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PROJEKTO AKTUALUMAS 

 

   Lauko žaidimų nauda vaikams yra didžiulė, todėl svarbu, kad vaikai reguliariai ir naudingai 

leistų laiką lauke. Deja, lauko žaidimai, kurie anksčiau buvo savaime suprantama mažų vaikų 

gyvenimo dalis, šiandien vis dažniau yra nepelnytai pamirštami bei pakeičiami laiku prie 

televizoriaus ar kompiuterio. Vis dažniau pastebima, kad vaikų praleidžiamo laiko lauke 

mažėja – ypač šaltuoju ir tamsiuoju metų laiku. Tyrimai rodo, kad laikas lauke – gyvybiškai 

būtinas jei norime, kad vaiko raida būtų visavertė. Remiantis tyrimais įrodyta, kad vaikai, 

kurie daug laiko leidžia lauke, pasižymi geresne psichine, fizine, emocine sveikata. Vaikai, 

kurie leidžia laiką gamtoje, geba geriau koncentruotis. Taip pat natūrali gamta skatina 

socialinę, emocinę ir kognityvinę raidą.  Prasmingas žaidimas lauke sąlygoja didesnį vaikų 

kūrybiškumą, laisvumą, vaiką supa ramesnė, įvairesnė, netradicinė aplinka. Lauke vaikams 

smagu išdykauti, lauke vaikai mokosi pažinti juos supantį pasaulį – žaisdami bei 

eksperimentuodami su smėliu, vandeniu, gėlių žiedais, šakelėmis ir kitomis gamtinėmis 

priemonėmis vaikai gali patirti daug naujų, neatrastų dalykų. Gamtinė aplinka, taip pat vaikus  

aktyviai skatina kelti ir spręsti įvairias problemas, pajausti santykį su gamta. Lauko erdvė 

leidžia vaikams patenkinti paprastus, tačiau labai svarbius vaikų poreikius: judėjimo, 

lytėjimo, patyrimo, eksperimentavimo. 

 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – bendradarbiaujant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skatinti 

vaikų  aktyvių-pažintinių veiklų organizavimą bei įgyvendinimą lauko aplinkose.  

 

Uždaviniai: 

1.Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalintis gerąja patirtimi 

organizuojant aktyvias, pažintines vaikų veiklas - žaidimus lauke. 

2.Ieškoti ir pritaikyti naujas, netradicines, vaikams patrauklias, pažintines veiklos formas 

lauko aplinkoje. 

3.Organizuojant vaikų veiklas lauke lavinti vaikų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, 

iniciatyvumą, tyrinėjimo, aplinkos pažinimo srities pasiekimus. 

4.Skatinti teigiamas vaikų emocijas, potyrius aktyviai žaidžiant, kuriant lauke. 

 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

Projekte dalyvavo  šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir jų 

ugdytiniai, neformaliojo ugdymo mokytojai  bei  kiti specialistai.  

 

Iš viso projekte dalyvavo 38 ugdymo įstaigos. Respublikiniam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų aktyvių-pažintinių veiklų projektui ,,Lauko žaidimai“ 

metodines idėjas įgyvendino bei jų akimirkas ir aprašymus pateikė 77  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai bei kiti specialistai.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Lopšelis-darželis „Alksniukas“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ,  

EL. PAŠTAS 

Margarita Repnikova 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

Priešmokyklinė grupė, 6-7 metai. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Tapetas, kreidelės, žaidimas „Twister“, pledas, knygelės, 

akmenys. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Vasaros dienomis mes su vaikais daug laiko leidžiame lauke, 

prisigalvojame įvairių žaidimų. Vaikų mėgstamiausi yra: 

„Twister“ – vienas vedantysis (dažniausiai tai būna 

mokytojas, nes kiti nori žaisti) pasuka rodyklę, nurodo, ant 

kokios spalvos vaikas turi padėti ranką dešinę ar kairę, koją. 

Kartais vaikai tokias figūras padaro, kad sunku išstovėti. Bet 

džiaugsmo būna kiek !!! 

Taip pat į lauką nešamės tapetą, išsitiesiam jį, vaikai piešia 

kreidelėmis. 

Vaikai renka akmenys, stato pilis iš akmenų. 

Išsinešame pledą, vaikai skaito knygeles, spalvina knygeles. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS „Ilgas ūsas“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Sandra Damaškaitė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

4-5 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Lankai, spalvoti kamuoliukai, spalvoti kūgeliai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

„Sportas kieme“ 

Apibrėžiame veiklos ribas, nurodome jas vaikams, 

paaiškiname veiklos taisykles. Taisyklės: Iš lankų 

padarome ratą, rato viduryje pastatome dėžę su 

kamuoliukais, o visoje, pasirinktoje, zonoje 

išdėliojame kūgelius. Vaikai pradeda lankų rato 

viduryje, ima kamuoliuką, šoka į lanką ir iš jo į išorę ir 

bėga, nešdami kamuoliuką padėti į kūgelį (galima 

prašyti, kad dėtų kamuoliukus pagal spalvas), grįždami 

prie dėžės, vėl šoka į lanką iš jo, link kamuoliukų, 

paima kamuoliuką ir vėl kartoja. 

Svarbiausia, vaikams tiksliai parodyti kaip atlikti 

pratimą, matant, kad bent vienam neaišku, pakartoti 

dar kartą, pabrėžiant svarbiausius dalykus. Spalvoti 

žaidimai, vaikams suteikia daug džiaugsmo.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Jonavos vaikų lopšelis – darželis ,,Dobilas“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Anastasija Ivanauskienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

3-4m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Vanduo, plastikiniai buteliukai su kamšteliais 

(kamšteliuose reiktų padaryti po 1 skylutę, tam 

naudojau vinį ir plaktuką). 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

,,Piešiam su VANENIU!”  

Sužadinti vaikų norą veikti/žaisti savo pavyzdžiu. 

Mokytoja nupiešia pvz. apskritimą. Paklausinėjus 

vaikų ką mato, galima nupiešti apskritimui 

spindulėlius, o vaikų paklausti, ką mato dabar (saulę). 

Tokiu būdu sužadinus norą veikti, piešti ir 

eksperimentuoti, perleisti buteliukus su vandeniu 

vaikams. Kol draugai piešia, kiti stebi ir spėlioja, kas 

tai galėtų būti. Piešiantysis tik užbaigęs piešinį pasako 

ką nupiešė, o iki tol leidžia spėlioti draugams. 

