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Įvadas
Skatinant gamtinį pažinimą bei mokymąsi lauke, šalies vaikai ir jų ugdytojai
buvo kviečiami dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
edukacinėje veikloje „ Žiemos vaizdai ir garsai". Veiklos vyko nuo 2021 m. gruodžio 15
d. Iki 2022 m. sausio 31 d. .
Veikla organizuota Alytaus lopšeliui - darželiui „Volungėlė" įgyvendinant
vieną iš tarptautinio Erasmus+ mokyklų mainų partnerystės projekto „Kids In Nature"
užduočių - į veiklas įtraukti išorinius partnerius bei suinteresuotas šalis. Edukacinės
veiklos tikslas – stiprinti vaikų ryšį su gamta bei suvokimą apie gamtoje vykstančius
procesus žiemos metu (šaltuoju sezonu). Edukacinėmis veiklomis siekiama, kad vaikai
stebėdami gamtą įgytų žinių ir praktinių įgūdžių formuojančių teigiamą vaikų požiūrį į
gamtą. Taip pat skatinamas mokytojų kūrybiškumas, siūlant vaikams įtraukiančias
edukacines veiklas bei užduotis.
Džiaugiamės aktyviu įstaigų įsijungimu organizuojant gamtines išvykas,
pažintis su žiemojančiais gyvūnais ir gamtiniais objektais, inicijuojant išradingas veiklas
ledo, vandens pažinimui, kūrybiškumo skatinimui bei atminties ir fantazijos lavinimui.
Pedagogai su mažyliais mokėsi naujų įgūdžių: gamino lesyklėles,
fotografavo, atliko smagiausius mokslinius eksperimentus, tyrinėjo tirpstantį ledą,
diskutavo ir dalinosi savo potyriais. Edukacinių veiklų metu vaikai integruotai mokėsi
pasaulio pažinimo, matematikos, lietuvių kalbos, išbandė naujas meninės raiškos
priemones. Taip pat mokėsi bendradarbiauti, dalintis žiniomis. Buvo drąsūs reikšdami
savo nuomonę. Spręsdami iškilusius klausimus gebėjo argumentuoti savo atsakymus. O
svarbiausia, kad vaikai noriai, aktyviai ir su dideliu entuziazmu dalyvavo edukacinėse
veiklose, jų negazdino nei pūga, nei šaltis!
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Eksperimentas su ledukais „Vandens paslaptys"
Alytaus lopšelis - darželis „Volungėlė", mokytoja Edita Patinskienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 2-4 metų amžiaus vaikai
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TIKSLAS: Tyrinėti vandenį ir atrasti kintančias vandens būsenas ir savybes.
PRIEMONĖS: Vanduo (šaltas ir karštas), vandeniniai dažai, puodeliai,
vienkartiniai indeliai, dubuo, šaukštas, mediniai pagaliukai, piešimo popierius.
EIGA: Vaikai aiškinosi, kaip atsiranda ir/ar pradingsta ledas:
1. Vandenį vienkartiniuose indeliuose nudažė vandeniniais dažais ir paliko
nakčiai balkone sušąlti;
2. Kitą dieną tyrinėjo pasikeitusią vandens būseną, aiškinosi, karštame ar
šaltame vandenyje greičiau tirpsta ledas, piešė spalvotais ledukais;
3. Stebėjo, kaip kambario temperatūroje ledas tirpsta ir vėl pavirsta
vandeniu, maišosi spalvos.
REFLEKSIJA: Tyrinėdami vandenį vaikai sužinojo kaip susidaro ledas,
išsiaiškino, kad karštame vandenyje ledas tirpsta greičiau nei šaltame. Aiškinosi to
priežastis. Liesdami šilto ir šalto vandens indelius, užšąlusio vandens ledukus, tyrinėjo
šiltus ir šaltus kūnus, juto ir aptarė skirtumus. Stebėdami, kaip tirpsta spalvotas ledas,
džiaugėsi naujai išgautomis spalvomis. Taip pat išbandė naują meninę raiškos priemonę
- piešimą spalvotais ledukais.
Šios veiklos metu vaikai ne tik tyrinėjo vandens savybes žiemos metu, bet
ir patyrė atradimo džiaugsmą.
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„Žiemos spalvos"
Alytaus lopšelis - darželis „Volungėlė", mokytoja Edita Patinskienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 2-4 metų amžiaus vaikai
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TIKSLAS: Stebėti žiemą vyraujančias spalvas gamtoje.
PRIEMONĖS: Kiškio trafaretas.
EIGA: Vaikai aiškinosi, kokios spalvos vyrauja žiemą gamtoje:
1.Lauko aplinkoje pridėję kiškio trafaretą vis prie kito stebimo objekto
stebėjo trafarete “užfiksuotą” spalvą, pavadino ją.
2.Išsiaiškino, jog žiemą gamtoje būdingos žalia, balta, pilka, geltona ir ruda
spalvos.
