
 

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,AUŠRINĖ“ 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

 UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „RUDUO SU STEAM“ 

 

  



STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis 

gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. STEAM 

veiklose yra ugdomos visos vaikų kompetencijos, vaikai yra skatinami 

bendradarbiauti, kelti probleminius klausimus, tyrinėti, eksperimentuoti. STEAM 

dažniausiai taikomas mokyklose, tačiau sparčiai šį metodą pedagogai pradeda 

taikyti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiuo projektu norima paskatinti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus dalintis savo patirtimi, taikant STEAM 

ugdymo veiklose. 

Šiame leidinyje yra pateiktos visos projekto dalyvių STEAM veiklos. 

 

 

Projekto organizatorės ir leidinio sudarytojos: 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Linkevičienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Grigonytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas, 2022 



Vilniaus "Vitlio darželis" 

Pavadinimas: Sensoriniai rudens spalvų maišeliai. 

Vaikų amžius: 3-4m. 

Tikslas: ugdyti kūrybiškumą, skatinti gamtos pažinimą, analizuoti spalvų prizmę, lavinti 

smulkiąją motoriką.  

Veiklos aprašas: aptariame rudens spalvų paletę, į užsegamąjį maišelį įpilame pasirinktas 

spalvas, pasigaminame medžio lapo trafaretą (jį priklijuojame prie maišelio). Stumdomaisiais 

pirštų judesiais maišome spalvas, stengiamės užpildyti visą lapo plotą, aptariame kokias 

spalvas pavyko sumaišyti.  

Mokytoja Greta Pangonytė 

 

  

Patarimas veiklos 

papildymui: 

spalvas galima maišyti 

naudojantis šviesos 

stalu. 

 



Lapių lopšelis – darželis. Kauno rajonas 
 

Vaikų amžius - 5m. 

Veiklos pavadinimas: ,,Pažiūrėkime, kas gausis". 

Tikslas - skatinti vaikus aktyviai reiškiant savo mintis, eksperimentuoti gamtine medžiaga 

sujungiant ją su kitomis medžiagomis. 

Vaikai jungė kelias medžiagas (gamtines ir ne tik) ir su pedagogo pagalba sukūrė gyvūnėlį - 

žuviuką, nors pradžioje buvo numatyta išgauti formą ir eksperimentuoti, kas gali pavykti ir į 

ką panašu, kad galima būtų suteikti pavidalą ir pavadinti. 

 

Mokytoja Kristina Vaičiūnienė 

. 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė " 
 

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Žiedynėlis" 3-4 metų vaikai 

Ruduo mums dovanoja neįkainuojamas spalvas ir potyrius, kai už lango ateina lietus mes 

prisimename, kad iš rudens gėrybių galime viską sukurti. Bandėme susikurti rudens karolius, 

sukūrėmė ,,šokančias rankytes ", pabandėme iš gamtinių medžiagų sukurti savo grupės simbolį 

,, Žiedynėlį " ir viską kartu darėme su savo grupės mokytojomis. Labai tikimės, kad pavyko   

parodyti ką dovanoja ,,Dėdė Rudenėlis ".  

 

Mokytojos Agnė Bumblauskaitė ir Dalia Ginkienė 

 

  



Panevėžio Dembavos progimnazijos "Jaunėlių" grupė 
      

Mišri grupė - darželinukai ir priešmokyklinukai 

Grupėje su vaikučiais gaminome ežiuką iš cukinijos. Pirmiausiai subedžiojome ežiuką dantų 

krapštukais. Vaikai suprato, kad spygliukai aštrūs ir kai jų daug prismaigstėme, pasimokėme, 

kad ežiuko spygliukai duria. Tuomet atsargiai įdėjome tarp jų pora mažu morkyčių, burokėlių 

ir pastarnokų atsineštų iš namuose augančių daržų. Susidomėję, ką dar gražaus galime padaryti 

išėjome į mišką. Čia ieškojome įvairių gamtos gėrybių su kuo galėtume papuošti mūsų kūrinį. 

Visi vaikučiai labai susidomėjo procesu ir entuziastingai jame dalyvavo. Pririnkome pilna 

maišą rudens išmargintų lapų, kankorėžių, šermukšnių, smilgų, šakelių, gėlyčių ir kitų rudens 

gėrybių. Grįžę turėjome pilna stalą priemonių tolimesnio ežiuko kūrybai. Tiek daug visko 

buvome pririnkę, kad mūsų ežiukas paskendo tarp lapų ir kitų rudens gėrybių!  Dar papuošėme 

aplinkui savo anksčiau nutapytais akmenukais. Vaikai dirbo komandoje ir puikiai 

bendradarbiavo. Ežiukas gyvena grupėje ir yra kasdien prižiūrimas mažųjų kūrėjų :) 

Mokytoja  Kamilė Adomaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla 

 

Čiauškučių studija 

Šios veiklos metu su ugdytiniais kieme prisirinkome gamtos gėrybių: lapų, gėlių žiedų, 

kaštonų, šakų. Grįžus į studiją  viską bandėme sudėlioti į vieną kompoziciją. 

 

Mokytojos Jurgita Klimašauskienė ir Raminta Žvirblytė  

 

 

 

  



Šiaulių lopšelis - darželis "Pupų pėdas" 

STEAM VEIKLA „VORAS MEZGA PLONĄ TINKLĄ“ 

 

„KIŠKUČIŲ“ GR. 4-5 metai 

VEIKLOS TIKSLAS. Labiau pažinti vorus, sužinoti jų sandarą, išvaizdą ir aptarti jų gyvenimo 

ciklą. 

VEIKLOS APRAŠYMAS. 

Šios veiklos metu vaikai pirmiausia enciklopedijos pagalba ieškojo informacijos apie vorus bei 

kokius tinklus jie geba nunerti. Tada visi kartu susėdę prie televizoriaus stebėjo sulėtintą voro 

procesą, kaip jam sekasi nerti įvairius tinklus. Susirinkę visą informaciją visi vaiki kibo i darbą. 

Patys „nėrė“ tinklą, kirpo vorus ir dekoravo džiovintais medžių lapais. Išėję i lauką ėjome 

ieškoti vorų ir voratinklių. Labai buvo smagu stebėti, kad vaikams pavyko rasti bet vieną vorą 

ir kelis voratinklius. Tyrinėdami per padidinamąjį stiklą ugdytiniai atkreipė dėmesį į kojų ir 

akių skaičių, raižinius ant pilvelio, plaukelius ant kojų. Vaikams veikla paliko įspūdį, o 

pabaigai užakcentavome, kad jų bijoti ir liesti vorų nevalia. 

Vyresnioji mokytoja Dovilė Ušinskienė 

  



Vilniaus lopšelis-darželis "Gelvonėlis" 

"Drugelių" grupė.(1,5-3m.) 

"Musmirytė" iš tualetinio popieriaus ritinėlio ir ausų krapštukų. Laviname smulkiąją motoriką, 

akių - rankos koordinaciją, erdvinį mąstymą.   "Ežiukui“  naudojama gamtinė medžiaga - lapai. 

Parodom vaikams, kad ir lapų ir kita gamtinė medžiaga gali virsti puikiu ežiukų (lavinama 

vaizduotė, ugdomas kūrybiškumas). 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ana Varno ir Veslava Kizelevič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnėlis " 

 

"PELĖDŽIUKŲ " GR. (3-4M) 

Veiklos tema "Spalvotasis ruduo", veiklos metu vaikučiai susipažino su rudeniniais lapais, 

lapų antspaudų pagalba pavyko išgauti pačias gražiausias rudenines spalvas. 

Mokytojos : Karolina Buinauskienė ir Jurgita 

Pilipavičienė 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

aptarti spalvų maišymąsį, 

tyrinėti, kuris lapas 

didžiausias, kuris mažiausias, 

skaičiuoti lapelius. 



Mini darželiai "SMARKUOLIŲ"gr. 

Veiklos tikslas - Supažindinti su medžio sandara ( kamienas, šakos, lapai)  

Mokytoja Vida Maskoliūnienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patarimas veiklos papildymui: 

matuoti medžio kamieno ilgį 

naudojantis liniuote, 

pėdutėmis ar sprindžiais.  

kuris mažiausias, skaičiuoti 

lapelius. 



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pušynėlis" 

Pavadinimas: ,,Linksmoji Raganėlė LULU‘‘ 

Vaikų amžius – 5-6 metai 

Tikslas: Naudojat STEAM sukurti linksmą raganėlę, vaikams suteikiant daug gerų emocijų. 

Veiklos aprašymas: vaikai pasirinkę įvairias priemones, gamtinę medžiagą kūrė ,,Raganėlę 

LULU“. Vaikai patys teikė pasiūlymus ir sumanymus, kokių reikės priemonių. 

Ingrida Šalc, Diana Poklikajevienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



"Linksmučių" studija 

"Rudens mozaika" 

vaikai prisiminė medžių pavadinimus, bandė įvardinti ant kurio medžio auga gilės, 

kankorėžiai, kaštonai, iš uogyčių vėrė karolius, mokėsi verti siūlą į adatą, porose, iš suneštos 

gamtinės medžiagos, kūrė rudens mozaikas ir pristatė draugams. 

Ernesta Jakelaitienė ir Simona Paliokaitė   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos modulinis darželis IUG 

"Nykštukai" 

Susipažinimas su gamtine medžiaga, jos privalumais ir trūkumais.  

Kalbėdami apie rudenį ir jo dovanotas gėrybes, iš prisirinktos gamtinės medžiagos sukūrėme 

namus. Šį darbelį Iglė pavadino "Mano namai". 

Mokytoja Violeta Juknienė 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

suskaičiuoti kiek ir kokių gamtos 

gėrybių prireikė šiam paveikslui 

sukurti. 

kuris mažiausias, skaičiuoti 

lapelius. 



Kėdainių Alternatyviojo Ugdymo Centras 

lopšelis-darželis "Laimingi vaikai" 

 

Temos "Diena be automobilio" rudeniška STEAM veikla. Iš daržovių vaikai konstravo 

automobilius. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Lina Šakočiūtė – Kurauskienė 

 

 

 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

pamėginti sukonstruoti šiems 

automobiliams kelius ar 

garažus. Galima skaičiuoti kiek 

ratų turi agurkų ar morkų 

automobiliukai. 

kuris mažiausias, skaičiuoti 

lapelius. 



Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ 

 

„Nykštukų“ gr. vaikai 4 – 5 m. 

