.  

Darţelinukams – tai didţiulė ugdomoji vertybė, kai lavinama 

klausa, rankų-akies koordinacija, ugdomas mąstymas, susikaupimas, 

reakcija, kantrybė, dėmesingumas, sumanumas. 

Norime tikėti, kad šie paprasti, su vaikais  atlikti bandymai 

sudomins Jus, bus naudingi ir paskatins išbandyti. Kviečiame drąsiau imtis 

įvairiapusės vaikams įdomios ir naudingos veiklos, nebijoti kūrybinės 

betvarkės, darţelinukų patirties kaupimui, ţaidţiant ir eksperimentuojant. 

,,Tik drąsi kantrybė gerus sumanymus ir naujoves paverčia 

tikrove“ (Hyman Rickover). 

 

Tarptautinio ikimokyklinio ugdymo projekto ,,Gera pradžia“ koordinatorė, 

Kauno lopšelio-darželio ,,Aušrinė“ Vaikystės pedagogikos centro 

metodininkė organizatorė Danutė Sidarienė  
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Popierinis tiltas 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 
 

Priemonės: 

trys stiklinės,  

du lapai popieriaus. 

Darbo eiga :  

pastatykime dvi stiklines netoli viena nuo kitos ir ant viršaus 

uţdėkime išilgai sulenktą popieriaus lapą. Pabandykime  uţdėti trečią 

stiklinę su vandeniu ir pamatysime, kad popierius jos nelaiko. Imkime 

antrąjį lapą ir ji lankstykime klostėmis.  Jis atlaikys stiklinės svorį. 
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Pulso matavimas 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 
 

Priemonės:  

maţas gabalėlis modelino,  

sumuštinių smeigtukas.  

Darbo eiga:  

padarome maţą rutuliuką iš modelino, į jį įsmeigiame  sumuštinių 

smeigtuką. Ant rankos susirandame pulsuojančią vietą ir prilipdome. 

Išoriškai matosi pulsavimo judesiai.Stebime ir skaičiuojame savo širdies 

ritmą.  
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Kaip kyla vanduo ? 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 
 

Priemonės: 

gilesnė lėkštė,   

stiklainis,  

ţvakė, degtukai, 

vanduo, 

valgomi daţai. 

Darbo eiga: 

valgomaisiais daţais nuspalviname vandenį, kad geriau matytųsi. 

Pilame į lėkštę, viduryje statome uţdegtą ţvakę. Uţdengiame stiklainiu. 

Degant ţvakei, vanduo pradeda kilti į stiklainį. Kai ţvakė dėl deguonies 

trūkumo uţgęsta, vanduo būna stiklainyje, o lėkštė lieka tuščia.  
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Coca cola ir pienas 

 
Kauno lopšelis-darželis “Ežiukas“,  

Auklėtoja Lina Jachimavičiūtė 

 

 

Priemonės: 

kolos buteliukas, 

trečdalis stiklinės pieno. 

 

Darbo eiga: 

truputį nupilti kolos gėrimo ir įpilti pieno. Buteliuko neuţkimšti, 

kad galėtų vykti reakija. Po 6 valandų kolos gėrimas nuskaidrėja. 

Paaiškinimas: reakcija įvyksta dėl pieno proteinų ir kolos rūgšties. 
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Kas ko bijo? 

 
Kauno lopšelis-darželis “Ežiukas“,  

Auklėtoja Lina Jachimavičiūtė 

 

 
Priemonės: 

dvi lėkštės, 

indelis vandens, 

cinamonas, 

pipirai, 

arbatţolės, 

indųploviklis. 

 

Darbo eiga: 

į lėkštes įpilti vandens; į vieną lėkštę pabarstyti cinamono, į kitą – 

pipirų, į trečią – arbatţolių. Į jų vidurį bakstelėti pirštą plūduriuojantys 

ingridientai vandens paviršiuje nelabai ,,išsigąs“. Po to pirštą suvilgyti indų 

plovikliu ir vėl bakstelėti į lėkštę – šį kartą visi labai ,,išsigąs“  ir 

plūduriuojantys ingridientai išsilakstys į šalis.  
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Kristalų auginimas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis” 

Auklėtojos – Asta Jankūnienė ir Aušra Smilgienė 

 

 

Naudotos priemonės: 

butelis, 

soda, 

vanduo, 

vilnonis siūlas, 

savarţėlės, 

maistiniai daţai. 

