
 

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“ 

„Vaikas visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet 

būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti.“ (Paulo Coelho) 
 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse projekto   

„RUDENS MOZAIKA“  

dalomoji metodinė medžiaga. 

Organizatorės: Renata Vladimirenko, 

Irena Kraičinska                     



 

Pasaulyje atliktais tyrimais jau įrodyta, kad vaikų buvimas lauke daro teigiamą įtaką jų  vystymuisi ir ugdymui(si).  

Vadovaudamiesi šiuolaikinio vaikų ugdymo(si) paradigma, siekiame visapusiškai, darnoje su gamta, ugdyti vaikus.  Tad 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ pedagogės Irena Kraičinska ir Renata Vladimirenko visas ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

auklėtojas kvietė dalyvauti  Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse 

projekte „Rudens mozaika“.  

Projektu siekiama aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo 

džiaugsmą.  

Projekto uždaviniai: 

 skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, įsiminimą, samprotavimą, 

problemų sprendimą, kritišką mąstymą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, 

spontanišką kūrimą; 

 patiriant judėjimo laisvę, padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti vaikų pasitikėjimą savimi;  

 inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais. 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

„MAŽIEJI LENKTYNININKAI“ 

Priemonė skirta vaikams žaisti su transporto priemonėmis - 

automobiliukais imituoti važiavimą miesto žiedu. 

 Priemonė pagaminta ant vejos iškasus reikiamas gatves ir jas 

padengus su stora juoda plėvele, kuri pritvirtinama su vejoms 

skirtais borteliais. Žiedas papuoštas pasodintais viržiais, kurie 

tikimasi išsilaikys per žiemą, o pavasarį vėl bus galima 

pasidžiaugti šia smagia ypač berniukams priemone. 

 Priemonė tikslinga vaikams prisiminti saugaus eismo taisykles, 

saugiai pereinant gatvę, o vairuotojams – atidumo. 

 

„SVAJONĖ“ 

Priemonė skirta svajotojoms mergaitėms, pagaminta iš darželyje 

nupjauto medžio šakų, girliandoms panaudojant nereikalingus 

dangtelius, grietinės, jogurto indelius. Tai skatina vaikus 

panaudotus daiktus pritaikyti antrą kartą.  Užsklanda suteikia 

paslaptingumo, o kas laukia praskleidus girliandą... Tai skatina norą 

svajoti, ir tikėti, kad praėjus šią užsklandą, noras išsipildo.  

Girliandai paįvairinti vėliau bus galima panaudoti kankorėžius, 

kaštonus, giles. 

Zita Satkauskienė,  

Panevėžio lopšelis-darželis "Sigutė" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„RUDENS GĖRYBĖS“ 

Priemonės: kaštonai, plastilinas, pušų kankorėžiai; 

Eiga: Vaikai iš plastilino voliojo grybams kotelius, uždėjo kaštonų galvas. Taip 

pat, darėme iš plastilino sraiges, kurioms uždėjome kaštoninius namelius.  

 

„MES EŽIUKAI – ŠAUNUOLIAI“ 

Priemonės: kaštonai ir jų kevalai; 

Eiga: Kartu su auklėtiniais darželio-lopšelio teritorijoje rinkome kaštonus ir jų 

kevalus po augančiu kaštono medžiu. Iš surinktų gamtinių medžiagų sudėliojome 

ežiuką. 

  

 

Rita Rasymienė, Valė Kižienė 

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ 
 



 

       

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

„LAUKO UŽSIĖMIMAI SU VAIKAIS“ 

 

Priemonės:  plastilinas, akmenukai, lapai, flomasteriai, skirtingų dydžių ir spalvų lapai, 

kreida; 

Ką veikti su vaikais lietingą rudens dieną? Tokia diena labai tinkama daryti 

darbelius.  Medis, turbūt pats ryškiausias rudens ženklas, todėl rudens įkvėpti kuriame 

rudeninį medį.  

 

Leokadija Urbanovič, Jelena Mincevič 

Tadeušo Konvickio gimnazijos ikimokyklinis  ugdymo skyrius 



 

 

 

 

 

 

 

Ruduo dosnus savo gerybėmis, tik 

spėk jas pastebėti ir surinkti. O vaikai 

žinos kur  ir kaip tas rudens dovanas 

panaudoti. 

JUDRUS ŽAIDIMAS 

,,LAPŲ LABIRINTAIS“ 

 

Priemonės: daug lapų, grėblys. 

 

Kaip smagu, kaip smagu 

Bėgti rudenio taku. 

Šiugžda lapai tau po kojom, 

Draugas draugui rankom  moja. 

 

  

KŪRYBINIS DARBELIS ,,RUDENS KARŪNA“ 

Priemonės: įvairūs  lapai, popieriaus juostelė, klijai. 

 

Suskaičiuosime lapus 

Ir sudėsime į krepšius. 

Kai surinksime jų daug- 

Bus darbelių ne per daug. 

 

Dorita Simanavičienė 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

KŪRYBINIS DARBELIS 

,,RUDENS MOZAIKA“ 

Priemonės: įvairūs  lapai, maistinė plėvelė. 

 

Taip norėjome į kiemą, 

Bet... lietus pradėjo lyti. 

Klevas, ąžuolas, kaštonas- 

Visas langas bus geltonas. 

 

Dorita Simanavičienė 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 



 

 

 

 

  

ESTAFETĖ „PERŠOK IR SURINK KAŠTONUS“ 

Priemonės: lankai, kaštonai. 

Eiga: vaikai įšokę į lankus turi paimti kaštonus ir sudėti į 

pintines., suskaičiuoti kiek jų surinko, palyginti, kuris daugiau. 

 

„PATAIKYK Į KREPŠINĮ IR PASIIMK MEDŽIO LAPĄ“ 

Priemonės: du krepšinio stovai, kamuoliai, medžio lapai. 

Eiga: vaikai mėto kamuolį į krepšinį ir, jei pataiko, pasiima iš pintinės 

norimą medžio lapą. Taip pat turi pasakyti, kokio tai medžio lapas. 

 

Marytė Peleckienė  

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„PRISILIETIMAS PRIE GAMTOS“ 

Priemonės: beržo ritinėliai, akmuo, įvairi gamtinė medžiaga, guašas. 

„Giliukų“ grupės ugdytiniai turėjo galimybę išbandyti naują ir neįprastą 

meninę veiklą kieme – tapymą ant akmens ir medžio. Ši veikla leido 

vaikams prisiliesti prie gamtos, suteikė kūrybinio džiaugsmo ir daug 

teigiamų emocijų.  

 

Jurgita Miškinienė  

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ 

,,RUDENS LAPAI” 

Priemonės: popieriniai rudens lapai, 3 kibirėliai. 

Šis žaidimas tinka žaisti su pačiais mažiausiais vaikučiais. 

Prisirinkite lauke įvairiaspalvių lapų ir paprašykite mažylio išrūšiuoti juos 

pagal spalvą: raudoną lapą į raudoną kibirėlį, žalią - į žalią, geltoną - į 

geltoną. 

 Žaidimas puikiai lavina mažylio atmintį ir loginį mąstymą. Tai padės 

vaikams pažinti spalvas. 

Irina Rybakova  

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Įvairiausių veiklų metu, pasitelkę inovatyvias, netradicines idėjas, skatiname vaikų domėjimąsi 

artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, įsiminimą, samprotavimą, problemų sprendimą, 

kritišką mąstymą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, 

spontanišką kūrimą.  Buvimas gamtoje, patiriant judėjimo laisvę, padeda atsiskleisti kūrybiškumui ir 

saviraiškai, skatina vaikų pasitikėjimą savimi. 

 

TIKRAS IŠŠŪKIS: ,,IŠTRAUK PAGALIUKĄ,                                                                                                                                                                                               

NENUMETĘS KAMUOLIUKO‘‘ 

BĖKIM, BĖKIM, PASKUBĖKIM, ,,KUKURŪZŲ TAKELIU...‘‘ 

RAGAUJAME PAČIŲ UŽAUGINTAS MORKYTES 

 

Vilma Pūkienė ir Jolanta Pauliukevičienė 

Marijampolės lopšelis-darželis  „Rasa“ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŪRYBINĖ VEIKLA   „RUDENINĖ MANDALA“ 

Priemonės: gamtinė medžiaga: kaštonai, daržovės, uogos, kankorėžiai, lapai ir kt. 

Eiga: įstaigos kieme ugdytiniai atliko kūrybinę užduotį- dėliojo mandalą iš gamtinės medžiagos.   Aikštelėje buvo dėliojama apskritimo formos 

geometrinė kompozicija iš rudens gėrybių. Kai vaikai  išdėliojo visas atsineštas rudens gėrybes, išėjo gražiausia  rudens  mandala.   

Lina Stanaitienė ir Lina Skiečiuvienė 

Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

„LAPŲ JUOSTA“ 

Priemonės: maistinė plėvelė,  lapai, 

žolės ir kt. augalai 

Eiga: lauke ugdytiniai ant maistinės 

plėvelės dėliojo įvairius medžių lapus, 

žoles, smėlį ir kt. Dėliojo įvairias 

kompozicijas grupelėmis, tyrinėjo 

lapus, jų spalvas, formas. Sudėliotas 

lapų juostas pakabinome lauke ant 

tvoros, pavėsinėje, tarp medžių.  

Lina Stanaitienė ir Lina 

Skiečiuvienė 

Kauno lopšelis-darželis 

„Klevelis“ 

 



 

    

 

„PUOŠKIME LAUKĄ RUDENINĖMIS 

MOZAIKOMIS“ 

Priemonės: kaštonai, gilės, kankorėžiai, medžių lapai; 

Eiga: Vaikai, jų tėveliai ir auklėtoja, kartu ir atskirai rinko 

giles, kaštonus, kankorėžius, medžių lapus. Panaudodami 

visas surinktas gėrybes, vaikai kūrė rudenines mozaikas 

darželio kieme. Kreidelėmis buvo nupiešiami mozaikos 

kontūrai, o gamtos gėrybėmis užpildomas jų vidus. Visą 

savaitę taip buvo papuošta lauko erdvė ir galėjo džiuginti 

visą darželio bendruomenę.  

Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“ 



 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„DANGAUS GYVENTOJAI RUDENINĖMIS 

SPALVOMIS“ 

Priemonės: kaštonai, gilės, kankorėžiai, popieriaus lapai. 

Eiga: vaikai susipažino su pagrindiniais dangaus kūnais – saule, 

mėnuliu ir žvaigžde. Panaudodami rudenio gamtos gėrybes, kūrė jų 

rudeninius modelius grupėje.  

Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“ 

 



 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

„RUDENS KOLIAŽAS“ 

Priemonės: kaštonai, gilės, medžių lapai, popieriaus lapas, edukacinis šviesos 

stalas, klijai. 

Eiga: vaikai naudodami surinktas priemones: medžių lapus, giles, kaštonus, 

improvizuoja ir kuria rudeninius koliažus.  

Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“ 

 



 

  

  

  

„RUDENĖJANTYS MEDŽIAI“ 

Su vaikais, pasivaikščiojimų metu, stebėdami 

darželio teritorijoje augančius medžius, 

nusprendėme žaidimų aikštelės pakraštyje 

pratęsti  rudenėjančių medžių alėją. 

Eiga: Vaikai guašo dažais (maišytais su lipalu) 

nupiešė medžių kamienus, šakas. Kol dažai 

džiuvo prisirinko ant žemės nukritusių medžių 

lapų.  O tada  lipdė lapus ant šakų.  

 

Vilija Gardauskienė 

Šakių lopšelis-darželis “Berželis” 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

   Vyko veikla su rudeninėmis priemonėmis iš 

gamtos. Vaikai stebėjo ,eksperimentavo , lygino 

kaštonus ,medžiu lapus, skaičiavo, įvardino 

medžių lapų pavadinimus. Iš prisirinktų rudeninių 

gėrybių vaikai kūrė bendrą paveikslą -mozaiką. 

 

"LAPŲ LIETUS" 
Priemonės: rudeniniai lapai, gėlės, vaikiškas 

parašiutas. 

Eiga: Pridedame į parašiuto vidurį įvairiausių 

lapų, tuomet vaikai sustoja ratuku ir paima 

parašiutą su abiem rankytėm. Pagal skaičiuotę 

iškeliame į viršų parašiutą , lapai skrenda , vaikai 

palenda po parašiutu- skėčiu.... 
 