Mokytojos: Virginija Meilutienė ir Karina Peikštenytė-Bacevičė 

Tikslas – lavinti smulkiąją motoriką, skatinti kūrybiškumą. Atėjus rudeniui gamta nusidažo 

įvairiausiomis spalvomis, kurių nevalia praleisti! Pažintį su rudenėliu pradedame nuo 

pasivaikščiojimo po mišką, parką, darželio teritoriją. Tuomet su vaikais pakalbame apie 

medžius, supažindiname/primename jų pavadinimus, pasakome, kodėl medžiai keičia spalvas. 

Surinktus lapus pakanka aptepti guašu, stipriai prispausti prie balto ar kitos spalvos popieriaus 

lapo. Ši technika tinka įvairaus amžiaus vaikams. 

 

Vaikai iš kaštonų ir gilių dėliojo savo vardo raides. Tikslas – prisiminti raides. Vaikai bandė 

prisiminti, kaip atrodo raidės, jas atkartoti „rašant“ kaštonais ar gilėmis. Mokymasis vaikams 

buvo įdomus, nes buvo pasitelkti netradiciniai metodai, kurie moko vaikus ne tik kalbos, tačiau 

ugdo pažintinius gebėjimus. Dėliojant raides iš kaštonų ir gilių, vaikams susiformuoja grafinis 

raidės vaizdas. Kai vaikas neblogai skaičiuoja, galima jo paprašyti suskaičiuoti, kiek kaštonų 

turi viena raidė, o kiek – kita. Kuri raidė turi jų daugiau? 

 

 



Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 

 

Veiklos pavadinimas: 

,,Ką slepia ruduo" 

Veiklos tikslas ir aprašymas 

Skatinti stebint ir pažįstant gamtą rinkti medžių ir krūmų lapus bei kitą gamtinę medžiagą, 

įtvirtinti žinias apie rudens požymius. Kurti dailės darbelius iš susirinktos gamtinės medžiagos 

ugdyti kūrybiškumą pasitelkiant STEAM veiklas. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, išmokti dirbti 

grupėse, lavinti mokinių kūrybiškumą. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Makarė 

 

 

  



 

 

  



Alytaus lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ 

Čeža lapai šu- šu- šu 

Tikslas- pažinti aplinkoje esančius reiškinius, patirti pažinimo džiaugsmą, atradimais dalintis 

su kitais. 

Dailės darbeliai: 

- Taip gimsta medžių pėdsakai. 

- Berželiai svyruonėliai. 

- Spalvinam kitaip. 

Nesudėtingi eksperimentai suteikė vaikams daug malonumo: 

- Sausa- šlapia. Ar lapas skęsta? 

- Daug ar mažai, kaip suskaičiuoti? 

Tyrinėdami ir eksperimentuodami lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, akies, 

rankos koordinaciją, ugdosi smalsumą, kaupia patirtį. 

Mokytoja Odeta Pupštienė 

  



Kauno sanatorinis lopšelis - darželis "Pušynėlis" 

 

Pavadinimas: "Sveikas, rudenėli" 

Vaikų amžius: 4-5 m. 

Tikslas: pastebėti ir aptarti gamtos pokytį. 

Trumpas aprašymas: iš darželio aplinkoje rastų rudens gėrybių vaikai dėliojo įvairius objektus: 

grybus, širdeles. Rastus lapus sumanė nuspalvinti su kreidelėmis, kad išryškintų lapų gysleles, 

su draugais ir grupės auklėtojomis džiaugėsi rezultatais. Taip pat nukritusius medžių lapus 

paslėpė po baltu lapu ir spalvino ant viršaus kreidele, kol atrado paslėpto lapo kontūrus. 

 

Mokytojos Indrė Bakienė ir Samanta Kondrotaitė 

  



Kauno raj. Raudondvario lopšelis-darželis ,,Vyturėlis'' 

 

,,Voveriukų'' grupės ugdytiniai (4-5m). 

 

STEAM EKSPERIMENTAS "RUDENĖLIO KRAITELĖ" 

Eksperimento eiga: pripilti indą vandens. Spėti, kurie vaisiai. daržovės ar kitos rudens 

gėrybės(kaštonai, gilės, kankorėžiai)  vandenyje plūduriuos, o kurie nuskęs. Vaisius ir 

daržoves dėti po vieną. Aptarti, kas plūduriuoja, o kas skęsta ir kodėl. 

KAS ATSITINKA? Įvairių vaisių ir daržovių svoris skirtingas. Be to, vieni iš jų yra 

pilnaviduriai, o kiti tuščiaviduriai. Visa tai lemia, ar jie vandenyje skęsta, ar plūduriuoja. 

 

Mokytoja Ramunė Gaidelionienė 

Mok. Padėjėja Laimutė Pempienė 

 

  



Kauno Bernardo  Brazdžionio mokykla 

Lopšelio Rudnosiuko studija 

 

Su mažaisiais tyrinėjome rudens požymius. Ir pasirinkome vaisių ir daržovių temą. Tikslas: 

susipažinti su pasirinktomis daržovėmis ir vaisiais juos liečiant, matant, ragaujant, uostant, 

grupuojant ir štampuojant. Pirmiausia apžiūrėjome, lietėme, stebėjome ir lyginome pasirinktas 

daržoves įvardindami jų spalvą, pavadinimą bei formą. Tada keliavome prie steam staliuko, 

kur kūrėme vaisių ir daržovių antspaudus (prieš tai dar perpjovus stebėjome, kas yra viduje, 

kokia ten spalva ir uostėme).  

Na o tas dalis, kurios liko nepanaudotos dar ir paragavome.  

Mokytoja Gintarė Petrylienė 

  



Buivydiškių pagrindinė mokykla 

“SAULYTĖS NUDAŽYTAS LAPAS”  

Vaikai ilgai ruošėsi: rinko rudeninius lapus, susipažino su pupelių, žirnių, kruopų savybėmis, 

susipažino su sąvokomis “aplikacija”, “kompozicija” ir tt., vėliau paruoštus iš anksto lapų 

trafaretus iš kartono aplipdė plastilinu ir sukūrė rudeninę atmosferą  papuošė lapus pupelėmis 

ir žirniais pagal savo sumanymą. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Valentina Kot-osipian 

  



Raseinių r. Ariogalos lopšelis -darželis 

Pokalbis apie rudenį, jos išaugintas gėrybes, pagarbą gamtai. Turimų priemonių ir daržovių 

pagalba kūrėme rudeninę kompoziciją, pasidžiaugdami ir tyrinėdami rudens gėrybes. 

Ragavom,  rūšiavom, mokinomės kaip reikia saugiai naudotis aštriu įrankiu, į pagalbą 

pasikvietėme Kimochi personažus. 

Jūratė Viganauskienė 

 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

kadangi atkeliavo ir Kimochi 

personažai, galima pamėginti sudėlioti 

emocijas iš daržovių ir suskaičiuoti kiek 

ir kokių daržovių prireikė tam tikrai 

emocijai. 

kuris mažiausias, skaičiuoti lapelius. 



Vilniaus m. v/d ,,Medynėlis" 

 

,,Rudens medžiai" 

4m.vaikai 

Tikslas: įtvirtinti vaizdinius apie medžio sandarą, supažindinti rudeninių medžių, krūmų 

lapais, vaisiais ir sėklomis. 

Vaikai iš pačių surinktų darželio teritorijoje ir pedagogo atneštų lapų, uogų, sėklų kūrė 

medžius. 

Mokytoja Loreta Kazlauskienė 

  



Raudondvario l/d ,,Vyturėlis" 

Veiklos pavadinimas – „Meno kūrinys maišelyje“ 

Vaikų amžius – 3 m. 

Veiklos tikslas – sukurti rudeninį meno kūrinį. 

Veiklos aprašymas. Reikės: gamtinių medžiagų (lapų, gėlių, šakelių, spyglių ir pan.), užsegamo 

plastikinio maišelio, skaidrios plaukų želės. Lauke vaikai prisirinko įvairių gėlių, lapų, žolelių, 

šakelių, spyglių. Juos sudėjo į užsegamą maišelį. Į maišelį patys dėjo plaukų želės ir užsegė. 

Atsargiai minkydami maišelį sumaišė žele su surinktomis gamtinėmis medžiagomis. Augalai 

susimaišę su skaidria žele virto puikiais meno kūriniais. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jotautienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" 

 

Naudodami antrines žaliavas, sukūrė ąžuolą. Įtvirtino medžio dalis (kamienas, šakos, lapai). 

Mokytoja Danutė Bendikienė 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

skaičiuoti kiek prireikė antrinių 

žaliavų medžiui sukonstruoti, 

matuoti medžio kamieno ir šakų 

ilgius, lyginti juos. 



Kauno lopšelis - darželis "VYTURĖLIS" 

 

Veiklos pavadinimas "Pasaulis pro žiūronus". 

Vaikų amžius: 5 - 6 metai (priešmokyklinė "Pelėdos" klasė). 

 

Veiklos tikslas  - skatinti vaikų domėjimąsi gamta bei tyrinėti jos aplinką. 

 

Vaikai veiklos metu savo pasigamintais žiūronais stebėjo lauko aplinką bei joje ieškojo rudens 

gamtos detalių (akmens, žolės, lapo, kaštono, slieko ir pan.). Rastą daiktą turėjo pasižymėti 

užduočių lapuose bei vėliau skaičiuoti, lyginti, ko daugiausiai ir mažiausiai pavyko rasti. 

Mokytoja Aušra Galvydytė 

  



Kauno lopšelis- darželis "Rokutis" 

 

"Smalsučių" grupės 5metų ugdytiniai. 

Kadangi buvo sausa, o grybų nei pėdsako miške, susipažinę su grybais, atlikę užduotėles, 

nusprendėme patys darželyje "užveisti" grybų. 

Mokytojos Vilma Austrevičienė ir Daiva Stanionienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Neveronių lopšelis-darželis 

 

STEAM veikla įtraukiant gamtines ir antrines medžiagas 

Grupė ir vaikų amžius Neveronių lopšelio-darželio „Pelėdžiukų grupė. Amžius: 3-4m.  

Tikslas - organizuojant STEAM veiklą įtraukti gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas 

Trumpas aprašymas: 

Vaikai veiklos metu iš kartoninės kiaušinių dėžės kūrė grybus. Lauke pririnkę lapų tyrinėjo jų 

spalvas, dydžius ir formas. Iš šių medžiagų sukūrė mišką. 

Mokytoja Monika Praškevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas" 

 

Mokytojos 

Jurgita Valiuškevičiūtė  

Jovita Valiuškevičiūtė 

 

Kelias dienas rinkome įvairias miško 

medžiagas lauke. Kadangi basomis kojomis 

lakstyti nebegalime, grupėje basomis 

keliaujame per miško paklodę. 