 

Darbo eiga: 

į sodos prisotintą karštą vandenį 

įmerkiamas vilnonis siūlas. Siūlui 

prisisotinus soduotu vandeniu ir 

jam garuojant auga kristalai.  
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Putojantis krokodilas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis” 

Auklėtojos – Asta Jankūnienė ir Aušra Smilgienė 

 

 
 

Naudotos priemonės 

buteliai, 

actas, 

soda, 

maistiniai daţai, 

indų ploviklis. 

 

 

Darbo eiga: 

į butelį įpilama acto, indų ploviklio, maistinių daţų. Supurtoma. Į servetėlę 

įvyniojama  soda ir įmetama į butelį. Susimaišę ingridientai- putoja.  
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Pučiantis krokodilas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis” 

Auklėtojos – Asta Jankūnienė ir Aušra Smilgienė 

 

 
 

 
 

Naudotos priemonės: butelis, actas, soda, balionai, piltuvėlis. 

 

Darbo eiga: įpilamas į butelį actas. Į balioną įberiama soda ir uţmaunama 

ant butelio. Pamaţu byrėdama soda į butelį, garina actą ir balionas pučiasi.  
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Aladino lempa 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

Priemonės: stiklinė vandens, maistiniai daţai, aliejus, bet kokios 

šnypščiančios tabletės (gali būti vaikiški vitaminai), proţektorius. 

Eiga: vandenį nudaţome bet kokia spalva, supilame aliejų ir įmetame vieną 

tabletę. Aladino lempa pradeda labai graţiai burbuliuoti, kad burbulai 

geriau matytųsi galima pašviesti proţektoriumi arba padėti ant šviesos 

stalo. Būtina sugalvoti norą, kad Dţinas jį išpildytų.  
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Stipruolis balionas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

 
 

Priemonės:  

balionas,  

adatėlės. 

 

Eiga:  
balionas dedamas ant vienos adatėlės susprogsta, tačiau dedamas ant daug 

adatėlių – nesprogsta.  
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Keistuoliai kiaušiniai 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės:  

du kiaušiniai – 

vienas virtas, kitas ţalias, actas,  

du vienkartiniai puodeliai. 

 

Eiga: į vienkartinius puodelius įpilame actą, įmerkiame kiaušinius ir 

paliekame per naktį. Kitą rytą randame kiaušinius be lukštu.  
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Vulkanas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

 

Priemonės: kolos buteliukas, saldainiai „Mentos“ 

 

Eiga: šį eksperimentą patartina daryti lauke. Į kolos buteliuką reikia įmesti 

kelis „Mentos“ saldainius, tada išsiverţia ,,vulkanas“. Kuo didesnis butelis 

kolos, tuo didesnis ,,vulkanas“.  
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Meistrų dirbtuvėlės 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Auklėtoja metodininkė Edita Povilaikienė,  

 

 

Priemonės:  

ţaisliniai mobilieji telefonai, sugedę laikrodţiai (sieniniai, pastatomi), 

sugedusios skaičiavimo mašinėlės. 

 

Eiga:  

paruošiama atitinkama erdvė, kurioje išdėstyti sugedę laikrodţiai, vaikiški 

mobilieji telefonai, skaičiavimo mašinėlės ir kt., o šalia įrankiai (smulkūs 

atsuktuvėliai, ţirklutės), kuriais naudojantis, įmanoma tuos daiktus tyrinėti: 

atsukti, susukti, išardyti, vėl sutverti. Vaikai atsukę varţtelius patenka į 

korpuso vidų. Lygina laikrodţių detalių formas, jų kiekį, laidelių spalvas, 

ilgį ir t.t. Kad atsimintų kiek jų pavyko išardyti, natūraliai kyla noras 

uţsirašyti, suskaičiuoti.  
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Ar galima gyventi be 

oro? 
 

Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Auklėtoja metodininkė Gitana Balčiuvienė 

 

 

Priemonės: ţvakė, taurė (gali būti kitas indas), degtukai. 

