LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“
„Tam, kad vaikas išsaugotų įgimtą nuostabos jausmą, jam reikalingas mažiausiai vienas suaugęs, kuris patirtų tai kartu, vėl
atrastų džiaugsmą, susijaudinimą ir paslaptingumą pasaulio, kuriame mes gyvename.“ (Rachel Carlson)

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstinio projekto

„PAVASARI, EIME PAŽAISTI“
dalomoji metodinė medžiaga.

Organizatorės: Renata Vladimirenko
ir 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 tęstiniame projekte
„Pavasari, eime pažaisti“.
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,

pasitikėjimą savimi;


inovatyviomis idėjomis dalintis su projekte dalyvaujančiais pedagogais.

skatinti

vaikų

„SPALVOTI LAIVELIAI“
Pavasaris. Baigia tirpti sniegas. Kur
pažvelgsi- visur upeliai čiurlena. Tai gal
pasidarykime laivelį?
Mažas mano tas laivelis,
Kaip skiedrelė, kaip šapelis.
Puikiai supasi, neskęsta...(L.Vainikonis)

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Danuta Dmitrijevskaja

„ALPINISTAI“
Laikydamiesi už virvės su mazgais, pririštos
prie medžio, augančio ant kalvos, vaikai
kopia į kalną. Taip pat, laikydamiesi už
virvės, leidžiasi nuo kalvos.
Priemonės:

Kalva

statokais

šlaitais,

ant

kalvos augantys medžiai, virvė, trosų galų
tvirtinimo

detalė,

apsauganti

sintetinę

virvę nuo atsirišimo.

Vilniaus lopšelis-darželis “Pabiručiai”
Pedagogės Valdona Rimašienė,
Vilija Vensaitė

O mes labai mėgstame muilo burbulus!
Juos pūsti, gaminti, gaudyti, sprogdinti.
Ar

bandėte

pasportuoti,
tereikia

ir

Jūs?

Puikus

atsipalaiduoti.

įvairaus

dydžio

būdas

Ir

tam

burbulų

gaminimo lazdelių, skysčio ir, žinoma kiemo. Gera nuotaika garantuota.

Vos tik saulutė pakyla aukščiau į
dangų, mes skubame į parką lesinti
antyčių. Ką turėti su savimi? Gerą
nuotaiką

ir

minkštutį,

šviežutėlį

batoną... O gal net du, niekada
nežinai,

kiek

ančių

atskubės

papietauti 

Jei mėgstate aktyvų laisvalaikį ir
buvimą kieme, tai Jums turėtų
patikti estafetės lauke. Pasiūlykite
tokią

idėją

savo

pedagogei

ar

specialistei.

VŠĮ „Mūsų kiemelis“
Pedagogės Irma Ažerskytė, Eglė Tamoševičienė

teritorijoje
stadione.

kultūros

kineziterapijos
Su

inventoriumi
puikų

kūno

turimu

tikrai

sugalvosite

pramogų

darželio

ar

netoli

esančiame

„SPALVŲ IR AUGALŲ SEKLIAI“
Reikalingos

priemonės:

Lentelės

segtukais (viena su spalvų,

su

priklijuotais

skalbinių

kita su augalų dalių ar tipų

pavadinimais).
Išėję į kiemą, vaikai pasiskirsto komandomis. Primenama, kad
vaikai nežalotų gėlyne ir parke augančių gėlių bei medžių,
daugiau ieškotų pievoje arba rinktų jau nukritusias augalo
dalis. Viena komanda turi mokyklos kieme surasti nurodytų
spalvų pavyzdžių, kita- įvairių augalų dalių ar rūšių ir suradę
prisegti juos prie lentelės su skalbinių segtukais. Pristatydama
pirmoji komandos pavadina spalvas, surastą pavyzdį, aptaria,
kas dar gali būti tokios spalvos. Antroji komanda pavadina
augalo dalis ir tipus. Po to galima apsikeisti užduotimis,
paskatinti, kad rinktų skirtingus pavyzdžius.

Paliūniškio pagrindinė mokykla
Pedagogė Asta Savickienė

„MŪSŲ ŽALIOJI PALANGĖ“
Sugužėję mažieji į kiemą, žaidimų aikštelėje, rado sėklų, kiaušinio lukštų, vazonėlių, juodos žemės ir vandens laistytuvą. Iškart
vyko spėlionės, ką šiandien veiksim? Vaikai apžiūrėjo žirnių, moliūgų, velykinės žolės, baziliko sėklas. Vyresnieji ir auklėtojos
padėjo mažiesiems. Vaikai patys rinkosi ką jie sodins, kuo rūpinsis. Edukacinės veiklos metu ugdytiniai turėjo galimybę susipažinti
su įvairių rūšių sėklomis, palyginti jas, sužinoti kokių sąlygų reikia, kad kiekviena ji sudygtų ir augtų.
Grįžę į savo grupes mažieji gamino sodinukams „namučius“. Įkūrę savo grupėse sodinukų namus, su nekantrumu laukė, kieno
pirmas daigelis pasirodys

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
Pedagogės Jurgita Miškinienė, Marytė Peleckienė

,,VĖJO GAUDYMAS“
Vaikai, kartu su auklėtojomis pasigamino vėjo gaudykles:
nuspalvino, pagražino guašu, iš įvairių spalvų krepinio
popieriaus

prikarpė

juostelių,

jas

priklijavo.