Vaikų amžius 3-4 metai. 

Tikslas – pažinti rudeninę gamtą, jos 

teikiamus turtus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gamta mums teikia daugybę dovanų. Su 

vaikais nusprendėme, kad rudeninius 

portretus piešime su pačių pasigamintais 

teptukais iš eglišakių. 

Vaikų amžius 3-4 metai. 

Tikslas – suteikti galimybę konstruoti 

įvairiomis medžiagomis, patirti naujus 

potyrius. 

 



Lauko aplinkoje nusprendemė, kad galime išgauti medžio 

atspaudus ant trinkelių naudodami vandenį ir purkštuką. 

Rezultatas vaikus labai nustebino. 

Vaikų amžius 3-4 metai. 

Tikslas – išgauti lapo atspaudą naudojant alternatyvias 

priemones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapų krūvoje vaikai su pincetu ieškojo akmenėlių. Juos 

suradę pamatė, kad ant akmenukų yra skaičiai. Tad tęsėme 

draugystę su skaičiais ir rudeniniais medžių lapais. 

Vaikų amžius 3-4 metai. 

Tikslas – ugdyti matematinius gebėjimus pasitelkiant 

įvairias ir netradicines priemones.  

  



Kėdainių  lopšelis - darželis ,,Pasaka" 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimantė Stašelytė 

Mandala iš gamtinės medžiagos 

Vaikai (3 m.) su mokytoja kūrė mandalą iš įvairiausios gamtinės medžiagos. Turėjome uogų, 

kaštonų, gilių, lapų, kankorėžių ir išradingai, kūrybiškai sukūrėme nuostabią mandalą. Tikslas 

– kuo arčiau vaikus supažindinti su rudeniu, jo grožiu, teikiamomis gėrybėmis. Svarbu, kad 

vaikai suprastų, koks dosnus gali būti ruduo: gamtine medžiaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

tyrinėti gamtinę medžiagą, aptarti 

rudens ir mandalos spalvas atlikti 

bandymą ,,Skęsta ar plūduriuoja?“. 

 



Kauno r. Domeikavos privatus darželis ,,Pipirai” 

 

Mokytoja Audronė Vitkutė 

,,Rudeninių lapų antspaudai” (4-5 m. vaikai) 

Vaikai rinko rudeninius lapus, aptarė jų formas, dydžius, įvardino kokio augalo lapai. Vaikai 

tyrinėdami lapus juos dažė guašu išgaudami jų antspaudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Panevėžio r. Ramygalos l-d  ,, Gandriukas" 

 

Veiklos tema: ,, Ežiukai". 

Veiklos tikslas: susikurti ežiuką, naudojant pačių 

surinktą gamtinę medžiagą. 

Vaikai pasivaikščiojimo metu prisirinko gamtinės 

medžiagos. Ją apžiūrėjo, tyrinėjo, o po to ant ežiuko 

trafareto priklijuotas dvipusės juostelės lipdė ežiukui 

,,spygliukus". 

Mokytoja Vilma Vienažinienė 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

pamėginti sukonstruoti ežiukams 

namelius, naudojant gamtinę medžiagą 

arba grupėje esančias kaladėles. 



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rasa“ 

 

Tikslas - atrasti gamtinę aplinką - tyrinėti, stebėti, pažinti kuo daugiau natūralių gamtinių 

medžiagų, skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, lavinti vaikų kūrybiškumą ir plėsti 

vaizduotės ribas. 

Geometrinės figūros iš topolio lapų, puokštė iš džiovintų gėlių ir lapų, voriukai iš brokolių 

kopūstų, rudeniškas vainikas, juostos su džiovintomis gėlėmis. Komandiniai grupės darbai.  

Mokytojos Daiva Ratkevičienė ir Rita Kiaulevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šiaulių lopšelis-darželis "Gluosnis" 

 

Tema: „Rudeninių lapų šurmuly“ , 4-5m. 

Tikslas – pasidžiaugti gamta ir iš naujo pamatyti joje slypintį grožį. 

Ruduo – tai nuostabus metas, lapų kritimas – tarsi tikras rudens šokis kuris kviečia atrasti, kurti, 

kai kiekvienas medžio lapelis yra tarsi gražiausia gėlė. Vaikai veiklos metu skaičiavo medžius, 

prisiminė jų pavadinimus, kokius vaisius nokina, bandė išmatuoti kamienų storį. 

Atliko darbelį lapų štampavimas.  

Mokytoja Dalia Terleckienė 

 

  



Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla Tiltagalių skyrius 

 

Vaikai žaisdami kieme sugalvojo eiti ieškoti lobio– nukritusių medžio lapų ( kurių darželio 

teritorijoje yra labai mažai). Suradę po keletą lapų vaikai skaičiavo kas kiek lapų rado, ieškojo 

kas turi didžiausią lapą, o kas mažiausią. Vėliau vaikai sugalvojo kieme esančius kelmus 

papuošti lapais ir pagaminti didelį tortą rudeliui. Veikla skatino vaikus tyrinėti aplinką, 

skaičiuoti, lyginti ir bendradarbiauti tarpusavyje puošiant ,,tortą“. 

Mokytojos Irma Arnašienė ir Lora Stasiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vilniaus lopšelis - darželis "Vandenis" 

 

Veiklos tikslas – tyrinėti kokius pėdsakus gali palikti mūsų gamtoje surasti rudens 

lobiai. 

Parsinešę iš miško gamtos gėrybių jas išsamiai tyrinėjome kokios formos, dydžio jos yra. 

Pasidarę iš molio takelius, bandėme sukurti jų antspaudus. 

Gaunamas rezultatas džiugino vaikus. 

Mokytojos Dovilė Laimikienė ir Božena Navikienė. 

  



Šiaulių lopšelis-darželis "Žirniukas" 

 

Veiklos tikslas: stebėti medžius, susipažinti, tyrinėti medžio dalis, gamtinę medžiagą, 

ieškoti atsakymų į probleminius klausimus, daryti išvadas, skatinti kūrybiškumą, 

eksperimentuoti, kurti medžius, ežiuką. 

Medžiaga veiklai: mokomieji filmukai “Lietuvos medžiai”, “Medžiai”, paveikslėliai 

su medžiais, gamtinė medžiaga: kaštonai, gilės, šakų pagaliukai, pušų, eglių 

kankorėžiai, šermukšnio uogos. 

Veiklos eiga: 

1. Vaikai žiūrėjo mokomąjį filmuką apie Lietuvos medžius ir susipažino su jais: 

beržu, klevu, ąžuolu, liepa, kaštonu, egle, pušimi. 

2. Diskusija, kas yra medis? (augalas su kamienu ir šakų vainiku), kuo skiriasi, 

kuo panašūs medžiai? 

3. Susipažinimas su medžio dalimis: šaknys, kamienas, šakos, lapai ar spygliai. 

4. Didaktinis žaidimas “Kas kam?”, - tyrinėjo gamtinę medžiagą ir turėjo 

pasakyti, kokiam medžiui tai priklauso (kaštonas, gilės, kankorėžiai, lapai, 

šermukšnio uogos). 

5. Medžių kūrimas iš gamtinės medžiagos. 

6. Ežiuko kūrimas iš kankorėžių. 

7. Veiklos įsivertinimas: pokalbis, kaip sekėsi , ar buvo lengva, ar sunku ( medžių 

kūrimas vyko lauke_. 

8. Savęs įsivertinimas trys veidukai: raudonas, geltonas, žalias. 

 

Mokytoja Jūratė Švabienė 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras 

 

Vaikai susipažino su rudeniškomis lapų spalvomis, juos skaičiavo, rūšiavo pagal dydį, spalvą. 

Tyrinėdami lapus, nusprendė pagaminti skėtį, nes lapai nepraleidžia lietaus. 

Mokytoja Jolita Riaubė 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Bitutė“ 

 

Pirmoji veikla ,,saldumynų darymas” iš sveikų riešutų, sėklų, medaus.  

Antroji veikla ,,rudens gėrybių konservavimas” vaikai pjaustė ir konservavo į stiklainius 

rudenines gėrybes.  

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos - Deimantė Nostienė ir Audronė Glotovienė.  

 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ 

 

VEIKLOS PAVADINIMAS: „PELYTĖS LUKOS NAMELIS“ 

VEIKLOS TIKSLAS: Supažindinti su miško, sodo, daržo rudens gėrybėmis pasitelkiant 

STEAM. 

VEIKLOS APRAŠAS: Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ specialiųjų poreikių grupė 

Sugalvojome padaryti pelytei Lukai namus. Iš kartoninės dėžės padarėme urvelį po didelio 

medžio šaknimis, kurį nuspalvinome vaikų pasirinktomis spalvomis. Duris padarėme iš ledų 

pagaliukų, juos suklijavome ant kartono ir nuspalvinome. Iš tualetinio popieriaus iškirpome 

statines laikyti įvairias gėrybes, takelį sudėliojome iš jūros akmenukų. Vaikai atnešė į grupę 

įvairių miško sodo, daržo gėrybes, didžiulį klevo lapą ir kaštonus, kuriuos radome darželio 

kieme. Aptarėme ir nusakėme spalvas, suskaičiavome, suvėrėme ant siūlo uogas ir obuoliukus 

sudėjome į pelytės urvelį. Šis puikus vaikų inicijuotas darbelis puošia mūsų „Geniukų“ grupę. 

Mokytojai: Inga Barsevičienė, Jurgita Jurčienė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų 

skyriaus IUG 

1. Kaštonų bokštas. (3m.-4m.)Pastatyti kuo aukštesnį statinį panaudojant kuo daugiau 

diskų ir kaštonų, dedant juos paeiliui vienas ant kito. 

Tikslas: skatinti samprotauti bei daryti išvadas. 

Trumpas veiklos aprašymas: uždėję diską vaikai vis įsitikindavo, ar statinys tvirtai 

stovi. Statiniui nukritus, ieškojo kitų sprendimų. Kiekvienas dalinosi patirtimi, ką darė, 

norėdamas pastatyti kuo tvirtesnį ir aukštesnį bokštą. 

 

Vyr. mokytoja Alma Lučinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



1. Rudeninis medis. Panaudojant gamtines medžiagas, sukurti rudeninį medį. 

Tikslas: Skatinti kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, ugdyti norą domėtis gamta, 

jos gėrybėmis. 