REFLEKSIJA: Pasivaikščiojimo lauke metu, vaikai stebėjo žiemišką aplinką,
aiškinosi, kokios spalvos vyrauja žiemą gamtoje, svarstė, kas lemia stebimo objekto
spalvą, diskutavo, kokių spalvų žiemą gamtoje sunku rasti ir kodėl.
Šios veiklos metu vaikai ne tik susidomėję stebėjo juos supačią aplinką, bet
ir atskleidė savo kūrybiškumą ir saviraišką, atrado pažinimo džiaugsmą.
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„Pažink gimtąjį kraštą žiemą“
Biržų darželio – mokyklos „Vyturėlis“ „Kodėlčiukų“ grupė, mokytojos Sonata
Laicėnaitė ir Ovidija Krisiukėnienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5-6 metų amžiaus vaikai.
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Darželis – mokykla „Vyturėlis“ priklauso Nacionalinei sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklui „Aktyvi mokykla“, todėl „Kodėlčiukų“ grupės vaikai su mokytojomis
pasirinko edukacines išvykas po Biržų miestą ir jo apylinkes. Šių išvykų metu skatinome
sąmoningą žiemos stebėjimą, pažinimą ir fizinį aktyvumą.
Keliavome „Šiaurietiško ėjimo taku“, kuris randasi netoli įstaigos A.
Dauguviečio parke. Stebėjome Apaščios upę: ar ji užšąlusi, kaip atrodo upės pakrantės,
pamaitinome antis.
Aplankėme Astravą (Biržų miesto dalis). Apžiūrėjome itališkų vilų stiliaus
rūmus, pasivaikščiojome po parką su tvenkiniais. Nukeliavome iki Astravo tilto –
užtvankos, kuri įrašyta į saugomų kultūrinių vertybių registrą. Stebėjome šalia senosios
užtvankos pastatytą naują užtvanką. Vaikai stebėjosi didžiuliais varvekliais, klausėsi
vandens šniokštimo.
Iššūkiu vaikams tapo pereiti ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu (525 m. ilgio).
Eidami tiltu stebėjome Širvėnos ežerą, ežero ledą, žvejus, jėgos aitvarų megėjus.
Aplankėme ir Biržų krašto smegduobių muziejų po atviru dangumi.
Pasivaikščiojome pažintiniu geologiniu „Barsuko olos“ taku. Perėjome smegduobės
dugne medinių lentelių takeliu. Apžiūrėjome „Lapės olą“, „Barsuko olą“, „Geologų olą“,
„Karvės olą“. Pasivaikščiojimo po smegduobes metu vaikai pajuto, kaip gali greitai
keistis žiemą oras: saulę keitė sniegas ir pūga.
Išvykų metu vaikai įsitikino, kad Biržų miestas ir kraštas gražus ne tik
šiltuoju metų laiku, bet ir žiemą.
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„Ledynai tirpsta“
Kėdainių raj. Akademijos Gimnazija, mokytoja Gražina Kulnickienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: išsiaiškinti, kokią įtaką ledo būsenos kitimui (tirpimui) turi
aplinkos sąlygos.
PRIEMONĖS: 2 dubenys, termometras, ledo gabalai, šiltas ir šaltas vanduo.
EIGA: į vieną dubenį įpilamas šaltas vanduo, į antrą dubenį įpilamas šiltas
vanduo. Vaikai termometru (skirtu matuoti vandens temperatūrą), išmatuoja kokios
temperatūros vanduo yra dubenyse. Temperatūrų duomenys užrašomi lape. Dedame
ledo gabalus į dubenis su vandeniu ir stebime kas vyksta.
REFLEKSIJA: kartu su vaikais išsiaiškinome ledo savybes. Vaikai išmatavo
vandens temperatūrą dubenyse ir nustatė, kad viename dubenyje yra šaltas vanduo, o
kitame šiltas. Stebėdami ledo tirpimą vaikai padarė išvadą, kad šiltame vandenyje ledas
ištirpo daug greičiau. Vadinasi, aplinkos temperatūra daro didelę įtaką ledo būsenos
kitimui (tirpimui).
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„Ledo figūros"
Kėdainių raj. Akademijos Gimnazija, mokytoja Gražina Kulnickienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: vaizdžiai paaiškinti gamtos reiškinius ir procesą.
PRIEMONĖS: įvairūs ledo gabalai, druska, guašas, akvarelė, teptukai,
piltuvėliai, lėkštės.
EIGA: ant ledo gabalų beriame druskos (su šaukšteliais, rankomis). Druska
tirpdo ledą ir tuo pačiu išskiria šaltį. Ledą dažome guašu, akvarele su teptukais. Ištirpęs
ledas virsta spalvotu vandeniu.
REFLEKSIJA: eksperimentas vyko su paprastomis medžiagomis. Kartu su
vaikais rinkome informaciją apie vandenį, ledą. Tyrimo metu kėlėme klausimus, kaip
keičiasi ledo savybės įtakojant aplinkos sąlygomis (tirpdant druska, šildant, spalvinant).