Sulaukę

vėjuotos dienos, vaikai išbėgo į kiemą su savo rankų darbo
vėjo gaudyklėmis: ieškojo, kur stipriausiai pučia vėjas,
gaudė

jį

eidami,

bėgdami,

iškėlę

aukštai,

nuleidę

gaudykles, jas šokdindami...Vaikams buvo be galo linksma.
Sulaukę dar vėjuotų pavasario dienelių ir vėl gaudysime
vėją.

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“
Pedagogė Valdonė Krencienė

„PIEŠIAME ANT PICOS DĖŽIŲ“
Veiklos

aprašymas:

Iš

namų

atsinešame

panaudotas

dėžes;

Į

reikalingas
picos
estetišką

„DVIRATIS- KIEKVIENĄ DIENĄ!“
Veiklos aprašymas: Visi grupės vaikai

picos

atsineša

kiemą

išsinešame

Išeidami

darbui

priemones,

„garaže“(pavėsinėje);

paruošiame

važinėja,

dėžes,
aplinką

kūrybai;

iš
iš

namų
kiemo,

savo
juos

lenktyniauja,

dviračius.
palieka
Dviračiais
žaidžia

policininkus (įvedinėja tvarką kieme

Tapome pavasario gėles.

, gaudo „tvarkos pažeidėjus“). Labai

Priemonės: Picos dėžės, guašas,

mėgsta

teptukai

kuriuose reikia vieniems kitus gaudyti.

(pirktiniai

arba

padaryti iš žaliuojančio krūmo
šakelių),

vanduo,

rankoms nusivalyti.

servetėlės

PATYS

susigalvoti

Priemonės: Dviračiai.

žaidimų,

„SALDŽIOS PAVASARIO SPALVOS“
Veiklos aprašymas: Ant lygaus paviršiaus
dedami
gabaliukų

cukraus

gabaliukai;

formuoja(„piešia“)

Vaikai

iš

figūrą,

daikto kontūrus ( namelis, žmogus...);
Sukurta figūra nudažoma guašu; Galima
sukurti bendrą (grupinį)

paveikslą.

Priemonės: Cukraus gabaliukai, guašas,
teptukai (pirštai ir pan.), šaligatvis (žolė,
žemė, medinis pagrindas, Šviesos stalas...
ir pan.).

Vaikų darželis „Mamos Delne“
Pedagogė Laima Geraitienė

,,SODINAME GĖLES "
Reikalingos priemonės: indas su smėliu,
nedideli kastuvėliai, grėbliai ir kt. Gėlės,
kurias sodiname, šiame pavyzdyje gėlės
pagamintos iš antrinių žaliavų.
Eiga: aptarti augalo dalis: žiedas, kotelis,
lapelis,

lavinti

smulkiąją

motoriką

kaišant į smėlį, lavinti estetinį suvokimą
kuriant kompozicijas.

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
Pedagogės Birutė Pročkytė,
Lina Dumbliauskienė

„DĖLIOJAME MOZAIKĄ“
Reikalingos

priemonės:

įvairios

formos

kartono

rėmeliai. Įvairių dydžių bei spalvų kamšteliai.
Eiga: vaikai ant skirtingų formų kartono, dėlioja
ornamentus,

renkasi

savo

nuožiūra

spalvas

bei

kamštelių kiekį.

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
Pedagogės Birutė Pročkytė, Lina Dumbliauskienė

„KIAUŠINIŲ/KAMUOLIUKŲ
RIEDULYS“
Reikalingos

priemonės:

mediniai

šaukštai,

kiaušiniai arba maži kamuoliukai.
Eiga: vaikai nuo „starto“ linijos pradeda
lenktyniauti,
nuridens

kas

greičiau

kiaušinį/kamuoliuką

su

šaukštu

iki

„finišo“

linijos.

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
Pedagogės Birutė Pročkytė,
Lina Dumbliauskienė

,,MARGINAM KIAUŠINĮ KITAIP“
Priemonės:
Kartono lapas;
Medinis iešmelis;
Lauko gėlės bei įvairūs kiti augalai.
Veiklos eiga: Ant kartono lapo išsipiešiam
kiaušinį. Jį subadom su iešmeliu ir padarom
daug skylučių. Lauke ieškom bei renkam ir
skinam įvairias gėlytes bei augalus. Juos
kišam į skylutes esančias kiaušinyje ir taip
gaunasi margas ir papuoštas kiaušinėlis 

Kauno lopšelis-darželis “Aviliukas“
Pedagogės Erika Lapačinskienė,
Asta Meiliūnienė

„SPORTUOJAME SU PAVASARIU“
Atšilę pavasario orai kvieste kviečia žaisti ir pramogauti lauke.
Linksmai pramogaujame žaisdami vaikų futboliuką mokyklos
stadione.

Savo

sportinę

veiklą

paįvairinome

virvinėmis

kopetėlėmis, tik įveikę šuoliavimo užduotėles, galėjo įsijungti į
žaidimą. Pramogavome kartu su tėveliais.
Priemonės:

futbolo

bokšteliai.