Veiklos aprašymas: Vaikai stebėjo kieme augantį medį, tyrinėjo jį aptarė rudens 

požymius. Grįžę į grupę, dėliojo  tyrinėtą medį, panaudodami turimą gamtinę medžiagą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė'' 

 

Vieną dieną, vaikai, darželio kieme pririnko daug kaštonų ir kitą rytą, pirmieji du vaikai 

sugalvojo patyrinėti kūną, apdėliojant jį kaštonais. Įvardino įvairias kūno dalis. Veikla įdomi 

ir naudinga. 

Mokytoja Agnė Tirvaitė 

 

 

 

 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis “Eglutė” 

 

Veiklos pavadinimas: Rudenėlis 

Vaikų amžius: 3-4 metai. 

Tikslas: Siekti, kad vaikas suprastų vieną iš rudens požymių. 

Veiklos aprašymas: sukarpyti juosteles, lapelius suklijuoti vaizduojant lapų kritimą nuo 

medžio. Atliktas bandymas „Kuris medžio lapas nusileis pirmas?“ Vaikai sužinojo, jog pirmas 

nusileido didelis lapas, nes jis yra sunkesnis. 

 

Pedagogė Rūta Butrimavičiūtė-Kulikauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šakių raj. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 

,, Rudens gėrybių meno kūriniai-paveikslai''. 

Tikslas. Tyrinėti supančią aplinką, rudens gamtos dovanas, išbandyti įvairią gamtinę medžiagą, 

kuriant darbelius, patirti pažinimo , kūrybos džiaugsmą. 

Darželio lauko aplinkoje rinkome įvairią gamtinę medžiagą, svarstėme ką galime sukurti, 

padaryti. Lauke ant lėkštučių dėliojome paveikslus iš įvairios gamtinės medžiagos. Grupėje 

kūrėme ,,meno kūrinius'' panaudodami plastiliną. 

Mokytoja Audronė Kantautienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šalčininkų lopšelis-darželis "Pasaka" 

Vaikai tyrinėjo gamtines medžiagas, lietė, uostė, pasakojo kaip kvepia ruduo, kūrė stiklainiuose 

pagal savo fantaziją rudens grožius. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Žana Adamait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ 

Tikslas: taikant STEAM idėjas, bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje, suteikti 

galimybę kurti meninius kūrybinius darbelius iš gamtinės medžiagos. 

Vaikų amžius: 4 – 6 metai 

Vaikai iš džiovintų rožės žiedlapių kūrė vieną už kitą gražesnius ežiukus. Žiedlapius skaičiavo, 

derino, klijavo lipalu ant paruošto ežiuko trafareto. Įdomi, nekasdieniška, žaisminga patirtinė 

veikla vyko grupėje ir lauke. Kai ežiukų šeimyna buvo sukurta, keliavome į kiemą ir ieškojome 

jiems namų. Vaikai statė namus iš šakelių, lapų, kitos gamtinės medžiagos ir juose 

apgyvendino ežiukus. Veiklos metu ugdomos ne tik aplinkos pažinimo, skaičiavimo, 

tyrinėjimo sritys, bet lygiagrečiai ugdyta sakytinė bei rašytinė kalba, nes vaikai daug kalbėjo, 

pasakojo, meninė raiška, vaikų iniciatyvumas ir atkaklumas, mokėjimas spręsti problemas bei 

bendradarbiavimo su bendraamžiais situacijos. 

Mokytojos Violeta Pupeikienė ir Rimantė Kazlauskienė 

  



Ramygalos lopšelis - darželis "Gandriukas", Panevėžio raj. 

 

Veiklos pavadinimas: „Šukuosena mamai“ 

Vaikų amžius: 5-6 m. 

Veiklos tikslas: vystyti vaikų kūrybiškumą, fantaziją. 

Veiklos aprašymas: Vaikai ant pasirinkto veido trafareto kūrė įvairias šukuosenas. Pagal savo 

sumanymą vieni lapus glamžė, kiti – trupino, o treti – klijavo juos tokius kokie yra. 

Mokytojos: Kristina Stankevičienė ir Laimutė 

Rasalskienė 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

tyrinėti medžių lapus – juos matuoti, 

lyginti kuris plačiausias, kuris 

trumpiausias ar ilgiausias. 



Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ 

Veiklos pavadinimas: „Surink rudenį“ 

Vaikų amžius: 3-4m. 

Veiklos tikslas: lavinti orientavimą(si) erdvėje bei saugaus judėjimo įgūdžius. Tyrinėti, veikti, 

jausti aplinką. 

Išvykos metu ugdytiniai tyrinėjo, „gaudė“ rūką. Stebėjo skruzdžių gyvenimą, bandė jas 

skaičiuoti. Žaidė su spalvotais lapais, rūšiavo juos pagal dydį, spalvą. Stebėjo, kuris lapas ilgiau 

„skrenda“. 

Mokytojos: Laura Nikolajeva, Ingrida 

Januškevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarimas veiklos papildymui: 

grįžus į grupę pamėginti patiems 

pastatyti skruzdėlyną, panaudojant 

išvykos metu surinktas miško 

gėrybes. 

trumpiausias ar ilgiausias 



Šilalės raj. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, 

 ikimokyklinio ugdymo grupė 

 

2-3 metų vaikai. 

IU mokytojos: Rasita Damulienė ir Simona Jonikienė 

STEAM veikla- ,,Rudeninis paveikslas" 

Ant paruošto rėmelio su lipnia juosta vaikai klijavo pasirinktas gamtines medžiagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, 

ikimokyklinis ugdymas 

 

Veiklos pavadinimas: "Medžiai rudenį". 

Vaikų amžius: 4-5 metai. 

Veiklos tikslas: supažindinti su rudeninių medžių 

požymiais. 

Veiklos aprašymas: pririnkus su tėveliais įvairių 

medžių šakelių ir lapų, jas atsineša į grupę. Aptarus 

rudeninių medžių požymius, vaikai laužo medžių 

šakeles, lygina jų ilgius ir klijuoja ant lapo. Suklijavus 

medžių kamienus, renkasi rudeninius lapus, aptaria 

spalvas ir formas bei dydžius ir taip pat klijuoja. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida 

Sakalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras", ,,Varpelio" skyrius 

Vaikų amžius 5 -6 m. 

Veiklos pavadinimas Pažįstu, klausau, 

tyrinėju. 

Veiklos tikslas Susipažinti su įvairia gamtine 

medžiaga, atliekat įvairias STEAM veiklas. 

Veiklos aprašymas Vaikai iš įvairios gamtinės 

medžiagos, pasirinkdami įvairią rudens 

tematiką dėliojo įvairius kūrybinius darbelius, 

skaičius, savo vardo pirmąją raidę. 

Pedagogė Laura Paškevičienė 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių lopšelis - darželis ,,Pelėdžiukas“ 

 

 „Smalsučių“ grupės vaikai (4 – 5 metai), kartu su pedagoge 

Rima, susipažino su grybais, nes ruduo – grybų metas.  

Tikslas: išsiaiškinti, kur jie auga, kaip vadinasi, kuo panašūs 

ir kuo skiriasi, kokias dalis turi. STEAM veiklos metu, 

ieškojo vienodų grybų, juos skaičiavo. Iš gamtinės 

medžiagos (lapų, kankorėžių, kaštonų, akmenukų, moliūgų ir 

kukurūzų sėklų,), vaikai kūrė grybus (ant paruoštų grybų 

trafaretų), atliko dailės darbelį - aplikaciją. Panaudojome 

svarainių sėklas, pieštukų drožles, popierių, klijus. 

Mokytoja Rima Petreikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" 

 

Darbo pavadinimas - „Miško takeliu“  

Tikslas – aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, kūrybiškumo ugdymas.  

Vaikų amžius – 4-5m.  

Veiklos aprašymas – ugdytiniai aptarė kaip keičiasi gamta šiuo metų laiku, pasivaikščiojimų 

metu, stebėjo rudenėjančios gamtos požymius, rinko gamtinę medžiagą. Parsinešę į grupę 

aptarėme surinktą laimikį, dėliojome pagal spalvas, dydį, rūšį, aiškinomės kodėl krenta lapai ir 

nužydi gėlės ir jau ruošėme džiovinimui, kai vaikai nejučia nusprendė, kad jų grupėje dar nors 

trumpam turi pasilikti spalvotas ir vis dar gėlytėmis žydintis ruduo. Taip gimė nepaprasto 

grožio kūriniai, kurie sudžiūvę neprarado savo kuklaus grožio ir iškeliavo į namus. 

Pedagogai – Eglė Česnelienė, Rita Bružinskienė 



Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ 

Mūsų darželis - Kretingos l.d. ,,Ąžuoliukas" yra šalia parko ir mes jame praleidžiame daug 

laiko - tyrinėjame gamtą, vabaliukus, mokomės pažinti medžius ir vienas smagesnių darbelių 

buvo ,,Lapų kirmėliukas". Vėrėme lapus, juos pavadinome kokiam medžiui priklauso, ant 

kaštonų piešėme ,,veidukus" /emocijas. 

 

Mokytoja Kristina Kaunienė 

  



Šiaulių lopšelis-darželis "Žilvitis" 

Pabirę kaštonai. 

Lavinami skaičiavimo įgūdžiai, įtvirtinamas išmoktų sąvokų sunkus/-esnis, lengvas/esnis, lygu 

vartojimas.  

Visą savaitę laikėme du kaštonus skirtingomis sąlygomis, vieną - vėsiai, tamsoje, kitą ant 

palangės, savaitės gale aptarėme kas jiems nutiko. Vaikai nusprendė, kad likęs be šilumos ir 

šviesos kaštonas parudavo ir sudžiūvo. O juos pasvėrus nustebome, kad ant saulutės paliktas 

kaštonas svėrė dvigubai daugiau nei kaštonas likęs be šilumos ir šviesos. Kaštonus svėrėme, 

sudėliojome nuo lengviausio iki sunkiausio, vartojome sąvokas už - prieš. Skaičiavome, kiek 

reikia vienam didžiausiam kaštonui mažesnių, kad būtų balansas ant svarstyklių. O kas kaštono 

viduje? Juos išgvildenus 

radome stebuklą - viename 

kiaute - du kaštonus, tuomet 

vėl kilo klausimas kiek reikia 

išgvildentų kaštonų, kad 

nusvertų šiuos du didelius. 

Atlikome bandymą skęsta - 

plaukia. (Kaštonas su kevalu, 

kaštonas, kevalas, lapai) 

Kaštonų raštai. Kaštonus 

nudažę ridenome ant 

popieriaus lapo, stebėjome, 

kokias linijas palieka kaštonai 

be kevalo, o kokias kaštono 

spygliai. 