Ši veikla naudinga vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, 

sakytinei bei rašytinei kalbai, žodyno plėtimui ir 

fizinei raidai. 
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ĮSTAIGOS 

PAVADINIMAS 

Jurbarko vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Auklėtoja Inga Klimienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

2-3 m. 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

Įvairios gėlės, dubenėliai, vanduo, kreidelės, popierinės gėlės, 

popierinės karūnos, dvipusė lipni juosta. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI 

NURODYMAI)  

Veikla: „Tarp spalvotų gėlių“. 

Eiga: 

Eksperimentas „Skleidžiasi gėlytės“. 

Vaikai nuspalvina popierines gėles. Lapus užlenkia į vidų. Įdeda 

gėles į dubenį su vandeniu ir stebi, kaip pamažu žiedas 

išsiskleidžia. 

Žaidimas – eksperimentas  „Papuošk kiaulpienę garbanėlėmis“. 

Kiaulpienės kotelį padaliname į keletą dalių. Dedame į vandenį ir 

stebime kaip sukasi garbanėlės. 

Žaidimas „Kokios spalvos gėlytės?“. 

Nupiešiame su kreidelėmis spalvotus kvadratus, ant kurių vaikai 

sudėlioja tokios pat spalvos gėles. Vaikai įvardina gėlės spalvą, 

Kūrybinis darbelis „Gėlių karūnos“.  

Iš popieriaus iškerpamos karūnos. Ant jų užklijuojama dvipusė 

lipni juosta. Vaikai renkasi gėles, lapus ir jais puošia karūnas. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno lopšelis – darželis „Rasytė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Agnė Liščiukaitytė 

Kristina Geišienė 

Vaida Stankevičiūtė 

Stasė Saliamonienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Lankai, kamuoliai, gelbėjimosi ratai, kūgeliai 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Linksma, greitai, šilta vasara“ Vaikai darželio 

teritorijoje atlieka įvairias sportines veiklas, 

panaudojant įvairų sporto salėje rastą 

inventorių. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Audronė Domanaitienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

6-7 metų vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

Veikla „Dideli muilo burbulai“ 

Priemonės: 

Muilo burbulų skystis 

Įrankis burbulams leisti 

 

2. Veikla „Piešimas pagal šešėlį“ 

Popieriaus lapas 

Piešimo priemonė 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Veikla „Dideli muilo burbulai“ 

Iš vandens, indų ploviklio ir cukraus pasigaminome skystį. 

Iš plastikinių šiaudelių ir virvutės pasidarėme prietaisą 

dideliems burbulams leisti. 

Šiaudelius suglausti ir įmerkti kartu su virvute į skystį. 

Ištraukus, atsargiai atskirti šiaudelius ir atsargiai judant daryti 

didelius burbulus. 

Veikla „Piešimas pagal šešėlį“ 

Saulėtą dieną vaikai piešia draugo šešėlį. Vieni piešia ant 

popieriaus lapų su markeriais, kiti piešia tiesiog ant asfalto 

kreidelėmis. Matuoja šešėlių ilgį pėdomis. Saulei kopiant 

dangumi aukštyn, vaikai stebi kaip keičiasi  šešėlių ilgis. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Raudondvario lopšelis-darželis ,,Riešutėlis“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Vaida Marcinkevičienė, Rūta Tamošiūnienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS- 

4-5 m. 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

Daržininkystės kampelis. Žemės, sėklos, daržovių daigeliai, 

daržininkystės įrankiai.  

Judriosios pramogos. Sporto inventorius (parašiutas, 

gimnastikos kamuoliai, lindimo tuneliai, lazdelės ir kt.) 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

 Daržininkystės kampelis. Įrengtose edukacinėse daržininkystės 

lysvėse vaikai sodina įvairius daigelius, sėja sėklas, natūraliai 

stebi ir analizuoja augalų augimą, užsiima praktine veikla. 

Judriosios pramogos. Pasitelkę įvairias sporto priemones vaikai 

atlieka įvairias (savo sugalvotas ar ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo pasiūlytas) sportines veiklas. Sportuojant daug 

dėmesio skiriama ne tik vaikų ištvermės, koordinacijos, 

tikslumo ugdymui, bet ir teigiamai vaikų emocijų raiškai. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Jurgita Dabašinskienė 

Ingrida Matusevičienė 

Erika Verenienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

3-5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

Muilo burbulai, smėlio žaislai, aktyvioms veikloms 

skirtas parašiutas žaidimams kieme, sportui, kliūčių 

ruožas, plėvelės ant kurios gali vaikai piešti lauke, guašas, 

teptukai.  

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Aktyvūs žaidimai lauke papildant meninėmis veiklomis 

Veiklos parinktos ir adaptuotos pagal vaikų amžių, 

poreikius ir galimybes. Kiekviena veikla vyko darželio 

kieme, apgalvotai, su vaizdžiomis priemonėmis, parengtu 

kliūčių ruožu, paaiškintomis taisyklėmis, saugos 

instruktažu. Meninėms veikloms priemones siūlė ir 

rinkosi patys vaikai, tokiu būdu skleidėsi kūrybiškumas, 

pasirinkimo laisvė. Pučiant muilo burbulus lavėjo plaučių 

tūrio struktūra, o piešiant ryškiaspalves gėles ir kitus 

norimus vaizdinius suteikėme galimybę pasireikšti 

kūrybiškumui, vaikų fantazijai.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno vaikų lopšelis/darželis ,,Šarkelė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Iveta Valionienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

Ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupės 2- 3m vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Popierius, kartonas, žirklės, vaikučių rankytės ir 

gražūs gamtos vaizdai 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Su mažyliais mokėmės skaičiukų originaliu būdu, 

kirpome skaičių ( ir ne tik skaičių) trafaretus ir 

fiksavome su jais gamtos vaizdus, vietos peizažą 

pavertėme skaičiais ir kitais vaizdais. Tokiu būdu 

mokėmės skaičiukų nuo 1 iki 10. Vaikams labai buvo 

smagu, jie neblogai įsiminė visus skaičius ir patyrė 

daug teigiamų emocijų. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Eglė Kasiulevičiūtė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

3-4m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

Baseinas, vanduo, pagaminti laiveliai (gali būti 

iš įvairių medžiagų), indas vandeniu, grupėje ar 

kieme randami daiktai, stiklainis, magnetas.  

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Vandens pramogos“.  

Vaikai išbandė daiktų savybes, sužinojo, kurie 

daiktai skęsta, o kurie plaukia, kodėl taip yra, 

stengėsi plukdyti laivelius jų „nepaskandinant“. 