„SKRENDA MUILO BURBULIUKAI“
Kaip pavasarį paukščiukas, skrenda muilo burbuliukas,
Jį pagaut labai smagu, jei esi bury draugų.
Vaikai džiaugėsi skaičiuodami, kiek burbulų pavyko sugauti, grožėjosi
burbulų spalvų žaismu.
Priemonės: muilo burbulai, kilimų daužekliai (saulutė, vėjukas ir gera
nuotaika).

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Pedagogės Jadvyga Bulotienė, Milda Savonienė

kamuoliai,

vartai,

virvinės

kopetėlės,

„MŪSŲ NAMUČIAI“
Priemonės : akmenukai, popierinės knygelės su statinių pavyzdžiais.
Veikla: Vaikai išsirenka knygeles pagal spalvas. Susiranda veikimo erdvę su akmenukais. Atsivertę knygeles pamato, kad
turi pastatyti namą iš akmenukų. Vaikai smagiai kimbą į darbus. Vieni stato, kiti stebi, treti žiūri pavyzdį ir pasako ko
dar trūksta.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Daiva Masionienė

JUDRUS ŽAIDIMAS LAUKE „SURASK
SAVO MEDĮ“
Priemonės: spalvotos popierinės juostelės, varpelis.
Eiga: vaikai ant rankų turi iš spalvoto popieriaus
pagamintas spalvotas apyrankes, medžiai taip pat
apjuosti

juostelėmis. Suskambus varpeliui vaikai

laisvai bėgioja. Paskambinus antrą kartą vaikai turi
surasti savo medį pagal spalvas.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Daiva Masionienė

„MENAS ANT ŽIEVĖS“
Vaikai išsirinko patinkantį medį ir su angliukais
popieriaus lape išgavo žievės grožį.
Priemonės: angliukai (kreidelės), popierius.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Irena Šartnerienė

ŽAIDIMAS ,,VĖJO IŠDAIGOS“
Kyla kyla štai aukštai
Mūsų muilo burbulai.
Kur vėjelis neša juosTuoj vaikučiai sužinos.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Dorita Simanavičienė

PAVASARINIAI ŽAIDIMAI
SU VANDENIU
Tikslas.

Ugdyti

nuostatas,

vaikų

suteikti

ekologines

jiems

džiugių

emocijų.
Veiklos

aprašymas:

Vaikai

skaičiuotės pagalba pasiskirsto į dvi
komandas. Komandos turi „išvalyti
tvenkinį“.

Po

signalo

komandos

narys

iš

kiekvienas
permatomų

indų ( „tvenkinių“), į kurį sumestos
„atliekos“ (įvairūs daiktai),
jas ir meta

renka

į šiukšlių maišus. Šios

veiklos metu ugdytiniai pratinami
suvokti, kokią žalą aplinkai daro
vandens ir visos gamtos tarša. Ši veikla vaikams suteikė daug teigiamų emocijų, bet privertė juos ir susimąstyti: kiekvienas
turime būti atsakingi, kad aplink būtų švaru.

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“
Pedagogės Albina Kunigonienė, Giedrė Barčienė

Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“
Pedagogės Albina Kunigonienė,
Giedrė Barčienė
ESTAFETĖ „SUTVARKYKIME DARŽĄ“
Tikslai: Skatinti judrią vaikų veiklą lauke. Darbinę veiklą sieti su žaidimu.
Veiklos aprašymas: Estafetė organizuojama lopšelio-darželio sodo ir daržo zonoje. Vaikai išsitraukia raudonos ir žalios spalvos
žetonus. Pagal tai jie pasiskirsto į „Raudonųjų“ ir „Geltonųjų“ komandas. Vaikai įsideda į karučius kastuvą. Jį neišmesdami iš
karučio turi nuvežti iki daržo lysvės. Kastuvą įsmeigia į žemę. Po to su tuščiu karučiu grįžta prie savo komandos. Sekantis
komandos narys stumia karutį iki lysvės ir parveža kastuvą atgal kitam komandos nariui. Estafetė žaidžiama, kol kastuvą
nuveža ir parveža visi komandos nariai. Po estafetės vaikai sukasa, išlygina lysvę, pasodina į ją morkų sėklas.

,,VELYKŲ BOBUTE, DUOK MAN
MARGUTĮ“
Priemonės:

Margučiai,

loveliai,

sportinis

inventorius, kreidutės.
Aprašymas:

Laukėme

aplankė

su

zuikių

dovanų.

Šokome,

Velykų

palyda.

bobutės.
Ieškojome

dainavome,

žaidėme

Ji

mus

paslėptų
įvairius

judrius žaidimus, ridenome margučius. Atokvėpui
piešėme. Visų nuotaika puiki, pavasarinė, šventinė.

Klaipėdoso lopšelis-darželis „Sakalėlis“
Pedagogės Laima Jančauskienė,
Rasa Žukauskienė

Šviečiant saulutei smagu ridenti
margučius. Vaikai mokosi laikytis
taisyklių. Ugdomas tautiškumas,
tradicijų laikymasis.
Priemonės:

ridenimo

lovelis,

Piešiame „kitaip“. Inkilėlių puošimas.
Skatinamas

sąmoningas

domėjimasis

supančia aplinka.
Priemonės: inkilėliai, dažai.

margučiai.