Mokytoja  

Monika Šlaustienė 

  



Klaipėdos lopšelis - darželis "Žemuogėlė" 

"Laivelis mano supasi ant bangų - aš ateities keliais plaukiu."  

Veikla "Mano laivelis". Tikslas - ugdyti vaikų gebėjimus pažinti, domėtis gamta ir atvaizduoti 

rudens STEAM veikloje.  

Ugdytiniai buvo skatinami domėtis, pažinti, tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti, 

kūrybiškai ir išradingai taikyti surinktą gamtinę medžiagą. Taip sužadinamas vaikų poreikis 

pažinti pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Vaikų kūrybinė laisvė, 

pasitikėjimas, iniciatyvumas, bendravimas, bendradarbiavimas, pasidalinimas įspūdžiais ir 

idėja, padėjo sėkmingai sukurti rudens STEAM veiklą ir kūrybos darbelį. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ernesta Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prienų lopšelis-darželis 

 

Prienų lopšelio-darželio ,,Kačiukų,, gr. vaikai įtvirtino skaičiavimo gebėjimus.   

,,Svečiuose morkytės,, 

Vaikai išsiaiškino kiek turime morkų viename kibirėlyje, kokio jos ilgio, storio. Palyginome 

pagal aukštį, kol galiausiai paragavome ar skanios. Pačių išsikirptomis morkomis pasipuošėme 

grupės duris. 

Mokytoja Regina Jankauskienė 

 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis "Kūlverstukas" 

 

Veikla su kaštonais. Vaikai iš gamtinių medžiagų, šiuo 

atveju kaštonų kuria sieninį laikrodį, ant kiekvieno kaštono 

užrašomas skaičius, iš pagaliukų gaminamos rodyklės, viskas 

klijuojama ant pagrindo.  

Veiklos tikslas: Siekti, kad vaikai suprastų ir atpažintų skaičius 

ir laiką pagal sieninį laikrodį su rodyklėmis.  

Veikla su kankorėžiais ir kitomis gamtinėmis medžiagomis. 

Veiklos tikslas: Skatinti vaikus iš kankorėžių ir kitų gamtinių 

medžiagų kurti karolius.  

Mokytojos Jelena Olechova, Jekaterina Sadovskaja. 

 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis „Dobiliukas“ 

 

Pavadinimas: “Rudens mozaikos” 

Vaikų amžius: 4 metai 

Veiklos tikslas: nuteikti vaikus patirti naujų atradimų 

džiaugsmą per STEAM veiklas su gamtinę medžiaga.  

Veiklos aprašymas: vaikai naudodami padidinimo 

stiklus gamtoje stebi rudens ženklus, tyrinėja darželio 

teritorijoje esančius medžius, jų lapus, vaisius, renka 

juos (spalvotus medžių lapelius, kankorėžius, kaštonus, 

įvairius pagaliukus). Per pojūčius tyrinėja gamtinės medžiagos formas, spalvas, kvapą, lygina 

vienus su kitais. STEAM kūrybinių dirbtuvėlių „Rudens mozaika“ metu vaikai iš rastų rudens 

gėrybių kuria rudens kompoziciją, vaikai mokosi dėlioti, derinti skirtingas gamtines medžiagas 

į bendrą paveikslą, kūrybiškai įtvirtina žinias lauke. 

Mokytoja: Lina Linkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Panevėžio r. Paliūniškio pagr.-mkla, jungtinė priešmokyklinio ugdymo 

grupė 

 

Matuojame medžius 

5-6 m. vaikai 

Veiklos tikslas - išmatuoti 2 skirtingo storio 

medžius siūlais ir centimetrais, įtvirtinti 

sąvokas storas - plonas, ilgas-trumpas. 

Vaikai apžiūrėjo trumpą ir ilgą siūlus, spėjo, 

kuris tiks plonam, kuris storam medžiui 

apjuosti ir pažymėjo užduočių lape. 

Mokyklos parke kiekvienas rinkosi ploniausią ir storiausią medį, matavo jų kamieno storį 

siūlais. Grįžę į grupę išmatavo siūlų ilgį centimetrais ir užrašė užduočių lape. Pasitikrino, ar 

teisingas buvo spėjimas ir įsivertino. 

Mokytoja Asta Savickienė 

 

  



Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ 

 

Vaikai susipažino su medžiais, augančiais darželio kieme ir planšetės pagalba juos fotografavo. 

Tyrinėjo darželio erdves, ieškodami nuotraukoje pavaizduoto medžio. Grupėje dalyvavo 

nuotraukų aptarime, įvardino, kokie medžiai jose vaizduojami. Vėliau vaikai piešė ant lapų ir 

darė jų atspaudus.  

Mokytoja Rimanta Daiginienė 

 

 

 

 

 

 

 

  



Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" 

Veiklos pavadinimas: “Kokių stebuklų yra miške?” 

Vaikų amžius: 6 metai 

Veiklos tikslas: žaidžiant, improvizuojant, 

konstruojant netradicinėmis priemonėmis, 

pavaizduoti stebuklus miške. 

Trumpas veiklos aprašymas: vaikai lauke prisirinko 

įvairios gamtinės medžiagos iš kurios sukūrė medį, 

(įtvirtindami medžio dalis), nes gi koks miškas be 

medžių. Radus didelių kaštonų lapų, gimė mintis 

sukurti ilgaausį kiškį, kuris smagiai dūksta 

rudeninių lapų krūvoje. O ežiukas, darbštuoliukas, 

ruošiasi žiemai ir renka laukinės obels vaisius. 

Mokytoja Gintarė Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės‘‘ gimnazija 

 

Veiklos pavadinimas ,,Kaip sukurti karūną Rudenėliui?‘‘ 

Veiklos tikslas -  tyrinėti rudenėlio  dovanas (lapus, žiedus, šakeles) ir iš jų sukurti karūną. 

Rinkome ir tyrinėjome gamtinę medžiagą, aptarėme lapų ir žiedų formą, dydį, spalvą, 

prisiminėme  kai kurių augalų pavadinimus. Džiaugėmės jų įvairove. Mokomės veikti draugų 

būryje, tarėmės, stebėjome draugų darbą, mokėmės iš jų. 

 Mokytoja Birutė Baušienė 

 

  



Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ 

 

Vykdydami veiklą ,,Dygo šimtas baravykų“ ugdytiniai turėjo puikią galimybę natūraliai stebėti 

grybo, lapų, samanų sandaras. Aiškinosi, kur auga grybai , kaip vadinasi miško paklotas, kaip 

saugiai elgtis su grybais ir su miško augmenija. Labai draugiškai dalijosi įspūdžiais kaip kas 

mato per mikroskopą, kaip skiriasi stebimų medžiagų sandaros. Atsakingai naudodami gamtinę 

medžiagą atliko meninį darbelį ,,Baravykas girių karalius“. 

Mokytoja Aldona Žilienė 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis "Šnekutis"  

 

Lauke vaikai visi kartu rinko lapus, kartojo spalvas, tyrinėjo lauke prikritusių lapų įvairovę. 

Vaikams pasiūlyta kurti statinius iš gamtinių medžiagų t.y. pastatyti bokštus maunat lapus ant 

iš anksto paruoštų iešmelių. Atkreipiant dėmesį kokie skirtingi gavosi, pabrėžiant sąvokas: 

daug, mažas, didelis, aukštas, žemas.  

IU mokytoja Renata Šluinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 

Veikla “Moliūgas ” 

Tikslas – susipažinti su daržove 

moliūgu. 

Kur auga? Kokios spalvos? Kokių 

būna dydžių? Svėrė, lygino. Išėmus 

minkštimą – ieškojo sėklyčių: 

skaičiavo, sudėjo iš sėklyčių raides, 

skaičius, figūras. Kur naudojamas 

moliūgas? Ką mes padarysime iš 

moliūgo? Moliūgas tapo pelytės 

nameliu. 

Iššūkis: iš moliūgo minkštimo 

pastatyti moliūgėliams sandėlį. 

Pavyko. 

Mokytoja Daiva Katkutė 

  



Klaipėdos m. lopšelis- darželis ,,Pagrandukas“ 

Vaikai sužino kuo daugiau apie gamtos gėrybes, patiria gerų emocijų juos naudodami veiklose, 

žaidimuose. Siekia, kuo daugiau patirti, tyrinėti, rasti, konstruoti, išbandyti atlikdami 

bandymus, eksperimentus. Pasivaikščiojimo metu vaikai rinko nukritusius lapus, šakeles, giles 

ir jiems kilo klausimas, kodėl lapai nesilaiko ant medžių ir nukrinta žemėn. Taip kilo mintis 

visokių medžio dovanų prisirinkti ir parsinešti į grupę. Grupėje su vaikais tarėmės, ką iš viso 

to galėtume padaryti. Vaikai vylėsi, kad iš turimų priemonių jiems pavyktų pasigaminti tokius 

medžius. Žaidžiant lavinama smulkioji motorika, skaičiavimo įgūdžiai, menine kompetencija. 

Mokytoja Onutė Kurlinkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant skėčio sudėlioja įvairius, pačių vaikų lauke, 

surinktus lapus. Dažo skėtį, jam išdžiūvus, 

nurenka lapus ir džiaugiasi gautu rezultatu 

nuostabiu skėčiu, kurį pavadina ,,Ruduo“. Pažįsta, 

skiria, įvardina įvairių rūšių lapus, jų spalvas. 

Lauke, pasivaikščiojimų metu suranda medžius, 

ant kurių auga, veikloje panaudoti lapai. 

Stebėdami ir tyrinėdami gamtą vaikai įgyja daug naujų 

potyrių. 

Veiklos metu vaikai  dėliojo medžio gabaliukus,  

įvairias gamtoje rastas šakeles, kuriomis dėliojo ant 

spalvoto fono. Liko labai nustebę , kaip iš surinktų 

akmenukų, klevo lapų, riešutų kevalų išvydo nuostabų ,,Gamtos paveikslą“. 



Vilniaus lopšelis - darželis "Gabijėlė" 

"Rudens gėrybių STEAM staliukas" 

4 - 6 m. amžiaus grupė.  

Tikslas, kad grupės vaikai laisvai veiktų su rudens gėrybėmis, eksperimentuotų ir tyrinėtų. 

Vaikai pasirinko kurti statinius, skaičiuoti, konstruoti raides, kūrė pasakojimus apie gėrybes. 

Vyresnioji mokytoja Simona Šatkuvienė. 

