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Įvadinė dalis. 

Vaikai išėję į lauką aptarė, koks yra metų laikas. Pastebėjo ką mato pro namelio langą, klausėsi 

gamtos garsų, uodė orą... 

Mija. „Aš matau dangų, medį“. 

Maja. „Aš matau traukinį“. 

Joris. „Aš matau, kaip skrenda lėktuvas“. 

Emilis. „Aš girdžiu, kaip loja šuo“. 

Viltė. „Aš girdžiu paukščiukai čiulba“. 

Emilija. „Man kvepia žemė“. 

 

 
 

 

Grupė:  ikimokyklinė „Žiogelių“ grupė (vaikų amžius 3-4 metai) 

Tema. ,,Mūsų medinis namelis“. 

Ugdymo (si) situacija. Vaikai įgijo žinių apie medžius, medžio dirbinius, taip pat turi žinių 

apie namus. Išvardina  namo dalis ir pasako į kokias geometrines figūras panašūs. Skiria ir 

pavadina spalvas. Kartu su vaikai nutarėme įtvirtinti turimas žinias gamtoje – pasivaikščiojimo 

metu.   

Uždaviniai:  Pažins gyvenamosios vietovės objektus; įvardins pagrindines namo dalis; 

atras vis naujus dalykus artimiausioje aplinkoje; žaisdamas improvizuos, kurs įvairius statinius 

iš gamtinės medžiagos; pajus judėjimo džiaugsmą; ugdys darbinius įgūdžius. 

Reikalingos priemonės: akmenukai, kankorėžiai, spalvotos popierinės juostelės, įvairūs 

daiktai pagaminti iš medžio: šaukštas, pjaustymo lentelė, kočėlas... spalvotos kreidelės, 

knygelės- užduotėlės. 



Pagrindinė dalis. 

Vaikai minė mįslę: „Koks medis žaliuoja ir žiemą ir vasarą“. Maja pasako, kad eglutė. 

Išvardina daiktus kurie padėti namelyje ant stalo, įvardina, kad visi daiktai pagaminti iš medžio.  

 

    
 

 

Vaikai ant stalo pamato medinį namą, įvardina namo dalis ir deklamuoja eilėraštį V. 

Nemunėlio „Namas“.  Deklamuodami rodo judesius pagal eilėraščio žodžius. 

 

     
 

Vaikams pasiūliau susitvarkyti po žiemos namuką, apgrėbti teritoriją. Vaikai noriai sutiko 

darbuotis. 

   
 
                       

 

 

Baigiamoji dalis. 

Vaikai labai apsidžiaugė, kai auklėtoja pasiūlė pažaisti žaidimą „Surask medį pagal spalvą“ 

(medžiai apjuosti spalvotom juostelėm ir vaikai ant rankų turi spalvotas apyrankes vaikai 

laisvai bėgioja, o po signalo suranda medį pagal savo apyrankės spalvą). 

 



     
 

Auklėtoja vaikams pasiūlė žaidimą su užduotimi. Vaikai išsirinko spalvotus lapus ant kurių 

buvo viršuje nuotrauką kokią erdvę turi susirasti, tai akmenukų, kankorėžių, kreidelių ir viduje 

lapų vaikai rado nuotrauką su pavyzdžių ką turės padaryti tose erdvėse. 

   
  

Vaikai smagiai kibo į veiklą: statė, piešė įvairius namus. 

 

  
   

Maja. „Vaikai pažiūrėkite į knygelę dar trūksta langų ir būkite atsargus“. 

Emilija. „Gražus mūsų namas iš kankorėžių“.    

Mija. „Labai panašus, kaip nuotraukoje parodytas“. 

Nojus. „Daug kankorėžių, net negaliu suskaičiuoti“. 

 



         
 

                 
 

Vaikai labai džiaugėsi turėję galimybę laisvai pasirinki savaiminę veiklą: laipiojo lipynėmis, 

važinėjo dviratukais.   

 

    
 

Unė. „Aš jau galiu aukštai lipti ir nebijau“. 

Joris. „Mano greitas paspirtukas, man patinka su juo važinėti. Galiu visus vaikus aplenkti“. 

 

Veiklos komentaras.  

Pasivaikščiojimo metu vaikai įvardino pavasario požymius, užgirdo ir paukščių čiulbėjimus. 

Įvardino, kad eglė turi spyglius, o ne lapus. Pasakė, kad namelis medinis, o darželis pastatytas 

iš plytų. Išvardino daiktus pagamintus iš medžio ir paaiškino jų naudą ir kam naudojami. 

Vaikai moka dirbti grupelėmis. Laikosi žaidimo taisyklių. Vaikai smagiai praleido laiką lauke.  

Vaikai tobulino šias kompetencijas: aplinkos pažinimas, santykiai su suaugusiaisiais, santykiai 

su bendraamžiais, sakytinė kalba, meninė raiška. 
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Eilėraštis V. Nemunėlio „Namas“ 

Pastačiau aš gražų namą:  

Nei per aukštą, nei per žemą.  

Nei per trumpą, nei per ilgą – 

Du langai prieš saulę žvilgą,  

 

Durys eit į vidų kviečia, 

Kaminas iš tolo šviečia,.  

O viduj koksai gražumas,  

Kambarėlio koks didumas!  

 

Telpa stalas, telpa  kėdė,  



Ant kėdės margiukas sėdi,  

Netelpa tik uodegytė... - 

Kur ją dėti, kas daryti?.. 

 

 

 

   


