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Lentvaris 



Atviros veiklos ,,Per mokslo kalnus“ aprašymas 

 

Įvadinė dalis 

Išėję į lauką, vaikai pristato kokia yra savaitės tema. Pakartoja kokius kalnus prisimena, kuo jie 

skiriasi, kokioms vietoms būdingi. Eidami aptaria pavasario požymius ir ženklus. Stebi medžius. 

Auklėtojai pasiūlius, ieško raidžių iš susipynusių medžio šakų. Sugalvoja žodžius prasidedančių 

pastebėta, atrasta raide. 

 

Vaikų mintys: 

Kamilė: „Kalnai tai toks kalnas. Krūva tokia. Gali būti  iš smėlio, kur dykūmoj būna, dar gali būti iš 

žemės ir žolės, o dar iš ledo kur ašigalyje būna, ir iš akmens toks kalnas būna. Ugnikalnis irgi kalnas.“ 

Motiejus: „Matosi gerai raidės labai ir daug jų ten visokių. Y, I, L, V...“ 

Gabija: „L – tai Lietuva, laukas, laiškas, laivas, lokys, lapė, lūšis. 

Grupė: “Voveryčių“ gr. 6-7 metai. 

Tema: „Per mokslo kalnus“. 

Ugdymo(si) situacija: Lauko žaidimų nauda vaikams yra didžiulė, todėl svarbu, kad vaikai 

reguliariai leistų laiką lauke.Pastebėta, kad lauko žaidimus vaikams smagiausia žaisti ten, kur yra 

natūrali gamtinė aplinka. 

 

Tikslas: Stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti su įvairiomis medžiagomis (oru, vandeniu). 

 

 Uždaviniai:  domėtis rašto simboliais, juos atrandant neįprastose vietose; eksperimentuoti, atlikti 

bandymus, stebėjimus, savarankiškai formuoti išvadas; suvokti, kad aplinką galima pažinti įvairiais 

būdais (5 pojūčiai); turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną; pajusti atradimų džiaugsmą, tobulinti 

trpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

Reikalingos priemonės: 5l plastikiniai buteliai, žvyras, molis, juodžemis, durpės, akmenys, vanduo, 

matavimo indai, pavadinimų kortelės, žvakė, stiklainis, balionai, žibintuvėlis, cd plokštelė, plunksnos, 

dėžė, smėlio laikrodis, pipetė, mikroskopas, pincetas, padidinimo stiklas, laikrodis. 

 



Pagrindinė dalis 

Vaikams užmenama mįslė: „Peiliu neperpjausi, kirviu neperkaposi“. Nesunkiai išmąstomas ir 

atsakymas – vanduo. Vaikai išvardina kokius vandens telkinius pažįsta nuo didžiausio iki mažiausio. 

Pamini Lietuvos jūros pavadinimą – Baltijos, didžiausio ežero – Drūkščiai, ilgiausios upės – Nemunas. 

Pamini, kad mažiausias vandens telkinys – bala. Eksperimento-stebėjimo pagalba aiškinosi kur 

susidaro balos. Apžiūrėjo indus su skirtingais gruntais – žvyras, molis, akmenys, juodžemis, durpės. Į 

juos pylė vienodą kiekį vandens ir stebėjo, kur greičiausiai prasisunkia vanduo, ar vienodas kiekis jo 

prateka. 

 

 

Nuskambėjo ir antroji mįslė: „Skaisti, graži mergužėlė po mėlyną pievą vaikštinėja“. Vaikai 

greitai atsakė, kad tai - saulė, išvardino šviesos šaltinius. Stebėjo eksperimentą „Žvakė stiklainyje“. O 

paklausus kas vaikams asocijuojasi išgirdus žodžius saulė ir vanduo, vaikai prisiminė vaivorykštę. 

Įvardino jos spalvas, papasakojo kaip maišyti spavas, kad gauti reikiamą. Stebėjo, kaip vandens, cd 

plokštelės ir žibintuvėlio pagalba išgaunama vaivorykštė. 