Eiga: 

1. Uţdegti ţvakę. Stebėti ţvakės liepsną . 

2. Uţdengti degančią  ţvakę taure, stebėti ţvakės liepsną (ţvakė 

uţges) 

3. Uţdegti ţvakę, uţdengti taure. Stebėti ţvakės liepsną. Kai ţvakė 

pradės gesti pakelti taurę į viršų. Stebėti kaip pasikeitė ţvakės 

liepsna. Kodėl taip atsitiko? 

Pamąstymui. Vaikui pasiūlome pamąstyti ir pasakyti, kas būtų jeigu mus 

uţdarytų į didelį stiklainį ir uţdengtų dangtį. 

Kitas variantas 

Priemonės: piltuvėlis plati  lipni juostelė ar plastilinas, butelis. 

Eiga: 

1. Įstatykite piltuvėlį į tuščio butelio kaklelį. Lipnia juostele ar 

plastilinu apklijuokite butelio kaklelį, kad neliktų tarpo tarp jo ir 

piltuvėlio. Pilkite į piltuvėlį vandenį ( 

Pamąstymui. Kodėl vanduo lieka piltuvėlyje ir nenuteka į butelį?.  

„Tuščias" butelis yra sklidinas oro. Oras uţpildo butelį ir neleidţia 

vidun patekti vandeniui. 

2. Nuo butelio kaklelio pašalinkite  lipnią juostelę.  

Pamąstymui. Kodėl vanduo tekės į butelį?  Kadangi oras pro tarpelį 

tarp butelio kaklelio ir piltuvėlio išeis.  
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Traukiu – stumiu 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Auklėtoja metodininkė Gitana Balčiuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės:  

skirtingo dydţio magnetai, smėlis ar medţio droţlės, sąvarţėlės. 

 

Eiga:  

Pripilomas indas smėlio ar medţio droţlių, juose slepiamos 

įvairaus dydţio sąvarţėlės. Įvairaus dydţio magnetų pagalba, sąvarţėlės 

,,ţvejojamos”.   

Turime du magnetus: naudojant priešingą magnetų polių, 

atliekamas atvirkštinis veiksmas – vienas magnetas stumia  kitą magnetą.  

Vienas magnetas padedamas ant stalo, kitas lygiagrečiai po stalu. 

Traukiant po stalu esantį magnetą viršutinis slysta stalo paviršiumi.  
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Šviesos šešėliai 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Auklėtoja metodininkė Danguolė Simanauskienė 

 

 

Priemonės: proţektorius, nuleista ţaliuzė (ekranas), veidrodinis kamuolys, 

iš putos snaigė,  skrybelė su blizgučiu 

 

Eiga. Pradţioje paklausiame vaikų, kas yra šešėlis. Ką jie apie jį ţino? Ką 

norėtų išsisaiškinti? Paaiškiname, kad šešėlis – tamsos plotas, susidarantis 

daiktui uţstojus šviesą.  

Patalpa pritemdyta, vienintelis šviesos šaltinis – proţektorius. 

 Šviesa sukurianti daiktų šešėlius. Vaikas turintis proţektorių 

vedţioja jį aplinkoje (grupės) ieškodamas daiktų, kurie atspindėtų 

proţektoriaus šviesą. Taip sukuriami šviesos šešėliai. Atradus daiktą į jį 

šviečiant pastebi jo  atspindį kitoje plokštumoje. Pastebime, kad šešėlio 

forma ir dydis priklauso nuo daikto padėties. 

 Paţaiskime spelionę. Nuleista ţaliuzė (ekranas). Vienas 

vaikas sėdi su proţektoriumi uţ ţaliuzės (ar vadinamo ekrano), kitas jį stebi 

kitoje pusėje. Vaikas uţ ekrano proţektorių tai tolina, tai artina. Kitas – 

stebi šviesos srautą sklindantį ekrane. Taip stebimas šviesos srauto 

stiprumas. Arba – vaikas pabando rankomis kurti įvairius siluetus. Kitas 

bando atspėti. Kieno tai siluetas. Po to jie pasikeičia vietomis. Pamąstymui: 

Kas pasikeičia traukiantis atgal? Kas nutinka, kai laikai proţektorių ar 

ranką  labai arti?  
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Tiesioginiai šviesos 
spinduliai ir 
nuožulnieji 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Auklėtoja metodininkė Danguolė Simanauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės:  

 proţektorius,  

balti popieriaus lapai. 