Ugdytiniai nuosekliai atliko veiksmus, išlaikė dėmesį.
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„Po žiemos laukus"
Kaišiadorių lopšelis- darželis „Žvaigždutė", mokytoja Janina Bataitienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 6-7 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: pažinti gamtą, joje esančius gamtinius objektus ją stebint,
tyrinėjant, vertinant natūralioje aplinkoje.
PRIEMONĖS: fotoaparatai.
EIGA: prieš išeinant į žygį aptariama žiemos požymiai. Išsiaiškinama, ką
veiksime vaikščiojant po laukus, kam bus reikalingi fotoaparatai. Vaikams paaiškinama,
kad jie fotoaparatu galės fiksuoti, jų manymu, svarbius dalykus esančius pievose.
Žygio metu vaikų dėmesys atkreipiamas į pasikeitusius pievos augalus,
krūmus, medžius. Jie skatinami stebėti įvairius pievose esančius objektus, nes galbūt
mums pasiseks ir pamatysime gyvūnų, kurių būna šiuose laukuose: kiškių, stirnų, o gal
būt lapę. Viso žygio metu keliami klausimai, ieškoma atsakymų, diskutuojama apie tai ką
matome, randame.
REFLEKSIJA: vaikai mokėsi bendradarbiauti, dalintis žiniomis. Buvo drąsūs
reikšdami savo nuomonę. Spręsdami iškilusius klausimus gebėjo įrodyti savo teisumą.
Pastebėjo, vertino gamtos pasikeitimą šaltu metų laikotarpiu. Išmoko naudotis
fotoaparatu. Ugdėsi pastabumo, informacijos rinkimo įgūdžiai. Vaikų žinios apie gamtą
tapo gilesnės turtingesnės.
Didelis susidomėjimas užšąlusiomis balomis, bandymai sulaužyti ledą, jo
spalvų skirtumai: baltas-juodas inspiravo naujos idėjos atsiradimą – pasigaminti
ledą.Įsivertindami dienos veiklą vaikai akcentavo: buvo smagu daug keliauti ir visai
nepavargom, galim daug vaikščioti. Suradom kurmio ir bebro namus, dabar žinome, kur
jie gyvena. Pamatėme, kaip žolės atrodo žiemą, jos sudžiūvusios ir pakeitusios spalvą.
Išmokome fotografuoti. Radome įvairių pėdsakų. Mums pasisekė pamatėme stirnas.
Išbandėme ledo storį. Jis skirting spalvų. Buvo įdomu.

15

„Ledo gaminimas"
Kaišiadorių lopšelis- darželis „Žvaigždutė", mokytoja Janina Bataitienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 6-7 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: sužinoti, kodėl ledas būna baltas- skaidrus , jį pasigaminti.
PRIEMONĖS : vandens filtravimo rinkinys, 500 ml vandens, stiklinė, 2
plastikiniai indeliai.
VEIKLOS EIGA: Interneto pagalba išsiaiškinti, kodėl ledas būna skaidrus, o
kartais baltas. Baltas ledas būna, kai jame yra įvairių nešvarumų. Norint gauti skaidrų
ledą vanduo turi būti ypač tyras. Tyrą vandenį gausime naudodami vaikams skirtą
vandens filtravimo rinkinį. Surenkame filtravimo rinkinį. Paimame dvi stiklines ir iš čiaupo
pripilame vandens. Vienos stiklinės vandenį pilame į vandens filtravimo įrenginį ir
laukiame, kol vanduo išsivalys. Tuomet filtruotą vandenį supilame į vieną plastikinį indelį,
o kitą stiklinę vandens supilame į kitą plastikinį indelį. Nešame į šaldiklį ir sušaldome.
Tikimės, kad mums pavyks.
Kitą dieną atsinešame sušaldytą vandenį- ledą. Aptariame rezultatą.
REFLEKSIJA: sužinojome daug naujo apie ledo savybes, kokios medžiagos
naudojamos išvalyti vandeniui. Vaikai suprato, kad siekiant bendro tikslo reikia ieškoti
kompromisų. Atliktas tyrimas- bandymas vaikams suteikė daug teigiamų emocijų.
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„Tirpsta spalvotas sniegas“
Panevėžio rajono Krekenavos vaikų lopšelis-darželis „Sigutė“, mokytoja Arnė
Budvičienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 1.5 - 3 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: pasitelkiant kūrybines priemones stiprinti vaikų ryšį ir meilę
gamtai, per patirtį ugdyti suvokimą apie joje vykstančius riškinius ir procesus šaltuoju
metų laiku.
PRIEMONĖS: guašas, teptukai, sniegas, dubuo.
EIGA: vaikai kastuvėliais lauke prisikasė į dubenį sniego, parsinešėme į
grupę, jį lietėme, uostėme, ragavome, su juo žaidėme. Tada jį dar papuošėme pasirinktų
spalvų guašu ir ne tik grožėjomės besikeičiančiomis spalvomis, bet ir stebėjome
spalvoto sniego tirpsmą.