Ąžuoliuko
lietuvių

sodinimas
metams

pasaulio
pažymėti.

Skatinamas
bendruomeniškumas,

ugdomas

pilietiškumas, pagarba gamtai.
Priemonės: ąžuoliukas, vanduo,

Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“
Pedagogės: Asta Struckienė, Regina Jankauskienė,
Loreta Bendinskienė

kastuvas.

„PLAUKIANTYS DEBESYS“
Susiginčijo debesys, kurio drabužis gražesnis. Sniego debesėlis
pasigyrė baltais kailiniais. Saulėtas debesis – aukso skrandele.
Dulkių debesis didžiavosi šilkiniu apsiaustu. Kiekvienas tvirtino,
kad jo rūbas – gražiausias.
Bet lietaus debesis nenusileido:
- Pažvelkit, kas dar turi tokį vaivorykštės spalvomis
tvaskantį, laisvai pasiūtą drabužį!
Kiti

debesys,

regėdami

skylėtą

lietaus

apsiaustą,

juokėsi:
- Tai bent drabužėlis! Lopas ant lopo, o tame lope
skylė! (Leonardas Gutauskas)
Su vaikais aptariama kas yra debesys? Kokie jie gali būti?
Išdalinamos priemonės su debesų vaizdais. Vaikai stebi debesys
pro tuščią langelį. Lygina ir atranda panašius debesys esančius
vaizdinėje priemonėje.
Žaidimui reikalingos priemonės: Debesų atvaizdai ir debesų
stebėjimui nusiteikę vaikai.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Alina Svirnelienė

„UGNIKALNIS“
Įdomi, tiriamoji veikla laukia. Vaikučiai statė smėlio kalnus iš kurių
išsiveržė įvairiaspalvė lava.
Priemonės: maistiniai dažai, soda, actas.

„TAPYBA BE TEPTUKŲ“
Po aktyvios fizinės veiklos, kaip norisi atsipūsti....
Priemonės: indų ploviklis, maistiniai dažai, vanduo, šiaudeliai,
popieriaus lapai.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
Pedagogės Jurgita Miškinienė, Marytė Peleckienė

„PARSKRIDO PAUKŠTELIAI
DIDELI, MAŽUČIAI“
Su „Meškučių“ grupės vaikais aiškinomės,
kada parskrenda paukščiai iš šiltų kraštų,
kam reikalingi inkilai?
Lauke žaidėme muzikinius žaidimus „Žvirbli,
žvirbli“, šokome ratelius. Kėlėme inkilą į
medelį ir laukėme, kas jį aplankys.
Vaikams patiko lauke šokti, dainuoti su
karūnėlėmis ir džiaugtis šiltu pavasario oru.
Vėliau kiekvieną dieną stebėjome ar kas
apsigyveno paukštelių namelyje? O kai tai
įvyko labai džiaugėmės visi kartu.

Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“
Pedagogė Giedrė Markauskienė

„ BULVIŲ SODINIMAS - BULVESODIS “
Pavasario laikas - dirba senas ir vaikas. Ir mes su „ Ežiukų“
grupės vaikais, gražų pavasario rytmetį, nusprendėme lauke aktyviai
pažaisti ir draugiškai pasivaržyti, kuri komanda greičiau bulves
pasodins. O sodinimas taip pat nepaprastas, sodinant reikia bulves
dar ir suskaičiuoti, o skaičiuojame iki 10. O smagiausia kai laimi
draugystė. Po estafetės pasiūlėme vaikams bulves pasodinti, jie
džiaugsmingai sutiko. Prisivežė, prisikasė žemių, pasodino bulves į
didelį

vazoną,

palaistė

ir

pažadėjo

rūpintis

„

Bulvele

“

nuo

pasodinimo iki pat rudens, draugiškai pasidalinant darbais.

Šakių lopšelis-darželis „Berželis“
Pedagogės Aušra Rudokaitė, Jurgita Orintienė

RYTMETYS „PAUKŠČIAI SUGRĮŽTA“
Prieš

rytmetį „Paukščiai sugrįžta“, vaikai su auklėtojomis

domėjosi grįžtančių paukščių gyvenimo būdu: koks lizdas, kuo
minta,

kokie

tyko

pavojai.

Jie

mokėsi

paukščių

balsų

pamėgdžiojimų, mįslių, patarlių, priežodžių, piešė sugrįžtančius
giesmininkus, iš įvairių medžiagų gamino paukštelius. Kartu su
tėveliais padarė inkilėlius, kuriuos kėlėme į medžius ir laukėme
sugrįžtančių sparnuotų gyventojų. Darželio kieme vaikai šoko
„Ančiukų“ šokį, apie paukštelius žaidė žaidimus. Ugdytiniai
pagilino žinias apie grįžtančius sparnuočius, prisiminė, kodėl
rudenį

paukščiai

išskrenda

į

šiltuosius

kraštus

ir

kaip

džiaugsmingai pavasarį jie sugrįžta.

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Pedagogės Violeta Pupeikienė,
Rimantė Kazlauskienė

„PIEŠINIAI ANT PLYTELIŲ“
Priemonės: baltos ir spalvotos kreidelės.
Vaikai į lauką išsinešė baltas ir spalvotas kreideles, išsirinko
piešiniui

patinkančią

kūrybiškumą,

piešė

plytelę.

