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MŪSŲ ĮGYVENDINTOS VEIKLOS:

 „Basų kojų takas“.

 „Rudenėlio kilimas“.

 Viktorina: „Mes gamtos vaikai“.

 Paroda darželio galerijoje: „Aš aplinkos kūrėjas“.

 Miuziklas „Dangus griūva“.



PRAMOGA DARŽELIO KIEME 

„BASAKOJŲ TAKAS“

 TIKSLAS :  Masažuoti vaikų paduose esančius centrus, aktyvinti atitinkamų organų 

veiklą ir stiprinti bendrą vaikų imunitetą. 

Basų kojų tako akimirkos:

“Basų kojų takas man patiko, truputėlį dūrė 

konkorėžis“. (Šarūnas 4 metai)

„Basomis kojomis vaikščioti smagu, tačiau, reikia 

vaikščioti, kai būna šilta“. (Jonas 4 metai)

„Labiausiai man patiko, jog pasidarėme taką patys, 

ir smėlio ir visko buvo“ (Emilis 6 metai)

„Mano basas kojas pakuteno smėlis, man labai 

patiko!“ (Adomas 6 metai)



„RUDENĖLIO KILIMĖLIS“

Kilimo gaminimo akimirkos:

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, 

panaudojant gamtinę medžiagą iš gėlyno, sodo, daržo, 

parko ar miško ir, ieškant originalių sprendimų, sudėlioti 

rudeninį kilimą, kuris visiems teiktų džiaugsmo ir 

kūrybinio pasigėrėjimo.





VIKTORINA – “MES GAMTOS VAIKAI”

 TIKSLAS : Skatinti vaikus prisidėti prie savo ir

aplinkinių sveikatos išsaugojimo, saugoti švarią

aplinką.

Viktorinos pirmojo etapo akimirkos:



Viktorinos antrojo etapo akimirkos:

“Man viktorinoje viskas patiko. Gavome prizų, buvo smagu.” (

Dorėja 6 metai)

“Labiausiai patiko spėti mįsles” (Majus 6 metai.)

“Patiko viktorinos klausimai. Gavome grąžtą dovanų. “ (Marius 6 metai)

“Man patiko klausimai, jie tikrai įdomūs, sužinojau ir naujų dalykų” 

(Emilis 6 metai)



PARODA: „AŠ APLINKOS KŪRĖJAS“

Tikslas: Kviečiame stebėti, ir pažinti 

aplinkoje bei fiksuoti nuotraukomis gamtos 

(ne)tvarkymo, (ne) saugojimo vaizdus, jais 

dalintis darželio galerijoje .

Parodos akimirkos:



IMPROVIZUOTA PRAMOGA SALĖJE 

Miuziklas “DANGUS GRIŪNA”.

TIKSLAS : Skatinti, padėti suvokti, jog antrinių žaliavų

rūšiavimas, antrinis jų panaudojimas padeda saugoti

gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką, 

skatinti suvokti vaikus, jog rūšiuodami padedame ne tik

sau ir žemei, bet ir gyvūnėliams.

Improvizuotos pramogos “Dangus grūna” akimirkos:

 



“Man patiko įsikūnyti į gyvuną, pelę, ji paaiškino miško žvėrims, jog reikia tvarkyti mišką” 

(Mantas 6 metai) 

 

“Jei nesitvarkytume, žemė pražūtų. Gyvūnų rūšys kurios yra retos išnyktų”. (Dorėja 6 metai) 

 

“Labai svarbu pasijusti gyvūno kailyje, reikia gyvūnus mylėti” (Marius 6 metai) 

 

“Jei rūšiuoji, vadinasi, galvoji” (Elzė 6 metai) 

 



IŠVADOS:

 Rengdami ugdymo(si) turinį siekėme, kad ugdymas būtų visapusiškas ir integralus, 

atsižvelgiama į vaiko amžiaus tarpsnių ypatumus, kiekvieno vaiko individualumą ir 

ugdytinas kompetencijas. 

 Ugdomoji veikla pagrįsta žaidimu, nes žaidimas pagrindinis ugdymo(si) metodas. 

 Ugdymo(si) turinys modeliuojamas, apimant visų vaikui svarbių kompetencijų ugdymą.