 

  

  



Kauno lopšelis-darželis ,,Vaidilutė“ 

 

Vaisiai ir daržovės - vitaminų šaltinis. 

Tikslas –supažindinti vaikus su vaisiais ir daržovėmis, jų nauda sveikatai. Vėrėme ant iešmelio 

vaisius. 

Mokytoja Loreta Juzulėnienė 

 

   

Patarimas veiklos papildymui: 

suskaičiuoti kiek vaisių ar daržovių 

telpa ant iešmelio. Palyginti vaisių 

ir daržovių iešmelius. Pvz.: ko 

daugiau galima suverti ant iešmelio 

– obuolių ar agurkų? 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė" 

 
1. ,, Rudens lapai" 

Žaidybinė ugdomoji veikla.  

Tikslas - praplėsti ir įtvirtinti žinias apie rudens lapų 

spalvas, formas. Sugriebti nukritusius lapus - aplinkos 

tvarkymas. Į grupę atsineštus lapus tyrinėti, daryti 

antspaudus. 

2. ,,Lyja, lyja lietus" 

Žaidybinė ugdomoji veikla. Tikslas - skatinti norą 

domėtis gamta, gamtos reiškiniais. Tyrinėjimas. Atėjo 

ruduo, o su juo lietus. Pro langą pamatę lietų 

prisiminėme eilėraštuką. Ryto rato metu mokėmės, o 

išėję į lauką rinkome lietaus lašus, stebėjome kaip 

krenta nuo stogo, pildydamas kibiriukus. 

Kap, kap, kap, lašai nuo stogo, 

Oi, kaip mums gyventi bloga, 

Problema labai opi, esam visada šlapi 

Nusibodo mums visai, 

Norim būt sausi lašai! 

 

Mokytojos Svetlana Jonikienė, Jolita Gustaitienė, Ingrida Bertulienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ 

 

Jungtinė (specialiosios paskirties, logopedinė) ikimokyklinio ugdymo grupė “Žirginėliai“ 

„Gipso antspaudai“ 

Tikslas: Molio pagalba skatinti ugdytinius išbandyti naujas veiklos formas. 

Ugdytiniai darė įvairių pasirinktų medžio dovanų  (ąžuolo lapo, kaštono kevalo ir gilės) 

antspaudus molyje. Kočiojo atpjauto molio gabaliuką. Aptarė kuo skiriasi ir kuo panašios 

medžio dovanos? Prisiminė naudotų medžių pavadinimus. 

Mokytoja  Ingrida Taraškė 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Zylutė“ 

 

Tikslas: Skatinti vaikus tyrinėti aplinką. Mokinti vaikus pastebėti gamtos grožį. 

Lauke vaikai pastebi spalvų gamą, rudens grožį. Tyrinėdami įvairių medžių lapus vaikai 

pastebi, kad vieni primena skritulį kiti ovalą. Renka lapus darbeliams, prisimindami medžių 

pavadinimus. Iš surinktų lapų vaikai gamina darbelius – rudeninius paukščius. 

Mokytojos: Žana Mackevič ir Jelena Chvostova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 

Tikslas - tyrinėti aplinką, gamtines medžiagas, kurti 

ir eksperimentuoti.  

Vaikai džiovina ir rūšiuoja pagal dydžius surinktus 

medžių lapus. Stebi, kaip atrodo medis ir bando jį 

sudėlioti iš surinktos gamtinės medžiagos. 

Eksperimentuojame, kaip atrodo lapas jį nuspalvinus 

su dažais ir atspaudus popieriaus lape.  

Mokytoja Jolita Četyrkinienė  

 

 

 

 

 

 

  

  



Šiaulių ,,Rasos" progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 

Veiklos pavadinimas  - ,,Moliūgėlio pokštas” 

Vaikų amžius  - 5 metai. 

Veiklos tikslas – išsiaiškinti kas slepiasi 

moliūgo viduje bei sužinoti kaip reaguoja 

medžiagos (soda ir actas). 

Vaikai išskaptavo moliūgą, tyrinėjo kas gi 

slepiasi jo viduje. Vaikai į išskaptuotą 

moliūgą įpylė valgomosios sodos ir 

valgomųjų dažų. Sausa valgomoji  soda 

nepadarė jokio įspūdžio, bet užpylus acto 

įvyko cheminė reakcija (medžiagos putojo ir 

girdėjosi šnypštimas), susimaišė spalvos.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja - Toma 

Vareikaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pabradės ,,Ryto“ gimnazija 

 

Darbas ,,Aš skaičiuoju lapelius“, kartu su vaikais laviname skaičiavimo įgūdžius kuriant 

medelį. Savaitės tema ,, Dažo rudenėlis medelius“ 

Mokytoja Marina Grigienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Kupiškio lopšelio-darželio „Saulutė“ 

 

Tema: „Sekų medžioklė gamtoje“ 

Tikslas: Naudodami gamtoje rastas priemones 

(lapus, kaštonus, akmenukus, kankorėžius, lapus ir 

t.t.), vaikai iš rastų daiktų, teisingai sudės seką. 

Vaikai gamtoje prisirinko gamtinės medžiagos, 

dirbdami kolektyviai, sudėjo seką iš lapų, 

kankorėžių ir akmenukų. Naudodami planšetinį 

kompiuterį, nufotografavo jiems patikusią seką ir 

aptarė: iš ko sudaryta seka, kas yra seka, skaičiavo 

panaudotus daiktus. 

Mokytoja Nijolė Skaburskienė 

  



Panevėžio lopšelis-darželis “Vaivorykštė” 

 

Veiklos pavadinimas: „Konservuojam rudens gėrybes“. 

Vaikų amžius: 4-5 m. ugdytiniai. 

Veiklos tikslas: lavinti vaikų smulkiąją motoriką bei kitaip panaudojant gamtinę medžiagą, 

patirti džiugių emocijų. 

Trumpas veiklos aprašymas: į stiklainius dedame pasirinktas pačias įvairiausias gamtines 

medžiagas ir užsukame dangtelius. Papildomai viską galima dar užpilti vandeniu. 

Mokytoja Sandra Guigaitė 

 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis- darželis "Klevelis" 

1. Veikla "Sudėliok morkas pagal dydį". 

5-6 m. ugdytiniai. 

Veiklos tikslas- tyrinėjant susipažinti su 

dydžiais,  sudėlioti  morkas nuo 

didžiausios iki mažiausios. 

Vaikai dėliojo morkas nuo didžiausios 

iki mažiausios. Liniuote, juostelėmis, 

pirštais matavo morkų dydį. 

 

2. Veikla "Sveriame vaisius, daržoves". 

5-6 m. ugdytiniai. 

Veiklos tikslas- susipažinti su svėrimo 

būdais, netradicinėmis svarstyklėmis 

sverti vaisius, daržoves. 

Vaikai išbandė netradicines svarstykles. 

Svėrė daržoves, vaisius, išsiaiškino, 

kurios daržovės, vaisiai yra sunkesni, 

lengvesni ir kt. 

 

3. Veikla "Eksperimentas su daržovėmis, vaisiais "Skęsta- neskęsta". 5-6 m. ugdytiniai. 

Veiklos tikslas- tyrinėjant nustatyti daržovių, vaisių savybes, svorį, išsiaiškinti, kurios 

daržovės, vaisiai skęsta, kurie- ne. 

Vaikai atliko eksperimentą su vaisiais ir daržovėmis. Tyrinėjo, kurios daržovės, vaisiai skęsta, 

kurie- ne. Išsiaiškino daržovių, vaisių savybes vandenyje. 

Mokytoja Lina Stanaitienė 

 

 

 

 

 

  



Kėdainių r. Vilainių m./d. "Obelėlė" 

 

Tikslas – pažinti medžio dalis. 

Iš tualetinio popieriaus rulonėlių ir 

rankšluosčių tūtų vaikai dėlioja medį, 

kuriame turi būti šaknys, kamienas ir 

šakos. Surinktus tikrų medžių vaisius 

sudėlioja ant šakų. Taip sužino, medžio 

dalis, vaisių vietą. Tą patį galima daryti 

ir su medžių lapais. 

Aristavos skyriaus vyr. mokytoja Asta 

Čiapaitė 

 

 

 

 

 

 

  

  



Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė" 

Siekiame daug tyrinėti ir kurti grožį iš gamtoje randamų medžiagų. Veikla ,,Paveikslas 

vasarai“. 

Vyr. mokytoja Živile Nikiforoviene 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" 

 
Tikslas: susipažinti su emocijomis. 

Aprašymas: vykdant savaitės temą, kurios metu kalbėjome apie emocijas vaikai atliko kūrybinį 

darbelį Laiminga saulė. Pasivaikščiojimų metu vaikai rinko medžių, paparčių lapus, juos 

džiovino ir pagamino kūrybinį darbelį. 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Gintarė Ulskienė 

  

  

 

 

 

  

Patarimas veiklos papildymui: 

su vaikais aptarti įvairius medžių 

lapų džiovinimo būdus. 

Aiškintis, kas nutinka kai lapas 

džiūva. Skaičiuoti kiek prireikė 

lapelių saulės spinduliukams. 



Šakių vaikų lopšelis - darželis 

Mokytoja Skirma Virbylienė 

Veiklos tema "Pagauk rudenį". Tikslas - pažinti kuo 

įvairesnių rudens gėrybių. Į plastikinius butelius dėjome 

įvairias rudeniškas priemones, jas aptarėme, stebėjome, ar 

visos telpa. Mokėmės atsukti, užsukti kamštelius.  

 

"Lapų vėriniai". Tikslas - 

lavinti smulkiąją 

motoriką, tyrinėti lapų 

panašumus ir skirtumus. 

Ant medinio iešmelio vėrėme įvairius lapus.  

  

 

 

 

"Lapų ir kaštonų" eilės. Tikslas - mokytis sudėti daiktus į 

eilę. Iš kaštonų ir lapų dėliojome eiles. 

 

 

"Ežiukas". Tikslas - 

saugiai ir kūrybiškai 

pagaminti ežiuką. Ant 

obuolio puselės smaigėme dantų krapštukus. Prieš tai 

aptarėme, kad jie labai smailūs ir kaip reikia elgtis darant 

darbelį. 

 

 

 

 



Pabradės ,,Ryto“ gimnazija 

 

Tikslas - Iš kaštonų sudėlioti medžio kamieną, jį papuošti 

margaspalviais lapais. 

Pasivaikščiojimų metu su vaikais prisirinkome 

įvairiaspalvių lapų, kaštonų. Grupėje iš jų kūrėme 

,,Stebuklingą medį“, prie kurio atpuškavo ežiukas, 

prismaigstytas lapų. 