Susipažino su magnetu, praktiškai išbandė, 

kokios medžiagos daiktus jis geba pritraukti.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno lopšelis-darželis  „Vaidilutė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Daiva Šeputienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

2- 3 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Spalvoti kamuoliukai, lankas, akmenys, 

akriliniai dažai, vaškinės kreidelės, balta 

medžiaga( medvilnė), pievų gėlės. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Vaikai akriliniais dažais spalvino akmenis, 

kreidelėmis piešė ant medžiagos, naudodami 

iškirptas formas bandė ieškoti panašių formų 

gamtoje, ant nupieštų formų dėliojo pievų 

gėlytes. Veiklos- žaidimai kitokioje aplinkoje  

vaikams suteikia galimybę  greičiau tobulėti.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno miesto lopšelis – darželis „Vaikystė“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Vilija Pranaitienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

5 metai 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

I veiklai reikia akmenukų.  

II veiklai reikia bet ko, lengvai randamo mus supančioje 

aplinkoje: akmenukų, lapelių, šakelių ir t.t.  

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI 

NURODYMAI)  

I veikla „Akmenukų bokštas“: pastatyti kuo aukštesnį bokštą iš 

rastų akmenukų. Skaičiuoti akmenukus, lyginti savo ir draugo 

bokštus tarpusavyje. Diskutuoti, kokių akmenukų reikia, kad 

bokštas būtų kuo aukštesnis. 

II veikla – pastabumo – atminties  žaidimas „Atspėk, kas 

pasikeitė?“. Rasti 4-5 (ar daugiau daiktų, priklausomai nuo vaikų 

amžiaus). Sudėti juos. Paprašyti vaikų įsiminti, kur kokio daikto 

vieta ir tuomet nusisukti. Tuomet, kai vaikai nusisukę, pedagogas 

tarpusavyje sukeičia kokius daiktus, ar tiesiog vieną nuima. 

Atsisukę vaikai turi įvardinti, kas pasikeitė.   
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS„ŽILVITIS“  

MOKYTOJO 

VARDAS,PAVARDĖ 

AIRINA JANČAITIENĖ, RASA STANČIAUSKIENĖ, 

JOLANTA ARMONAVIČIENĖ, JŪRATĖ KIRSTUKIENĖ 

VAIKŲ DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE AMŽIUS 

5-6 METAI 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

GIMNASTIKOS LANKAI, KAMUOLIAI, BARJIERAI, 

SPALVOTOS KEPURĖLĖS(ŽYMEKLIAI, PLĖVELĖ, 

GUAŠAS. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI 

‚,AŠ IR TU MES SPORTUOJAME KARTU“ 

EIGA; VAIKAI PATYS PASIRENKA NORIMAS PRIEMONES, 

IŠDĖLIOJA JAS ANT ŽOLĖS. VIENAS VAIOKAS PASIŪLO 

PRATIMĄ IR KITI VAIKAI BANDO ATKARTOTI. 

METODINIAI NURODYMAI:MOKYTOJAS PADEDA 

VAIKAMS TEISINGAI PARODYTI PRATIMĄ, 

PAKOREGUOJA JŲ EIGĄ, TRUKMĘ, INTENSYVUMĄ, 

PASIŪLO IR SAVO VARIANTĄ. 

LABIAUSIAI PATIKUSIAS VEIKLAS VAIKAI ĮAMŽINO 

SAVO PIEŠINIUOSE. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kėdainių r. Vilainių m./d. „Obelėlė“ 

 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Violeta Balbierienė, Asta Čiapaitė   

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

4 – 5 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI  

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Laikrodžio maketas, akmenukai, popieriniai skaičiai, 

žirklės, klijai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI) 

„LAIKO RATAS“ 

Eiga: Vaikai darželio aplinkoje prisirenka įvairių 

akmenukų. Tada, juos apklijuoja skaičiais. Ant laikrodžio 

valandų išdėlioja atitinkamą akmenuką su tos valandos 

skaičiumi. Išrenkamas vedantysis, kuris suka laikrodžio 

rodyklę, o likusieji atlieka pačių sugalvotas ar pasiūlytas 

užduotis. Pvz.: išsuka skaičių 5, tuomet aplinkoje ieško 5 

gėlyčių, skaičius 7 – atsitūpia ir pan. 

   Žaidžiant lavėja vaikų skaičiavimo įgūdžiai, 

kūrybiškumas, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, aplinkos 

pažinimas. Patiriamos teigiamos emocijos. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos lopšelis – darželis „Giliukas“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

LINA PATKAUKIENĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

5 -7 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Balto kartono lapai apklijuoti dvipuse lipnia juostele, 

gamtinė medžiaga, rasta darželio teritorijoje 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Paveikslėlis tėčiui. 

Balto kartono lapus apklijavome dvipuse lipnia juosta. Vieni 

vaikai nupiešė savo tėtį ir jį puošė rastais augalais. Kiti  

lauko aikštelėje skynė žoleles, žiedlapius, rinko spyglius, 

bėrė smėlį ir taip kūrė savo paveikslėlį. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „GILIUKAS“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

INETA MAČIULAITIENĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

6-7 METAI 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Gamtinė medžiaga: gėlės, lapeliai, akmenėliai ir kt., 

skaidraus plastiko (dangtelis nuo grietinės). 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Paslaptis“ 

Vaikai prisirenka lauko akštelėje rastų, jiems patinkančių 

augalų, kitų gamtoje randamų daiktų, iškasa duobutę ir iš 

turimų gražiausių augalų ar daiktų kuria kompozicijas. Jas 

uždengia permatomu plastiku (tinka permatomo plastiko 

dangtelis nuo grietinės) ir užkasa. Tai jų paslaptis, kurią 

parodo savo draugams, tėveliams. Aptaria kokius augalus 

ar kitas priemones naudojo, įsimena augalų pavadinimus, 

bendrauja ir bendradarbiauja su bendraamžiais. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos L-D “Giliukas” 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Vaida Vaičiulėnienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

4-6 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Pakavimo plėvelė, dažymo priemonės, akriliniai 

dažai ir guašas. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Veikla „Savo emocijas išreiškiu spalvomis.“  

Ugdytiniai išsipasakojo savo emocijas, kadangi jos 

vyravo įvairios, tai pasiūliau lauke ant plėvelės, 

ištemptos tarp medžių, jas išreikšti maišant spalvas, 

piešiant. Vieni vaikai panoro piešti drauge būryje, 

kiti-tapyti pavieniui. Piešiantys būryje ,vėliau 

sugalvojo tai daryti delniukais. Ši veikla taip patiko 

vaikams, kad prašė tai kartoti dar kelias dienas. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis“   

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Mokytoja Jurgita Sobeckienė   

kineziterapeutė Dovilė Globienė  

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Muzika, vanduo, spalvoto  popieriaus gėlytės, žirklės, 