 

Giedra Kazlauskienė,  

Nadežda Zalevskaja 

Kauno Lopšelis-darželis „Klausutis“ 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

„DĖLIONĖ IŠ LAPŲ“ 

Priemonės: rudeniniai klevo lapai. 

Vaikai susipažino su medžių lapų pavadinimais, jų formomis, aptarė lapų spalvas 

rudens metu. Iš lapų dėliojo dėliones, sudėjo „Saulutę“, „Laivelį“, „Karuselę“ ir kt.. 

Visi pasidžiaugė gautais rezultatais. 

„SUSKAIČIUOK KAŠTONUS“  

Priemonės: kreida, kibiriukas kaštonų. 

Kreida nupiešiami  apskritimai, kurių viduje surašomi skaičiai. Vaikai turi padėti tiek 

kaštonų į apskritimą, koks yra parašytas skaičius. Žaidimas lavina skaičiavimo ir 

skaičių pažinimo įgūdžius. 

Danguolė Valackienė  

Alytaus  lopšelis-darželis „Girinukas“ 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

,,TUNELIAI KAŠTONAMS“ 

Priemonės: plastmasiniai vamzdžiai, paaukštinimai (suolelis, kelmas, kibiras…), kaštonai, giliukai.  

Vaikai mokosi žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, atrasdami. Kai sukuriama palanki aplinka tik tada 

vaikas ugdosi visapusiškai. Auklėtoja į kiemo aikštelę atnešė santechnikos vamzdžių ir parodė, kad 

kaštonas gali riedėti vamzdžio vidumi. Vaikai bandė įvairius būdus, kol suprato, kad vienas 

vamzdžio galas turi būti aukščiau. Tuomet jungė kelis vamzdžius į eilę, stebėjo, kada greičiau rieda 

kaštonai, aiškinosi, kodėl kaštonai pastringa, matavo vamzdžių ilgį žingsniais.  

„MOLIS IR RUDUO“ 

Priemonės: molis, giliukai, kaštonai, medžių lapai, šakelės... 

Lipdymas yra labai svarbus smulkiosios motorikos lavinimui. Taip pat lavėja ir konstravimo 

įgūdžiai, erdvinis mąstymas. Lipdydami ir sugadindami, vėl nulipdydami ir vėl išardydami vaikai 

jaučia didelį pasitenkinimą pačia veikla. Kas mažyliams ir yra esmė – mėgautis procesu. Auklėtoja 

grupėje pasiūlė išminkyti molį ir lauke medžiams padaryti “veidus”, naudojant molį ir įvairias 

rudens gamtines medžiagas.  

Raimonda Žemaitienė 

 Šakių lopšelis-darželis „Berželis“  

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,LINKSMASIS RUDENĖLIO SKĖTIS“ 

Kadangi, atkeliavus rudenėliui, mūsų mokyklos kiemo medžiai pasipuošė nuostabiomis spalvomis, nusprendėme jas panaudoti naudingai veiklai. 

Pasigaminome linksmą skėtį su skaičiukais. 

Išėję į kiemą, pirmiausia pasidžiaugėme spalvingu lapų kilimu, pažaidėme, o tada susitarėme puošti skėtį lapais, juos skaičiuodami. Kiek džiaugsmo 

buvo ieškant gražiausio, puošniausio lapo, skaičiuojant ir segant juos segtukais. Susidomėjimas neįprasta veikla buvo didžiulis, vaikučiai dirbo labai 

noriai, o vėliau puikiuoju skėčiu pasipuošėme grupę. 

Edita Kareivienė, Laima Plepienė  

Kupiškio mokykla ,,Varpelis“ 

 

 



 

  

 

 

 

„ŽAISMADIENIS“ 

Jau keletą metų iš eilės mūsų įstaigos pedagogai organizuoja“ žaismadienius“ 

lauke. Tai - puiki proga pajudėti, pažaisti, bendrauti ir bendradarbiauti. Šį sykį 

pas mus – rudens „žaismadienis“, kurio metu vaikai ieškojo gražiausio lapo, jį 

karūnavo, ieškojo po lapais paslėptų ,,lobių“. Nebuvo pamiršti ir judrieji 

žaidimai. 

Daug džiaugsmo visiems suteikė žaidimas su spalvotu parašiutu, slėpėmės po 

juo, ,,supome“ lapus, klausėmės garsų. Aišku, po visų linksmybių susitvarkėme 

kiemą ir ėjome vaišintis skaniais obuoliukais. 

Edita Kareivienė, Laima Plepienė  

Kupiškio mokykla ,,Varpelis“ 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

„PRILIPINK MEDŽIO LAPĄ“ 

Veikla skirta skatinti vaikų domėjimąsi artimiausia aplinka, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokimą, 

įsiminimą, taikant įvairius pažinimo būdus: stebėjimą, eksperimentavimą, spontanišką kūrimą. 

Vaikai tokiose veiklose patiria judėjimo laisvę, atsiskleidžia jų kūrybiškumas, saviraiška. Veiklai 

reikalinga plati lipni juosta, vieta prie kurios ji būtų tvirtinama, įvairūs spalvoti medžių lapai, 

šakelės. Vaikučiai rinko įvairių medžių spalvotus lapus, šakeles, juos lipino prie lipnios juostos. 

Vyresni vaikai įvardino lapų spalvas. 

Justina Dilytė 

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SPALVOS IR FORMOS“ 

Priemonės: trafaretai (popieriaus lapuose išpjautos įvairių aplinkoje sutinkamų augalų, daiktų, objektų formos), fotoaparatas. 

Kieme išdėliojami trafaretai. Vaikai vardija, kokių objektų formas atpažįsta. Aptaria, kokia spalva ar keletas spalvų joms labiausiai tiktų. 

Vaikščiodami įstaigos teritorijoje  ieško reikiamų spalvų augalų, daiktų ir pan. Suradę padeda trafaretą ir patys su mokytojo pagalba nufotografuoja. 

Grįžę į grupę kompiuteryje ar multimedijos ekrane apžiūri padarytus darbus, aptaria veiklą.  

Asta Savickienė 

Paliūniškio pagrindinė mokykla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

„PAŽINK MEDĮ“ 

Priemonė  skirta vaikų supažindinimui su medžiais, augančiais 

darželio teritorijoje. Pasirikti pagrindiniai 12 medžių, prie jų 

įsmeigiami stoveliai su medžio nuotraukomis ir aprašymu. Ant 

ištiestos virvelės prikabinami įlaminuoti medžių lapai. 

Veikla: vaikai nusikabina patinkantį medžio lapą ir su 

pedagogo priežiūra eina ieškoti medžio. Suradus tinkamą medį 

pedagogas perskaito vaikams aprašymą.  

Greta Šimatonė, Rima Rakevičienė 

 Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ 

PAVEIKSLAS „MIŠKAS“ 

Priemonės: samanos, grybai, kaštonai, 

kankorėžiai, uogienojų šakelės. 

 

Veiklos aprašymas: Vaikai turi dėžę su miško 

gėrybėmis.Užduotis: sukurti mišką. 

Dovilė Markelė 

Vilniaus darželis “Mamos delne” 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

„PIEŠIAME GILĖMIS“ 

Priemonės: guašas, popieriaus rulonas, vienkartiniai šaukšteliai, gilės, gamtos 

gėrybės.  

Veiklos aprašymas: giles sudedame į indelius su įvairių spalvų guašu. Ant pasvirusio 

paviršiaus dedame popieriaus ruloną. Šaukšteliais iš indelių kabiname dažuotas giles ir 

ridename jas nuožulniu popieriaus paviršiumi. Gautą piešinį užbaigiame  rudens 

gėrybėmis: lapais, kaštonais, gilėmis, uogomis, obuoliais. 

PAVEIKSLAI „GRYBAS“, „MEDIS“ 

Priemonės: kaštonai, rojaus obuoliukai, vijoklių lapai, vijoklių gurguolės, rudeninės 

laukų gėlės, lapai. 

Veiklos aprašymas: iš kaštonų suformuojame paveikslo rėmus. Iš rojaus obuoliukų ir 

vijoklio lapų formuojame grybo kepurėlę. Iš vijoklio gurguolių formuojame grybo 

kotą. Šalia grybo „pasodiname“ lauko gėlių. Iš kaštonų formuojamas kamienas ir 

šakos. Šakos “apauga” medžių ir vijoklių lapais, obuoliukais. 
Laima Geraitienė 

Vilniaus darželis “Mamos delne” 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Vaikai išėję į lauką stebi medžių lapus vėjo, nulaužtas šakas. Prisirinkę medžio lapų, šakų, 

grupuoja, pasako, kurių medžių lapai, šakos (beržo, ąžuolo, klevo, gluosnio).  Skaičiuoja, 

kurių daugiausiai ir mažiausiai. Kokios spalvos. 

ŽAIDIMAS: „MES LINKSMI VAIKAI“ 

Priemonės: medžių lapai. 

Vaikai skanduoja: „Krenta lapai pamažu. Pažiūrėkit, kaip gražu!” 

Vaikai renka lapus, pašoka ir meta į viršų, kiti vaikai gaudo ir vėl meta. Visi stengiasi 

pagauti lapus. 
 

ŽAIDIMAS: „KIRMELYTĖS IŠ LAPŲ“ 

Priemonės: lapai, šakelės. 

Vaikai sudeda lapus pagal dydį, atsargiai veria ant šakelės, stengiasi, kad lapas 

nesuplyštų. 

Lavina smulkiąją ir bendrąją motoriką. Skatina teigiamas emocijas. 

 

Virginija Ruseckienė 

Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ 

 



  

 

 

 

,,GYVATĖLĖ“ 

 Priemonės:  ant  žemės nupiešta gyvatėlė ( galima padėti virvutę),  

gamtinė medžiaga (kaštonai, giliukai, kankorėžiai, lapai). 

Veikla: vaikai ieško ir iš gamtinės medžiagos deda gyvatę. Galimi 

įvairūs variantai: sudėti gyvatę tik iš vienos rūšies gamtinės medžiagos 

arba panaudojant viską iš karto; galima dėti kolektyviai ar individualiai. 

 

,,LAPŲ VORATINKLIS“ 

Priemonės: lipni juosta, žirklės, įvairiaspalviai lapai.  

Veikla: lipni juosta pritvirtinama tarp medžių, galima ten apgyvendinti 

voriuką (vaikams įdomiau).  Vaikai renka įvairiaspalvius lapus ir 

klijuoja ant  ,,voratinklio“. Galima klijuoti vienos rūšies arba vienos 

spalvos medžių lapus.          

Jolanta Račkauskienė 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žiogelis“                                              

 

 



 

 

 

 

„RUDENS GAUDYKLĖ“ 

Ruduo vaikus džiugina net labiau nei vasara – lietaus balos, spalvingi medžių 

lapai, gilės, kaštonai jiems tampa natūraliausiu ir nuostabiausiu žaidimų  lobynų.  

Kol dar nenukritę gražūs, auksaspalviai rudeniniai medžių lapai, ,,Boružėlių‘‘ 

grupės vaikai sugalvojo lauke pasigaminti rudens gaudyklę. Rinkome lapus, 

bandėme spėti , kuris lapas yra ąžuolo, kuris beržo. 

Susirinkę lapus, juos smagiai lipinome ant pagamintos gaudyklės ir stebėjome 

kaip vėjas gaudyklę linguoja į visas puses. 

Priemonei pagaminti naudojome lankus, lipnią juostą, įvairius medžių lapus. 

Odeta Sakalauskienė  

Šakių lopšelis-darželis “Berželis” 

„MOZAIKA“ 

Naudojome visą surinktą, rudens turtą, t.y. kankorėžius, kaštonus, medžių 

lapus, giliukus, iš kaštonų sulipdėme ežiuką, panaudojome visas turimas 

rudens gėrybes.  