Ant

sumanytus

jos

spontaniškai,

pavasario

motyvus.

ugdydami
Piešiniai

pagyvino vidinį kiemelį, jį papuošė, suteikė džiaugsmo vaikams.
Piešiniais galėjo pasidžiaugti tėvai, kiti mokiniai. Vaikai ugdė
kūrybiškumą ir lavino piešimo įgūdžius ne tik grupėje, bet ir lauke.
O nusipiešę „klases“ galėjo ir pažaisti.

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Pedagogė Ramunė Šatkienė

„ŽAIDIMAI SU MEDINIAIS PAGALIUKAIS
IR KALADĖLĖMIS“
Mediniai pagaliukai ir kaladėlės. Iš natūralaus medžio
išpjauti pagaliukai ir kaladėlės. Malonūs liesti ir žaisti.
Žaidžiant

kaladėlėmis,

pagaliukais

lavėja

vaikų

kūrybiškumas, mąstymas, vaizduotė, kyla noras dėlioti,
statyti.
Priemonės: mediniai pagaliukai, kaladėlės.

„ŽAIDIMAI SU SMĖLYJE SU GAMTINE MEDŽIAGAAKMENUKAIS, PAGALIUKAIS“
Atšilus orui-smėlis svarbi priemonė vaikų žaidimams. Smagu sėdėti
smėlyje ir žaisti. Dėlioti, kurti ir fantazuoti iš akmenukų, pagaliukų, šakelių.
Priemonės: gamtinė medžiaga (akmenukai, šakelės, pagaliukai).

„KNYGŲ KAMPELIS LAUKE“
Vaikai

domisi

paveikslėlių.

knygelėmis.
Pasakoja

Ieško

žinomų

draugams,

ką

knygų,
mato

paveikslėliuose, seka trumpas pasakas. Knygos skatina
tobulėti

ir

kūrybiškumas.

mąstyti. Skaitant

knygas,

ugdomas

Vaikai išmoksta patys kurti istorijas.

Knygelėse vaikai mato raides, suranda savo raidę, ją

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“
Pedagogė Aušra Bijeikienė

keverzoja, piešia.
Priemonės: nešiojama knygų biblioteka.

„SMĖLIO DŽIAUGSMAI“
Smėlyje galima susikurti savo pasaulį. Galima statyti pilis, kepti nuostabius pyragus,
tiesti mašinoms kelius. Žaidimams tinka kibirėliai, formelės. Smėlio žaidimai
vaikams suteikia geras emocijas, stimuliuoja delnuką ir pirštukus.
Priemonės: smėlis, įvairios formelės, kibirėliai, kastuvėliai, grėbliukai.

„PIEŠIMAS SMĖLYJE“
Malonu piešti smėlyje su bet kuo. Pabandykite piešti ant
smėlio pirštukais, o gal pagaliuku. Pasiūlykime tai atlikti
akmenėliais, kankorėžiais, kriauklėmis. Iš šakelių, spygliukų,
kaštonų, gilių ar kitos gamtinės medžiagos.

Pasiūlykite

kurti paveikslą. Vaikams įdomus kūrybinis procesas.
Priemonės: mediniai pagaliukai, akmenėliai, kankorėžiai,

„SEKRETAI“

šakelės, kaštonai.

Vaikai prisirinko lapelių, prisiskynė pienių, dėjo
mažų pagaliukų ir viską sudėjo į mažą permatomą
indelį, tada jį uždarė. Vėliau
ieškojo.

Smagu

buvo

dėti

užkasė smėlyje
į

dėžutę

ir

surinktus

augalus. Radus, šypsena džiugino vaikus.
Priemonės: permatoma dėžutė, surinkti augalai
(pienės, lapeliai, šakelės).

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“
Pedagogė Aušra Bijeikienė

„ŽAIDIMAI SU KAMŠTELIAIS“
Vaikų mėgstamieji plastikiniai kamšteliai. Kiek
spalvų. Kiek įvairių užduotėlių galima atlikti:
skaičiuoti, rūšiuoti, apvedžioti ir t.t. Žaidžiant su
kamšteliais, lavėja smulkioji motorika, akies ir
rankos

koordinacija,

susikaupimas,

dėmesio

sukaupimas, mąstymas, kūrybiškumas.
Priemonės: spalvoti plastikiniai kamšteliai.

„KLIŪČIŲ RUOŽAS“
Lopšelyje/darželyje
kurioje

vaikai

sukurta

aktyviai

lauko

veikia,

edukacinė

erdvė,

dalyvauja,

kuria,

improvizuoja, išbando save. Vaikai žaisdami ugdosi ir
mokosi per pojūčius, patirtį. Jie jaučiasi laimingi, nes
gali įsilieti į naują aplinką ir veikti. Vaikams suteikiama
kūrybinė

laisvė

ir

spontaniškos

improvizacijos

džiaugsmas.
Priemonės:
kopėčios,

medinis metalofonas, virtuvėlė, medinės
medinės

kabinamos

raidės,

,,vairuotojas‘‘,

medinės sūpynės, sūpynės su kopetėlėmis, kompiuteris,
medinių ripkų takelis, kalnas.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“
Pedagogė Aušra Bijeikienė

,,KAS TOLIAU“
Reikalingos priemonės: plastikiniai kamšteliai 20vnt, spalvotas popierius, klijai.
Žaidimo tikslas: lavinti rankų judesius ir skaičiavimo gebėjimus.