REFLEKSIJA: visi vaikai įsijungė į veiklos procesą, labai noriai sniegą
tyrinėjo, su juo žaidė, o paskui susikaupė jį dažė. Stebėjome vieni kitų darbus. Nors
vaikai labai maži, ne visada būna drąsūs, bet šios veiklos metu buvo aktyvūs dalyviai,
norėjo kiekvienas prisidėti, du vaikai įvardino, kad ištirpęs sniegas nešvarus.
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„Vandens ir ledo harmonija“
Panevėžio rajono Krekenavos vaikų lopšelis-darželis „Sigutė“, mokytoja Giedrė
Survilienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5-6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Patirti žiemiškos gamtos teikiamą džiaugsmą ir pastebėti šalčio
poveikį vandeniui.
PRIEMONĖS: Gamtinės medžiagos, padidinimo stiklai.
EIGA: vaikų ryšio su gamta stiprinimui, organizuota išvyka prie užtvankos.
Atkreiptas dėmesys į vandens telkinyje vykstančius procesus žiemos metu. Vaikai
klausėsi iš po ledo tekančio vandens ūžesio, „grojant“ per ledą sausomis medžio
šakomis klausėsi jo skambesio, radę apsnigto, piešė lazdele, bandė kojomis ledą
praskelti ir sutriko išgirdę jo traškesį, stebėjo poledinę žūklę. Lietė įšalusius augalus,
rinko pavyzdžius tyrinėjimui. Padidinamųjų stiklų pagalba, nutirpus ledui nuo augalėlių,
tyrinėjo, skaičiavo, kas ir kokie fragmentai buvo užšalę jame.
REFLEKSIJA: vaikams patiko būti gamtoje, užtvanka žiemą atsiskleidė visu
grožiu. Daug emocijų sukėlė traškantis ledas ant kurio gali užlipti. Su dideliu
susidomėjimu, sugulę stebėjo įšalusius augalus, oro burbulus, su džiaugsmu kapojo ledą
ir rinko mėginius, vėliau grupėje juos tyrinėjo. Mažai kas buvo matę iš arti eketę,
žvejojančius žvejus. Einant tiltu, daugumai reikėjo įveikti savo baimę, kad galėtų stebėti
krintantį vandenį, kuris skleidė stiprų garsą. Kiekvienas vaikas patyrė neišdildomų
įspūdžių, kurie padėjo pažinti žiemišką gamtą.
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„Spalvingos žiemos spurgos“
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis“, mokytoja Angelė Šenauskienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: suteikti praktinių įgūdžių formuojančių teigiamą vaikų požiūrį į
gamtą.
PRIEMONĖS: medinės lazdelės, šakelės, dažytas vanduo buteliuose,
kamuoliuko formos spaustukai, sniegas.
EIGA: vaikai sukasa sniegą su rankomis į kalniuko formą. Sudeda ant jo
medines lazdeles, šakeles. Su dažytų vandeniu ,,užkuria ugnelę“. Ir kol ,,laužas
kūrenasi“, su spaustukais gamina ,,spurgas“ ir jas puošia, ,,prieskuniuoja” dažytų
vandeniu. Ir išdėlioja jas aplink laužą ir dar ,,pakursto ugnelę“.
REFLEKSIJA: kai šią veiklą pradėjome, lauke pakilo vėjas, pradėjo snigti ir
prasidėjo pūga. Bet vaikams tai buvo nė motais. Vaikai su dideliu entuziazmu ,,kūrė
laužą”, gamino ir puošė ,,spurgas“, purkšdami bei pilstydami spalvintą dažais vandenį. Ir
visi pastebėjome, kad nesvarbu kokios atšiaurios oro sąlygos bebūtų, svarbu teigiamas
nusiteikimas ir darbinė veikla gamtoje.

23

„Žiemos baltumas - žiemos smagumas”
Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis“, mokytoja Rasa Kisielienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 4 - 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Skatinti vaikus laisvai gamtoje kurti, lavinti jų kūrybiškumą patirti
teigiamas emocijas.
PRIEMONĖS: Sniegas, gamtinės medžiagos.
EIGA: Vaikai lauke iš šakelių dėliojo įvairiausios formos snaiges, kūrė iš
pagaliukų laužą ant jo kepė konkorežius (dešreles), piešė ant sniego pagal auklėtojos
nupieštą pavyzdį. Mokinosi padaryti sniego gniūžtę iš jų sudėliojo namelį ir saulutę.
REFLEKSIJA: Grupėje su vaikais skaitėme pasaką, aptarėme apie ką ji
buvo. Prisiminę lauke skaitytą pasaką vaikai atkartojo ką naujo, įdomaus sužinojo, lauke
iš šakelių dėliojo įvairiausios formos snaiges, kūrė iš pagaliukų laužą ant jo kepė
konkorežius (dešreles), piešė su lazdelėmis ant sniego pagal auklėtojos nupieštą
pavyzdį. Džiaugsmingai iš sniego gniūžčių sudėliojo namelį ir saulutę.