Aistė Medzevičiūtė  

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 

,,MAŠINŲ PLOVYKLA“ 



 

 

 

 

,,SPALVINGIEJI  SKĖČIAI“ 

Vaikai labai mėgsta į darželį ateiti su skėčiais, juos parodyti draugams, bet 

šis ruduo visai nelietingas, tai mes su vaikais prisigalvojome žaidimų su 

skėčiais. Vaikai rūšiavo įvairių spalvų kamuoliukus, spalvomis išmargintus 

kaštonus  ir juos dėjo į atitinkamų spalvų skėčius, skaičiavo, kiek skėčiuose 

kamuoliukų. Žaisdami vaikai prisiminė spalvas, skaičiavo, rūšiavo, gražiai 

bendravo, patarė vieni kitiems ir patyrė daug džiugių emocijų. O kaip visi 

didžiavosi savo nuostabiais skėčiais... 

Valdonė Krencienė  

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„SRAIGĖ OLENA“ 
Vaikai atostogaudami prie jūros prisirinko 

akmenėlių. Savo darželio aplinkoje prisirinkome 

kankorėžių, kaštonų, lapų, o surasta didžioji 

vynuoginė sraigė, po rudeniškais lapais pasiūlė 

vaikams idėją. Taip buvo sukurta sraigė Olena. 

 

Milda Savonienė 

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis 
„Pušynėlis“ 

 

 

Šie metai dosnus obuoliais, tad 

turėdami jų pakankamai daug, 

nusprendėme su jais pažaisti, 

pasidžiaugti savo kūrybiniais 

darbais netrdicinėje veikloje 

„Obuoliukas-obuolys“. Vėliau 

obuoliukus dovanojome zoologijos 

sodui.  Kad lengviau būtų pasiekti 

rezultatą naudojomės gimnastikos 

lankais ir obuoliais. 

Jadvyga Bulotienė 

Kauno sanatorinis 
lopšelis-darželis 

„Pušynėlis“ 
 

 

„OBUOLINIS KAMUOLYS“ 

„SAULUTĖ ŠYPSOSI“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ŽAIDIMAS ,,NERAMI SKARA“ 

Reikalingos priemonės: skara (didelė, kad galėtų paslėpti vaiką).  

Žaidėjų skaičius: nemažiau 3 žaidėjų, kuo daugiau tuo smagiau.  

Žaidimo tikslas: lavinti pastabumą, dėmesingumą ir judrumą.   

Eiga: 1. Variantas: Žaidėjai išsisklaidę po aikštelę (judėjimo ribas nusistatyti prieš žaidimą). Žaidėjai juda 

po aikštelę kartodami pirmosios eilutės žodžius, pradėjus sakyti antrąją eilutę vaikai atsitūpia ir užsimerkia. 

Vedėjas su skara paslepia vieną vaiką. Tas vaikas, kuris paslėptas, tupi po skara, o kiti vaikai turi atspėti, 

kas ten paslėptas. 2. Variantas:  Eiga ta pati, tik kad nebūtų sumaišties, galima išrinkti vieną vaiką, kuris 

nežiūrės, o vėliau turės pasakyti, kas pasislėpė po skara.  

,,Nerami skara neranda vietos, nerami skara tuoj apsistos (2 kartojama).  

Tu ją surask, tu ją pamatyk, ką jinai paslėpė pasakyk.“ 
 

RUDENS IDĖJA ,,KIRMINUKAI“ 

Reikalingos priemonės: storas kartonas, iešmeliai (įvairių ilgių tinka), plastilinas, nukritę medžio lapai  

Vaikų skaičius: neribotas 

Idėjos tikslas: tobulinti smulkiąją motoriką, ugdyti skaičiavimo, matavimo ir pažintinius gebėjimus.  

Eiga: Einant į lauką reikėtų pasiruošti ir iš storo kartono padaryti apskritimą, ant jo nupiešti kirmeliai veidą 

(piešia patys vaikai). Su plastilinu ar karštais klijais pritvirtinti prie iešmelių. Aštriąją pusę palikti, kad 

vaikas galėtų verti lapus.  Su vaikais galima susitarti ar nori daryti poroje su kitu draugu (skatinamas 

bendradarbiavimas) ar vieni. Smagiausia verti klevo medžio lapus, jie įvairių dydžių, todėl gali pradėti verti 

nuo mažiausių ir iki didžiausių lapų arba atvirkščiai (skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymas).  

Ingrida Aleksandrovič 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 



  

 

 

  

 

 

“PUKŠI, PUKŠI PO LAPU -  

MIELAS MŪS EŽIUKAS.” 

    Su vaikais rinkome gamtinę medžiagą. Taip 

pat daug šnekėjome apie rudenėlį ir jo 

teikiamas mums dovanas. Susipažinome su 

medžių lapais, jų pavadinimais. Darėme 

darbelių, eksperimentavome.  

    Vaikams be galo patinka būti lauke, 

naudojomės mums suteiktais iš tiesų 

nuostabiais orais. Sugalvojome padaryti ežiuką 

kuris pukšėjo po medžiu, ieškojo įvairių 

gėrybių žiemai. Vaikai noriai dirbo su dideliu 

entuziazmu.  

Jurgita Orintienė, Aušra Rudokaitė 

Šakių lopšelis-darželis “Berželis” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BAUSIUKAI“, panaudojant druskos tešlą ir rudens gėrybes. 

RAIDĖS GAMTOJE, panaudojant kaštonus ir kt. gamtines 

medžiagas. 

Individualūs kūrybiniai darbai „RUDENĖLIO RATAS“ 

Evelina Mačionytė, Ieva Pūrienė,  

Rūta Pusvaškė 

Kauno „Nemuno“ mokykla 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„VORO NAMAI“ 

Vaikai  ant vytelių ,,mezgė“ vorui tinklą. Vėliau rinko ir klijavo 

lapus. Klijuodami juos vardino rudens požymius.   

- įtvirtino rudens požymius; 

- įtvirtino medžių pavadinimus; 

- tobulino skaičiavimo įgūdžius; 

 - ugdė judrumą, vikrumą; 

,,STEBUKLINGI PIEŠINIAI“ 

Vaikams duodami įvairūs trafaretai: gyvūnų, žmonių ir t.t.  

Vaikai ieško neatrastų spalvų ir netradicinėmis formomis 

nuspalvina savo gyvūnėlį ar kitą pasirinktą objektą.  

 

 

Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė 

Rūta Krivickienė 
Ingrida Jočienė 

Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis" 
 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

,,SMAGUS PŪTIMAS“ 

Vaikai turi įvairių spalvų šiaudelius. Kalbos raiška: 

taisyklingumas, sklandumas, aiškumas priklauso nuo to kiek 

vaikas įkvėps- iškvėps ir kaip paskirstys kvėpavimo jėgą.  

 Lapelio pūtimas nuo delniuko; 

 Orą traukiant į save, kad lapas laikytųsi prie šiaudelio; 

 Lapelį pakelti nuo žemės, nupūsti jį. 

 

„KARALIAUS PILIS“ 

Iš spalvotų bokštų vaikai pastato pilį. Ridendami kamuoliuką 

bando ją sugriauti. 

 Laikosi saugaus elgesio žaidimo taisyklių; 

 Tiksliau atlieka judesius kaire arba dešine ranka; 

Kamuolį meta iš įvairių padėčių.   

 

Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė 

Rūta Krivickienė 

Ingrida Jočienė 
Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

„RUDENS MOZAIKĄ“ kūrėme lauke, 

darželio aplinkoje. Kadangi oras papuolė 

labai geras, vaikams labai patiko darbuotis, 

vieni dėliojo kankorėžius, kiti kaštonus ir t.t. 

Galiausiai iš to gavome labai gražią, margą 

mozaiką.  

Giedrė Markauskienė 

Kauno rajono Garliavos lopšelis-

darželis „Obelėlė“ 

 

„SURASK MANE“ 

Priemonė skirta vaikų supažindinimui su gamtinėmis medžiagomis, kurias galima 

surasti darželio teritorijoje. Pasirikta 10 gamtinių medžiagų, jų nuotraukos 

atspausdinamos ir suklijuojamos į kiaušinių dėklą. 

Veikla. Vaikai kartu su pedagogu atsidaro dėklą ir pasižiūri ką jiems reikia surasti. 

Vaikščiodami darželio teritorijoje ieško gamtinių medžiagų, suradę įvardija ką rado ir 

papasakoja ką žino apie surastą medžiagą, jei reikia pedagogas papildo. Veikla vyksta 

kol surenkamos visos medžiagos. 

Rima Rakevičienė 

Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„KAŠTONŲ, GILIŲ 

KELIONĖ“ 

Vaikas su krepšeliu keliauja pagal 

nurodytą kryptį ir skaičiuodamas 

sudėlioja  kaštonus (giles) į 

apskritimus.  

 

„KOKS SKAIČIUS, TIEK LAPŲ” 

Įstaigos kieme, buvo pakabinti skaičių grafiniai ženklai bei 

nuleistos virvutės ant kurių vaikai turėjo prisegti tiek lapų, koks 

yra skaičius. Ugdytiniai pastebėjo vieni kitų klaidas ir jas 

pataisė. Atliekant šią užduotį buvo naudojami mediniai segtukai. 

Aurelija Kreivėnienė 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

 ugdymo centras 

„FIGŪRŲ MOZAIKA” 

Panaudojant surinktus rudeninius lapus vaikai kūrė geometrinių figūrų mozaikas. Kiekvienas vaikas, pats 

nusibrėžė, naudodamas liniuotę, kokią figūrą norės aplikuoti. Į pasiruoštą trafaretą vaikai suklijavo spalvotus 

lapus. Atlikus šią veiklą, visi bendrai aptarėme kokios figūros buvo pasirinktos bei kas sąlygojo šį 

pasirinkimą.  Atliekant veiklą buvo naudojamos liniuotes, pieštukai, klijai, popierius bei lapai.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bendras tėvų ir vaikų kūrybinis darbas  

,,ŠVIEČIANČIŲ MOLIŪGŲ ALĖJA“ 

 

Priemonės: moliūgai, žvakės, fantazija ir išmonė.  

 

Rudenėlis atkeliavo 

Su visom gerybėm savo. 

Štai takelis mus vingiuotas- 

Moliūgėliais išrikiuotas. 

Dorita Simanavičienė 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 

 

„KAS ANT MEDŽIO AUGA?“ 

Turimas žinias apie rudenį vaikai panaudojo savo veikloje. Kūrybinėje veikloje 

– piešiant. Eksperimentinėje veikloje tikrino kas skęsta, o kas ne. Renkant 

gamtines medžiagas į krepšelius, palygino kur daug, kur mažai.  

Priemonės: piešimo lentos, kreidelės; vonelė, vanduo; krepšeliai dideli ir maži.  

Alicija Ivanova  

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ 



 

   

   

 

 

„STEBUKLINGASIS RAIDYNAS“ 

Rašytinė kalba- tai vaiko rašymas ir skaitymas. Ji 

perprantama natūralioje aplinkoje, savarankiškoje 

paties vaiko veikloje, atsiradus ar sužadinus poreikį 

kažką parašyti ir perskaityti. 

Danuta Dmitrijevskaja 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„LINKSMASIS MOLIŪGŲ TRAUKINUKAS” 

Priemonės: moliūgai įvairaus dydžio. 

Vaikai su tėveliais atsineša į darželio kiemą moliūgų, juos apžiūri, 

aptaria spalvų, formų, dydžių įvairovę, išrenka didžiausią, 

mažiausią, matuojame didžiausio ir mažiausio ilgį, plotį, su 

auklėtojos pagalba vaikai skaičiuoja moliūgus. 

Pasiūloma vaikams ridenti moliūgėlius mažus „ratukus” į 

„vagonus”. 

Vaikai pasiūlo švęsti Moliūgo gimtadienį. 

Kiekviename vagone užduotėlė (vaikai pasirenka kortelę, kurioje 

parašyta užduotis, auklėtoja perskaito). 

Dainuojam dainelę „Moliūgas ir lietutis” (muz. ir žodžiai E. 

Tolvaišienės). 

Žaidimas „Surask moliūgą”. Po auklėtojos signalo vaikai 

bėgioja po aikštelę, po signalo „Moliūgas” vaikai bėga prie savo 

moliūgo, kuris neranda savo moliūgo, turi jį apibudinti. 

Vaikų pasakojimai „Moliūgai ir jo draugai”. 

Žaidimas „Daržovė ar vaisius” (vaikai pasirenka vaisiaus ar 

daržovės pavadinimą, auklėtojai sušukus „kopūstas”, vaikai turi 

atbėgti į žalią lanką, o sušukus „obuolys”- į raudoną lanką) 

Priemonės: 2 lankai (žalias ir raudonas)  

Žaidimas su lapais:„Šū šū šū lia lia lia, Krinta lapeliai- jų žemė 

pilna. 
Rausvas, geltonas, žalias, raudonas... Rinkis lapelį-kokį tik nori.” 