 

Trečioji mįslė: „Nors mus spaudžia ir supa, jo nematome“ (Oras). Vaikai diskutavo kam 

reikalingas oras, deguonis, kvėpavimas, kokius kvapus galima užuosti. Pabandė pripūsti balioną 

įprastai, ir balioną butelyje. Padarė išvadą, kad baliono butelyje neįmanoma pripūsti, nes jame nėra oro. 

Žaidė žaidimą „Nupūsk plunksną draugui.“ 

 

Vaikų mintys: 

Motiejus: „Didžiausias ežeras – Drūkščiai. Dar prūdas yra, tvenkinys, jūra, vandenynas, o mažiausias tai 

bala turbūt“. 

Gintarė „Pomidorus kur sodinam durpės yra“. 

Elijus: „Kur akmenys ten balų nebus, nes labai greitai vanduo susigeria ir kiek įpylėm, tiek išbėgo.“ 

Kamilė: „Šviesos šaltiniai – lempa, žvakė, žibintuvėlis, degtukas dar gal. Reikia šviesos, kad matytume 

viską ir kad augalai augtų.“ 

Rapolas: „Niekaip negalėjau pripūsti to baliono, nes nėra oro butelyje, neįmanoma niekaip.“ 

 

 

Vaikai keliauja į mokslininko namelį, kur jų laukia stebuklinga radinių dėžutė. Vaikai 

nežiūrėdami ir tik apčiuopdami daiktus turi juos įvardinti ir pasakyti iš ko jie pagaminti (plastikas, 

stiklas, metalas, vaškas, medžiaga, guma ir kt.). Vaikams dėžutėje sunkiausia buvo atpažinti laikrodį, 

bet pasiūlius ne tik liesti, bet ir paklausyti, vakai iškarto atspėjo kas slepiasi dėžėje. Ištraukus laikrodį ir 

sukinėjant rodykles, vaikai įvardino rodomą laiką. 



 

Vaikų mintys: 

Gabija: „Žinau šitą daiktą, čia kur galima vandens pritraukti ir paskui lašinti. Darėm taip. Pipetė čia. 

Guma ir plastikas.“ 

Guostė: „Dėžutėje visi daiktai kur mokslininkai naudoja. Ir mes maži mokslininkai, nes visada viską 

darom.“  

 

Baigiamoji dalis 

 Pavasario seklys. Vaikams pasiūloma savaitgalį, išėjus į kiemą pabūti sekliais ir ieškoti 

pavaizduotų daiktų, gyvūnų, juos pažymėti ir suskaičiuoti. Atlikę užduotį vaikai palygins, kur, ko ir kas 

surado daugiausiai. Pažymės laiką, kurį skyrė užduočiai įvikdyti. Šią užduotį pakartosime ir labiau 

sušilus orams, palyginsime rezultatus ir padarysime išvadas. 

 

Veiklos komentaras. 

Iškeltus uždavinius pavyko pasiekti. Vaikai buvo susidomėję, aktyvūs, noriai įsitraukė į 

auklėtojos siūlomą veiklą, keitė, siūlė idėjas, veikė drauge ir vienas šalia kito. 

Vaikams labai patiko ieškoti raidžių tarp susirangiusių medžių šakų, atrastoms raidėms, nesunkiai 

sugalvojo daugybę žodžių. Ši veikla vaikus paskatino raides atrasti ne tik medžiuose, bet ir ant pastatų, 

takelių ir kitose neįprastose vietose. Eksperimentuodami ir atlikdami bandymus vaikai atrado daug 

nežinomų dalykų, savarankiškai formulavo išvadas, mokėjo jas pagrįsti. Lavėjo vaikų žodynas. Vaikai 

dar kartą įsitikino kokie svarbūs ir reikalingi visi 5 pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas, skonis ir kvapas). 
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