šiaudeliai, skystas muilas, spalvoti maišeliai, guašas, 

teptukas vandeniui išmaišyti. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

,,Ko gėlytei reikia“  

Lauke vaikai klausėsi ir šoko šoki ,,Aguonėlė“. Po šokio 

merkėme gėles į vandenį ir žiūrėjom kaip jos 

skleidžiasi. Popierius sušlampa, tampa sunkesnis ir gėlės 

išsiskleidė. Kalbėjome, kad gėlytėm reikia saulės ir 

vėjo. Pavaizdavome kaip saulytė šviečia ir tada 

pasiėmėme maišelius gaudėme vėją. Pabaigoje 

padarėme pramogą ,,burbulų šou“. Į vandenį įpylėme 

skysto muilo ir tada vaikai su šaudeliais pūtė . Gavosi 

daug burbulų. Paįvairinimui dėjome guašo, kad butų 

spalvoti burbulai. Vandenį maišėme su teptuku.  

 

 



21 | P u s l a p i s  
 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS KLAIPĖDOS MOKYKLA-DARŽELIS „VARPELIS“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

AKVILĖ MAČIULAITYTĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

4-5 METAI 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Gamtinė medžiaga: gėlės, lapeliai ir kt., dvipusė lipni 

plėvelė, kartonas, žirklės. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Apyrankės iš gėlių“ 

Vaikai prisirenka lauko akštelėje rastų, jiems patinkančių 

augalų, kitų gamtoje randamų daiktų. 

 Pasiruošiame apyrankių pagrindą iš lipnia plėvele 

apriklijuotos apyrankės formos kartono juostos.  

Pasirinkti augalai ar daiktai klijuodami ant apyrankės 

paruoštuko.  

Vaikai aptaria kokius augalus ar kitas priemones naudojo, 

įsimena augalų pavadinimus, pakartoja spalvų 

pavadinimus, mokosi derinti spalvas, formas ir faktūras, 

bendrauja ir bendradarbiauja su bendraamžiais. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos lopšelis/darželis „Vyturėlis“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Snieguolė Krolienė 

Lilija Banžerienė 

 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE AMŽIUS 
5-6 Metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 
Lauko žaislai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS( 

VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI) 

,,Pyragas vasarėlei“ 

Veikla vyksta lauke. Nusiteikę geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti kartu su bendraamžiais. Įtvirtins turimas 

žinias apie smėlio savybes. Lavins smulkiąją motoriką. 

Bandymus atliks su drėgnu ir sausu smėliu. Drąsiai, savitai 

eksperimentuos. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: 

Irena Juknienė, Sigutė Svirkienė, Aušra Daugalienė, 

Danutė Daukintienė, Loreta Zakarienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

„Kregždučių“ grupės ugdytiniai (5 metai), 

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai (4 metai) 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

1.Žaidimui „Pataikyk“ (audeklas su skirtinga spalva 

pažymėtomis skylėmis, virvutė ir segtukai audeklui 

pakabinti, spalvoti kamuoliukai). 

2.Putplasčio ritės (piramidžių statymui, ridenimui, 

muzikavimui pagal ritmą). 

3.Medinės trinkelės (žaidimams „Labirintas“, 

„Bokštas“). 

4.Akmenukai, kreidelės. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

Dalinamės keletu linksmų veiklų lauko žaidimų 

aikštelėje. 

1. „Pataikyk“. Žaidime dalyvauja 2 komandos. Viena 

komanda stovi vienoje pusėje, kita-kitoje. Vieni mėto-

kiti gaudo. Surenka kamuoliukus, suskaičiuoja kiek 

kokios spalvos kamuoliukų pataikė. Pasidžiaugia 

drauge, pasikeičia vietomis ir vėl žaidžia. Galima žaisti 

ir ne komandinį žaidimą. Svarbu gera nuotaika. Šio 

žaidimo metu vaikai mokosi laikytis susitarimų, 

įtvirtina spalvas, skaičiavimo įgūdžius, lavina 

koordinaciją, patiria daug džiugių emocijų. 

2. Turime tėvelių dovanotas spalvotas putplasčio rites. 

Dažnai jas naudojame kaip dekoracijas. Šį kartą su 

jomis žaidėme judrius žaidimus, skirtus susikaupimui, 

dėmesiui, koordinacijai, vikrumui, muzikavimui. 

3. Žaidimai su medinėmis trinkelėmis. Tai labai vaikų 

pamėgta veikla. „Labirintas“- gali žaisti daug vaikų, 

gali žaisti keli. Vaikai gali patys sukurti judėjimo 

trajektoriją. Šiltu oru šis takelis atlieka pusiausvyros 

lavinimo, masažinę, skaičiavimo, mokymosi žaisti 

drauge funkcijas. Su medinėmis trinkelėmis 

sužymėtomis skaičiais vaikai kuria individualias 

estafetes, stato bokštą pagal žodinę instrukciją. Taip 

mokosi skirti erdvines ir dydžių sąvokas ( pirmyn-

atgal, aukštyn, didelis-mažas, storas-plonas ir kt.). 

Veiklos ir žaidimai su trinkelėmis skatina vaikų 

kryptingą veiklą, suteikia teigiamų emocijų. 

4. Žaidimai su akmenukais ir kreidelėmis. Įvairaus 

dydžio akmenukus vaikai dėlioja suaugusio ir pačių 

vaikų pieštų objektų linijomis. Ši veikla lavina 

smulkiąją motoriką, susikaupimą, dėmesį, skatina 

kūrybiškumą, norą kurti drauge. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Vida Nausėdienė, Irena Juknienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

6-7 metų vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Guminės pirštinės, mobilios piešimo lentos, piešimo 

priemonės, medinės stačiakampės lentelės 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Projektinės savaitės metu su vaikais organizavome 3 

žaidybines veiklas lauke. 

Guminių pirštinių dienos metu vaikai pūtė pirštines, puošė jas 

žolynais, pylė vandenį, žaidė vandens atrakcionus. Veiklos 

metu vaikai ugdėsi socialinius įgūdžius, savarankiškumą, 

mokėsi laikytis taisyklių. Labiausiai patiko vandens pirštinių 

mėtymas į viršų ir jų gaudymas, žaidimai su jomis poromis- 

metu ir gaudau. 

Piešimas su pasirinktomis priemonėmis ant magnetinių 

lentelių ir popieriaus vaikus nuteikei kūrybiškumui ir ramiai 

veiklai. Patiko eksperimentuoti piešiant įvairiais žolynais. 