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„Žiemos geometrija“
Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, mokytoja Virginija Stundytė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 4 - 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: stiprinti gebėjimą atskirti geometrines figūras (apskritimas,
trikampis, stačiakampis, kvadratas) ir mokėti jas pavadinti. Per veiklas integruotai
mokytis pasaulio pažinimo, matematikos, lietuvių kalbos.
PRIEMONĖS: popierius (baltas, spalvotas), žurnalinis, guašas, akvarelė,
įvairių geometrinių formų indeliai, klijai , plastilinas, dantų krapštukai, žirklės, tualetinio
popieriaus ritinėliai, popieriniai rankšluosčiai, balta medžiaga arba daug marlės,
aliuminio folija, vata. Mokomasis filmukas „Geometrinės figūros“.
EIGA: Iš popieriaus ar vatos gaminti sniego gniūžtes. Įvynioti jas į aliuminio
folijos lakštus. Žaisti su pagamintomis gniūžtėmis žaidimą „Kas taikliausias?“ Pagal
aplinkybes – lauke arba grupėje. Gniūžtes paeiliui metant į apskritimą – kartoninę dėžę
arba sniege nupieštą apskritimą.
Gaminti geometrines figūras iš dantų krapštukų, sujungiant juos plastilinu.
Lipdyti geometrines figūras, senius besmegenius. Jei sniegas lipnus –
lauke. Jei nelimpantis – grupėje iš plastilino, pačių pasigaminto modulino.
Piešti geometrines figūras sniege, rašyti raides sniege. Žaidybinė veikla„Aš – gyvas Senis Besmegenis“. Apvynioti vaiką, auklėtoją baltu popieriumi, balta
medžiaga, marlės gabalu.
Paprašyti vaikų „prisegti“ Seniui Besmegeniui tam tikrą skaičių sagų,
„priklijuoti“ nosį“.
Atlikti eksperimentus su sniegu, vandeniu. Grožėtis geometrinių figūrų
formomis ir spalvomis , išdėliojant jas sniege.
Stebėti, ieškoti geometrinių figūrų artimoje grupės aplinkoje,
pasivaikščiojimų lauke metu (stebint inkilėlius medžiuose, namus).
REFLEKSIJA: Tema labai turtinga įvairiomis veiklomis. Vaikams labai patiko
gaminti sniego gniūžtes iš vatos, žurnalinio popieriaus, įvyniojant jas į aliuminio foliją.
Kiekvienas gavo užduotėlę – susukti tam tikrą skaičių sniego gniūžčių. Sudėti jas sekoje
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nuo didžiausios iki mažiausios arba atvirkščiai. Po to sugalvojome komandinį žaidimą
„Pataikyk į taikinį“. Lauke siautė pūga, todėl į taikinį mėtėme grupėje. Buvo tikra „pūga“!
Kadangi sniegas keletą dienų buvo nelimpantis, Senį Besmegenį pasiūliau
„lipdyti“ grupėje. Ši veikla visiems suteikė daug džiugių emocijų. Kiekvienas norėjo juo
būti!
Rašėme savo vardus sniege, lipome į kalnelį , čiuožėme žemyn – taip
įtvirtinome sąvokas „aukštyn- žemyn“. Stebėjome krintančias snaiges – leidome joms
ištirpti delniuke, pavirsti vandeniu. Kalbėjome, kad snaigės gali būti apvalios,
šešiakampės – ir nėra nė vienos vienodos. Jos visos unikalios, kaip ir mes, žmonės. Kaip
mūsų pirštų atspaudai. Emocijoms nebuvo ribų, kai vaikai pamatė savo eksperimento
rezultatus. Dažėme vandenį guašu, akvarele, pylėme į formeles. Nešėme į lauką, kad
sušaltų. Kitą dieną grožėjomės sušalusiomis įvairių spalvų formomis, sniege dėliojome
įvairius ornamentus.
Atradome – vanduo šaltyje sušąla į ledą.
Diskutavome, kuo kvepia sniegas. Kai kam – vandeniu, kai kam –
saldainiais, kai kam – šalčiu.
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„Man rūpi paukšteliai ir žvėreliai"
Širvintų r. Gelvonų gimnazija, mokytoja Regina Miknevičienė.
Dalyvaujančių vaikų amžius: 2 - 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS. Ugdyti meilę ir jautrumą gamtai, gilinti žinias apie paukštelių ir
žvėrelių globą, priežiūrą.
PRIEMONĖS: Multimedia garso ir video aparatūra, plakatai ir paveikslėliai,
vaizduojantys žiemojančius paukščius, gyvūnų pėdsakus, lesyklėlės, šienas, įvairios
daržovės, tinkančios gyvūnų mitybai, grūdai, kruopos.