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
Pedagogė Ingrida Aleksandrovič

Eiga: Iš spalvoto popieriaus išsikirpti gėlės žiedus, juos priklijuoti prie kamštelių.
Šio žaidimo metu vaikai įtvirtins sąvokas – kairė, dešinė, žemyn, aukštyn, arti, toli. Vaikai sustojo prie raudonos linijos,
paima žiedelį į dešinę (kairę) ranką ir davus signalą meta. Vaikai stebi, kas numeta toliau, kas arti, įvardina priežastis, kodėl
pavyko numesti toliau, kodėl nukrito žiedelis arti.

„PAPUOŠK VELYKŲ MEDĮ“
Reikalingos

priemonės:

dekoratyviniai

Velykų

kiaušiniai, žemas krūmas (medelis).
Veiklos aprašymas: Lauke susirandame tinkamą
krūmą (medelį);
Išdaliname vaikams dekoratyvinius kiaušinius;
Vaikai

kabina

kiaušinius

papuošia krūmą (medelį).

„PAVASARIO PUOKŠTĖ“
Reikalingos

priemonės:

kreida,

gėlės,

žolytė, lapeliai, akmenukai, kankorėžiai.
Veiklos aprašymas: Ant
asfaltuotos/betonuotos dangos su kreida
nupiešiame didelę vazą; Nupieštos vazos
kontūrus papuošiame kankorėžiais ir
akmenukais; Darželio teritorijoje ieškome
įvairiausių žydinčių gėlyčių, žolyčių,
lapelių; Iš rastų gėlių, žolių, lapelių
išdėliojame puokštę.

Lopšelis-darželis „Švelnukas“
Pedagogės Anželika Bobin, Jolita Jarmolovič

ant

šakelių

ir

taip

„ŠEŠĖLIŲ ŽAISMAS“
Reikalingos

priemonės:

gyvūnėlių

formelės,

įvairūs

žaisliukai,

popieriaus

lapas,

pieštukas.
Veiklos aprašymas: Prieš saulę pastatome
statinį/žaisliuką taip, kad ant popieriaus
lapo kristų šešėlis;
Pasiimame

pieštuką

ir

apibraukiame

krentantį šešėlį;
Nupieštą piešinį galima nuspalvinti.

„UŽPILDYK SKAIČIŲ LENTELĘ“
Reikalingos priemonės: kreida, kiaulpienės, skaičių trafaretai
(iki 5);
Veiklos aprašymas: Eilute išdėliojame skaičių trafaretus; Palei
išdėliotus skaičius nupiešiame lentelę (4 stulpelius ir 5
eilutes);

Nuskintomis

kiaulpienėmis

užpildome

lentelę

iš

viršaus į apačią (kiaulpienių skaičius lentelėje turi būti toks,
koks viršuje nurodytas skaičiukas).

Lopšelis-darželis „Švelnukas“
Pedagogės Anželika Bobin, Jolita Jarmolovič

„MINI DARŽAS“
Dažnas

iš

vaikų

nežino

iš

kur

daržovės, arbatžolės, uogos ir kt.

atsiranda
todėl savo

lauko teritorijoje nutarėme įsirengti daržo lysves,
kuriose ir puikuotųsi daržovės. Mini darže vaikai
galės patenkinti savo smalsumą, gauti praktinius
atsakymus į rūpimus klausimus, stebėti ir pažinti
įvairius daržovių, uogų augimo tarpsnius ir patys
pagal

galimybes

Aktyviai

prisiliesti

veikdami

aplinkoje,

natūralioje

supras

priežastingumo

prie

šio

proceso.
gamtinėje

priklausomybės

procesus,

ugdysis

ir

gamtojautą,

pajaus prasmingo darbo svarbą patys atrasdami,
išbandydami,

tyrinėdami,

spręsdami
eksperimentuodami,

kaupdami

įvairias
o

juk

patirtį,

problemas,
smagiausia

pažinti

pasaulį žaidžiant, to mes ir siekiame.
„Bitučių “ grupės vaikai tikri darbštuoliukai,
jie patys prisivežė žemių į pakeliamas lysves,
žemes išlygino, išpureno ir kartu su auklėtojomis
sodino įvairius augalus ir pažadėjo juos nuolat
laistyti ir ravėti.

Šakių lopšelis-darželis „Berželis“
Pedagogės Aušra Rudokaitė, Raimonda Žemaitienė

„PAVYK JEI GALI“
Priemonės: spalvoti kamuoliukai, žemi bokšteliai, kalnelis.
Žaidimo eiga: vaikai pasiima po vieną spalvotą kamuoliuką. Kiekvienas vaikas sulaukęs savo eilės ridena kamuoliuką nuo kalno.
Baigus ridenti kamuoliukus visi vaikai nulipa žemyn ir tikrina kieno kamuoliukas nuriedėjo toliausiai. Galimi ir bandymai koks
kamuoliukas nuriedės toliau: sunkus ar lengvas, didesnis ar mažesnis.

Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
Pedagogė Vaida Klimavičienė

„TAIKLIOJI RANKA“
Priemonės: pintas krepšys, spalvoti kamuoliukai.
Žaidimo

eiga:

kiekvienas

vaikas

gauna

po

5

spalvotus

kamuoliukus, sustojus vaikams į eilę prasideda žaidimas. Visi
vaikai turi mesti savo kamuoliukus į krepšį. Visus kamuoliukus
sumetęs žaidėjas patenka į kitą etapą, kuriame turės mesti
kamuoliukus į toliau padėtą krepšį. Taip išsiaiškinama, kurio
žaidėjo ranka taikliausia.

Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
Pedagogės Raimonda Jablonskienė,
SimonaGlazauskienė

MENINĖ VEIKLA GAMTOJE
Priemonės: gyvūnų figūros, flomasteriai, popieriaus lapas,
žirklės.
Veiklos eiga: ankstyvos saulės spinduliai leidžia vaikams
pažinti šešėlio žaismą piešinyje. „Sugavę“ šešėlį vaikai
mokosi

piešti

gyvūnus,

gėles,

įdomius

pastatus.

Jų

veiduose susikaupimas o piešiniuose atsispindi bundančio
pavasario spalvos.
Išsikirpti trafaretai skatina vaikus ieškoti jiems tinkančių
spalvų.

Utenos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
Pedagogė Ligita Drobelė

Mūsų darželinukai aktyviai įsitraukė į šiltnamyje auginamų daržovių priežiūrą.
Padedami auklėtojų jie jas laisto ir niekad nepraleidžia progos užsukti pasižiūrėti, kaip jos
auga. Jiems tai tikrai svarbu ir rūpi. Kadangi tai yra pirmas kartas, kai darželyje turime
šiltnamį, stengiamės pamėginti išauginti skirtingas daržoves, tačiau svarbiausia – suteikti
įdomų edukacinį užsiėmimą vaikams. Užauginti kuo gausesnį derlių tikrai nėra mūsų
didžiausias tikslas, bet, žinoma, tikime, kad vaikų ir viso kolektyvo entuziazmas ir noras
lems, kad šiltnamis nestokotų daržo gėrybių.

Kauno raj. Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“
Pedagogės Reda Šlepikienė, Regina Konstantinavičienė

Vaikai su auklėtojomis ieško įvairios informacijos apie Lietuvoje
gyvenančius vabzdžius, žaidžia apie juos įvairius žaidimus „Boružėlė
septyntaškė“, „Skrido uodas“, „Bičių rožė“ ir t.t. Lauke, pievoje stebi
vabzdžius, tyrinėja juos per padidinimo stiklą. Kartu su tėveliais
pririnko

gamtinės

medžiagos

„Vabzdžių

viešbučiui“.

Kartu

su

auklėtojomis, auklėtojų padėjėją , įrengė lauko aikšteliai.
Visą

vasarą

vaikai

turės

galimybę

stebėti

skraidančius

ropojančius „viešbutyje“ apsigyvenusius vabzdžius.

Kauno raj. Garliavos lopšelis-darželis
„Obelėlė“
Pedagogė Jurgita Nerlikienė

ir

PAVASARIO LABIRINTAS
Medžiagos

juosta

išraizgoma

tarp

augančių

medžių. Vaikai narpliojasi pinklėse lįsdami pro
apačią arba lipdami per viršų. Vaikai patys
kuria žaidimo siužetą- čia buvo ir
spąstai“(

iš

Maximos

populiarinamų

„Slibinų
slibinų

žaisliukų), ir Žmogaus Voro spąstai.... Vaikai
susiskirsto komandomis ir lenktyniauja, kurie
greičiau pereis labirintą.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Birutė Janušienė

FIGŪRINIS KAMUOLIUKŲ SLALOMAS
Iš kartono

juostų padaromos „arkos“, kurias vaikai išdėlioja ant pievutės. Vaikai kamuoliukus turi varytis sutartu

būdu(ridenant

pro arką; apvarant kraštu ir smūgiuojant pro visas arkas ir t.t.), kurį sugalvoja žaidžiantys vaikai.

Kamuoliukai varomi kartoninėmis tūtomis.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Birutė Janušienė

„RAIZGALYNĖ“
Žaidžiantys vaikai susiskirsto po du ir pasidalina medžiagos
juostas arba kaspinus. Po signalo vaikai įvairiai pralenda ar
perlipa- „suraizgo“ laikomas juostas. Paskui turi prisiminti, kaip
lindo ar lipo atbuline seka ir „atsiraizgyti“. Žaidimas labai stiprina
komandinio darbo įgūdžius, suteikia daug emocijų.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Birutė Janušienė

„GAMTOS DETEKTYVAI“
Ant kartono lakštų karštais klijais priklijuojami
spalvoti skalbinių segtukai. Lauke vaikai

ieško

pušies ir eglės šakelių. Konkorėžių , naujų ūglių.,
susipažįsta

su

spygliuočių

panašumais

ir

skirtumais.

detektyvus-

medžiais.
Paskui

Jų

žaidžia

viena komanda prisega įvairios

gamtinės medžiagos( kankorėžį, lapelį, žolytę,
smanos kuokštelį), o kita komanda turi surasti,
iš kokios vietos tai paimta( jei kankorėžis- eina
prie

eglės

ar

pušies,

kaštono

lapas-

prie

kaštono medžio, beržo žirginėlis- prie beržo.....ir
t.t.)

