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Įvadinė dalis 

 

Keliaudami rudenėlio takeliu vaikai ne tik stebėjo aplinką, aiškinosi kokie medžiai auga darželio 

kieme, tačiau ir turėjo įveikti judantį, vingiuotą tiltą pristatydami koją prie kojos ir pereiti sraunią upę 

per skaičių akmenukus, nelengviausia užduotis buvo ir stipraus vėjo ,,paguldyti“ medžiai, kuriuos 

reikėjo perlipti. Vaikai tarpusavyje tarėsi ir patardavo kaip įveikti kliūtį, dalinosi įspūdžiais, kad 

miške esą matę nugriautų medžių. 

         

Grupė: mišraus amžiaus ikimokyklinė ,,Skruzdėliukų“ gr. 

Tema: „Rudenėlis mano kieme“ 

Tikslas: Aiškintis kokie pokyčiai vyksta gamtoje, kokiomis gamtos gėrybėmis džiaugiamės rudenį. 

Uždaviniai: skatinti pažinti supančią aplinką, kalbės apie tai ką žino ir ką mato; atpažins bent kelis 

medžius, apibūdins,  pavadins jo vaisius; siūlyti  grupuoti gamtinę medžiagą pagal požymius; siūlyti 

grupuoti gamtinę medžiagą pagal dydį, skaičiuoti, dėlioti raidžių trafaretus;  sudaryti sąlygas kurti 

pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali kisti; sudaryti sąlygas kurti, reikšti savo potyrius, 

įspūdžius neįprastomis sąlygomis ir priemonėmis; 

Reikalingos priemonės:  26 medinės kaladės apie 30 cm; 5 metrų stora virvė, laminuoti grybai; 2 

pintinės; medžio lapų spalvų dažai; 8 teptukai pagaminti iš lapų, gėlių; pagamintos gaudyklės nuo 

pieno ar kito indo su rankena; raidžių kaštonai; žodžių kortelės; 3 kiaušinių dėžutės; gilių raidžių 

plakatas; minkšta dėlionė ,,skaičiai“; baseinas; gyvūnų figūrėlės; 3 metaliniai kibirai; skaičiai ir 

segtukai su lapais; CD grotuvas. 



Pagrindinė dalis 

Priėję poilsiavietę, prisėdome ant kaladžių ir inscenizavome R. Skučaitės eilėraštį ,,Rudenėlio 

spalvos“. Visi vaikai pasiėmę po maišelį, čiupinėjo, uostė, spėliojo, kas galėtų jame slėptis, atidarius 

išsiaiškino, kad juose buvo įvairių medžių vaisių (kaštonai, gilės, kankorėžiai, riešutai), juos įvardino, 

pasakė kokio tai medžio vaisius ir  suskaičiavo jų kiekį savo maišelyje. Po kaladę ant kurios sėdėjo 

slėpėsi gilės paveiksliukas su raide, tad ją atradę kiekvienas skubėjo ją pritvirtinti prie gilių namelio. 

         

Su tėveliais namuose vaikai pagamino kankorėžių gaudykles, tad mokėsi išmesti kankorėžį ir jį 

pagauti į gaudyklę. Po žaidimo aiškinomės, kad pagavo daugiau nei 10, daugiau nei 5 ir daugiau negu 

vieną kankorėžį. Po judraus žaidimo vaikai suradę po vieną klevo lapą šoko ,,lapų šokį“, judėjo 

įvairiomis kryptimis, šokinėjo ant vienos kojos, ėjo antele pagal OPA PA I dalies disko ,,Ežiukas“ 

muziką. Po bendros veikos vaikai gavo bilietus su iliustracija ir tęsė kelionę.  

         

Traukinuku vaikai važiavo ieškoti savo žaidimo erdvės. Spalvino rudeninius lapelius su natūraliais 

teptukais – šluotelėmis iš sausų gėlių, lapų ir linų. Mėtė giles į pakabintus kibirėlius, juos skaičiavo. 

         



Gilių plakate ieškojo raidžių šešėlių, pažįstamas raides pavadino, įsiminė kitus simbolius. Kaštonai 

pavirto raidėmis, vaikai į kiaušinių dėžutes dėliojo žodžius pagal užrašytas korteles. Grybautojus 

miškas pasitiko su gausybę valgomų ir nuodingų grybų. Vaikai skaičiavo kurių grybų surinko 

daugiau, o vėliau susimąstė, kad musmirių visai rinkti nereikėjo. 