EIGA. Darželinukai stebėjo video apie žiemojančius žvėrelius ir paukščius,
klausėsi jų balsų, susipažino su jų globa žiemos laikotarpiu. Plakate atpažino pažįstamus
paukštelius, pėdsakus, paliktus sniege, pavadino, aptarė jų išvaizdą, diskutavo kaip
galime jiems padėti? Pasitarę, sugalvojo, kad gali atsinešti iš namų grūdų, šieno, įvairių
daržovių, kruopų ir padėti žvėreliams ir paukšteliams išgyventi šaltą snieguotą žiemą.
Vaikai klausėsi auklėtojų pasakojimo apie gyvūnus, vartė knygelės, patys
bandė suvaidinti jiems patinkantį gyvūną, išvardinti savybes, būdingas tam gyvūnui.
Lauke ieškojo, bandė atpažinti gyvūnų pėdsakus. Atsinešę iš namų įvairių gerybių,
tinkančių žvėrelių ir paukštelių mitybai, ėjo į miškelį, dėliojo viską ant sniego, kabino ant
šakų, bėrė į lesyklėlę.
REFLEKSIJA: gamta – tai nuostabiausia vieta, kurioje vaikai ne tik
susipažįsta su aplinka, bet ir atranda, tyrinėja, gali realizuoti save. Dalyvaudami šioje
veikloje ikimokyklinukai patyrė daug teigiamų emocijų, plėtėsi pažinimo patirtis, ugdėsi
gebėjimą priimti sprendimus, atsakomybės jausmą, globojant ir saugant mažuosius
gamtos gyventojus.

30

„Paukščių globa žiemą“
Utenos vaikų lopšelis – darželis „Voveraitė“, mokytoja Skaidruolė Ona
Montrimienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Pasirūpinti žiemojančiais paukščiais.
PRIEMONĖS: Lesyklėlės dalys, plaktukas, vinys, lesyklėlės brėžinys
(surinkimo tvarka), lesyklėlės.
EIGA: 1.Dalyvauja meistriuko dirbtuvėlėse, ,,skaito“ brėžinį ir pagal
eiliškumą surenka iš dalių lesyklėlę paukščiams.
2. Su tėveliais, seneliais namuose gamina lesyklėlę.
3.Surengta grupėje lesyklėlių paroda.
4. Kabina lesyklėles ant medžio darželio kieme, paberia trupinėlių.
5. Stebi žiemojančius paukščius darželio teritorijoje, ieško paukščių
pėdsakų sniege.
REFLEKSIJA:
Ugdytiniai turi žinių apie žiemojančius paukščius, kurie šaltuoju periodu
gyvena Lietuvoje, o kurie išskrenda žiemoti į šiltuosius kraštus. Geba samprotauti, kodėl
reikia paukšteliams lesalo ir koks jis turi būti ( nesūdytas, be priedų). Noriai į veiklą
įsitraukė tėveliai, kurie kartu su vaikais iš įvairių antrinių žaliavų gamino lesyklėles.
Pastebėjau, kad į lesyklėlės gamybą įsitraukė tik berniukai, puikiai suprato lesyklėlės
surinkimo tvarką pagal brėžinį.
Šią veiklą plėtosiu ir toliau - pvz: iš kokių geometrinių figūrų yra padaryta
lesyklėlė ,suskaičiuoti jos dalis ,aplikuoki, nupiešti žiemojančius paukščius, iš gamtinės
medžiagos lauke sudėti paukščio kontūrus, STEAM veikla , ledinis paukštis ir pan.
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Eksperimentai žiemą
Utenos vaikų lopšelis – darželis ,,Voveraitė“, mokytoja Rasa Maniušienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: suteikti vaikams gerų emocijų, kurti jaukią, skatinančią atrasti ir
pažinti aplinką.
PRIEMONĖS: pirmam eksperimentui: ledo gabalėliai, vanduo, siūlas,
druska; antram – vanduo, dažai, skystas muilas, soda, citrinos rūgštis.
EIGA: Pirmas eksperimentas: į vandenį sudėti ledo gabalėlius, siūlą
sušlapinti ir uždėti ant ledo gabalėlių taip, kad susisuktų apie ledo gabalėlius kaip
karoliai, o ant ledo ir siūlo viršaus užpilti druskos. Palaikyti 30 sekundžių ir iš lėto pakelti.
Turi ledo gabalėliai prilipti prie siūlo. Gaunasi ledo karoliai.
Antras eksperimentas – ugnikalnio išsiveržimas. Į nedidelį plastmasinį
buteliuką isipilti vandens, dažų ir kelis lašus riebaus skysti muilo. Lauke pasidaryti kalnelį
(ugnikalnį), viršūnėje iškasti duobutę, į ją įstatyti plastmasinį indelį, o į jo vidų įpilti 2
arbatinius šaukštelius sodos, ir 2 šauktelius citrinos rūgšites. Viską gerai išmaišyti. Iš lėto
pilti patuoštą mišinį iš buteliuko. Turėtų putoti. Atrodys lyg lava veržtūsi.