Eiga.  

proţektoriumi statmenai apšvieskite popieriaus lapą. Paskui pakreipkite 

proţektorių taip, kad jo spinduliai apšviestų lapą iš šono. 

Klausimai 

Kodėl laikant proţektorių statmenai popieriui, jis apšviečia maţą 

apskritimą? 

Kodėl proţektorių pakreipus, jis šiek tiek blankiau apšviečia didesnį, 

ovalų plotą? 

Paaiškinimas. Tiek ovalą, tiek apskritimą apšviečia tas pat šviesos šaltinis 

proţektorius. Todėl ovaliame plote pasiskirsto tiek pat šviesos, kiek 

apskritajame. Ovalas yra didesnis, todėl šviesa jame labiau išsisklaido.  
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Lobio ieškojimas 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė" 

Vyresnioji auklėtoja Ingrida Matusevičienė 
 

 

Priemonės:  

magnetai, indas su smėliu,  

įvairūs metaliniai daiktai. 
Darbo eiga: sudėtus metalinius daiktus (sąvarţėles, varţtus, metalines 

sagas) sumaišyti su smėliu. Magneto pagalba ieškoti „lobio“ esančio 

smėlyje. Surastą lobį suskaičiuoti, palyginti kas daugiau surado.  



28 
 

Neištekantis vanduo 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ 

Auklėtojos Vaida Mineikienė ir Rasa Dunskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės:  

stiklinė, vanduo, storas kartonas, dubenėlis (dėl atsargumo). 

Eiga:  

Pripilame į stiklinę vandens, prispaudţiame kartoną prie stiklinės viršaus, 

apverčiame greitu judesiu stiklinę ir atsargiai nuo kartono patraukiame 

ranką. Vanduo iš stiklinės, apvertus ją  neišbėgo, nes kartoną iš apačios 

veikiantis oro slėgis yra didesnis nei vandens slėgis.  
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Žuvytės stiklainyje 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ 

Auklėtojos Sandra Arvasaitienė ir Miglė Janušauskienė 

 

Priemonės: stiklainis, vanduo, šaukštas, soda, actas, razinos. 

 

Eiga: į stiklainį pripilama vandens ir acto (3-1). Įberiamas šaukštas sodos ir 

stebima reakcija – stiklainio turinys suputoja. Tada į indą įmetama sauja 

razinų. Stebima – po kelių akimirkų razinos stiklainyje pradeda kilti ir 

leistis, kaip tikros ţuvys. Aprimus reakcijai razinos pakeičiamos naujomis, 

reakciją galima suţadinti išmaišius nuosėdas.   
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Muilo burbulai 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ 

Vyresn. auklėtoja Nijolė Rimkuvienė 

 

 

 

 

 

 

Priemonės: indas, muilas, vanduo, šiaudeliai. 

 

Eiga: įpilti vandens į indą. Įpilti  skysto muilo ir viską sumaišyti. Su 

šiaudelius vaikai bandė pūsti orą į vandenį. Nuo pučiamo oro vandenyje 

susidarė vienas didelis spalvotas muilo burbulas.  
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Kada sukas popierinė 

„gyvatėlė“? 
 
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ 

Vyresn. auklėtojos – Sandra Arvasaitienė ir  Miglė Janušauskienė 

 

 

 

Priemonės: Iš popieriaus iškirpta ,,popierinė gyvatė“, šilti radiatoriai. 

 

Eiga: iškirpti iš popieriaus ,,gyvatę“, pririšti ilgesnį siūlą.  Prie šilto 

radiatoriaus, ramiai stovint,   ,,gaudom“ nuo radiatoriaus sklindančio šilto 

oro srautus. Nejudanti ,,popierinė gyvatė“ ima suktis ratu.  Nuėjus toliau 

nuo radiatoriaus, ,,popierinė gyvatė“ nesisuka.  
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GAMTOS 

STEBĖJIMŲ 

SRITIS 
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Gyvas paveikslas 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 

Priemonės: 

naturalioj gamtoj rastos sraigės, boruţėlės, lapai, akmenėliai, kankorėţiai. 

Darbo eiga:  

iš naturalių gamtos priemonių sukuriame ,,gyvą paveikslą. Stebėdami 

sraigių išvaizdą, galime sekti laiką, per kurį  jos nukeliauja atitinkamą 

atstumą.Lyginame skirtingų medţių skirtingas lapų formas.   
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Sniego savybės 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 

Priemonės; 

sniegas, Indeliai sniegui, guašas, teptukai vanduo.   