      

Ant tinklo pritvirtintus skaičius berniukai papuošė spalvotais lapais, kad lapų skaičius sutaptu su 

skaitmenimis. Lapų baseinas vaikus labiausiai sudomino, jame tarp lapų slėpėsi gyvūnų figūrėlės, 

kurias vaikai rūšiavo į naminius ir laukinius gyvūnus. Eglė pasipuošė skaičiais, o vaikai surado jiems 

namelius ir prisiminė jų pavadinimus. 

      

Baigiamoji dalis 

Vaikų mintys: 

Milana: ,,Visur lapai gražūs, man patinka rinkti lapų puokštes.“ 

Majus: ,,Tokių kelmų daug nemačiau, ten slėpėsi gilės, pas mane buvo raudona, pas visus buvo gilės, 

visi surado po kelmu ir ėjome ieškoti.“ 

Viktorija: ,,Šitas kalades atvežė tėti mano, jis miške kirto. Man labai patiko keliauti rudenį, daug 

medžių pamačiau, tik gilių medžio nepasakiau, pamiršau. Dar norėsiu grybauti su Aleksandra, 

nespėjau.“  

Akvilė: ,,Aš su Milana ieškojom ir ieškojom skaičių, tik neradom 3, visur ieškojom.“ 



Martynas: ,,Daug kartų buvau miške, ir baravyką buvau suradęs. Su Simona ir musmires surinkom ir 

skaičiavom ko daugiau surinkom. Man labai patiko grybauti ir Simonai patiko, Simona voveruškų 

nepažįsta aš jai parodžiau.“ 

Konstantin: ,,Aš visus gyvūnus suradau. Deividas tik lapus išmėtė su Mantu.“ 

Albert: ,,Čia lapas raudonas ir žalias.“  

Adomas: ,,Čia klevas, eglė, ten ąžuolas.“ 

Maksim: ,,Aš viską dažiau, vėjas viską išmetė, aš pataisiau. Man labai patiko dažyti su lapais.“ 

Simona: ,,Ten tiek grybų daug buvo visur po medžiais mažais. Mes su Martynu rinkom į pintinę, aš 

savo turėjau pintinėlę, o Martynas savo, aš nežinau pas ką daugiau buvo.“ 

 

Refleksija 
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Vaikai pradėję kelionę rudenėlio takeliu susidūrė su kliūtimis: įveikė vingiuotą tiltą,  perėjo 

upelį ir vėjo nugriautus medžius. Po nelengvos kelionės priėjome poilsiavietę, kurioje visi 

susėdome ant kaladžių ir aiškinomės kuo ypatingas ruduo. Džiaugiuosi Adomu ir Martynu, 

nes jie įvardino tris medžius (klevą, ąžuolą ir eglę), o Viktorija su Dominyku pavadino jų 

vaisius. Žaidimas ,,Paslaptingi maišeliai“, kuriose slėpėsi įvairus skaičius kankorėžių, 

kaštonų ir gilių, tobulino skaičiavimo įgūdžius, o surastos gilės po kaladėmis skatino atrasti 

aplinkoje pažįstamas raides. Nustebino vaikų mėtymo ir gaudymo įgūdžiai žaidime 

,,Kankorėžių gaudyklė“. Dauguma vaikų suvokė klausimą: kas pagavo daugiau nei 10 kartų, 

daugiau nei 5 kartus ir daugiau nei vieną. Įjungusi ramią muziką, pasiūliau vaikams surasti 

po vieną klevo lapą ir judėti muzikos ritmu, džiaugiuosi, kad Deividas ir Mantas įsitraukė į 

judrią veiklą ir kartu su vaikais žaidė ,,Lapų šokį“.  Įteikusi bilietus visi važiavome traukiniu 

iki pažymėtos erdvės, kurioje išlipo tie vaikai, kurie turėjo šios erdvės ženklą (bilietą). Visi 

vaikai buvo susidomėję, tarpusavyje aiškinosi ir diskutavo apie veiklą savo erdvėje. 
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