
 
 

RESPUPLIKINĖS VIRTUALIOS DARBŲ PARODOS 

„KETURI METŲ LAIKAI STEAM PROCESO VEIKLOSE UGDANT IKIMOKYKLINIO 

IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

Dalyvio el. paštas inesa706@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“.  

Sodų gatvė 16A, (8-443)72695, info@buratinas.lt 

Darbo pavadinimas „LEDYNMETIS“ 

Tikslas Pasidaryti žaidimų dieną su sniegu grupėje. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Vandenį nudažome mėlyna spalva ir paliekame lauke, 

kad užšaltų.  

2. Parsinešame iš lauko sniego.  

3. Žaidžiame, liečiame, tirpdome, eksperimentuojame su 

actu ir soda, dažome sniegą ir kt.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Dubenėlis su vandeniu buvo paliktas visam savaitgaliui 

lauke. Prasidėjus naujai savaitei, aiškinamės, kodėl 

neužšalo visas vanduo, kodėl jo spalva permatoma, kodėl 

mėlyna spalva liko dugne. 

Vaikai tyrinėja ir eksperimentuoja žaisdami.  

Mokytojos iniciatyva parsinešti sniego ir ledą, o toliau 

veiklą plėtoja ugdytiniai be suaugusiojo įsikišimo.  

Kita informacija Priemonės: ledas, žaislai, sniegas ir kt.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė.  
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Darbo pavadinimas „VULKANAS ŽIEMĄ“ 

Tikslas Sužinoti ar žiemą gali išsiveržti vulkanai?  

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į plastikinį buteliuką įdėti sodos, dažų (maistinių arba 

guašo), įpilti indų ploviklio (kelis šaukštelius). 

2. Buteliuką aplipdyti sniegu. 

3. Į buteliuką pilti actą.  

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai šį eksperimentą yra darę šiltu metu, iškilo 

klausimas ar gali vulkanas išsiveržti žiemą, ar ten kur jie 

yra būna žiema?  

Gimė idėja savo kieme pasidaryti sniego vulkaną.  

Kita informacija Priemonės: actas, soda, dažai, indų ploviklis, piltuvėlis, 

buteliukas.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 
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Darbo pavadinimas „BURBULAI“ 

Tikslas Išpūsti kuo daugiau burbulų.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į indelį įsipilti šilto vandens. 

2. Įdedame du šaukštelius cukraus, dažų. 

3. Įpilti indų ploviklį. 

4. Imame šiaudelius ir „burbuliuojame“. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniams nebuvo sakoma kiek šaukštelių dėti cukraus, 

indų ploviklio. Vaikai patys galvojo, bandė, stebėjo, klausė 

draugų kiek, kas, ko dėjo. Grupėje vyko 

bendradarbiavimas, bandymas pačiam pasiekti tikslo.  

Kita informacija Priemonės: šiltas vanduo, cukrus (2 šaukšteliai) , indų 

ploviklis, dažai (guašas). 

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 

  



 
 

RESPUPLIKINĖS VIRTUALIOS DARBŲ PARODOS 

„KETURI METŲ LAIKAI STEAM PROCESO VEIKLOSE UGDANT IKIMOKYKLINIO 

IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

  

Dalyvio vardas, pavardė Inesa Jonauskienė 

Dalyvio el. paštas inesa706@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“.  

Sodų gatvė 16A, (8-443)72695, info@buratinas.lt 

Darbo pavadinimas „NEUŽMIRŠTUOLĖS SNIEGE“ 

Tikslas Paminėti Sausio 13ąją. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Išsikerpame ir nusispalviname Neužmirštuoles. 

2. Dedame į lėkštutę ir apdengiame popieriniu 

rankšluosčiu.  

3. Pipete lašiname vandenį ant rankšluosčio ir laukiame 

kol pasirodys gėlės. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai pastebi, kad popierinis rankšluostis tirpsta kaip 

ir sniegas nuo vandens, rankšluostis sugeria spalvas, gėlėje 

spalvos sušlapusios susilieja. 

Kita informacija Priemonės: popierinės Neužmirštuolės, lėkštutė, pipetės, 

popierinis rankšluostis, vanduo.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 
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Darbo pavadinimas „ŽIEMOS KOKTEILIS“ 

Tikslas Stebėti kaip keičiasi sniegas.  

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Parsinešti iš lauko sniego ir jį susidėti į stiklines. 

2. Stiklines galima papuošti iš išorės, įsmeigti šiaudelį, 

pridėti įvairiausių gamtinių medžiagų. 

3. Sniegą galima papuošti spalvomis. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pirmiausia vaikai pastebi: lauke sniegas buvo purus, 

parneštas jis pradėjo kietėti, kodėl? 

Kodėl tirpsta pilant vandenį, darant darbelį ir stebint kitus, 

jau kyla mintys ir klausimai, kaip atrodys kiekvieno 

kokteilis, kokios bus spalvos kai ištirps? 

Ugdytiniai tyrinėja sniegą: kokia spalva, purus ar kietas, ar 

kvepia, ar skleidžia garsą, ar turi skonį, ar švarus ir t.t. 

Kita informacija Priemonės: sniegas, stiklinės, gamtinės medžiagos, guašas, 

šiaudeliai, pipetės, didinimo stiklas.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 
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Darbo pavadinimas „UŽŠALĘ ŽAISLAI“ 

Tikslas Sužinoti koks skystis tirpdo ledą. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Vaikai į balionus įdeda žaisliukus ir pripila vandens. 

2. Balionus užšaldo. 

3. Susimaišo keletą skysčių (sūrus vanduo, karštas, šaltas, 

paprastas vanduo, vanduo su cukrumi, pienas). 

4. Su pipete pilame skysčius ant ledo ir stebime. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Ugdytiniai sužino kokiame skystyje greičiausiai tirpsta 

ledas, kodėl kelininkai žiemą barsto kelius druska.  

Kita informacija Priemonės: balionai, žaislai, druska, vanduo, cukrus, 

pienas, pipetės, dubenėliai.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 
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Darbo pavadinimas „VASRIO 16-ai PAMINĖTI“ 

Tikslas Užšaldyti ledą lauke. 

Kokio amžiaus vaikams skirtas Nuo 4 metų. 

Trumpas veiklos aprašymas 1. Į dubenėlius pripilti vandens. 

2. Jį nudažyti. 

3. Išnešti į lauką. 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui Pirmas ugdytinių bandymas užšaldyti ledą lauke pavyko 

dalinai. Vaikams kilo klausimų, kodėl neužšalo. Todėl 

pabandėme užšaldyti ledą dar kartelį. Prieš tai 

pasižiūrėjome savaitgalio orų prognozę ir palikome 

dubenėlius su vandeniu lauke.  

Kita informacija Priemonės: vanduo, dubenėliai, dažai.  

Lopšelio – darželio „Buratinas“ priešmokyklinė 3b grupė. 

 

 

 

 

 