 

Darbo eiga:  

išsiaiškiname sniego savybes, daţome guašu, stebime tirpimą vandenyje ir 

ore, ieškome naujų spalvų.  
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Tirpstantis 

paveikslas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis” 

Auklėtojos Asta Jankūnienė, Aušra Smilgienė 

 

 
 

 

Naudotos priemonės: gamtinė medţiaga, popierius, vanduo, įvairios 

formos. 

 

Darbo eiga: įvairiose formose sukuriami paveikslai, išnešami į lauką ir 

uţpilami vandeniu, kad sušaltų į ledą.  
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Piešimas ant sniego 

 
Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis” 

Auklėtojos Asta Jankūnienė, Aušra Smilgienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudotos priemonės: sniegas (purus, kietas), guašas, akvarelė. 

 

Darbo eiga: grupėje piešiama ant sniego. 
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Kuo virsta sniegas? 

 
Kauno vaikų darželis ,, Raudonkepuraitė“ 

Auklėtoja metodininkė Gitana Balčiuvienė 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės: dubenėlis sniego, šaukštas, ţvakė, degtukai, veidrodis. 

Eiga.  

 Atnešti sniego į patalpą dubenėlyje. Stebėti sniegą. Kas atsitiko? (virto 

vandeniu) 

 Sniegui virtus vandeniu pasemti vandens į šaukštą ir kaitinti virš ţvakės. 

Kas atsitiko? (vanduo pradeda burbuliuoti) 

 Virš šaukšto su verdančiu vandeniu palaikyti veidrodį. Kas atsitiko? ( 

veidrodis apgaruos), šaukšte neliks vandens. 

 Likusį vandenį (ištirpusį sniegą) išnešti į balkoną (lauką). Kas atsitiko?  
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Atrask vabalų 
skirtumus 

 
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“  

Vyresnioji auklėtoja Ingrida Matusevičienė 

 

 

 

Priemonės: tikras ir padarytas voras, padidinimo stiklai. 

Darbo eiga: stebėti ir tyrinėti su padidinimo stiklu,  kuo skiriasi tikras 

voras ir padarytas ţaislinis voras.  
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Ledo nelaisvėje 

 
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Vyresnioji auklėtoja Ingrida Matusevičienė 

 

   

Priemonės: balionai, įvairios smulkios detalės, vanduo. 

Darbo eiga: į tuščią balioną prikišti smulkių detalių ir pripilti vandens, 

balioną padėti lauke ir laukti, kol vanduo esantis balione sušals. Uţšalus 

vandeniui, balioną prakirpti ir apţiūrėti kaip lede uţšalo prikištos detalės.  
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Linksmieji kiaušiniai 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

 

Priemonės: trys plastikiniai indeliai, trys ţali kiaušiniai, druskos trys 

valgomi šaukštai. 

Eiga:  pirmą indelį pripilti vandens ir dėti vieną ţalią kiaušinį (kiaušinis 

nuskęsta),  antrą indelį įpilti vandens ir dėti vieną šaukštą druskos, ištirpinti 

(kiaušinis plaukia). Į trečią indelį pripilti iki pusės vandens, dėti du kupinus 

šaukštus druskos,ištirpinti, įdėti kiaušinį ir dar uţpilti paprasto vandens be 

druskos(kiaušinis lieka per vidurį indelio, priklausomai nuo to kiek įdėta 

druskos).  
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Siurblys 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

Priemonės: plastikinis butelis, dvi lėkštutės, du ţali kiaušiniai. 

Eiga: į lėkštutę įmušame du kiaušinius, suspaudţiam butelį ir įtraukiam 

kiaušinio trynį į butelį. Saugiai pernešam į kitą lėkštutę,  atleidţiam butelį ir 

trynys graţiai iš jo išbėga.  
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Kaip veikia filtras? 

 
Kauno lopšelis-darželis “Žingsnelis” 

Vyresn. auklėtoja. Sandra Arvasaitienė ir auklėtoja Miglė Janušauskienė 

 

Priemonės: filtras (nupjautas butelys, smėlis, 

smulkus ţvyras), vanduo (gautas iš ištirpusių 

ledo gabaliukų), keli indeliai, vanduo, su 

ištirpusiais kalio permanganato grūdeliais. 