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Alvyra Budrienė

„MARGUČIŲ DĖLIONĖ“
Paruošiamos didelės kartoninių margučių iškarpos. Jas vaikai gali nudažyti guašu. Lauke veiklos metu vaikai „margina“
kiaušinį įvairia gamtine medžiaga- žolytėmis, gėlių žiedeliais, akmenukais ir t.t.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Alvyra Budrienė

„SLIEKŲ LABORATORIJOS PERKĖLIMAS Į
KOMPOSTO LYSVĘ“
Vėlų rudenį į grupes stebėjimui stikliniuose induose atsinešėme
kalifornijos sliekų. Vaikai į stiklainio dugną dėjo įvairių lapų,
daržovių liekanų, sluoksniavo dirvožemį ir smėlį. Paleido gyventi
sliekus. Po kurio laiko, vaikai pastebėjo, kad nebesimato stiklainyje
smėlio-dirvožemio juostų.... Išsiaiškinome, kaip „dirba“ sliekai,
paversdami visokias augalines žaliąsias liekanas kompostu. Atšilus
orams, sliekus paleidome komposto krūvoje.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Alvyra Budrienė

„PAVASARI, GANA ŽAISTI- REIKIA PADIRBĖTI “
Vaikai grupėse ant palangės ankstyvą pavasarį sėjo ir augino įvairias daržoves, prieskonines žoleles. Atšilus orams savo
sėjinukus sodino į šiltnamį ar lauko lysves, pureno, lygino išpiltą dirvožemį, laistė,stebėjo.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Alvyra Budrienė

„ŽOLYNŲ PAVEIKSLAI“
Reikalinga:

įvairūs

žolynėliai,

baltos

drobės

atraižos, akmenukai, medinės lentelės.
Vaikai

ant

medinės

lentelės

uždeda

nusiskintus pievoje žolynėlius, gėlytes, lapelius,
uždeda medžiagos atraižėlę ir daužo akmenuku
tol, kol audinys nusidažo augalo sultimis. Vaikai
taip

dekoravo

pavasarinį

paveiksliuką

namiškiams.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Vilma Kavaliauskienė

„LOPŠELINUKŲ SPALVOTOS GOLFO
VARŽYBOS“
Pievutėje iškasamos duobutės, į kurias įstatomi spalvoti
kibirėliai,

šalia

įsmeigiama

spalvota

vėliavėlė(

atitinkanti kibirėlio spalvą- žalia, raudona, geltona,
mėlyna). Pievutėje papilami nedideli kamuoliukai ir
vaikai

įvairiais

kamuoliuką,

į

būdais
jam

stengiasi

tinkančius

įdėti
„namus“.

spalvotą
Vaikai

kamuoliukus tiesiog rinko ir nešė įmesti į kibirėlį,
rideno pastumdami su kėgliais, kastuvėliu, grėbliuku.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogės Sigita Krukauskienė ir
Kristina Kalvelienė

„MARGUČIŲ RIDENTUVĖS“
Priemonės: margučiai, ridenimo lovelis.
Vaikai ridena margučius pagal susitartas taisykles:
renkamas toliausiai nuriedėjęs margutis, vaikas, kuris
laimės daugiau kiaušinių( paima tą margutį, į kurį
atsitrenkia riedėdamas jo margutis). Nors mažesniems
vaikams labiausiai patiko tiesiog ridenti .... paleidžia
loveliu ir bėga pasiimti, paleidžia ir vėl bėga..... ir taip be
galo.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogės Sigita Krukauskienė ir
Kristina Kalvelienė

PABAIGAI 
3 metų Viltė „pasodino“ margutį lysvėje ir tupi. Kantriai
laukia. Klausiu: „Ką čia veiki?“
Atsako: „ Pasodinau margutį. Laukiu, kol išdygs margučių medis.
Tada duosiu visiems vaikams po margutį...“
To ir linkime visiems  - svajonių ir netikėtų atradimų‼
Dėkojame už puikų, tęstinį projektą. Visus metus džiaugiamės
veikla lauke. Net pačios nustebome, kiek daug idėjų, minčių,
emocijų išgyvenome.

Ukmergės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Pedagogė Vilma Kavaliauskienė

Projektu „Pavasari, eime pažaisti“ siekėme atskleisti ir parodyti kokia
įdomi ir prasminga gali būti vaikų veikla lauke, įprastoje žaidimų aikštelėje,
bet kokiu oru. Džiaugiamės, kad sulaukėme 53 dalyvaujančių pedagogių
(66 idėjų), iš Lentvario, Vilniaus, Šiaulių, Paliūniškio, Alytaus, Kauno,
Prienų, Raseinių, Klaipėdos, Garliavos, Šakių, Panevėžio, Vėžaičių, Kuršėnų,
Daugėlių, Utenos, 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, bet kokiu metų laiku.

AČIŪ visoms, kas dalyvavote ;)

Irena ir Renata