(auklėtojai pabėrus įvairių spalvų lapus, vaikai renka į pintinę) 

Priemonės: įvairių spalvų ir formų lapai). 

Estafetės „Sukrauk į pintinę”, „Kas greičiau” Priemonės: 

pintinės, daržovės (morkos, bulvės, burokėliai). 

Auklėtoja pakviečia vaikus pasivažinėti linksmuoju moliūgų 

traukinuku: 

Čiuku čiuku čiuku čiuku 

Trututū, trututū, 

Važinėjas traukinuku 

Čiuku čiuku, trututū, trututų, 

Daug mažų gerų vaikų. 

Trututū , trututū, 

Važiuoja daug gerų vaikų. 

 

Daiva Žurauskaitė, Rasa Rudzite   

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“ 



 

 

  

 

„RASK RUDENIO SPALVAS“ 

Priemonės veiklai: įvairūs trafaretai. 

Eiga: Vaikai vaikšto darželio ar kitoje rudeniškoje teritorijoje ir trafaretų 

pagalba ieško rudeniškų spalvų. 

 

”IŠGELBĖK OBUOLIUKĄ“ 

Priemonės veiklai: indas su vandeniu ir obuoliai. 

Eiga: Obuolius sudedame į indą su vandeniu, o vaikai mėgina juos burnytėmis 

išimti. 

„SKAIČIAVIMAS“ 

Priemonės veiklai: kreida, gamtinė medžiaga. 

Eiga: Ant asfalto užrašomas skaičius ir šalia padedama gamtinė medžiaga: 

klevo lapas, akmenukas, giliukas ar pan. Vaikai gamtoje ieško tiek vienetų, kiek 

parašyta kreida.  

Birutė Adomaitienė, Rita Petkūnienė 

Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ 

 



 

 

 

  

„ŽAIDIMŲ LABIRINTAS“ 

  Priemonės: grėbliukai, medžių nukritę lapai, gera nuotaika.  

Rudenį daug nukritusių lapų, o jeigu jie sausi, tai smagu vaikams žaisti. 

Pirmiausia su vaikais aptarėme ką pasidarysime žaidimui ir kaip tai 

darysime. Plušėjome visi, kol pasidarėme keliukus, sankryžas, labirintą. 

Žaidimas nuotaikingas, smagus, judrus. 
 

„PIEŠINIAI IŠ MEDŽIO LAPŲ“ 

Priemonės: grėbliukai, medžio lapai ir žinoma fantazija. 

Iš nukritusių medžio lapų galima formuoti, dėlioti įvairius pasakų veikėjus, 

gyvūnus, figūras. 

Palmira  Akramienė  

Tauragės raj. Skaudvilės gimnazijos ikimokyklinis ugdymas 

 



 

 

 

 

„PASTAYK BOKŠTĄ“ 

Žaidimui reikalingas kaladėles pagamino vienas tėtis. Taisyklės 

paprastos ir aiškios: statyti bokštą, pamažu ištraukiant trūkstamas 

kaladėles iš apačios, jo nesugriaunant. Vaikams daug džiaugsmo 

suteikia tai, kad galima žaisti lauke. 

„AKMENUKŲ MOZAIKOS“ 

Reikia turėti prisirinkus daug akmenėlių. Tinka paprasti laukų 

akmenėliai, bet gražiau iš pajūrio parsivežti. Lauke dėliojame 

įvairiausius paveikslėlius, kuriame, improvizuojame ir visada 

džiaugiamės gautu rezultatu. Galima naudoti ir bet kokią gamtinę 

medžiagą esančią šalia. 

 

„LAPŲ KIRMĖLIUKAI“ 

Vaikams reikia medinio iešmelio ir prieš tai, grupėje , 

pasidarytos kirmėliuko galvytės. Lauke telieka fantazuoti 

kokios spalvos, storumo ir gražumo kirmėlytės norime. 

Regina Jankauskienė, Loreta Bendinskienė, 

Asta Struckienė 

Prienų lopšelis-darželis "Pasaka" 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„IŠ DĖŽUTĖS Į DĖŽUTĘ“ 

Reikia tik poros dėžučių, žnyplyčių ir daug kaštonų iš darželio 

kiemo. Lavinama smulkioji motorika, vaikai mokosi skaičiuoti 

ir žaisti kartu. Su vyresniais galima pažaisti lenktynes kas perneš 

daugiau kaštonų kol išbyrės smėlio laikrodis. Po to juos 

suskaičiuoti. 

„PILKAS IR RAUDONAS“ 

Žaidimas žaidžiamas laikantis X ir 0 taisyklių. Tik čia 

naudojami raudoni ir pilki akmenėliai. Lavinami vaikų 

pažintiniai procesai, mąstymas, smulkioji motorika. Taip pat 

vaikai mokosi laikytis žaidimo taisyklių. Reikalingi akmenėliai 

ir pagrindas. 

 

„IŠ VANDENS Į VANDENĮ“ 

Reikia paruošti pora indų su vandeniu, prisirinkti gilių ir kaštonų, rasti du 

šaukštus. Taip pat svarbu geras oras ir puiki nuotaika. Tikslas – pernešti iš 

indo į indą giliukus ir kaštonus išgraibant juos iš vandens. Vaikams visada 

smagu žaisti su vandeniu. Nauda taip pat dviguba: džiugios emocijos, 

koordinacijos ir smulkiosios motorikos lavinimas. 

Regina Jankauskienė, Loreta Bendinskienė,  

Asta Struckienė 

Prienų lopšelis-darželis "Pasaka" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KUR SUDĖSIM, KUR SURINKSIM?“ 

PRIEMONĖS: Kaštonai, kankorėžiai, tuščios kiaušinių, 

saldainių dėžutės, dideli gnybtukai. 

EIGA: Darželio kieme pastebėti nukritusius kaštonus bei 

kankorėžius, juos pažinti ir įvardinti. Auklėtoja neturi su 

savimi nei maišelio, nei kibirėlio, todėl vaikams pasiūlo 

kaštonus bei kankorėžius surinkti į tuščias saldainių ir 

kiaušinių dėžutes. Minėtas dėžutes auklėtoja buvo 

paruošusi iš anksto. Tam, kad veikla būtų dar 

efektyvesnė, vaikams pasiūlomi dideli gnybtukai. Su 

gnybtukais pakelti (sugriebti) kaštonus ir kankorėžius yra 

sudėtingiau, tačiau tuo pačiu ir smagiau. Taip vaikai 

patiria atradimo džiaugsmą, lavina smulkiąją ir stambiąją 

motoriką, rankos bei akies koordinaciją. 

Anastasija Ivanauskienė 

Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“  

„RUDENĖLIO PAŠTAS“ 

PRIEMONĖS: Trys (gali būti ir daugiau, atsižvelgiant į vaikų amžių ir skaičių) 

kartotinės dėžės, lipni juosta, žirklės, liepos, ąžuolo, klevo lapai. 

EIGA: Darželio kieme išdėstyti kartotines dėžes (su iš anksto auklėtojos priklijuotais 

medžių lapais bei ertme lapams dėti), prie liepos, ąžuolo ir klevo. Keliaujant aplink 

darželio teritoriją, pastebėti kartotinę dėžę ir apžiūrėjus pasiūlyti vaikams išsiųsti 

„dėdei Rudenėliui“ medžių lapų. Tačiau svarbu rinkti tik tokius, kokie pavaizduoti ant 

„pašto dėžutės“. Taip vaikai mokosi atpažinti medžių lapus, jų spalvas ir skirtingas 

formas! Auklėtoja prie kiekvieno medžio visus šiuos dalykus įvardina. Veiklos metu 

lavinama smulkioji ir stambioji motorika, rankos ir akies koordinacija, nes pataikyti 

bei taisyklingai įdėti lapą, reikia pastangų. 

Agnė Pajaujytė 

Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“  



 

 

 

 

 

 

„LABIRINTAS: TARP GRYBŲ“ 

Eiga: Išdėliojame takelį  tarp grybų ir 

vaikai bėga juo iki tam tikro grybo. 

Jadvyga Litvinova  

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie 

pasakų parko“ 

„KANKORĖŽIŲ TAKELIS“ 

Vaikai eina ar bėga takeliu stengdamiesi 

neužlipti ant kankorėžių.  

Takelis skirtas lavinti vaikų judrumą, 

taisyklingą laikyseną. Atlikdami užduotis  

vaikai sutelkia dėmesį pusiausvyros 

išlaikymui,  pasitiki savo jėgomis. 

Priemonės: austinė juosta (12 m.), dideli 

vinys prismeigti juostai prie žemės (8 vnt.), 

kankorėžiai.  

Regina Pronckienė  

Telšių ,,Saulėtekio“ pradinė 

mokykla 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„MARGASPALVIAI DRUGELIAI“ 

Priemonės: rudeniniai lapai, kaštonai, kankorėžiai, gilės, riešutų kevalai. 

Darželio teritorijoje vaikai renka įdomių formų, spalvų ir dydžių lapus. 

Naudojant turimą gamtinę medžiagą vaikai dėlioja grupės simbolį – drugelį. 

Iš sudėliotų drugelių kuria kompoziciją „Margaspalviai drugeliai“. 

Kompoziciją papuošia kaštonais. 

Jolanta Meiduvienė, Dovilė Lajauskaitė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

 

„EINAM KIŠKIUI MORKŲ RAUTI“ 

Priemonės: lankai, sportinis kalniukas, bokšteliai, barjerai, kiškio daržas 

(dėžė su morkomis). 

Estafetės eiga: bėgimas gyvatėle tarp bokštelių (bėgimas nuo lapės), 

perlipimas per barjerus aukštai keliant kojas (lipimas į kalniuką), morkos 

„rovimas“, šuoliukai dviem kojomis per lankus (šokinėjimas per balas), 

ėjimas sportiniu kalniuku (ėjimas per tiltelį), morkų dėjimas į krepšį. 

 

„RUDENINĖS GAMTOS GARSAI“ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„LYJA LAPAIS“ 

Priemonės: medžių lapai, skėtis, siūlai. 

Veikla: „Krenta lapai pamažu, pažiūrėki kaip gražu“.  Atkreipti vaikų 

dėmesį į lauke augančius medžius, grožėtis jų spalvingais lapais. 

Pastebėti, kad ne visi medžiai vienu metu pasipuošia spalvingais lapais. 

Atkreipti dėmesį į lapų formas, spalvas (vienspalviai, margaspalviai), 

klausyti, kaip lapai čeža po kojomis, stebėti kaip jie krenta pučiant 

vėjui. 

ŽAIDIMAS: „LYJA, LYJA LIETUS“. 

Paruošti lapų skėtį. Skambant klasikinei muzikai vaikai bėgioja po 

aikštelę imituodami lapų skrydį. Nustojus groti muzikai, vaikai slepiasi 

po lapų skėčiu. 

„GRYBŲ GYRAITĖ“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

„AŠ MAŽASIS TYRINĖTOJAS“ 

Priemonės: gamtinė medžiaga, indas su vandeniu, popierinės liniuotės, 

plastikinės lazdelės, karutis. 

Žaisdamas vaikas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas, pvz.: plaukia ar 

skęsta, rieda ar stovi vietoj, ilgas ar trumpas, storas ar plonas. Skaičiavimas, 

matavimas, tyrinėjimas padeda vaikams pažinti jį supantį pasaulį. 

Jolanta Meiduvienė, Dovilė Lajauskaitė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

 



 

 

 

„AŠ MOKAUSI RŪŠIUOTI, O TAIP PAT IR SKAIČIUOTI“ 

Priemonės: kaštonai, gilės, kankorėžiai, karučiai. 

Rūšiuojant surinktą gamtinę medžiagą,  įtvirtina turimas žinias apie kaštonus, kankorėžius, 

giles (kieno vaisius, kaip atrodo ir pan.). Skaičiuoja, palygina kelių daiktų grupes pagal jų 

kiekį. Padalina daiktus į grupes po lygiai. Naudoja sąvokas daugiau – mažiau, didelis – 

mažas, toks pats – ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. 