Eiga: Į paruoštą filtrą  pilame nešvarų vandenį,  

gautą  iš ištirpusių ledo gabaliukų.  Stebime, 

koks vanduo išbėgs. Išbėgo labai švarus, 

skaidrus vanduo. Buvo įdomu: ar tas pats 

atsitiks, jeigu į filtrą bus pilamas vanduo, su 

ištirpusiais kalio permanganato grūdeliais. 

Pastebėjome, kad išbėgo toks pats ,,murzinas“ 

vanduo.  
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Ar gėlė keičia 
spalvą? 

 
Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ 

Vyresn. Auklėtojos: Genė Vaičiulienė, Dalia Ganusauskienė 

 

 

 

 

 

Priemonės: gėlės, vanduo, mėlynas rašalas. 

 

Eiga: vaikai atnešė baltais ţiedeliais gėles ir pamerkė į vazelę su vandeniu. 

Dalį gėlyčių pamerkė į rašalą. Dienos pabaigoje gėlės, pamerktos į rašalą, 

nusidaţė mėlyna spalva.   
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Vandens iliuzija 

 
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ 

Auklėtoja Lina Jachimavičiūtė 

 

 

 

Priemonės:  

skaidrus indas (butelis, ar stiklinė), vanduo. 

 

Eiga: pripildyti butelį vandeniu; parodyti, kaip vanduo gali keisti raides, 

ţodţius priartinant ir atitolinant vaizdą nuo butelio.  
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MENINĖS 

VEIKLOS 

SRITIS 
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Piešimas pienu 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

Priemonės:  

pienas  

teptukas, popierius, 

lygintuvas.   

 

Darbo eiga: teptuku ant akvarelinio popieriaus piešti įvairius piešinius. 

Palaukti, kol išdţius. Karštu lygintuvu išlyginti. Gausis gelsvos, rudos 

spalvos piešinys.   
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Piešmas putomis 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

Priemonės:  padėkliukas , skutimosi putos,  pagaliukas, valgomieji daţai, 

pipetė, liniuotė, popierius. 

 

Darbo eiga: suplakti skutimosi putas ir pripurkšti ant padėkliuko. Pipete 

uţlašinti turimų spalvų valgomųjų daţų ir pamaišyti su pagaliuku. Dėti 

popieriaus lapą ir prispausti. Atkėlus nubraukti su liniuote.Lieka spalvingas 

ornamentas.   
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Vaivorykštė ant 

pieno 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

 

Priemonės:  dubenėlis pieno , kelių spalvų valgomieji daţai, pipetė , indų 

ploviklis, ausų krapštukas.  

 

Darbo eiga: Į dubenį su pienu pipete įlašinti įvairių spalvų valgomųjų 

daţų. Ausų krapštuką pamirkyti į indų ploviklį ir paliesti ant pieno įlašintų 

daţų vidurį. Išsilies į vaivorykštę.  



49 
 

Piešmas 
natūraliomis 

daržovių, vaisių 
sultimis 

 
Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

Auklėtoja metodininkė Irena Puodžiukaitienė 

 

Priemonės: 

morkos, burokėliai, pomidora, obuoliai, 

sulčiaspaudė, 

piešmo  priemonės.  

 

Darbo eiga:  piešiame ant popieriaus lapo, kurdami įvairių spalvų 

paveikslus.  
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Spalvų liejimas 

 
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ 

Auklėtoja Lina Jachimavičiūtė 

 
Priemonės:  

lėkštė,  

pienas, maistiniai daţai,  

medinis pagaliukas, ar ausų krapštukas, indų 

ploviklis. 

 

Eiga:  

Į lėkštę įpilti pieno, įlašinti keletą maistinių 

daţų spalvų. 
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Spalvų sklaida 

 
Kauno vaikų darželis ,, Raudonkepuraitė” 

Auklėtoja metodininkė Danguolė Simanauskienė  

 

 

Priemonės: indas, akrilo daţai, tualetinio popieriaus ritinėlis, skalbinių 

segtukas. 

 

Eiga: Ornamento (vaivorykštės) kūrimas naudojant įvairių spalvų sklaidą.  

