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„Ežiukų“ grupės edukacinės išvykos aprašas 

 
 
Įvadinė dalis 
Vaikai klausėsi J. Degutytės eilėraščio „Juokiasi duonelė“, atsakinėjo į klausimus: 
- Ko reikia, kad ant mūsų stalo kiekvieną dieną būtų duonelė, sausainiai? 
- Kokių maisto produktų reikia duonai, pyragams, sausainiams iškepti? 

 
Vaikai apžiūri grūdų varpas. 
Aptarė elgesio taisykles viešose vietose. 

 

  
 

   
 
 
 
 

 
 
 

Grupė: priešmokyklinė „Ežiukų“ grupė. 

Tema. „Duonutė - pyragų močiutė“. 

Ugdymo(si) situacija. Vaikai puikiai žino ir pasakoja iš ko yra kepama duona, pyragai, sausainiai. 
Daug naujų žinių gauna ir įtvirtina senas, tada kai vyksta į edukacines keliones. 
Pasitarę su vaikais, nusprendėme aplankyti Vievio malūną („Malsena“). Prieš kelionę vaikai aptarė, ką 
jau žino ir ką norėtų sužinoti. 
 
Uždaviniai. Skatinti vaikus domėtis, mąstyti, pasakoti. Skatinti vaikus dirbti savarankiškai, draugiškai. 
Skatinti aptarti elgesio taisykles įvairiose vietose.  
 
Reikalingos priemonės. Grūdų varpos, grūdai, paveikslėliai, meninės veiklos priemonės. 



Pagrindinė dalis 
Išvyka į Vievio malūną. Atvykę vaikai mandagiai pasisveikino. Klausėsi pasakojimo iš ko yra 

gaminami miltai ir kad iškepti kokį nors gaminį būtina turėti miltų. Darbuotojos pasiūlė vaikams kepti 
sausainius.  

Vaikai apžiūrėjo savo darbo vietą ir darbo įrankius, užsidėjo ant galvų kepuraites, užsirišo 
prijuostes, aptarė kaip vadinasi žmonių profesija, kurie dirba kepykloje – kepėjas. Mažieji kepėjai kibo į 
darbą. Kiekvienas stengėsi, kad sausainukai gautųsi gražūs ir kad jų būtų daug. 

Vaikai su kočėlais kočiojo tešlą, formelėmis formavo įvairius sausainukus. Savo kurinius dėjo 
ant skardos, kuri keliavo į orkaitę. Kai sausainukai iškepė, vaikai juos puošė įvairiaspalve glazūra. 
 
 

   
 
 

 
 

 
Baigiamoji dalis 
Grįžę į darželį, savo įspūdžius vaikai vaizdavo piešiniuose. 
 

    
 



 
 

Danielius Už.: „Malūne mes kepėme sausainius: kočiavome tešlą, darėm formas. Kai iškepė, 
sausainius puošėme.“ 

Nojus: „Mes važiavome kepti sausainius. Iš tešlos padarėme formeles, sudėjome ant keptuvių. Po 
to mes laukėm kol sausainiai iškeps. Sausainiai buvo labai skanus.“ 

Goda: „Mes važiavom į Malūną. Iš tešlos kočiavome ir darėm formas. Kai sausainiai išsikepė, mes 
juos puošėme su kremu.“ 

Danielius S.: „Mes važiavome į Vievį į Malūną. Ten mes persirengėm, išsiplovėm rankas ir ėjome į 
kepyklą. Ant stalo pabarstėme miltų, iškočiavome tešlą, ir tada paėmėm formeles. Kai 
suformavome sausainius, padėjome juos ant skardos. Sausainiai kepėsi orkaitėj. Paskui, kai iškepė, 
mes juos puošėme baltai ir rožiniai. Sausainiai buvo labai skanus. 

Greta:  „Mes buvome Vievio malūne. Taip vadinasi vieta, kur gamina miltus. Ten kepėme 
sausainius ir dėjome ant jų papuošimus iš spalvotos grietinėlės.“ 

Sabina: „Mes važiavome į Vievio malūną, kepėme sausainius. Mes minkėm tešlą, paskui kočiojos 
ją. Tada dėjome formeles ir spaudėme sausainius. Kai sausainiai iškepė krosnyje, mes juos 
puošėme su spalvotą grietine. Man labai patiko kelionė. 

Viltėjus: „Mes važiavome į kelionę į kepyklą. Važiavome per mišką, kur yra Trakų pilys, Trakuose. 
Kepykloj, mes kepėme sausainius, puošėm dažais. Sausainiai buvo labai skanus. Aš pavaišinau 
mama, sesę, ir sesės drauges.“ 

Kamilė: „Mes važiavome į kepyklėle kepti sausainius į Vievį. Kai atvažiavome nuplovėme rankas, 
apsirengėm žiūrstus, ant galvos uždėjome kepurėles ir nuėjome kepti sausainius. Kepėja mums 
davė tešlą ir mums reikėjo padaryti blyną: biški suminkome rankom ir biški su kočėlu pakočiojom. 
Davė formeles ir jas dėjome ant tešlos ir gaminome sausainius. Kai sausainiai iškepė, juos 
puošėme su dažais, kurie padaryti iš jogurto. Mes sudėjome sausainius į maišelius, padėkojome, 
atsisveikinome ir linksmai grįžome į darželį.“ 

 

 
 

Veiklos komentaras. 
Išvykos metu vaikai rodė iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiuoju – maluno 
darbuotoja. Vaikai labai norėjo pasisemti naujos patirties  - kepti sausainius ir jiems tai puikiai 
pavyko, gavo naujų ir įtvirtino senas žinias. Kepdami sausainius vaikai gavo daug teigiamų emocijų. 



 
PRIEDAS 

 
J.Degutytė 
 
 
Juokiasi duonelė 
Ant mano delno guli duonelė, 
Ant mano delno juoda riekelė. 
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu, 
Jei aš tingėsiu- jos nemylėsiu. 
Tinginio valgoma, verkia duonelė, 
Ant mano delno ji verkt negali. 
Aš viską dirbsiu, ką tik mokėsiu  
Per visą savo dienelę šviesią. 
Tegul tik juokias mano duonelė,  
Tegul tik juokias juoda riekelė. 
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