Jolanta Meiduvienė, Dovilė Lajauskaitė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

  

 

„VIRU, VIRU KOŠĘ“ 

Priemonės: lapai, kaštonai, gilės, kankorėžiai, žaisliniai indai, 

lauko virtuvėlė. 

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias gamtines medžiagas, 

priemones surinktas lauko aikštelėje. Kartu su draugais ruošia 

košę, kviečia visus vaišintis. Vaikai jaučia kūrybinės laisvės, 

spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„RUDENS TAKELIU“ 
Visą savaitę buvo kalbama apie rudenėjančios gamtos 

požymius, didelis dėmesys skiriamas medžių 

pažinimui. Gamta pati puikiausia žaidimų aikštelė, čia 

vaikų buvo paprašyta porose sukurti rudenėjančio 

kelio mozaiką. Sunkiausia užduotis buvo vaikams 

surasti skirtingus ir mažus rudens akcentus. Ieškodami 

įvairesnių gamtos detalių, vaikai apžiūrinėjo medžius, 

aiškinosi nuo ko priklauso rudens spalvos, kodėl lapai 

keičia spalvas, o medžiai meta lapus. Turiningoje 

veikloje vaikai stiprino bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, gilino bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas bei tenkino pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius.  

Kaip vaikams pavyko, pamatysite pažvelgę į 

nuostabius vaikų rudens kūrinius. 

 

Priemonės: lipni juosta, lentelės, gamtinė medžiaga. 

 

Evelina Ražinskienė 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų 

mokyklos priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė  



 

 

  

 

 

 

„GRYBŲ SLĖPYNĖS“ 

Veiklos aprašymas: pasidarome iš storesnio popieriaus 

grybų, darome tokius, kokių pavadinimus tvirtiname. Išėjus 

su vaikais į lauką trumpai papasakojame apie grybus, 

paprašome jų, kad jie užsimerktų, vaikams užsimerkus po 

teritoriją išdėliojame grybus  arba grybus paslepiame iš 

anksto ir vėliau leidžiame vaikams  „grybauti“.  

Reikalingos priemonės: kartotinis popierius, žirklės ir klijai.  

 

„LAPŲ GIRLIANDA/SKAIČIUOTUVAS“ 

Veiklos aprašymas: susirandame lauke vietą, kurioje 

būtų patogu pririšti siūlą prie dviejų objektų ir tarpas 

tarp objektų nebūtų labai didelis (verti lapus ant siūlo 

vaikams buvo šiek tiek sunkoka, nes kai kurie lapai 

plyšdavo, todėl atstumas neturėtų būti labai didelis). 

Tada prie vieno objekto pririšame siūlą, o vaikai renka 

lapus ir veria. Pabaigus verti pritvirtiname likusį siūlą 

ir turime lapų girliandą- skaičiuotuvą. Naudojant kaip 

skaičiuotuvą, paeiliui  paprašome vaikų sustumti 2,5,7 

ir pan. lapus į vieną ar kitą pusę ir taip mokomės 

skaičiukus arba  skaičiuoti (2+1= 3 sustumti lapai). 

Reikalingos priemonės: siūlas (storesnis), lapai.  

Kristina Pukinskaitė  

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„SEKLIAI“ 

Veiklos aprašymas: pasiruošiame lapus, kuriuose su 

žodžiais ir paveiksliukais pateiktos įvairios gamtinės 

medžiagos. Išėjus į lauką papasakojame vaikams, kad 

dabar būsime sekliai ir turime surasti tai, kas pavaizduota 

lapuose. Išdaliname vaikams po rašymo priemonę, 

pasakome, kad jeigu randa ko ieško, reikia užbraukti ir 

leidžiamės į paieškas. Labai geras ruošinukas yra 

https://pusemuses.lt/. Veiklą galima kartoti žiemą, pavasarį 

ir vasarą su tam sezonui tinkančiais paveiksliukais. Kelis 

surastus rudeninius atributus galima parsinešti į grupę, 

gerai nuplauti ir vėliau sudėjus į stiklainį užpilti vandeniu. 

Taip „užkonservuosime“ rudenį.  

Reikalingos priemonės: rašymo priemonės (tiek kiek 

vaikų), paruošti lapai su ieškomomis gamtinėmis 

medžiagomis.  

 

„KAŠTONINĖS RAIDĖS“ 

Veiklos aprašymas: kreidelėmis lauke su vaikais užrašome raideles arba vaikų vardus, 

priklausomai nuo vaikų amžiaus. Tada leidžiame vaikams pasirinkti norimą gamtinę medžiagą 

ir dėlioti savo vardelį arba atskiras raides.  

Reikalingos priemonės: kaštonai ar kita gamtinė medžiaga (gilės, akmenukai ir kt.), 

kreidelės.  

Kristina Pukinskaitė 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 

https://pusemuses.lt/


  

 

 

,,SRAIGĖ“  

Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ grupės ,,Žiogeliai“ auklėtiniai lauko 

aikštelėje veiklai naudojo akmenukus. Planavo, dėliojo šalia vienas kito. 

Atkreipdami dėmesį į akmenukų formą, dydį, svorį. Tarėsi dėl žaidimo eigos. 

Bendradarbiaudami sudėliojo ,,Sraigę“, kurios labirintais vaikščiojo, bėgiojo, 

šokinėjo. 

,,VABALIUKŲ NAMAI“  

Vaikai, tyrinėdami aplinką randa boružėlių, blakių kareivėlių, sraigių, 

skruzdėlių. Stebi jų gyvenimą, judėjimą. Ieško vabaliukams namų. Vaikai 

naudodami šapelius, šakeles, medžio lapus patys kuria vabaliukams namus. 

Garsiai mąsto kur jų mama, o kur vaikai? Dėl to ir negalima neštis į grupę, nes 

vabaliukų lauks jo šeima. 

 

Reda Jocienė, Irena Sorienė 

Raseinių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ 

 



 

 

„JUOSTA IŠ GAMTINĖS MEDŽIAGOS“ 
 

Reikalingos priemonės: kreida, gamtinė medžiaga (gilės, kaštonai, 

kankorėžiai, medžių lapai, akmenukai ir t.t.) 

 

Veiklos aprašymas: 

1. Pririnkti įvairios gamtinės medžiagos; 

2. Ant asfalto su kreida nupiešti įvairias linijas, geometrines 

figūras; 

3. Panaudojant gamtinę medžiagą dėlioti ir užpildyti linijas ir 

geometrines figūras, kurios yra nupieštos ant asfalto. 
 

“ŠVELNUKĖS ŠUKUOSENA” 

 
Reikalingos priemonės: kreida, medžių lapai. 

 

Veiklos aprašymas: 

1. Pririnkti įvairaus dydžio ir formos medžių lapų; 

2. Nupiešti ant asfalto (arba ant kitos kietos dangos) didelę 

žmogaus galvą be plaukų; 

3. Iš medžių lapų sukurti šukuoseną ir sugalvoti 

žmogeliukui vardą. 
 

Anželika Bobin, Jolita Jarmolovič 

Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“ 

 

 



 

 

 

  

„GAMTOS APYRANKĖ“ 
 

Reikalingos priemonės: lipni juosta, žirklės, medžių lapai, gėlės, žolė ir t.t.  

 

Veiklos aprašymas: 

1. Prieš išeinant į lauką, aplink riešą apvynioti lipniąja puse į viršų gabalėlį 

lipnios juostos; 

2. Vaikštinėjant lauke priklijuoti prie apyrankės spalvotų medžių lapelių, 

gėlių ir kt.; 

3. Kai apyrankė bus baigta, galima perkirpti ir papuošti ja spintelę, sieną ar 

kt. 
 

“KAS PO MEDŽIŲ LAPAIS SLEPIASI?” 

 
Reikalingos priemonės: Įvairūs stambūs daiktai (žaislinės mašinos, kastuvai, 

kibirai ir t.t.), sugrėbta didėlė lapų krūva. 

 

Veiklos aprašymas: 

1. Prieš išeinant į lauką su vaikais, paslėpti lapų krūvoje įvairių žaislų; 

2. Nurodyti vaikams, kiek daiktų ir kokių turi surasti; 

3. Radus kelis daiktus, paklausti vaikų, ko dar nesuradome ir tęsti paiešką. 

 

Anželika Bobin, Jolita Jarmolovič 

Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

„DAŽOME LIETAUS BALAS“ 

 
Vaikų apranga: guminiai batai, lietpalčiai. 

Reikalingos priemonės: skėčiai, guašas, teptukai. 

 

Veiklos aprašymas: 

Prieš einant į lauką apsirengti neperšlampamais 

drabužiais, apsiauti guminius batus ir pasiimti skėčius; 

Į paletę įpilti įvairių spalvų dažų ir paruošti teptukus; 

Išėjus į lauką, surasti balą ir pasiėmus teptuką dažyti 

vandenį baloje. 

 

Anželika Bobin Jolita Jarmolovič 

Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“  

„MUZIKINIŲ ŽENKLŲ 

DEKORAVIMAS GAMTINE 

MEDŽIAGA“ 

Priemonės: giliukai, kaštonai, kreida. 

Eiga: ant grindinio nupiešiami 

muzikos ženklai. Vaikai juos 

dekoruoja kaštonais, giliukais. 

Eglė Povilaitienė 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Jovarėlis“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„IŠRŪŠIUOK“  

    Ruduo žavingas tuo, kad jame galima labai daug 

ką nuveikti kartu su vaikais. Žaisdami kieme 

mokėmės matematikos. Išėjus į darželio kiemą 

rinkome įvairią gamtinę medžiagą: giles, medžio 

šakeles ir klevo bei ąžuolo lapus. Tada viską 

rūšiavome  į atskirus ratus (ratai buvo nubrėžti 

kreida tiesiog ant darželio takelio): giles prie gilių, 

šakeles prie šakelių, klevo lapus prie klevo lapų, 

ąžuolo lapus prie ąžuolo lapų. Skaičiavome kiek ko 

pririnkome, lyginome kokių gamtinių medžiagų 

pririnkome daugiau. Vaikams ši užduotis labai 

patiko ir buvo naudinga, nes lavėjo rankos ir akies 

koordinacija, smulkioji motorika, mąstymas, 

matematiniai gebėjimai.  
 

Aušra Rudokaitė 

Šakių lopšelis-darželis „Berželis “ 



 

 

 

 

,,RUDENS FĖJA” 

PRIEMONĖS: veido trafaretas, įvairių spalvų klevo 

lapai, gilės, kaštonai, PVA klijai.  

 EIGA:  Auklėtoja pasiūlo vaikams nupiešti rudens fėją . 

Vaikai prirenka įvairių spalvų medžių lapų.  Lapus 

surūšiuojame pagal spalvas. Pirmiausia vaikai fėjai 

priklijavo akytes, nosytę, burnytę, po to klijavo 

plaukučius ir kakliuką. Fonui parinko geltoną lapų 

spalvą.  

 

,,LINKSMIEJI SKĖČIAI” 

Priemonės: spalvoti pieštukai, mėlynas spalvotas popierius, klijai. 

Eiga:  Vaikai nuspalvina skėčius spalvotais pieštukais, mėlyno spalvoto 

popieriaus gabalėliais aplikuoja lietutį. Skėčius  papuošia surinktais darželio 

aikštelėje medžių lapais. 

Živilė Girdijauskienė, Regina Surudienė 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“KONSERVUOJAME RUDENĮ” 

Priemonės: plastikiniai buteliukai, 

įvairi gamtinė medžiaga.  

Eiga: Kad rudenėlis “nepabėgtų” viską 

ką randame lauko aikštelėje dedame į 

plastikinius buteliukus (medžių šakeles, 

akmenukus, spygliukus, medžių lapus). 

 Kai prirenkame užsukame 

(užkonservuojame) buteliukus 

kamšteliais.   

 

“JAUSMELIŲ GAMYBA IŠ 

GAMTINĖS MEDŽIAGOS” 

Priemonės: giliukai, kaštonai, kankorėžiai, 

pagaliukai. 

Eiga: Nupiešiame pagaliuku ant žemės daug 

apskritimų ir piešiame savo jausmus.  Po to 

juos išdėliojame giliukais, kaštonais, 

kankorėžiais. Daug susikaupimo ir dėmesio 

reikalaujantis užsiėmimas. Puikus motorikos 

lavinimas. 