Į indą įpilame vandens, įlašiname skirtingų spavų akrilo daţų. Stebime, 

kaip daţai pasiskirsto vandens paviršiuje, sudarydami  spalvotą plėvelę.  

Tualetinio popieriaus ritinukas skalbinių segtuko pagalba įleidţiamas į indą 

su daţais. Daţai prikimba prie ritinėlio sudarydami spalvotą ornamentą 

(galima atvirukų dekoraciją)   
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Piešimas ledu 

 
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“  

Vyresnioji auklėtoja Ingrida Matusevičienė 

 

 

 

Priemonės: piešimo popierius, akvarelė arba guašas, ledo gabaliukai. 

 

Darbo eiga: piešti ledo gabaliukais su pirštinėmis, prieš tai nubrėţti ar 

uţlašinti spalvotų daţų ant popieriaus lapo.  
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Pajausk spalvą 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė"  

Auklėtoja metodininkė Edita Povilaikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės: daţai,šviesos stalas. 

 

Eiga: prie šviesos stalo siūloma pasirinkti patinkančias spalvas, išbandyti 

jas piešiant  pirštukais, delniukais.  Svarbi vaikų refleksija: ką jaučia, kaip 

patinka veikla , koks stiklas ir t.t.  
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Cukraus dažai 

 
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

Vyresnioji auklėtoja Ingrida Matusevičienė 

 

Priemonės: cukraus gabaliukai, guašas, medinės lazdelės, vanduo, lėkštė. 

 

Darbo eiga: ant cukraus gabaliukų uţlašinti guašo, įpilti vandens ir stebėti 

kaip tirpsta cukrus. Su atsiradusiu skysčiu piešti su lazdelėmis lėkštėje.  
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Spalvų laboratorija 

 
Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė"  

Auklėtoja metodininkė Edita Povilaikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės: jogurto indeliai, pipetės 

Eiga. Daţų (guašo, akvarelės) maišymas indeliuose, ruošant spalvą ir 

piešimas su pipetėmis lape. 

Siūloma vienkartiniuose indeliuose pasigaminti stebuklingo ryškaus 

ir spalvoto vandens. Naudojant pipetes (jomis įtraukiant spalvotą 

vandenį ir purškiant) kurti naujas spalvas, paveikslus.  
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Atrandu spalvas 

 
Kauno lopšelis – darželis ,,Žemyna“ 

Vyresnioji auklėtoja Ilona Kairienė 

 

 

 

Priemonės:  
guašas,  

veidrodis,  

pipetė. 

 

Eiga: raudona, mėlyna, 

geltona yra pagrindinės daţų 

spalvos. Tačiau jas maišant 

galima „atrasti“ kitas spalvas 

– ţalią, violetinę... Vaikams 

patinka maišyti spalvas, tapyti 

pirštais, tyrinėti. Vaikai 

dţiaugiasi, kai jiems veikiant, 

ţaidţiant su spalvomis, 

„gimsta“ nauja spalva 
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Siūlo atspaudai 

  
Kauno lopšelis – darželis ,,Žemyna“ 

Vyresnioji auklėtoja Ilona Kairienė 

 

 

Priemonės:  

popieriaus lapas, guašas, teptukas, 

siūlai. 

 

Eiga:  

Vaikai pasiima popieriaus lapą, ant jo 

pasideda siūlą ir daţo įvairiomis 

spalvomis ( galima ir viena spalva). Nudaţę siūlą jį deda į sulenktą 

popieriaus lapą,  lapą prispaudţia ranka ir traukia siūlą. Traukiamas siūlas 

palieka įvairiausius raštus (lengviau, jei draugas palaiko prispaudęs 

popieriaus lapą, o vaikas traukia siūlą). Atvertę lapą vaikai pamato piešinį. 

Vaikai patiria daug dţiaugsmo matydami, kokios figūros nupieštos.  
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Piešimas citrinos 
sultimis 

 
Kauno lopšelis – darželis ,,Žemyna“ 

Vyresnioji auklėtoja Vijoleta Barauskienė 

 

 

Priemonės:  

popieriaus lapas,  

teptukas, citrinos sultys,  

ţvakė. 
 