Mokytojos Miroslava Oklinskienė,  

Danutė Savickienė 

 

 

 

  



Šiaulių lopšelis - darželis "Ežerėlis" 

Tikslas - Eksperimentuoti su magnetu ir išbandyti galimybę piešti. Stebėti, tyrinėti ir 

pasidžiaugti gautu rezultatu. 

Ant popierinės lėkštės auklėtoja nupiešė obuoliuką, klevo, ąžuolo, ar kitokį lapelį. Į vidurį 

supylėme kelių spalvų guašą. Ant viršutinės lėkštės dalies vaikai uždėjo metalinę sąvaržėlę, o 

iš kitos popierinės lėkštės pusės vaikai rankoje laikė magnetuką ir bandė „pagauti“ šią 

sąvaržėlę. Sąvaržėlė judėjo tai aukštyn, tai žemyn, tai į vieną pusę, tai į kitą pusę ir nudažė 

paveikslėlį įvairiomis spalvomis. Spalvos susimaišė ir vaikai stebėjo įdomų ir netikėtą 

rezultatą. 

Mokytoja Audronė Buškuvienė 

 

  

  



Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis" 

 
Tikslas: Stebėti rudens požymius, gamtą, tyrinėti surastą ir surinktą gamtinę medžiagą. 

Veikla: Vaikai klausėsi kūrinių  ir dainelių apie rudenį, gamtą ir žvėrelius. Pasivaikščiojimo 

metu darželio teritorijoje stebėjo gamtą, rinko giles, kaštonus, šakeles, lapus ir parsinešę į grupę 

drauge tyrinėjo. Skambant dainelei "Ežio namas" iš gamtinės medžiagos nusprendėme 

"iškepti" ežiukui tortą.  

Mokytojos Rima Rakevičiene ir Laura Celiešiūte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko  

mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius “Pušaitė” 

 

Tikslas - Skatinti domėtis gamtine medžiaga 

Kartu su vaikais tyrinėjome gamtinę medžiagą, pamatėme kuo jos skiriasi, kuo panašios. 

Sverdami stebėjome kas sunkesnis, lyginome kiek reikia vienos ar kitos gamtinės medžiagos, 

kad nusvertų. Verdami lapus ir kaštonus lavinome smulkiąją motoriką. Vaikai turėjo būti atidūs 

ir tikslūs. Kartu skaičiavome. Lyginome. 

Mokytojos Ramunė Repečkienė, Danutė Fiodorovienė 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kauno lopšelis - darželis ,,Smalsutis" 

 

Tikslas- Organizuojant STEAM 

veiklas, skatinti vaikų kūrybiškumą, 

saviraišką ir panaudojant gamtinę 

medžiagą, sukurti kūrybinius darbelius. 

,,Padaužiukų“ grupės vaikai kartu su 

mokytoja Vilma Paulauskiene, iš įvairių 

rudens sunokintų vaisių, daržovių ir 

gamtinės medžiagos gausybės, kūrė 

,,Rudens spalvų mandalą“, kaip vaikai 

pasakojo: rudens paveikslus, 

vaizduojančius įvairius raštus, saulę, 

augalus ir kt. Dalyvavimas šiame 

projekte paskatino vaikus išreikšti save, suteikė visiems ugdytiniams džiaugsmo ir kūrybinio 

pasigėrėjimo. 

Mokytoja Vilma Paulauskienė 



Kauno lopšelis-darželis "Pušaitė" 

 

5-6 metų vaikų keramikos darbai 

„Rudens gėrybės“ 

Veiklos tikslas – tyrinėti vaisių, uogų 

ir grybų formas bei sandarą, savo 

pastebėjimus perteikiant keramikos 

darbuose. 

Keramikos užsiėmimų metu vaikai 

tyrinėjo vaisių, uogų ir grybų formas, 

spalvas ir sandarą. „Saulučių” 

ir „Drugelių” grupių vaikai mokėsi 

molio apdirbimo technologijos. Jie  mokėsi nulipdyti pasirinkto objekto formą,  perteikti 

vaisiaus ar grybo sandarą ir pasirinkta glazūros spalva dekoruoti keramikos dirbinį.   

Dailės mokytojas metodininkas 

Alvydas Urbietis 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis "Vilnelė" 

 

5-6 metų vaikų keramikos darbai 

„Rudens spalvos ir formos“ 

Veiklos tikslas – keramikos darbuose 

atskleisti rudens spalvų ir formų įvairovę. 

Dailės užsiėmimų metu vaikai lipdė 

vaisius, uogas ir daržoves. „Šaltinėlio” 

ir „Perliukų” grupių vaikai susipažino su 

keramikos apdirbimo technologija nuo 

molio luito iki parodos. Jie  išmoko ne tik 

nulipdyti pasirinkto objekto formą, bet ir įvairių spalvų glazūra dekoruoti darbelius. 

Dailės mokytojas metodininkas 

Alvydas Urbietis 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis“ 

Vaikai dėliojo raides iš gamtinės medžiagos, pagal nurodytus skaičius, vėrė uogas ant iešmelių. 

Pjaustė obuolius ir vėrė panaudodami dantų krapštukus, įvairias geometrines formas. 

Panaudodami konstruktorius dėliojo žodžius UOGOS, VAISIAI, RUDUO.  

Mokytojos Meilutė Ramanauskienė ir Sigutė 

Sušinskienė 

  



Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla 

 

Veiklos tema – „Jūros gyvūnai“ 

Tikslas – skatinti ugdytinius domėtis jūra, jos gyvūnija bei  augmenija. 

Grupėje ugdytiniai žiūrėjo vaizdo įrašą apie jūroje gyvenančius gyvūnus. Sužinojo daug 

nematytų ir negirdėtų vandens gyvūnų rūšių. Veiklos metu buvo kalbama ir apie ekologijos 

svarbą, apie vandenynų taršą ir žalą jūrų gyvūnams. 

Iškylos metu parkas pavirto „jūra“, kurioje ugdytiniai medžių lapų pagalba, kūrė jūros 

gyventojus. Gamino jūros vėžlį, jūros žvaigždę bei aštuonkojį. Skaičiavo, kiek žvaigždė turi 

viršūnių, o vėžlys ir aštuonkojis kojų.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Grušeckienė 

 

 

 

 

  



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spygliukas“ 

 

Rudens gėrybių konservavimas. 

Vaikai atliko darbelius - konservuojam Rudenį, 

rūšiavome, skaičiavome, kuriame savo 

kompozicijas, kiekvienas vaikas sukūrė savo 

receptą. Siunčiame foto. Ugdomi vaikų 

pasiekimai: sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, 

emocijų suvokimas ir raiška, skaičiavimas ir 

matavimas, kūrybiškumas, meninė raiška ir kt. 

Mokytojos Oksana Bublevičienė ir Janina Ševčuk 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena" 

 
 

Veiklos pavadinimas „Ir ežiukas neša obuoliuką“ 

Tikslas: per STEAM veiklas gilinti turimas žinias 

apie obuolį. 

Vaikai per STEAM veiklas turtino žinias apie 

obuolį. Iš obuolio ir dantų krapštukų mažiausieji 

ugdytiniai gamino „ežiukus“, taip lavindami 

smulkiąją motoriką. Vyresnieji grupės vaikai iš 

obuolio puselės, dantų krapštuko ir servetėlės 

gamino laivelį ir aiškinosi, stebėjo, kaip jis juda 

vandenyje. 

 

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą Aistė 

Butkienė 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ 

 

Veiklos pavadinimas: "Rudens paveikslai" 

Veiklos tikslas: Skatinti stebint ir pažįstant 

gamtą rinkti medžių ir krūmų lapus bei kitą 

gamtinę medžiagą, įtvirtinti žinias apie 

rudens požymius. Kurti dailės darbelius iš 

surinktos gamtinės medžiagos, ugdyti 

kūrybiškumą. 

Veiklos aprašymas: Vaikai 

eksperimentuodami kūrė "Rudens 

paveikslus" naudodami įv. dailės technikas 

(štampavo teptuku) ir priemones: klevo lapus, baltą kartoną, siūlus (jais aprišo lapą), guašą. 

Mokytojos: Irena Karveckienė, 

                   Brigita Švabienė 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ 

 

Veiklos tikslas: Stebint gamtą supažindinti vaikus su 

rudens gėrybių įvairove: kaštonai, gilės, įvairių 

spalvų medžio lapai. Skatinti vaikus kūrybiškai 

veikti, patirti daug gerų emocijų. 

Veiklos aprašymas: Išėję į lauką vaikai patys rinko 

įvairių spalvų, dydžių lapus. Parsinešę į grupę juos 

apžiūrime, palyginame, bandome įvardinti spalvas. 

Juos dažome guašu pasirinkta viena ar keliomis 

spalvomis. Vaikams smagu, kai lapai išeina raudoni, 

geltoni, žali, margi. 

Mokytojos: Vilma Skujienė, Eglė Einikė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis ,,Obelėlė " 
 

Veiklos pavadinimas "Moliūgas-

daržovių karalius". 

Su vaikais vertinome moliūgo svorį 

bandydami jį pakelti, skobėme ir 

tyrinėjome moliūgo vidų,  puošėme jį 

gamtine medžiaga.  

Vaikų amžius 5m.  

Veiklos tikslas: panaudoti moliūgą kaip 

įstaigos puošmeną.  

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Survilienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno Šančių lopšelis-darželis 

 

Vaikai tvarkė savo aikštelės teritoriją, planuodami prisirinkti lapų ir juos panaudoti meninėje 

veikloje. Tačiau maišai su lapais pavirto ilga kirmėle... Mergaitės pasidarė didelę pelėdą, kokią 

mažutę buvau parodžius grupėje. 

Mokytoja Gina Jurevičienė 

 

 



Šiaulių lopšelis-darželis „Puriena“ 

 
Pažintis su rudens spalvomis, kas jam būdinga. Vaikai tyrinėjo lapus, klijavo ant molberto, 

kūrė rudens vitražus, pūtė lapus šiaudelio pagalba, imituodami vėją. 

 

Mokytoja dirbanti pagal IUP Agnė Dirivnskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Vaidilutė“ 

 

Mano skėtis, 3m., Tikslas: rinkti, tyrinėti ir veiklose panaudoti gamtinę medžiagą. Ant 

maistinės plėvelės vaikai klijavo lapus. 