Pati linksmiausia buvo žaidimų su medinėmis lentelėmis 

diena. Ši veikla skatino vaikus susikaupti, lavino dėmesį. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kupiškio l.d. ,,Varpelis“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Gelmina Mudrauskienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

4-6 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Smėlis, indeliai, vanduo, įvairios plastmasinės 

formos 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Sena, gera, bet labai primiršta veikla su smėliu. 

Panaudojamos labai paprastos priemonės, žaisliukai, 

bet vaikams tai suteikia daug džiaugsmo bei gerų 

emocijų, lavina vaizduotę, stiprina tarpusavio 

santykius, moko dalintis, džiaugtis savo ir kito 

sėkme. Erdvė kūrybai begalinė. Juk  ta pačia forma ar 

indeliu  galima padaryti ir tortą, ir pilį, ir begalę 

pyragų. O kaip išradingai juos puošiame tuo, ką 

randame aplink- gėlytėmis, lapeliais, mažais 

akmenukais. Drėgname smėlyje pastatome namus, 

tiesiame kelius ir važinėjame mašinomis. Vaikams ši 

veikla tikrai labai patinka, rekomenduojame 

pabandyti. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kupiškio l.d. ,,Varpelis“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Laima Plepienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

6 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Spalvotos kreidelės, klevo lapai 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

Piešimas ant asfalto, grindinio, panaudojant gamtinę 

medžiagą. 

Vaikai labai mėgsta piešti lauke kreidelėmis. 

Sugalvojome apibrėžti medžių lapus ir taip papuošti 

pavėsinės grindinį. Pirmiausia reikėjo susirasti didelių 

lapų, taigi, po ilgesnių ieškojimų pavyko pastebėti 

klevo lapų. Paulius ėmėsi darbo- apibrėžė lapų 

kontūrus, tam reikėjo nemažai pastangų- atidumo, 

kruopštumo bei ilgesnio dėmesio sukaupimo. Po to 

piešinukus dar spalvinome, tačiau šis darbas labai 

nesudomino. Sekančią dieną apvedžiojome 

smulkesnius lapus, tad mūsų pavėsinės grindinys buvo 

puošnus ir visų giriamas. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno r. Lapių lopšelis-darželis 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Inga Baronienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

4 – 5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Smėlis, indelis, actas, maistiniai dažai, soda, 

Augalai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Ugnikalnis“ 

Vaikai iš smėlio supylė kalnelį į, kurį įstatėme 

indelį su soda i sumaišytais maistiniais sausais 

dažais. Pylėm actą ir štai ugnikalnio 

išsiveržimas įvyko. Po to vaikai sugalvojo, kad 

tą kalnelį reikia papuošti įvairiais augalais - 

augančiais mūsų kieme. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS MAŽEIKIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS 

„GINTARĖLIS“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ MOKYTOJA DAINORA RUŽAUSKIENĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

3 -5 amžiaus vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Vanduo, plastmasiniai puodeliai, mėtymo žiedai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Žaidimas „Miklios kojelės“, kurių metu vaikai  

mokosi skirti kairę, dešinę puses, lavina stambiąją 

motoriką. 

Žaidimas „Užmesk žiedus“, skirtas taiklumui, skaičių 

– spalvų pažinimui. Vaikas  meta žiedą, užmetęs turi 

pasakyti ant kokios spalvos ir skaičiaus užmetė. 

Galima taikyti ir skaičiavimui. Kiek ant kokių skaičių 

užmetė juos sudėti arba atimti čia jau didesniems 

labiau tiktų. 

Žaidimas su vandeniu „Piltuvėlių siena“. Vaikai 

džiaugiasi vandeniu, pila jį, stebi kaip jis bėga.  

Visus šiuos įrenginius, judėjimo taką neseniai su 

tėvelių pagalba įsirengėme savo darželyje. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, EL. PAŠTAS Vilniaus raj. Paberžės ,,Verdenės‘‘ gimnazija 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ,  

EL. PAŠTAS 

Birutė Baušienė, IrinaDaugvilienė 

 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

3-6 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Lankai, sportinės lazdos, bokšteliai, lauko pieva, 

smėlio dėžė, kastuvėliai, kibirėliai, padidinamieji 

stiklai, gamtinė medžiaga.  

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Vasaros pievutėje“ Linksmoji mankšta su sporto 

inventoriumi , judriosios estafetes. Pažintinė - 

kūrybinė veikla smėlio dėžėje: tyrinėjame smėlio 

savybės,  apžiūrime smiltelės, statome smėlio 

pilis, tunelius, tiltus. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Panevėžio r. Bernatonių mokykla-darželis 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Laima Tičkūnienė, Jurgita Kuncienė 

 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

2-6 m. vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Veiklai reikalingi muilo burbulai, įvairios formos jų 

pūtimui, baseinėliai ir vandens šautuvai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Itin karštą vasaros dieną vaikai tyrinėjo įvairius 

muilo burbulų gaminimo būdus, leido burbulus, juos 

gaudė, stebėjo, kuris didžiausias, kuris skrenda 

aukščiausiai, aiškinosi, kiek priklauso burbulo dydis 

nuo pūtimo formelės.Vėliau pramogavo estafetėse su 

vandens pompomis ir šautuvais,lygindami vandens 

čiurkšlės stiprumą, mėgavosi, vandeniu pasiekę 

draugą.Pasiskirstę komandomis, gynė savo vandens 

telkinius.O laimėjo rungtis visi- vanduo visus 

sušlapino ir atgaivino. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Ramygalos lopšelis- darželis ,,Gandriukas 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Vilma Vienažinienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

5- 6 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Drugelio trafaretas, lipni dvipusė juosta, gėlės, žolės, 

piešinys su vaikų paveikslėliu (spalvinimui), įmautės, 

flomasteriai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

,, Draugystė ant drugelio sparnų“.  

Ant iškirpto drugelio trafareto priklijuojama lipni 

dvipusė juosta ir ant jos klijuojamos lauko gėlės, 

žolės. Vaikai nuspalvino piešinius ir parašė draugų 

vardus. Papuoštas drugelis ir draugai pasiruošė 

,,skrydžiui“.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Albina Kunigonienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

6 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

Viskas, kas randama gamtoje (augalai, akmenukai, 

smėlis ir kt.), kreidelės, baltas guašas. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

DĖLIONĖS  GAMTOJE 

Vaikai žaidžia įvairius dėlionių žaidimus lauke. Iš 

aplinkoje randamos gamtinės medžiagos dėlioja 

draugo portretą, žmogutį, skaitmenis, raides, 

drugelius, bitutes, gimtadienio tortą. Žaidžiamas 

matematinis dėlionių žaidimas.  