REFLEKSIJA Mokiniai tobulėja, įgyja žinių, dalindamiesi atliktais
tyrinėjimais,atradimais, patyrimais, įspūdžiais. Jie tampa visapusiškomis asmenybėmis,
gebančiomis džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis., atviri,
sugebantys veikti priimti sprendimus.
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Kūrybines dirbtuvės „Kelionė į Skanėstų šalį“
Utenos vaikų lopšelis – darželis ,,Voveraitė“, mokytoja Rasa Maniušienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: supažindinti su galimybėmis piešti sniege, ugdyti kūrybiškumą.
PRIEMONĖS: dažai, vanduo, sniegas.
EIGA: Į formeles pylėme šiek tiek vandens, maišėme dažus, dėjome sniego
ir gaminome „skanėstus“.
REFLEKSIJA: Vaikams buvo įdomu patiems sukurti siužetą: kūrė labirintą
iki kepyklėlės, piešė ant sniego ir gamino spalvotus „Skanėstus“. Didžiausias veiklos
privalumas – vaikų kūrybiškumo ugdymo(si) procesas komandoje. Kuriame atsiskleidė
vaikų gebėjimai organizuoti, diskutuoti. Vaikai bandė ieškoti kompromisų, nepavykus
bandė dar kartą.
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„Išvyka prie tvenkinio“
Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“, mokytoja Virginija Varanauskienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 metų amžiaus vaikai.
Atėjus žiemai, yra būtina pasirūpinti paukščiukais, nes šaltą ir gilią žiemą,
jie pasirūpinti negali.Štai mūsų Varėnos ,,Pasakos" vaikų lopšelio-darželio ,,Meškiukų"
grupės ugdytiniai mokosi būti rūpestingi, neužmiršti palesinti prie tvenkinio
užsibūnančias antytes.
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„Planetos iš ledo“
Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“, mokytojos Rima Janulevičienė, Zita Skliutienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 4 - 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Supažindinti vaikus su ledo savybėmis.
PRIEMONĖS: vanduo, balionai, vienkartinės pirštinės, guašas.
EIGA:Balionuose, vienkartinėse pirštinėse sušaldėme vandenį, sušalusius
ledo gabalus spalvinome guašu.
REFLEKSIJA: Ugdytiniai sužinojo kaip galima sušaldyti vandenį į ledą, kaip
gaunasi nenusakomo grožio ledo gabalai, kuriuos galima nudažyti. Vaikai susipažino su
įvairiomis planetomis.
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„Vaišės žvėreliams“
Varėnos lopšelis-darželis „Pasaka“, mokytojos Rima Janulevičienė,
Dalyvaujančių vaikų amžius: 4 - 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Ugdyti vaikams meilę gamtai.
PRIEMONĖS: įvairios daržovės.
EIGA:Vaikai susipažino su žvėrelių ir vandens gyvūnų rūpesčiais žiemą,
tėveliai parūpino įvairių daržovių, ir miške palikome vaišes.
REFLEKSIJA: Ugdytiniai sužinojo kaip apie žiemos rūpesčius, kaip mes
galim padėti, buvo puiki išvyka į mišką.
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„Emocijos ant medžių“
Vilniaus lopšelis-darželis „Eglutė“, mokytoja Dorota Krysevičienė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 6 - 7 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS – smagiai lavinti vaikų emocijų supratimą, pažinti bazines
emocijas, jas įvardinti bei mokėti pavaizduoti.
PRIEMONĖS – medžių kamienas ir sniegas (geriausias metas kai sniegas
yra lipnus).
EIGA – mokytojos įvardijamą emociją vaikai turi pavaizduoti ant medžio
kamieno.
REFLEKSIJA – Tai trumpas, smagus ir linksmas edukacinis žaidimas.
Vaikai mokosi ne tik naujų emocijų pavadinimų, bet ir kūrybiškai stengiasi jas
pavaizduoti. Be to, medžiai tampa personažais iš pasakų ir tai veikia vaikų fantazijas.
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„Paukštelių gyvenimas“
Vilniaus Mini darželiai
„UAB MD LT“, mokytoja Iveta Kasparavičiūtė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 - 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: Supažindinti vaikus su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais.
Išsiaiškinti kas padeda jiems peržiemoti žiemą ir kaip jie yra prisitaikę prie gana
atšiauraus Lietuvos (žiemos) klimato. Sužinoti kuo minta paukščiai ir kaip žmogus gali
prisidėti prie lengvesnio paukštelių gyvenimo, bei pagaminti lesyklėles skraidantiems
draugams.
PRIEMONĖS: Tuščias 5l bakelis, karšti klijai, kartoninė dėžė, medžio
šakelės/pagaliukai, virvelė, žirklės ar kanceliarinis peiliukas, paukščiams tinkamos lesti
kruopos.
EIGA:
1. Su vaikais aptarti kokios paukštelių rūšys žiemoja Lietuvoje, kokios jų
savybės padeda jiems peržiemoti žiemą.