Živilė Girdijauskienė, Regina 

Surudienė 

Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Jovarėlis“ 



 

 

 

 

„DĖDĖS RUDENĖLIO AKINIAI“ 

Priemonės: akinių trafaretai, pieštukiniai klijai, 

medžių lapai. 

Eiga: paimame akinių trafaretą, patepame jį klijais 

ir puošiame įvairiais medžių lapais. Žaidžiame 

žaidimą „Ką pro akinius matau?“ – vaikščiojant po 

darželio teritoriją stebim augančius medžius, 

krūmus ir pan.   

Živilė Girdijauskienė, Regina 

Surudienė 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“ 

 

„LIETUČIO DAINA“ 

Priemonės: bambuko lazdelės, kaštonai, akmenukai. 

Aprašymas: skambant muzikai vaikučiai ritmui išgauti 

naudoja gamtines priemones: bambuko lazdeles, 

kaštonus, akmenukus. Šoka, vaizduoja krentanti lietutį. 

Rasa Stukaitė, Renata Sensovienė, 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“ 

 

,,GAMTOS ŽMOGELIUKAI“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„PAGAUK LAŠIUKĄ“ 

Veikla tinkama, kai neseniai lijo, arba ant įvairių 

paviršių dar nenudžiūvus rasai. Vaikai ieško įvairių 

kraštų, šiuo atveju lauko namelio stogas ir renka nuo 

stogo krašto kabančius lašelius, juos skaičiuoja. 

Priemonės: įvairūs pastatai, daiktai, ant kurių gali 

kauptis vandens lašai. 

Birutė Pročkytė, Lina Dumbliauskienė 

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ 



 

 

  

 

„PADŲ ATSPAUDAI“ 

Veikla tinkama tada, kai lauke 

žolė drėgna arba šlapia. Vaikai 

vaikščiodami žole sušlapina batų 

padus ir ant lygaus, drėgmės 

negeriančio paviršiaus su koja 

mina, kol lieka atspaudas.  

Priemonės: drėgna žolė, smėlio 

dėžės tentas, lauko namelių 

grindys ir pan. 

 

„ŽOLĖS SALOTOS“ 

Veikla skirta ne tik smulkiosios motorikos lavėjimui, bet ir lauko 

augalų pažinimui. Vaikai renka įvairius augalus: žolę, pienių lapus, 

dobilus, trauklapius ir kt. Juos surinkę deda į kibirėlį ir sumaišo, kartu 

su auklėtoja traukia po vieną žolę ir bando ją pažinti, atspėti koks tai 

augalas. 

Birutė Pročkytė, Lina Dumbliauskienė  

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„SMĖLIO SODAS“ 

Veikla skirta kūrybiškumui, smulkiosios motorikos lavinimui. Ši veikla tinkama, 

kai smėlis smėliadėžėje išsausėja arba  kai per šalta kepti smėlio pyragus. Vaikai 

prisirenka įvairios gamtinės medžiagos: akmenėlių, pagaliukų, kaštonų, gilių. 

Pirmiausiai vaikai grėbliukais išlygina smėlio paviršių, paskui dėlioja, 

komponuoja surinktą gamtinę medžiagą, kuria sodą. 

Birutė Pročkytė, Lina Dumbliauskienė  

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ 

 

“SPARNAI TAVO SIELAI” 

Priemonės: kartonas, siūlai, klijai, žirklės, medžių lapai. Pasivaikščiojimų 

lauke metu pasiūlėme vaikams ant nugarytės užsidėti sparniukus “širdelė”. 

Deja, atsirado tik vienas savanoris. Visi likę vaikai rinko klevo lapus ir 

klijavo savanoriui prie nugaros. Auklėtojos padėjo patepdamos klijais ir 

kuruodamos darbą. 

Irma Ažerskytė, Eglė Tamoševičienė 

VšĮ „Mūsų kiemelis“   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PASAULIS KITU KAMPU” 
Priemonės: baltas popierius, paveikslėlių trafaretai. Išvykos į 

mišką metu visi vaikai gavo po paveikslėlį ir turėjo galimybę į 

pasaulį pažvelgti per kitas formas: ančiukas, širdelė, žvaigždė, 

obuolys, skėtis ir kt. Tai tarsi spalvinimas be flomasterių ir 

pieštukų. 

 

Irma Ažerskytė, Eglė Tamoševičienė, 

VšĮ „Mūsų kiemelis“   

 

„DARŽE AUGA - SVEIKATĄ SAUGO“ 

„KRINTA LAPAI PAMAŽU“ 
Lauke stebėjome kaip keičiasi oras, gamta. Lapus šalna nudažė įvairiomis 

spalvomis. Vaikai ieškojo lapų: geltonų, žalių, raudonų... Prisirinkę lapų 

tyrinėjome jų spalvas ir formas, klijavome ant lipnios juostelės. pritvirtintos 

ant pavėsinės kolonų. 

Edita Žiemienė 
Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„PASIVAIKŠČIOJIMAS SU MEDPADŽIAIS“ 

Rudeniniam pasivaikščiojimui paįvairinti vaikai pamėgo dėdės staliaus 

pagamintus „medpadžius“. Vyresni vaikai su jais mėgsta rengti lenktynes, 

imituoti arkliuko kanopų bildesį per šaligatvio plyteles. Mažesnieji tiesiog 

džiaugiasi, kad išmoko eiti su „milžino basutėmis“. 

Žaisdami vaikai sugalvojo medpadžius panaudoti vietoj nešyklės - prisideda 

kaip į rankinį krepšelį lapų, kaštonų ir lenktyniauja, varžydamiesi, kas nuneš 

visą atstumą, neišbarstęs rudens gėrybių... 

 

„RUDENINIS PLENERAS“ 

Veiklos lauke metu vaikai dekoravo 

paruoštus (iš popierinių dėžių iškirptus ir 

vertikaliai pastatytus)  daržovių, vaisių, 

gyvūnų trafaretus. Vaikai labai mėgsta 

piešti su guašu teptuku, o  nebandyta 

piešimo veikla jiems suteikė naujų 

įspūdžių ir potyrių.  

Priemonės: įvairūs didelio dydžio  

kartoniniai trafaretai, guašas praskiestas 

vandeniu ir lipalu, teptukai, kempinėlės 

 
Darbo eiga: paruošti trafaretai pritvirtinami prie medinių pagaliukų, 

įsmeigiami į žemę ir dekoruojami norimomis spalvomis ir būdais 

(kempinėlėmis, teptukais, pirštais...). 

Vilma Kavaliauskienė, Alvyra Budrienė, Birutė Janušienė, 

Alma Mickuvienė, Laimutė Driukienė  

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„RUDENS FOTOGRAFIJA RĖMELYJE“ 

Reikalingos priemonės: iš kartoninių dėžių  pasigaminti norimos formos rėmeliai, 

pakavimo plėvelė, rudeniniai medžių lapai, šakelės, gėlių žiedlapiai, žolynai. 

Darbo eiga: grupėje vaikai pasiruošia ir išsikerpa norimos formos rėmelius iš popierinių 

dėžių; lauke pasitiesia pakavimo plėvelę, deda rėmelį ir dėlioja norimą vaizdą iš rastos 

kieme gamtinės medžiagos. Sudėlioję ornamentą vėl užkloja pakavimo plėvele ir nukerpa 

reikalingą ilgį. Fotografijomis puošia grupę. 

 Birutė Janušienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 

„PAVEIKSLAS KITAIP“ 

Priemonės: mediniai paveikslo rėmeliai, gamtinė medžiaga 

surasta darželio kieme - rudeniniai medžių lapai, šakelės, 

gėlių žiedlapiai, žolynai, gilės, kaštonai, akmenėliai ir t.t. 

Darbo eiga: veiklos lauke metu vaikai burtų keliu susiskirsto 

į grupeles, išsirenka paveikslo rėmelį ir per tam tikrą laiko 

tarpą sukuria paveikslą iš gamtinės medžiagos, rastos darželio 

kieme. Paveikslais papuošia lauko aplinką.  

 Laimutė Driukienė, Alma Mickuvienė) 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„PASIGAMINKIME RUDENINES UŽUOLAIDAS‼“ 

Reikalingos priemonės: pakavimo  plėvelės ritinėlis, rudeniniai lapai. 

Darbo eiga: lauke ant žolytės ar suoliuko pasitiesti išvyniotą statybinę plėvelę, ant jos dėlioti surastus 

lapus, žolynėlius, gėlių žiedlapius, šakeles ir t.t.. Baigus dėlioti norimą ornamentą ant viršaus uždėti antrą 

plėvelės sluoksnį ir paspausti, kad suliptų. Baigtą „užuolaidą“ nešti į grupę ir pakabinti ant lango.... Smagu 

gražinti grupę ir mėgautis įdomia veikla lauke‼  

Birutė Janušienė, Alvyda Budrienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

„VEIDUKAI“ 

Reikalingos priemonės:  apvalūs medžio 

padėkliukai – ripkos, įvairi kieme surasta 

gamtinė medžiaga- kaštonai, gilės, kankorėžiai, 

žolynėliai, gėlių žiedlapiai, lapai ir t.t. 

 Veidukų kūrimas: norimoje vietoje vaikai pasideda medinius padėkliukus, ieško  aplinkoje 

įvairios gamtinės medžiagos ir kuria veidukus, komentuoja  sukurtus portretus, sugalvoja 

vardus, kaitalioja veiduko nuotaikas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MUMS RŪPI MEDIS“ 

Vaikai veiklos metu gamino rudeninius paveikslus, panaudodami medžių lapus, kartoninius 

rėmelius ir pakavimo plėvelę, iš spalvoto popieriaus iškirptas raides, sudarančias užrašą „Mums 

rūpi medis“. Iš paveikslų pagaminome „apyrankes“ ir apjuosėme medžius, norėdami atkreipti 

dėmesį, kad reikia juos  saugoti nuo besaikio kirtimo...  

Birutė Janušienė, Vilma Kavaliauskienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 

„DIDELIS – MAŽAS“ 

Pasivaikščiojimo lauke metu vaikai įtvirtino sąvokas „didelis-mažas“. Vaikams buvo 

pateikta užduotis: surasti didelį ir mažą medžio lapą. Atnešus vaikai įvardijo, kur yra 

didelis, kur mažas.  

Alvyra Budrienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„PASLĖPIAU KAMUOLĮ. SURASKITE‼“ 

Smagus slėpynių žaidimas vaikams. Jam reikalingas kamuolys ar keli kamuoliai. 

Burtų keliu išrenkamas vaikas, kuris nukritusiuose lapuose paslepia kamuolį. Kiti 

vaikai būna nusisukę arba užsimerkę.  Kai suskaičiuojama: „ 1,2,3, jau‼“ vaikai  

atsisuka ar atsimerkia ir eina ieškoti paslėpto kamuolio. Tas, kuris kamuolį surado, 

jį slepia iš naujo. 

Alvyra Budrienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 

„VERIAM LAPŲ VĖRINĮ“ 

Priemonės: norimo ilgio vielos gabalas, klevo lapai. 

Darbo eiga: veiklos lauke metu vaikai pakviečiami suverti lapų vėrinį iš spalvingų 

klevo, esančio darželio kieme, lapų. Vaikai renka lapus ir veria ant vielutės. Įdomi vaikų 

patirtis - vieni neša po vieną lapą, kiti ieško tik tam tikros spalvos lapų, kiti tik didelių 

arba mažučių... Kai kurie baiminasi, kad labai ilgai reikės verti ir neša ne po vieną 

lapelį, o gražiai sudėtą ir suspaustą rankoje lapų krūvelę... Vienas nušvinta: „ Čia lapų 

kirmėliukas... Vaikai, atneškit jam lapų sumuštinių, kad greičiau užaugtų ir pailgėtų...“ 

Vėliau vaikai veriasi savo vėrinius ir panaudoja kaip nori - apyrankė, apykaklė, 

kirmėliukas, lapinis žmogeliukas. 

Vilma Kavaliauskienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KONSERVUOJAME RUDENĮ“ 

Priemonės: stikliniai indeliai - stiklainiukai, gamtinė medžiaga rasta kieme. 