Variantas. Ant trinkelių kreidelėmis  

vaikai užrašo skaitmenis. Aplinkoje ieško akmenukų, 

šakelių, gėlių žiedelių ir juos dėlioja prie parašytų 

skaitmenų ( pav., prie 4 – 4 akmenukai, prie 3-3 gėlių 

žiedai ir pan.). 

Variantas. Ant apvalių didelių augalų  

vaikai baltu guašu „nupiešia“ skaitmenis. Aplinkoje 

ieško akmenukų, šakelių, gėlių žiedelių ir juos dėlioja 

prie parašytų skaitmenų. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS SKAIDIŠKIŲ MOKYKLA - DARŽELIS 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ LIUDMILA KAPŪSTA 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

4  - 5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

„Spalvų medžioklė“ 

     Lepina saulutė savo šiluma ir norisi kuo daugiau 

laiko praleisti lauke. O ten visokių grožybių pilna, 

todėl kurti gamtoje labai smagu. Šiandien su dideliu 

džiaugsmu pasileidom į spalvų medžioklę. Šylant 

orui gamtoje skleidžiasi vis kitokie žiedai, bet 

,,Žirniukų“ grupės vaikai nusprendė pažaisti su 

spalvotų kamštelių. Iš jų galima dėlioti įvairiausius 

paveikslėlius arba statyti bokštą.  Paprasti ir ,,liūdni“ 

kamšteliai tapo spalvotomis gėlėmis. Šio žaidimo 

metu bus ugdomi matematiniai gebėjimai, plečiama 

sakytinė kalba, lavinama smulkioji motorika, vaikas 

mokysis spalvų ir dėlioti tam tikra tvarka. Smagu 

matyti, kad daugeliui įprastos atliekos po kūrybiško 

prisilietimo tapo naujais, gražiais ir svarbiausia – 

funkcionaliais daiktais. Tikiu, kad ir ateityje vaikai 

bus linkę daugiau tausoti aplinką“. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Auklėtoja  metodininkė Aurelija Gudaitienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS  

4-6m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS  

 

Lipni juosta, paveikslo rėmai, gamtinė medžiaga 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

 

Tema : ,,Mes – kūrėjai“  

Paveikslas ,,Vasarėlės grožis“ 

Eiga: lauko aikštelėje vaikams uždėti ,,gamtos 

seklio“ apyrankes iš lipnios juostos ir skirti užduotį 

– surinkti kuo daugiau ir įdomesnių vasariškos 

gamtos augalų. Po 20 min. sugrįžti į aikštelę, 

aptarti radinius ir juos patalpinti į bendrai kuriamą 

,,Vasarėlės grožio“ paveikslą. Veiklą galima 

kartoti kitomis savaitės dienomis, kol prisipildys 

paveikslo rėmeliai. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Auklėtoja  metodininkė Aurelija Gudaitienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS  

4-6m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS  

 Lauko akmenys, vandeninės emulsijos dažai, 

teptukai 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

 

Tema : ,,Vabalėlių takelis““  

 ,,Dūzgia bitutės“ 

Eiga: Vaikai atsineša pakeliui į darželį rastą 

akmenuką. Lauke, aplinkui dūzgiant bitutėms, 

piešia bitutes ant akmenukų. Išdžiūvus - 

,,apgyvendina“ vabalėlių takelyje. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Asta Želionienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE,AMŽIUS 

6-7 m.( PUG) 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Akmenukai, medžio šakelės (pagaliukai), markeris. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Kryžiukai-nuliukai“ 

Tai kryžiukų-nuliukų žaidimas dviems vaikams, kurį 

lengva padaryti iš gamtinės medžiagos: 4 pagaliukų 

ir akmenukų, ant kurių markeriu užrašoma : X arba 0. 

Laimi tas, kuris pirmas užpildo pilną eilutę, stulpelį 

ar įstrižainę savo ženklais (X arba 0). 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Asta Želionienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE,AMŽIUS 

6-7 m.( PUG) 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

Vienkartinė ( popierinė ar plastikinė) lėkštė, gamtinė 

medžiaga: smėlis, akmenukai, kriauklės, gėlės ir kt., 

kastuvėliai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

VASAROS PAVEIKSLAS 

Vienkartinėje ( popierinėje ar plastikinėje) lėkštėje iš 

gamtinės medžiagos: smėlio, akmenukų, gėlių ir kt. 

kuriamas vasaros paveikslas. 

 

 

 

 

 

 

 



41 | P u s l a p i s  
 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, EL. PAŠTAS ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS ,, COLIUKĖ“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ SIGITA PETRULIENĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE,AMŽIUS 

3-6 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Akmenukai, akriliniai dažai, teptukai, indeliai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

,, Boružėlės“ 

Akmenukai dažomi akriliniais dažais, nudžiuvus, 

,, Boružėles“ įkurdinti darželio vabaliukų take. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Audronė Žukauskienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

5-6 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Kartonas, lipni juosta, gėlių žiedeliai, lapeliai, žolytės. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)  

Vaikai pasirenka norimą paveikslėlio trafaretą, su 

auklėtojos pagalba jį išsikerpa, nuspalvina paveikslėlio 

rėmą.Rėmelio vidus padengiamas lipnia juosta. 

 Vaikai kūrybiškai eksperimentuoja kurdami nuotrauką 

(savo peršviečiamam paveikslėliui ieško gamtoje 

reikiamo fono).  

Iš lauke rastų augalų, gėlių žiedelių ir lipdydami prie 

lipnios juostos, kuria spalvingą savo paveikslą.  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, 

EL. PAŠTAS 

Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazija  

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Marija Tyškevič, 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

3 – 4 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Parašiutas, spalvoti kamuoliukai, kreidelės, 

Gera nuotaika. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI 
 
 
 
 
 

Žaidimas ,,Parašiutas“ 

Linksmas žaidimas kuris pakelia nuotaiką, skatina 

koordinacijos, bedradarbiavimo ir fizinio aktyvumo 

įgūdžius. Šiame žaidime labai svarbu, kad visi dirbtų 

komandoje su draugais. Atkelkite parašiutą su 

šokinėjančiais kamuoliukais taip, kad nei vienas 

neiškristų. 

Žaidimas „Klasė“ 

Nusibraižydavome kvadratėlius ant asfalto, per kuriuos 

reikėdavo atitinkamai peršokinėti. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS VDU ŠA vaikų darželis „Mažųjų akademija“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Vitalija Šilinskienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

Vaikų amžius –  4 -7 metai. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Smėlis, guašas, teptukai, vanduo, indeliai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

PAVADINIMAS. Smėlio dažų pieva 

(eksperimentas)  

EIGA. Saują smėlio sumaišome su guašu ir 

vandeniu. Ant šaligatvio teptukais piešiame 

pievą.   