Eiga:  

pamirkyti teptuką citrinos sultyse ir ant lapo piešti piešinį. Vėliau pakaitinti 

piešinį virš ţvakės liepsnos (ar įkaitusios elektrinės plytelės). Piešinys 

išryškėja. Vaikai pamato, kad ten kur piešta su citrinos sultimis piešinys 

kitoks: popierius tose vietose greičiau paruduoja...  
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Šokančios spalvos 

 
Kauno lopšelis–darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

 

Priemonės:  

pienas,  

maistiniai daţai,  

indų ploviklis. 

 

Eiga:  

į pieną įlašiname įvairių spalvų daţų ir ant jų uţlašiname indų ploviklio. 

Spalvos pradeda ,,šokti“- kuo daugiau pilame ploviklio, tuo daugiau 

spalvos ,,šoka“.  
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Stebuklingos spalvos 

 
Kauno lopšelis–darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

Priemonės: stiklinės su vandeniu, maistiniai daţai, popierinis rankšluostis. 

Eiga:  

4 stiklinėse vandenį nudaţom pasirinktos spalvos daţais. Dvi stiklines 

paliekam su nedaţytu vandeniu. Įmerkiam popierinius rankšluosčius ir 

stebim kaip po keleto valandų pasikeičia nedaţytas vanduo  stiklinėse, o 

popierinis rankšluostis – nusidaţo.  
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Spalvoti burbulai 

 
Kauno lopšelis–darželis „Žiedelis“ 

Auklėtoja metodininkė Vaida Daugirdė 

 

Priemonės:  

vienkartiniai indeliai, ] 

actas,  

soda, maistiniai daţai. 

 

Eiga:  

į vienkartinius indelius įpilame 

acto, jį nudaţome įvairiom 

spalvom ir dedame po šaukštelį 

sodos. Kai  nustoja burbuliuot ir 

vėl dedame sodos.  
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Piešimas stiklo 
kamuoliukais 

 

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“  

auklėtoja Kristina Stasikonienė 

 

Priemonės:  

baltas popieriaus lapas,  

guašas,  

stiklo kamuoliukai,  

kartoninė dėţutė. 

 

Eiga:  

popieriaus lapus dedame į dėţutes, pilame nedideliais kiekiais daţus, 

dedame stiklo kamuoliukus ir ridendami piešiame.  
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Kaip liejasi guašas  
ant drėgno lapo  

 

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“  

Auklėtoja Natlija Zaiceva 

 

 

Priemonės: Vanduo, vonelė, popierius, guašas, teptukai. 

 

Eiga: Vandens  vonelėje sudrėkiname  popieriaus lapus. Ištraukę juos, 

teptukais su guašu, dedame taškus. Imame  naujus lapus,  suglamţome ir , 

sudrėkiname  vonelėje. Ant šlapių suglamţytų lapų vėl dedame  guašo 

taškus, bandydami lieti spalvas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XbtI_PaTSZ8 

 TV laida ,,Linksmoji knyga“, 2014 

 Annette Utz- Jorg Martin. Įdomieji bandymai - 1999 

 Hans Jurgen Press. Ţaisdami mokomės - 2000 

 Muriel Mandel. Orų prognozės. Eksperimentai paprastomis 

priemonėmis, - 2002 

 Dr. Rainer Kothe. Gudrių atsakymų knyga. Mokslo įdomybės, Mūsų 

knyga -2003 

 Annette Utz- Jorg Martin. Įdomieji bandymai - 1999 

 Deorgina Andrew ir Kate Knighton. 100 mokslinių eksperimentų, 

Alma littera- 2006  

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2m8KSDBUlO8
https://www.youtube.com/watch?v=RnLXaco9Kz
https://www.youtube.com/watch?v=XbtI_PaTSZ8
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Kauno miesto vaikų lopšelis-darţelis „Aušrinė“ 

Vaikystės pedagogikos centras 

 

VAIKO PATIRTINIS UGDYMAS/IS 

PER ŽAIDIMĄ , EKSPERIMENTUOJANT, 

TYRINĖJANT 

Sudarytojos 

Vaikystės pedagogikos centro, prie Kauno lopšelio-darţelio ,,Aušrinė“  

metodininkė organizatorė 

Danutė Sidarienė 

auklėtoja metodininkė 

Irena Puodţiukaitienė 

 

Spausdino ir maketavo 

KMTKC 

Techninis skyrius 

A.Mickevičiaus g. 2, Kaunas 
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