Darbo eiga: prieš einant į lauką, vaikams paskelbiama užduotis – kad prisimintume šį nuostabų rudenį, 

lauke gaminsim rudens kompotą... (vaikams labai juokinga gaminti kompotą) arba kaip mamos 

konservuoja daržo gėrybes, kad jos ilgiau išsilaikytų, mes taip užkonservuosime RUDENĮ....  Lauke dar 

aptariame, ko mums reikės: užsukamo dangteliu stiklainio ir visko, ką vaikai suras būdami lauke, kas 

primena rudenį,  ir ką bus galima įdėti į stiklainį.  

Vaikai vaikšto ir neša dėti į stiklainį surastą gamtinę medžiagą - medžio lapelius, pagaliukus, akmenukus,  

kelias smilteles smėlio („čia kaip druskytė bus...“), giles, kaštonus, gėlės žiedą, žolytę.... Parnešus į grupę 

ir pastačius matomoje vietoje, vaikai vis prieina pasigrožėti rudeniu... 

Vilma Kavaliauskienė 

 Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   

 „MEDŽIŲ UŽDUOTYS...“ 

Ruduo labai tinkamas metas daugiau sužinoti apie 

medžius. Ką sužinojo grupėje veiklos metu, vaikai 

įtvirtino, praplėtė žaisdami žaidimą „ Medžių užduotys“. 

Prieš einant į lauką vaikams pasakoma, kad šiandien  jie 

lauke ras medžių užduotis, kurias reikės atlikti.  

Priemonės: parengti ir laminuoti medžių užduočių lapai (2 

pav.). 

 Žaidimo eiga: medžių užduočių lapai iš anksto pritvirtinami prie medžių. Vaikai keliauja rudens takeliu nuo medžio 

prie medžio ir pastebi užrašus. Visi susidomėję klausosi skaitomos užduoties, paskui ją įvykdo. Vaikai dalijasi 

įspūdžiais, pastebėjimais apie medžius, jų išvaizdą, kuri užduotis labiausiai patiko, koks medis jam gražiausias.  

Alvyra Budrienė 

Ukmergės lopšelis-darželis“Žiogelis“ 

 



 

 

„VABALŲ VIEŠBUČIO PRIEŽIŪRA“ 

Rudenį darželio teritorijoje buvo pastatyti „vabalų viešbučiai“.  Visų grupių vaikai labai 

pamėgo stebėti pokyčius vabalų namelyje, o „Nykštukų“ grupės ugdytiniai sėjo žolytę 

ant namelio stogo, nešė kankorėžių,  samanų, gilių, sudžiūvusių žolių, kad vabaliukai 

įsikurtų ir gyventų  viešbutyje. Vabalų viešbutis – puiki tyrinėjimo vieta vaikams. 

Birutė Janušienė 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“   



                                                                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„GAMTOS GĖRYBIŲ 

RŪŠIAVIMAS“ 

Priemonės: kreidelės, kaštonai, akmenukai, 

gilės, kankorėžiai. 

Eiga: pačių vaikų inicijuota veikla. 

Vaikai apsibrėžia kreidelėmis apskritimus į 

kuriuos rūšiuoja įvairias gamtines 

medžiagas. 

,,RUDENS MOZAIKA“ 

Kieme ieškojome įvairiaspalvių medžių lapų, nešėme ir dėliojome juos ant trafareto. Lavinome 

stambiąją ir smulkiąją motoriką, ugdėme kūrybiškumą, gėrėjomės spalvingais gamtos nudažytais 

lapais ir džiaugėmės nuostabiu rudeniu. 

Lina Subačienė  

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelija Petručionienė, Ligita Spreadborough 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

„PRIKABINK LAPUS“ 

Ant sienos prikabinami skaičiai, prie jų prilipinamas siūlas ant kurio su segtukais kabinami 

rudeniniai lapai. Koks skaičius, tiek ir lapų, galima žaisti ir su spalvomis pvz.: prikabinti 

tik geltonus lapus, ar tik žalius.  

Priemonės: plakatai su skaičiais, siūlas, segtukai, lipni guma, medžio lapai. 

 

Skatinant aktyvias veiklas lauke, rudens metu, buvo pasirinktas šį metų laiką atspindintis paveikslas (mozaika). 

Paveikslas kuriamas iš gamtinių medžiagų, kurios buvo renkamos kartu su vaikais darželio teritorijoje ir šalia 

esančiame miške, pamiškėje. Paveikslui naudotos medžiagos: pušų ir eglių kankorėžiai, žalios ir pilkos samanos, 

kaštonai, gėlių žiedai. Paveikslo kontūrus pasigaminome iš nupjautų grikių šiaudų. Kadangi, darželis yra įsikūręs 

šalia miško, vaikams būna smagu pasirinkti jame esančių gamtinių medžiagų ir panaudoti jas įvairioms veikloms 

ar darbeliams atlikti. 

Ilona Paškevičienė   

Vilniaus „Pelėdžiuko“ darželis 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SPALVŲ IR FORMŲ DŽIAUGSMAS“ 

Ant ilgo popieriaus lapo nusibraižome įvairias figūras į kurias klijuojame rudeninius lapus. 

Vaikai susipažįsta su formomis bei įtvirtina spalvų pavadinimus. Kiekvienas klijuoja savo 

pasirinktą figūrą.  

Priemonės: ilgas baltas popieriaus lapas, klijai, rudeniniai lapai. 
 

Indrė Dilinskienė  

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„LAPIŲ ŠEIMYNA“ 

Vaikai lauke žaidė su klevo lapais ,,Kas suras gražiausia klevo lapą“. 

Pasivaikščiojome po darželio teritoriją, radome klevo medį, iškart apžiūrėjome 

visą medį, palietėme kamieną, paglostėme, tada pradėjo ieškoti klevo lapų. 

Iškart vaikai pririnko daug lapų, juos mėtė į viršų, žiūrėjo, kaip krenta žemyn, 

sukasi. 

Daugelis vaikų bandė lapus išmesti į viršų kuo aukščiau, kad kuo ilgiau jie 

kristų į apačią. Džiaugsmas buvo beribis. Išsidūkę vaikai pririnko po glėbį 

klevo lapų atsinešė į grupę ir darėme ,,lapes“. 

Priemonės: klevo lapai, klijai, akys, spalvotas popierius. 

Zita Šverubienė 

Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis“ 

 

   Veikos lauke metu su vaikais nusprendėme konservuoti neįprastas rudens 



 

 

 

 

„RUDENS GĖRYBĖS“ 

 
Vaikai su tėveliais savaitgalį rinko įvairią gamtinę medžiagą. Lauke vaikai iš 

atsineštų rudens gėrybių kūrė „Rudens mozaiką“.  Vaikai susipažino su 

įvairiomis sodo, daržo gėrybėmis, teisingai jas įvardino. Dirbdami, kurdami  

„rudens mozaiką“ patyrė daug džiugių emocijų. 

Irena Veprauskienė 
Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MEDŽIŲ PASAKOS“ 

Lauke su vaikais stebėjome, kaip keičiasi  gamta, 

kaip šalnos pakasti keičiasi medžiai, jų lapai. 

Rinkome  įvairia gamtinę medžiagą. Prisiminėm 

medžiu pavadinimus, pasigaminę tešlos iš miltų ir 

panaudoję surinkta įvairią gamtinę medžiagą kūrėm  

medelių pasakos veikėjus. 

Jurgita Nerlikienė  

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis 

„Obelėlė“ 

 

 

,,PONAS BARAVYKAS“ 

Pas vaikus atvyko ponas Baravykas. Kartu su juo vaikai žaidė kieme, dainavo, minė mįsles. Paskui reikėjo atlikti baravyko užduotys: darželio kiemelyje 

ieškoti ,,išdykusių“ grybų, juos rūšiuoti, pamatuoti ir skaičiuoti. 

Pabaigoje vaikai kūrė rudens mozaiką iš obuolių, cukinijų ir lapų. Baravykas vaišino visus saldžiais grybukais. 

Galina Matuizo  

Kalesninkų lopšelis-darželis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„DERLIAUS NUĖMIMAS“ 

Priemonės: pintinės, žirklės, darbinės pirštinės, kastuvas, vaistiniai 

augalai, daržovės - bulvės. 

Lavinome vaikų kūrybiškumą skatinant tyrinėti mus supančią aplinką. 

Padėjome vaikučiams suprasti kaip reikia nuimti užaugintą derlių t.y. 

surinkti vaistažoles, nupjauti javus, nukasti bulves. Vaikai turėjo puikią 

galimybę susipažinti su naujais padargais (įrankiais). Galėjo išbandyti 

įvairius darbo būdus: kasė ir rinko bulves, pjovė javus, rovė ir rišo linus. 

Turėjo galimybę ir poreikį eksperimentuoti, analizuoti ir aptarti vaistinius 

augalus bei daržoves, juos ragaudami, uostydami, žaisdami.  

 

MUZIKINIS ŽAIDIMAS „AUGANTYS 

MEDŽIAI“ 

Priemonės: konfeti, krepšys, lėtos muzikos įrašas. 

Skaičiuote vienas vaikas išrenkamas „sodininku“. Visi kiti 

stovi ratelyje susikabinę rankomis. Po ženklo visi vaikai 

atsitūpia ir palenkia galvą užsidengdami ją rankomis (jie 

vaidins „augančius medžius“). Įjungiama muzika ir 

sodininkas eina tarp vaikų mesdamas kiekvienam ant 

galvos po šiek tiek konfeti tuo imituodamas sėją. Kai 

sodininkas „pasėja sėklas“, šios pagal lėtą muziką po 

truputį ima „augti“: vaikai keliasi, stojasi, kol muzikai 

pasibaigus visiškai atsistoja ir pakelia rankas į viršų. Jie 

vaizduoja, kad užaugo dideliais medžiais. 

Karolina Gecevičienė, Aurelija Vaičiulienė, 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„SPALVOTOS GĖRYBĖS“ 

Priemonės: daržovės, guašas, lipni plėvelė. 

Ruduo tinkamiausias metas kalbėti apie visas rudens gėrybes: 

prinokusius vaisius, užaugusias mūsų darželyje daržoves. „Rudenėlio 

gėrybių kraitelė“ metu vaikai spalvino daržoves ir vaisius. Jas iškirpo ir 

sudėjo į didelį pieštą krepšį. Šis krepšys pilnas vitaminų puošė mūsų 

grupę. Iš įvairių daržovių, vaisių pasidarėme antspaudų. Veiklą pratęsėme 

lauke piešdami mirkant daržovių antspaudus į dažus ir štampuojant 

plėvelėje. 

 

JUDĖJIMO ŽAIDIMAS „DARŽOVĖ ŠAUKŠTELIUOSE“ 

Priemonės: šaukštai, įvairios daržovės. 

Reikalingas porinis vaikų skaičius. Vaikai pasiskirsto į dvi komandas, 

kiekviena jų sustoja į vieną liniją vienas už kito. Abiems komandoms 

duodama po šaukštą ir po daržovę. Pažymimos starto ir finišo linijos. 

Pradedama estafetė ir vaikai įsidėję daržovę į šaukštą bėga finišo link, ten 

apsisuka ir grįžta atgal. Jei benešant kamuoliukas iškrenta, žaidėjas tuoj 

pat jį pagauna, vėl įsideda į šaukštą ir tęsia žaidimą nuo tos vietos kur 

suklydo. Laimi ta komanda, kuri greičiau baigia žaidimą. 

Karolina Gecevičienė, Aurelija Vaičiulienė 

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ 

 
JUDRUS ŽAIDIMAS „BULVIŲ RINKIMAS“ 

Priemonės: pintinė, bulvės. 

Vaikai sustoja ratu. Auklėtoja stovi ratelio viduryje su bulvių pintine. Duoda 

vaikams užduotį surinkti po dvi bulves, kurias išpila ratelio viduryje. Vaikai 



  

 

 

 

  

    Ruduo pats spalvingiausias metų laikas. Jį 

renkamės siekdami įtvirtinti medžių pavadinimus 

pasivaikščiojimų metu, žaidžiant, kuriant, 

aplikuojant.  

Priemonės: klevo lapai, tvirtas siūlas, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai.  

Veikla: pasivaikščiojimų metu prisirinkę klevo lapų, 

veriame juos ant siūlo (smulkiosios motorikos 

lavinimas). Suvėrę daugybės lapų ilgą girliandą, ja 

puošiame įstaigos kieme esančius medžius. Vaikų 

kūrybiškumo ugdymui skatinti, renkamės klevo lapą, 

kuriame, piešiame „Rudens fėją“. 