METODINIAI NURODYMAI. Su vaikais 

aptariame kaip atrodo pieva, kas joje gyvena ir 

auga. Taip pat aptariame kokią įtaką mūsų 

piešiniui padarys saulė, vėjas ir lietus. 

Laukiame ir stebime kintantį piešinį. Po viso 

stebėjimo sužinome, koks gamtos reiškinys 

labiausiai pakeitė mūsų piešinį.   
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS VilniausL/D“Berželis“   

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Barbara Novoslavskaja 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

5m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

1)priemonė- gamtinės medžiagos(medžio 

žievės, šakos, kankorėžiai, džiovintos uogos, 

kaštonai ) 

2) dėžės 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

1)Medis iš gamtinių medžiagų. Tikslas- sudėti 

medį panaudojant įvairias gamtines medžiagas, 

smulkiosios motorikos lavinimas. 

2)Ėjimas dėžėse. Tikslas- tolygus lėtas 

vaikščiojimas dėžėse, koordinacijos , 

stambiosios motorikos lavinimui. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Vilniaus lopšelis/darželis “Eglutė“ 

 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Ieva Zavistanavičiūtė – Boskė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

“NYKŠTUKŲ“ grupės vaikai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Gamtoje rasti augalai, gėlės, pagaliukai ir pan. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Vaikščiojant gamtoje, kartu su vaikais 

prisirinkome įvairių gamtinių medžiagų iš 

kurių padarėme sekretą, kurį pavadinome 

“Miško paslaptis“. 

Pokalbiai apie įvairias gėles ir augalus žiūrint 

knygas ir įvairius paveiksliukus. 

Grupėje gaminome paveikslėlius iš spalvoto 

popieriaus ir iš lauko parsineštų gamtinių 

medžiagų. Liejome spalvas ant šlapio 

popieriaus ir bandėme tapyti gėles. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Vilniaus lopšelis- darželis „Gabijėlė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Simona Šatkuvienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

2-3 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Baldams skirta apvynioti plėvelė, teptukai, 

guašas, vandeniui supilti stiklinės ir vanduo. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Pasirinkti stabilų pagrindą už kurio būtų galima 

tvirtai pritvirtinti plėvelę. Apvynioti ją 

standžiai, kad vaikams būtų patogu piešti. 

Duoti vaikams teptukus, guašą ir leisti įsijausti 

į spalvų maišymosi grožį. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Vilniaus lopšelis-darželis “Lakštingala” 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Natalija Komarovskaja 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Smėlio žaislai,akmenukai,spalvotas 

poperius,klijai,gėles,medžio lapai,knygos 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Vasarą lauke praleidžiame žymiai daugiau laiko.Vieni vaikai 

mėgsta ramesnius žaidimus, o kitiems reikia daugiau nuotykių 

ir…greičio! Žaidimai grupėje tarsi išsikrausto į lauką, o ten 

juk tikras nuotykių pasaulis. Nesvarbu, ar žaistum smėlio 

dėžeje, ar karstytumeisi ant sūpynių – viskas bus žymiai 

smagiau.  Paslaptis smėlyje.Smėlį kastuvėliais vaikai dėjo į 

įvairių formelių „Iškeptus keksiukus dekoravo 

šakelėmis,uogomis ir gėlėmis.Paveikslėlis iš žolynų. 

Sekdami vasaros pėdsakais bandome įamžinti šiltas 

akimirkas,taigi pievoje rinkome saulės išbučiuotas gėles ir 

sukūrėme spalvingą paveikslėlį. Augalų stebėjimas. 

Pievoje stebėjo įvairius augančius augalus,juos 

tyrinėjo,lygino,rūšiavo,matavo,dalinosi įspudžiais ir 

pastebėjimais. Knygų namelis. Po atviru dangumi 

bibliotekėlė,kurioje galima rasti įvairių knygų. 
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ĮSTAIGOS 

PAVADINIMAS 

Vilniaus l.d.“LAKŠTINGALA“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Dalia Sokolovienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

Dalyvavo 4-5 metų vaikai 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

Priemonės: virvė (stora), spalvoti piltuvėliai (tinka įvairių spalvų 

kamuoliukai), puiki nuotaika, vanduo ir laistytuvas 

(daržiuko laistymui). 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI 

NURODYMAI)  

1. Judrieji žaidimai. Vaikai labai aktyviai įsitraukia į veiklą, kuri 

reikalauja greitos orientacijos, greičio. Ši veikla skirta vaikų 

fiziniam aktyvumui, ištvermei. 

Veiklos eiga: sudedame eilėje įvairių spalvų piltuvėlius( g. b. 

įvairiaspalviai kamuoliukai), išrykiuojame vaikus ir jiems 

nurodome kurios spalvos yra jų piltuvėlis. Išrykiuojame vaikus 

eilės tvarka prieš daiktus 5-7 m. atstumu nuo piltuvėlių. Vaikams 

duodamas signalas ir jie turi kuo greičiau turi nubėgti prie savo 

piltuvėlio(kamuoliuko), jį paliesti ir grįžti atgal į savo vietą. 

   Ugdome vaikų orientaciją, greitį, pastabumą. Lavinamas spalvų 

pažinimas. 

2. Pažintinis žygis į mišką. 

Žygio metu lavinama vaikų ištvermė, ugdomas pažinimas. Į žygį 

imame nedidelę augalų, arba vabzdžių enciklopediją, lupą. 

Žygio metu su vaikais tyrinėjame dar nematytus ir nepažįstamus 

augalus, arba vabzdžius, Stebime skruzdėlyno gyvenimą. 

3. Žaidimai su neįprastu inventoriumi. 

 Jau kurį laiką organizuojame žaidimus su neįprastu inventoriumi. 

Turime labai dėkingas sąlygas- aplink auga medžiai, tarp kurių 

ištiesėme ir pritvirtinome virves. Tokiu būdu vaikai laipiodami ir 

eidami per virvę lavina koordinaciją, ugdo valią. 

4. Daržininkystė 

 Su vaikais kiekvienais metais sėjame ir prižiūrime savo vitaminų 

daržą, kuriame auginame  prieskonius ir daržoves. Kasmet 

skiname savo salotas, svogūnus, krapus,rauname savo ridikėlius. 

Užsiauginame cukinijų ir moliūgų, pomidorų ir agurkų. Vaikai 

noriai prižiūri augančius augalus nuo sėjos iki daržovių skynimo. 