Mokytoja Henrieta Žliobaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis, 

Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyrius 

 

Tikslas - Susipažinti su rudenėjančios 

gamtos požymiais, rudens gėrybėmis. 

Rinkome rudeninius lapus, aptarėme 

spalvų pokyčius. Ieškojome rudens 

gėrybių – kaštonų, kankorėžių 

(sužinojome, jog tai medžių vaisiai- 

rudeninės gėrybės). Gaminome 

pasisveikinimą rudenėliui iš rudens 

gėrybių. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Andželika Kavaliauskienė 

 

 

 

 

 



Šakių rajono 

Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius "Vyturėlis" 
 

Veiklos tikslas - geriau pažinti mus supančią aplinką tyrinėjant. 

Projektui skyrėme dvi savaites. Tyrinėjome savo soduose bei 

daržuose užaugintus vaisius ir 

daržoves visais įmanomais pojūčiais: lietėme, nusakėme spalvas, 

ragavome, uostėme. Vertinome, plėtėme žodyną įvairiomis 

sąvokomis. Rūšiavome pagal spalvas, dydį, svorį, kiekį, 

sudarėme diagramas. Atlikome daug kūrybinių darbų grupėje ir 

lauke: konstravome mašinas, vorus, vėrėme karolius, kūrėme 

mandalas, raides ir kt. Vaikai įgijo daug naujų žinių ir suvokimo, 

praplėtė akiratį, patyrė džiugių emocijų. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilija Daniliauskienė 

 

 

 

 

 



Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“ 

Mokytoja Jurgita Totilienė 

TEMA ,,LAPAI“ (vaikų amžius 3-4 metai) 

STEAM 

raiška 

veiklose 

VEIKLOS PAVYZDYS 

(aprašymas iki 3 sakinių, 

susietas su pasiekimais) 

NUOTRAUKA 

S 
S-MOKSLAS. Aiškinsis iš kur atsiranda 

lapai, ar daug jų rūšių yra? Kokie gali 

būti lapai (spalva, forma, dydis – matuos 

lapų ilgį liniuote).  

Kokį garsą, kvapą gali skleisti lapai. Ką 

jaučiame liesdami lapą. 

 



T 
T-TECHNOLOGIJOS. Atliks bandymą, 

kokį garsą skleidžia lapai, kai po juos 

braidžioji lauke, grupėje, panaudojant 

išmaniąsias grindis. 

Aiškinsis, kokia lapų sandara, ar jie 

skęsta vandenyje, kodėl neskęsta, ar 

galima iš lapo pasigaminti laivelį. 

 



E 
E-INŽINERIJA. Grupuos medžių lapus 

pagal spalvą, dydį – juos tyrinės 

naudodami lupą.  

Iš kamštelių sudės medžio lapą. 

 



A 
A-MENAS. Iš medžių lapų kurs 

paveikslus gamtoje, grupėje, pieš lapus 

įvairia technika. 

 



 

  

M 
M-MATEMATIKA. Svers ir skaičiuos 

lapus. Dideli ar maži, kiek sveria mažas ir 

didelis, vienas ir penki. Matuos, svers ir 

darys išvadas. Išbandys lapų greitumą 

pučiant per šiaudelį. 

 



Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Giliukas“ 

 

Rudens lapų geometrija 

Tikslas – geometrinių figūrų pažinimas per pasaulio pažinimo ugdymą, lavinant smulkiąją 

motoriką ir konstravimo įgūdžius. 

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas Smalsučių grupės (4-5m.) ugdytiniai susipažino su 

augančiais medžiais įstaigos kieme, rinko rudeninius lapus, domėjosi, kokio tai medžio lapai. 

Grožėjosi rudeninių lapų spalvomis. Iš lapų kirpo geometrines figūras, įvardijo jas bei iš jų 

kūrė paveikslėlius. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Urbikaitė-Popova 

 

 

 

  



Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis "Luknė" 

 

Veiklos pavadinimas: "Ką papasakos mums medis?" 

Vaikų amžius: 3-4 m. 

Veiklos tikslas: atpažinti medžius ir jų vaisius; lavinti kūrybiškumo, bendradarbiavimo 

įgūdžius; ugdyti išradingumą, gebėjimą kurti; 

Vaikai iš pateiktos gamtinės medžiagos dėliojo vieną bendrą medį (rudeninę obelį).  Bei patys 

turėjo sugalvoti, ką galima panaudoti iš grupės esančių daiktų, kurie tiktų/būtų panašūs į 

obuoliukus. 

Mokytoja Judita Stankienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Klumpelė“ 

Tikslas: suteikti erdvę kūrybai ,ugdyti norą tyrinėti, lavinti kalbėjimo įgūdžius. 

Kalbėjome apie RUDENĖLĮ, jo požymius (lyja lietus, pučia vėjas, krenta lapai...) Įsitraukėme 

į improvizacinę veiklą, tyrinėjome medžių lapus, juos rinkome, mėtėme į viršų, bandėme pūsti, 

stebėjome, kaip jie krenta, klijavome ant paruoštų lapų, piešėme pirštukais lapus. Kiekvieną 

dieną mes puošiam ir ,,nurengiame medį, kartodami tuos pačius jiems žodžius. Pakviečiami 

vaikai prie medžio, padarome didelį ratą, dainuojami lietuvių liaudies ratelį GRAŽI MŪSŲ 

ŠEIMYNĖLĖ. 

SAKYTINĖ KALBA: klausosi, supranta ir greitai mokosi 

paprastų naujų žodžių. Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie tai, 

ką mato ir girdi, kas atsitiko, ko nori. 

APLINKOS PAŽINIMAS: pažįsta ir pavadina kai kuriuos 

daiktus, jų atvaizdus. 

MENINĖ RAIŠKA: spontaniškai keverzoja rankų judesių 

piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi dailės priemonės 

paliekamų pėdsaku ir patiriamais jutimais. 

MUZIKA: vienas ir kartu su kitais dainuoja 2-4 garsų lietuvių 

liaudies ratelį: GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ, palydėdamas jas 

judesiais, eina ratu. 

Parengė mokytojos Alma Balčiulienė ir 

Aušra Pūdymaitienė 

  

  



Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

Veiklos „Rudens dėlionė“ dalyviai – Kupiškio vaikų lopšelis-darželio „Saulutė“ „Zuikučių“ 

grupės (4 m.) metų vaikai. Tyrinėdami supančią aplinką vaikai rinko gamtinę medžiagą (lapus, 

kaštonus, akmenukus, vienmečių sausiukų žiedus). Bendraudami, bendradarbiaudami, 

pasitardami iš turimų medžiagų sudėjo, pasak vaikų, dėlionę iš lauko „Žmogiukas“. Įdomiausia 

tai, kad dėlionė vis pasikeisdavo, kai kas kartą kitas vaikas imdavosi ją patobulinti, nuimdamas 

ar pridėdamas bent vieną jos detalę. Taip žmogiukas pakeitė pozą, puošmenas, pasikeitė fonas. 

Skaičiavome, matavome, kiek, kada, kas pasikeitė, kaip geriau ir pan. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Mudurienė 

 

 



Marijampolės sav. Mokolų progimnazija 

Projektas ,,Kas auga miške?“ 

Tikslas: atliekant tyrinėjimo užduotis pažinti aplinkoje esančius medžius, augalus, žvėris, juos 

lyginti ir klasifikuoti, kurti savitus kūrybinius darbelius. 

Veiklose dalyvavo 5-6 metų ugdytiniai. Jie 

stebėjo, tyrinėjo mokyklos teritorijoje 

augančius medžius, krūmus bei grybus, 

lankėsi Buktos gamtiniame-pažintiniame 

take, kur grožėjosi rudenėjančia gamta, 

džiaugėsi matydami prabėgančias voveraites, 

šokuojančias varlytes. Rinko gamtinę 

medžiagą, skaičiavo medžius, braižė 

diagramas, ieškojo paveikslėlyje pavaizduotų 

medžių lapus, iš kaštonų ir gilių dėliojo 

skaitmenis ir raides, kūrė bei draugams pristatė kūrybinius darbelius: ežius, medžius, rudens 

gėrybių mandalas. 

Mokytoja Edita Matulevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Giliukas“ 

 

Veikla. Ką dovanoja miškas? 

Tikslas–sudominti mažuosius veikla su kaštonais, kankorėžiais, panaudojant tualetinio 

popieriaus ritinėlius bei kitas priemones. 

Veiklos aprašymas. Tyrinėja gamtos radinius, lygina tarpusavyje pagal dydį, kiekį, žaidžia su 

jais- išima, įdeda, išima ir vėl deda kitur (maišelis, dėžutė, tualetinio popieriaus ritinėliai). 

Pastebi išorinius skirtumus tarp 

kaštonų ir kankorėžių. 

Mokytoja Laima Laurinaitienė 

 

  



Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

 
"STEAM veikla. Rudens gėrybės". 

1. Įtvirtinti vaikų žinias apie rudenines Žemės dovanas; 

2. Pažinti jas pagal formą, spalvą, skonį; 

3. Išsiaiškinti kur užaugo, kokių sąlygų reikia; 

4. Bandyti suskaičiuoti; 

5. Paskanauti - valgoma, nevalgoma. 

Mokytojos Kazimiera Kasiulevičienė, Dovilė Smilgaitytė 

 

 



Šakių vaikų lopšelis darželis 

 

Tema „Gamtinės medžiagos tyrinėjimas ir 

panaudojimas“. 

IU mokytoja Algima Duknevičienė 

 

 

 

  



Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrinė“ 

 

Tikslas: tyrinėjant gamtos gėrybes supažindinti vaikus su rudenį besikeičiančia augmenija. 

Pasitelkiant lietimo pojūtį, vaikai mėgino įvardinti kas yra paslėpta dėžėje. Mažieji užsimerkę 

kišo rankas į dėžę, kurioje iškirpta skylė ir liesdami dėžėje paslėptą augmeniją, mėgino 

įvardinti ką liečia. Dėžėje buvo sudėti medžių lapai, drėgna žolė, samanos..  

Mokytojos Dalia Linkevičienė ir Vaida Grigonytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Šiaulių lopšelis - darželis „Vaikystė“ 
 
Veiklos pavadinimas: „stovinti A raidė“ 

Vaikų amžius: 5-6 metai 

Veiklos tikslas: lavinti vaikų loginį mąstymą. Vaikams buvo paduoti mažais gabaliukais 

supjaustyti obuoliai ir dantų krapštukai. Užduotis - padaryti A raidę, kad ji stovėtų ant stalo.  

 

Mokytoja Dainora Andrulienė 

 

 

 

 

 


