
UGDYMAS

GAMTOJE

LINKSMAI



Gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai 
sužinom, kad ji – mūsų mokytoja. – V. Karalius.

Gamta mums dovanoja pažintines išvykas, ekskursijas, edukacijas.

Gamtoje mes:

• Galime tyrinėti, naudojant visus jutimus- regėjimą, lytėjimą, uoslę ir.t.t

• Galime eksperimentuoti;

• Galime atliekti kūrybines užduotis;



PATIRIMINIO 
UGDYMO IDĖJOS

VAIKŲ AMŽIUS 3-5m.



ŽAIDIMAI SU LAPAIS

• oho, kaip žiemą galima ridentis nuo kalniuko, 
visai minkšta.

• bet žiemą vis tiek smagiau, ir sniegas limpa, o 
čia tik lapai.

• nu geras, smagu voliotis, tiek daug lapų.



LAPŲ PAVEIKSLAS • Kokį paveikslą, jei neatsinešėm, nei lapų nei klijų?

• Žinau, čia plėvelė ant kurios limpa.

• Oho, mamos nustebs, kai pamatys.

• Man labai gražu, pakabinkim, kad visi matytų.



LAPŲ VĖRINUKAI

• Visai lengvai veriasi, juk šlapias.

• Jie panašūs į burgerius.

• Man tai panašu į šašlyką.

• Jų negalima valgyti, juos reikia kažkur įdėti.



NAMELIS MOLIŪGUI

• Kaip mes priklijuosim lapus, jie juk šlapi?

• O čia stebuklinga juostelė, limpa šlapias lapas.

• Kur statysim, gal namelį pastatom prie lapų, kur suvėrėm.

• Oho koks sunkus moliūgas,vos dviese panešam.

• O mes galim su mūsų moliūgu kalbėtis, nu jam viską pasakoti.



ŽAIDIMAI SU 
VANDENIU

• Man labiausiai patiko taikyti į auklėtoją.

• O ji visa šlapia, ar ji turi tiek rūbų, kaip ir mes?

• Mes nešaudom į žmones, mes dabar taikiniai, gaivinamės.

.......

• Kaip gerai, kad turime guminius, galime braidyti, nesušlapsim kojų ir 
nesirgsim.

• Pažiūrėkim kiek vandens upeliukas tekės?

• O jį peršoktį galime?



GILIUKŲ 
RIDENIMAS

• Kokie jie mažiukai, vos matau savo raidę.

• Geras, jie tikrai rieda, kaip tikri kiaušiniai.

• Tai kas dabar, rudens Velykos?



TYRINĖJAME APLINKĄ

Auklėtoja, tu daug tokių visokių prispausdink, galėsim ieškoti kiekvieną dieną.

Bet reikia piešti, tik tai kas kieme yra, nes nerasim.



SKAITOME



VAIDINAME
• Čia daug vietos, kaip tikram miške.

• Kada vaidinsim kitą pasaką?



MOKOMĖS RAŠTO • Mes negalime rašyti, kur pieštukai, ir lapų neišsinešėme.



MOKOMĖS 
SKAIČIUOTI 
IR PAŽINTI 
SKAITMENIS



RANKOS TAIKLUMAS



KARŠTA BULVĖ
• O iš kur mes gausim bulvę?

• O kur mes ją kepsim?

• Mes tai dažnai kepam lauže.



PROFESIJOS
• Archeologai

• Geologai



KĄ ŽADA ORAI • BENDRAS VAIKŲ IR TĖVŲ PROJEKTAS



TĖVŲ ĮSITRAUKIMAS

Rengiama 
žaidimų 
aikštelė

Žygiai Išvykos Edukacijos



Basakojų takas



AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS

• BASAKOJŲ TAKAS.

• VIRTUVĖLĖ

• KREPŠINIO TINKLAS

• RIDENIMO TAKELIS



EDUKACIJOS



IŠVYKOS



„NĖRA BLOGO ORO,
YRA TIK NETINKAMA 

APRANGA“



Pranešimą ruošė mokytojos Daina Dobrovolskienė, Aistė Aleknavičiūtė.

Vilniaus Santariškių lopšelis - darželis


