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Įvadinė dalis 

Grupėje vaikai išsitraukė korteles su septyniais skirtingais gėlių atvaizdais. Lauke prisiminė pirmuosius 

pavasario požymius. Įvardino vieną svarbiausių – pirmieji pavasario žiedai. Darželio teritorijoje prie 

pažymėtų gėlynų vaikai sustojo ieškodami pirmųjų žiedelių, gėlių daigelių.   

 

 

Ebita: ,,Aš išsitraukiau žibutę ir kartu būsiu su Lauriu ir Titu.“ 

Smiltė: ,,Mes su Ainaru ieškosime paveikslėlio su snieguolėm. Šios gėlės labai gražios.“ 

Damjanas: ,,Aš tai su Liepa būsiu, bet dar nežinau kokia čia gėlė, tokia maža.“ 

 

Grupė: priešmokyklinė ,,Genelių“ gr. 

Tema: „Tarp žiedų“ 

Ugdymosi situacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikai domisi augalais, jų pavadinimais. Prasidėjus 

pavasariui jau galima pradėti grožėtis po žiemos bundančia gamta, nes sniegas nutirpo anksti  ir 

pamatyti pirmuosius pavasario žiedus. Atviros veiklos lauke tikslas – atpažinti ir įvardinti 

pirmuosius pavasario žiedus.  

Uždaviniai: Įvardinti pavasario požymius; sudaryti sąlygas tyrinėti lauko aplinką; tobulinti 

sakytinės kalbos, skaičiavimo įgūdžius; įtvirtinti sąvokas – kairė, dešinė, arti, toli, aukštyn, žemyn, 

daug, mažai; skatinti bendradarbiavimą dirbant komandoje.  

Reikalingos priemonės: simbolių kortelės – snieguolė, šalpusnis, neumirštuolė, žibutė, tulpė, 

krokas, narcizas; gėlių paveikslėlių dėlionės; daržo įrankiai; gėlių svogūnėliai (frezija, irisas); gėlių 

žiedai iš kamštelių ir popieriaus; kreidelės.  



Pagrindinė dalis 

Keliaudami aplink darželį vaikai naudodamiesi kortelėmis ir bendradarbiaudami su draugais ieškojo gėlių 

paveikslėlių, kartu apžiūrėdami, kokie daigeliai išdygę. Vaikai apžiūrėjo septynis skirtingus gėlynus. 

Trijuose gėlynuose pamatė žydinčias snieguoles, kituose vietose atpažino tulpės daigelį, kuris kalasi.  

   

   

Brigita: ,,Mes suskaičiavome 17 snieguolės žiedelių. Čia daugiau negu kur Ainaras ir Smiltė matė. Pas 

juos viena buvo tik.“ 

Liepas: ,,Pas mus su Damjanu yra net 23 snieguolės. Čia daugiausia yra jų.“ 

 

Užduotis ,,Sudėk dėlionę“ – vaikai iš 6 dalių turėjo sudėti paveikslėlį ir parinkti tinkamą gėlių 

pavadinimą. Gėlių pavadinimai krepšeliuose buvo supainioti, todėl vaikai turėjo patys rasti tinkamą gėlės 

pavadinimą. 

  

Lauris: ,,Mes jau sudėjome dėlionę, bet juk mūsų ne krokai gėlės. Čia ne tas pavadinimas.“ 



Kajus: ,,Mes sudėliojome tulpę, bet pavadinimas netinka. Čia parašyta neumirštuolė. Mums reikia 

tulpės.“ 

Žaidimas ,, Kas toliau“ -  šio žaidimo metu vaikai įtvirtino sąvokas – kairė, dešinė, žemyn, aukštyn, arti, 

toli. Vaikai sustojo prie raudonos linijos, paėmė žiedelį į dešinę (kairę) ranką ir davus signalą metė. 

Vaikai stebėjo, kas numetė toliau, kas arti, įvardino priežastis, kodėl pavyko numesti toliau, kodėl nukrito 

žiedelis arti.  

   

Ainaras: ,,Mano nukrito pirmą kartą arčiau manęs dabar numečiau toliau.“ 

Brigita: ,,Mano žiedelis abu kartu nukrito beveik tai pat.“ 

Livija: ,,Aš pirmą kartą numečiau toliau. Dabar nukrito arčiau manęs.“ 

Jogailė: ,,Ne visada pučiant vėjui galima numesti toliau žiedelį. Jis lengvas, o vėjas pučia smarkiau.“ 

 

Vaikams buvo pasiūlyta į grupės gėlyną pasisodinti dviejų rūšių svogūnėlių – frezija ir vilkdalgis. Vaikai 

džiaugėsi, kad galės patys susipurenti žemę ir pasodinti svogūnėlį. Prie svogūnėlių paliko gėlių atvaizdus 

ir matuoklę stebėti, kaip auga svogūnų daigeliai.  

   

  



Damjanas: ,,Aš niekada nekasiau taip žemės, bet man labai patiko, kad viską dariau pats.“ 

Sofia: ,,Man patinka, kad čia patys viską darėme.“ 

Baigiamoji dalis 

Po darbinės veiklos vaikams buvo pasiūlyta papuošti darželio trinkeles žiedais, kad greičiau pasirodytų 

saulė, kuri sušildytų žemę ir ją papuoštų pavasariniai žiedais.   

   

Ainė: ,,Man gražiausios žibutės, jų tiek daug ir tokios mėlynos.“ 

Ahmed: ,,Man patinka visos gėlės.“ 

Titas V.: ,,Man šitos baltos patinka, kurių daug matėme.“ 
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Veiklos komentaras. Veiklos metu vaikai susipažino ir aptarė 7 pirmąsias pavasario 

gėlės. Vaikams buvo smagu stebėti ir tyrinėti grupių gėlynus, kuriuose atrado pirmąją 

gėlę – snieguolę, tai pat ir tulpės daigelį. Vaikai susidomėję dirbo prie grupės gėlyno, 

kuriame nebuvo gėlių daigelių, todėl pasodino dviejų rūšių svogūnėlius (frezija ir 

vilkdalgį). Prie svogūnėlių paliko gėlių atvaizdus ir matuoklę stebėti, kaip auga 

svogūnėliai. Džiugu, kad šio amžiaus vaikai greitai įsimena mažiau žinomus dalykus, 

puikiai prisimena neužmirštuolę, kroką ir šalpusnį, kurių dažnai nepamatys.  
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