Ligita Drobelė 

Utenos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ 

 

    “Katinėlių” grupės vaikai papuošė savo grupės simbolį. Ugdytiniai susmulkino sudžiovintus įvairių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„AR PRISIMENI MANO VARDĄ“ 

Susibūrus naujai grupei reikia atsiminti vaikų vardus. Tad žaidėme 

žaidimą “Ar prisimeni mano vardą?”. Ugdytiniai ridendami 

pasirinktam vaikui kamuolį, pasako jo vardą. Vaikas, pagavęs 

kamuolį, pasirenka kitą vaiką, pasako jo vardą ir ridena kamuolį. 

Ieva Jaškienė, Marija Titienė 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 

   Groti muzikos instrumentais galima ne tik muzikos salėje. Puikų 

orkestrą sukūrėme ir lauke. Ar girdėjote kaip skamba keptuvė, ar 

virtuviniai šaukštai? Tai galima išgirsti ir išbandyti  mūsų darželio 

kieme. 

 



 

 

 

„SPALVOTIEJI SKĖČIAI“ 

Priemonės: karšti klijai, skėčiai, gamtinės 

priemonės. 

Eiga: Su vaikais lauke pririnkome gamtinių 

medžiagų, jas nusausinome ir kartu su tėvelių 

pagalba puošėme mūsų spalvotuosius skėčius. 

Gamtines medžiagas, šiuo atveju rudeninius 

lapus tvirtinome prie skėčio karštais klijais. 

Skėčiais papuošėme visą Šviesos miestelio 

aplinką. 

Miglė Stankevičiūtė  

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 



 

 

 

 

 

 

 

„RUDENS TAKAIS“ 

Panaudojant gamtines medžiagas (medžių lapus ir moliūgus) skatinamas 

vaikų fizinis aktyvumas lauke, aptariant metų laikus ir moliūgą kaip 

naudingą daržovę. 

Eiga: Vaikai pedagogių padedami sugrėbė medžių lapus ir suformavo 

moliūkiadai reikalingas trasas. Pramogai įgyvendinti buvo suformuotos dvi 

skirtingos trasos: neilga-tiesi ir vingiuojanti aplink medžius.  

Tikrai pasiteisinusi ir labai smagi fizinį aktyvumą skatinanti pramoga 

vaikams. Oras buvo nuostabus, aplinkos spalvinė gama nepakartojama. 

Dviejų grupių vaikai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat ir 

varžytis vieni su kitais. Pramogą vainikavo vaikų plojimai, nuraudę 

žandukai ir gera nuotaika. 

Gerda Mitrulevičienė, 

Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

„BESPALVIAI RUDENINIAI LAPAI” 
„PIEŠIU RUDENĮ“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„KLEVŲ LAPŲ PUOKŠTĖ“ 

Priemonės: gamtinė medžiaga. 

Žaidimą sugalvojo ir pasiūlė žaisti patys vaikai. Po signalo visi vaikai bėga rinkti 

klevo lapus į puokštę. Kiekvienas stengiasi pririnkti kuo daugiau lapų. Išgirdę 

signalą „puokštė“, vaikai bėga prie žaidimo vadovo. Didžiausią lapų puokštę 

surinkęs vaikas, tampa žaidimo vadovu. Žaidimo metu su vaikais įtvirtinome 

dydžių sąvokas, aptarėme klevo lapų spalvas ir atspalvius. 

Albina Kunigonienė , Giedrė Barčienė 

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

„LIETAUČIO MELODIJA“ 

Priemonės: bambuko lazdelės, kaštonai, 

akmenukai. 

Aprašymas: skambant muzikai vaikučiai ritmui 

išgauti naudoja gamtines priemones: bambuko 

lazdeles, kaštonus, akmenukus. Šoka, vaizduoja 

krentanti lietutį. 

 

ESTAFETES „STEBUKLINGAME“ MIŠKELYJE 

Priemonės: lankai. 

Aprašymas: lauke ant žemės išdėliojame lankus. Vaikai sustoję vorele vienas po kito įveikia 

„Kiškio taką“ sudėliotą iš lankų. 

Rasa Stukaitė, Renata Solncevienė 

Vilniaus lopšelis-darželis Jovarėlis 

 



 

 

 

 

„SUDĖLIOK“ 

Prisirinkti kuo daugiau kaštonų, kankorėžių, gilių. Tada 

sudėti gamtinę medžiagą į atskirą lanką: giles prie gilių, 

kaštonus - prie kaštonų ir t.t..  

Sudėti aplink mažą lanką giles, po to kaštonus. Mažą lanką 

papuošti kaštonais. 

 

Priemonės: gamtinė medžiaga (kaštonai, gilės ir kt.), du 

lankai. 

 

LAISVA VAIKŲ FANTAZIJA. „SVAJOKLIS” 

Priemonės: gamtinė medžiaga- gilės, lapai, kaštonai, lėkštė, 

obuoliukai. 

Pagal vaikų fantaziją vaikai dėlioja savo pririnktą gamtinę medžiagą: 

lapus, obuoliukus, giles, kaštonus. 

Daiva Žurauskaitė, Rasa Rudzite  

Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽAIDIMAS „KAS ANT MEDŽIŲ AUGA?“ 

Kai prie eglės (kaštono, ąžuolo) aš einu, krepšį su savim 

nešu. Ne, nerinksiu obuolių, tu atspėk ką aš renku? (Vaikų 

atsakymai). 1-2-3, pilnas jau krepšys. 

Vaikai renka rudens gėrybes į krepšį. Bando suskaičiuoti. 

Grupėje gamtines medžiagas panaudojame meninėje 

veikloje. 

Veiklai reikalingos priemonės: krepšeliai, gamtinė 

medžiaga. 

 

Alicija Ivanova 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KŪRYBINIS DARBELIS ,,RUDENS GĖRYBĖS” 

Priemonės: Kaštonai, gilės, medžių lapai, kankorėžiai, graikiniai riešutai, džiovintos gėlės 

(sausiukai). 

Popietinis žaidimas ,,Draugystės gėlė”. Žaidimo metu skaičiavome, aptarėme, kuo gražus 

ruduo, kokias gėrybes teikia mums. Dalinomės su draugais mintimis, priemonėmis. 

KŪRYBINIS DARBELIS ,,ŠIMTAKOJIS” 

Priemonės: kaštonai, gilės, medžių lapai. 

Besidžiaugdami gerais orais su vaikais rinkome rudens gėrybes, iš jų kūrėme įvairius 

darbelius.    Gabrielė (4m.) mėgstanti gyvūnus sudėliojo ,,Šimtakojį”, o Rugilė (5m.) 

mamytei puokštę. 

Ingrida Šukaitienė  Inga Visockienė  

Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas” 

            Po nuostabios ir saulėtos vasaros visada pas 

mus apsilanko margaspalvis ruduo. Tai metas, 

kurio mes visi laukiame. Prisirinkę rudeninių 

gėrybių mažieji ugdytiniai kartu su tėveliais kūrė 

savo grupės simbolį – Pelėdą. Kurdami kartu patyrė  

kūrybos džiaugsmą,  ugdė meninius gebėjimus, 

puoselėjo šeimos tradicijas ir bendruomeniškumo 

jausmą. 

Alina Daukšienė 

Gargždų lopšelis-darželis “Saulutė“  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su vaikais sukūrėme ir šiam projektui pristatome tris nuostabius savo 

kūrinius:  

 „RUDENINIS LANGAS”. Saulėtą rytą vaikai su auklėtojomis nutarė ant 

balto pakloto sudėlioti paveikslą. Daugiausiai buvo kaštonų, tad vaikai pasiūlė 

padėti juos aplink ir padalinti per pusę, po to dar kartą per pusę tik kita kryptimi. 

Vaikai pasklido po kiemą ir ėmė nešti giles, įvairius lapelius, šakelę su 

raudonomis uogomis. Vyko smagus grupinis darbas. Visi kartu sugalvojome 

pvadinimą „Rudeninis langas“. 

 „KATINAS SVAJOKLIS”. Su ugdytiniais iš daržovių, vaisių, kankorėžių, 

sėklų, kukurūzų burbuolių ir kitos gamtinės medžiagos „audėme“ floristinį 

kilimą. 

„RUDENINIS KILIMAS“. Dar vieną kilimą vaikai su auklėtojomis „išaudė“ 

darželio kieme. Šiais metais nuostabus ruduo savo mažyčius lobius išslapstė 

visur. Svarbu juos atrasti, surinkti ir kurti, nes kurdami vaikai išsilaisvina nuo bet 

kokių minčių. Mažieji  rinko tuos išbarstytus lobius ir kūrė tai, ką tuo metu 

sugalvojo, savaip įgyvendindami savo idėją.  

Projektu norėjome ne tik parodyti mažiesiems, kad gamtos pasaulis be galo 

įdomus ir įvairus, suteikiantis stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, meninei 

veiklai, bet i siekėme, kad vaikai pajustų, patirtų tyrinėjimo, atradimo džiaugsmą.  

Violeta Pupeikienė, Dalia Žiukienė, Rimantė Kazlauskienė, 

Laura Vaičelienė, Monika Vaičiulienė, Vitalija Lideikienė  

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 



 

 

 

 

 

„RUDENĖLIO LINKSMYBĖS“ 

Projekto metu ugdytiniai iš „Zuikučio“ grupės aktyviai dalyvavo žaidybinėje 

veikloje lauke su gamtos gerybėmis. Vaikai sugrėbė lapus į vieną didelę krūvą 

ir pradėjo žaisti įvairius žaidimus su lapais: metėsi, kočiojasi, darė puokštės,  

šokinėjo per lapų krūvą. Mažyliai prisirinko kaštonų, gylių, pagaliukų, 

kankorėžių ir sukūrė gražias mandalas. Kitoje aikštelėje kur yra daugiau lapu 

išgrėbėme labirinto takelius tarp medžių. Buvo pakviesta darželio 

bendruomenė į masinę mankštą „Rudenelio labirintuose“. Vaikai patyrė daug 

teigiamų emocijų ir džiaugsmo.  

Priemonės: grėbliai, medžio lapai, kankorėžiai, pagaliukai, kaštonai ir gilės, 

pasakos personažo kostiumas.  

Liliya Vysotskaya  

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“ 

 



 

 

 

   

Šiuo projekto metu darželio žaidimų aikštelės erdvę papuošė bendras kelių grupių 

vaikų ir auklėtojų bendras kūrybinis darbas. Nusprendėme kartu pagaminti mandalą. 

Simboliškai pasirinkome temą, nes šiemet mūsų darželiui sukanka 30 metų.  

Darželio bendruomenė iš įvairiausių rudens gėrybių sukūrė mandalą. Tai darželio 

žaidimų aikštelėje iš kaštonų, gilių, kankorėžių, lapų, įvairių daržovių – moliūgų, morkų, 

cukinijų, o taip pat ir obuolių palaipsniui, bendromis pastangomis sukurtas paveikslas. Su 

puikia nuotaika, džiaugsminga ir prasminga veikla, nuveiktas kūrybinis darbas, vaikų 

pavadintas tiesiog “Tortas”. 

Irena Lisovskienė, Diana Dovkša, Marija Savickienė 

Vilniaus r. Valčiūnų lopšelis-darželis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu „Rudens mozaika“ siekėme atskleisti ir parodyti kokia įdomi ir prasminga gali būti vaikų veikla 

lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje, bet kokiu oru.  Džiaugiamės, kad sulaukėme 122 dalyvaujančių 

pedagogių (165idėjų), iš Alytaus, Panevėžio, Buivydžių, Lentvario, Klaipėdos, Marijampolės, Kauno, 

Vilniaus, Šakių, Kupiškio, Paliūniškio, Vievio, Šiaulių, Garliavos, Radviliškio, Tauragės, Prienų, Jonavos, 

Telšių, Raseinių, Ukmergės, kurios pasidalino savo inovatyviomis idėjomis ir savo darbo patirtimi. Tikimės, 

kad šis projektas ir sukaupta  metodinė medžiaga bus puiki priemonė ieškant naujų, dar neišbandytų idėjų 

žaidimams su vaikais. 

 



 

Irena ir Renata 

Iki susitikimo žiemą ;) 