2. Išsiaiškinti kaip žmogus gali padėti lengviau paukšteliams išgyventi
žiemą.
3. Pagaminti lesyklėles iš antrinių žaliavų.
4. Išsiaiškinti koks maistas yra tinkamas lesinti paukštelius.
5. Pagabinti lesyklėles (darželio kieme ir miške).
6. Stebėti kokie paukščiai aplanko darželio lesyklėlę ir bandyti juos
atpažinti.
REFLEKSIJA: vaikai edukacijos metu "Paukštelių gyvenimas" sužinojo daug
naujo apie Lietuvoje žiemojančius paukščius, išsiaiškino dėl kokių savo savybių jie
nepalieka Lietuvos ir neišskrenda į šiltuosius kraštus. Jiems itin patiko konstruoti/gaminti
lesyklėlę paukščiams, nes jie jau buvo iš anksto išsiaiškinę kuo tai bus naudinga
paukšteliams. Jų pakabinimas taip pat suteikė daug džiaugsmo, nes nuo šiol savo
darželio kieme turėsime daugiau lesyklėlių, kurių dėka galėsime stebėti atskrendančius
mažuosius draugus.
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„Povandeninis ugnikalnis“
Vilniaus Mini darželiai
„UAB MD LT“, mokytoja Rūta Kalvaitytė
Dalyvaujančių vaikų amžius: 4 - 6 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: remiantis pavyzdžiu, paaiškinti vaikams, kas nutinka, kai
susimaišo karštas ir šaltas vanduo. Tą pavaizduoti padės nudažytas karštas vanduo.
PRIEMONĖS: stiklainis arba kitas aukštas stiklinis indas su šaltu vandeniu;
mažas stiklinis buteliukas su karštu vandeniu; stikliniai rutuliukai; akvarelė arba rašalas;
teptukai arba pipetės.
EIGA: pripilti ¾ buteliuko karšto vandens ir į jį įlašinti dažų arba rašalo. Į
buteliuką su karštu vandeniu įmesti stiklinių rutuliukų (tam, kad buteliukas neiškiltų į
paviršių). Buteliuką greitai panardinti į indą su šaltu vandeniu, kurio pripilta ¾ ir stebėti.
REFLEKSIJA: nusidažęs karštas vanduo kyla iš buteliuko į šalto vandens
paviršių ir atrodo, kaip karšta lava iš povandeninio ugnikalnio. Atvėsęs dažytas vanduo
leidžiasi ant stiklainio dugno.
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„Žiemužės išdaigos“
Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, mokytoja Liolia Pazniak
Dalyvaujančių vaikų amžius: 5 - 7 metų amžiaus vaikai.
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TIKSLAS: pažinti, saugoti gyvąją gamtą ir negyvosios gamtos reiškinius bei
gerinti suvokimą apie gamtoje vykstančius procesus žiemos metu.
PRIEMONĖS: druska, vanduo, medžių šakos, paukščių lesalai, maistiniai
dažai, siūlai, plastmasiniai ar popieriniai puodukai, orų kalendorius, aliuminio folija, klijai.
EIGA: 1. Į vandenį pripylus daug druskos, išmaišome, kol ištirps. Į tirpalą
įmirkėme medžių šakas, per naktį ir dieną užaugo kristalai. Po to šakas išemėme,
leidome išdžiūti, apžiūrėjome, galima ir per didinamąjį stiklą, fotografuoti, nupiešti.
2. Kalbama su vaikais apie žiemojančius paukščius, apie tai, kaip galime
jiems padėti žiemą. Siūloma pagalvoti, ką galime padaryti iš to, ką matome ant stalo.
Nusprendžiame padaryti „Skanėstus paukščiams“: sudedame lesalus į puodukus,
užpilame vandens, nudažome vandenį maistiniais dažais, įmerkiame siūlus į vandenį.
Išnešėme ir palikome indus šaltame balkone. Kai „skanėstas“ visiškai sušalo, puodukus
nuėmėme, patraukus už siūlus. "Skanėstus" išnešėme į lauką, pakabinome ant krūmų,
tegul paukščiai vaišinasi. Stebėjome, kokie paukščiai atskrido.
REFLEKSIJA: Veikiant ir stebiant grupėje ir lauke, vaikai rinko duomenis,
kurie jiems padėjo pastebėti įvairius priežasties ir pasekmės ryšius gamtoje: Kas yra
šerkšnas? Kaip jis susidaro? Į ką panašus? Koks yra sušalęs vanduo? O suvokus ir
įsisąmoninus informaciją, vaikams kilo daug unikalų minčių, skatinančių domėtis
supančia aplinka, joje vykstančiais procesais, gamtos reiškiniais, užduoti įvairius su šia
informacija susijusius klausimus. Per informacijos apdorojimą, vaikams buvo suteikiama
galimybę išreikšti save ir perteikti savo įspūdžius piešiniuose, aplikacijoje, lipdyme.
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Ačiū visiems prisidėjusiems!
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