Užsiauginame savo žemuogių. Kai orai atšąla, geriame savo 

augintų mėtų ir medetkų arbatėles. Tokiu būdu vaikai pažįsta 

augalus, geba juos atskirti nuo piktžolių. Stebi ir mokosi rūpintis 

daržu. Įgyja daug žinių apie sveiką mitybą, vitaminus ir jų naudą 

augančiam organizmui. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Vilniaus l.d.  „Mažųjų akademija“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Asta Adomaitienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

4-5 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Indeliai, akmenukai, augalai, popierius, 

vanduo, teptukai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Pririnkti įvairiaspalvių augalų lapų, žiedų. 

Akmenuku juos sutrinti indelyje, kol taps 

panašu į košę. Įpilti vandens, išmaišyti ir piešti. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Rita Skromniene 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

5 metai 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Popieriaus, guašo, teptukų, markerio, įvairios 

gamtinės medžiagos(lapelių, žolyčių, akmenukų, 

knkoriežių). 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

Lapų šešėliai.  Nudažyti lapą norima spalva, susirasti 

ir uždėti ant nudažyto lapo norimą augalą, ant viršaus 

uždėti baltą popieriaus lapą ir prispausti. Viršutinį 

lapą nukelti. Ps. nuspalvintas popieriaus lapas neturi 

išdžiūti. 

Sudėk žodelį. Prisirinkti akmenukų, ant jų užrašyti 

raides ir dėlioti norimus žodelius. Iš kankorėžių 

dėlioti raides, žodžius. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS VŠĮ MAMOS DELNE 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

Aušra Pachareva 

 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS 

2.5-3 m 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

Smėlis, vanduo,  įvairūs augalai, įvairūs gyvūnai gyvenantys 

pelkėse, indas, kuriame viskas atliekama, pincetai, vandens 

buruliukai, lupos. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Pelkė“ 

Vaikai supila smėlį į indą, pripila vandenuko, įsodina augalus 

(gėlių žiedlapius pavadinome lelijomis). Kiekvienas po vieną 

įdeda vabzdžius vabalus, paukščius. Taip susipažįsta su pelkės 

flora ir fauna. Vėliau duodami vaikams pincetai, lupos, įpilama 

dar į vandenį vandens burbuliukų, kad dar smagiau būtų tyrinėti 

pačių sukurtą pelkę . 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

„VARPELIS“ 

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

DŽENETA JURKŠIENĖ 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS  

VAIKŲ AMŽIUS  2-3 METAI 

VEIKLOS 

ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS 

PRIEMONĖS 

SMĖLIS, KIBIRĖLIAI, SMĖLIO FORMELĖS, MUILO 

BURBULAI 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, 

EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)   

 

 „VASAROS GIMTADIENIS“ 

SU VAIKUČIAIS APTARĖME, KAD VISI ŠVENČIAME 

SAVO GIMTADIENĮ. O ŠIANDIEN ŠVĘSIME 

VASAROS GIMTADIENĮ. VISI KARTU KEPSIME 

VASAROS GIMTADIENIUI TORTUS, PYRAGĖLIUS, 

JUOS PAPUOŠIME, O PASKUI VISI KARTU 

SUVALGYSIME  SAVO „KEPINIUS“.PŪSIME MUILO 

BURBULUS,JUOS GAUDYSIME,VAIKAI PATIRS 

DAUG DŽIAUGSMO. 
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno r. Lapių lopšelis-darželis 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Rasa Girskienė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ 

VEIKLOJE, AMŽIUS  

5 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

Miškas, medžiai, kūgiai, gamtinė medžiaga. 

VEIKLOS APRAŠYMAS 

(VEIKLOS PAVADINIMAS, EIGA, 

METODINIAI NURODYMAI)   

 

 ,,Žaidžiu, stebiu, tyrinėju“. 

Kelionė į mišką. Įvairūs žaidimai su gamtine 

medžiaga.Pataikyti į kūgį lazdą, kankorėžį ir 

t.t.Sudarius komandas, pagal skarelių spalvą 

apibėgti kūgius. Pririnkti į kūgius kuo daugiau 

gamtinės medžiagos. Lipti į medžius, stebėti, 

tyrinėti. Svarbiausia emocijos...  
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ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Kauno l/d „Vaidilutė“ 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ Akvilė Zinkevičiūtė,Rasa Stasiukynienė, Loreta 

Juzulėnienė,Henrieta Žliobaitė, Jolanta Skarelienė,  

Laima Dobiliauskienė, Zofija Andriulevičienė,  

Gražina Meilutienė, Rūta Šubonytė, Diana 

Blinkova, Ingrida Navickaitė 

VAIKŲ, DALYVAVUSIŲ VEIKLOJE, 

AMŽIUS 

2,5 m. – 7 m. 

VEIKLOS ORGANIZAVIMUI 

REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

 

Sporto inventorius, guašas, teptukai, kreidelės 

(piešimui ant žemės), smėlis, smėlio žaislai, 

gamtinė medžiaga, lauko žaislai. 

VEIKLOS APRAŠYMAS (VEIKLOS 

PAVADINIMAS, EIGA, METODINIAI 

NURODYMAI)  

„Sportininkai“ Sportuojam, džiaugiamės spalvomis, 

gerai leidžiam laiką. 6-7 m. 

„Kamuoliukai greituoliukai“ Sportas sveikata – 

sportuojam visada. 3-4 m. 

„Pramogos lauke“ Ir žaidimai ir atsigaivinimas nuo 

karštos vasaros. 4-5m. 

„Geometrinių formų ieškojimas“ Ugdytiniai 

džiaugėsi spalvų įvairove. 3-4 m. 

„Statiniai iš smėlio“ Ugdytinės Lėjos 

mėgstamiausias užsiėmimas – statyti tunelius ir 

pilis. 4-5 m. 

„Krepšinis“ Ugdytiniai išėję į lauką, niekada 

nepraleidžia progos pažaisti krepšinį. 5m. 

„Individualūs žaidimai“  Pramogaujam – 

išdykaujam. 2,5-3m. 

„Rasos šventė“ Šokiai, dainelės, pasakos 

klausymas. 5-6m. 

„Sportuojam“ Lauke yra fizinio aktyvumo erdvės, 

kuriose vaikai gali žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą. 

6-7m. 

Žaidžiam“ Kai geras oras lauke – mes norim žaisti 

visada. 5-6m. 

„Vasaros pramogos“ Esant geram orui lauke, visus 

žaidimus persikeliam į lauką. 2,5-3 m. 
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