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Ugdymas per patirtį





Lauko aikštelėje vaikai groja lauko 

būgnais, atlieka tyrimus, 

bandymus su vandeniu



Rytinės mankštelės metu, 

Salėje išbandome savo 

judėjimo galimybes



Lauko aikštelėje tyrinėjame mažuosius 

lauko gyventojus bei augalus



Lauko erdvėje randame 

raidelių, gyvūnų paveikslėlių, 

susipažįstame su jais



Tyrinėjame ir žaidžiame lauke 

bet kokiu oru – susipažįstame su 

sniego savybėmis bei švenčių 

tradicijomis



Tyrinėjame, eksperimentuojame, 

atliekame bandymus su įvairiomis 

nekenksmingomis medžiagomis



Mokomės žaisti kartu ir atskirai



Žaidžiame netradicinėse 

erdvėse – rūbinėje, 

darželio koridoriuose...



Atliekame bandymus su vandeniu 

ir smėliu





Vaikai tapo ne tik su teptukais, bet ir rankomis, voleliu ar 

kitomis priemonėmis. 

Nebaisu vaikams išsitepti, nes viskas nusiplauna, o 

vaikams linksma ir smagu! 



Vaikai bando, atlieka 

įvairiausius eksperimentus, 

kurie sukelia vaikams teigiamų 

emocijų. 

Daro jie bandymus su 

spalvotais burbulais, stebi 

kokia reakcija būna sumaišius 

sodą ir actą.

Taip pat, su pipetėmis 

bando piešti ant pieno. 



Naudodamiesi plėvele, popierių ir dažus, vaikai spalvina su

rankomis ar kojomis.



Vaikai piešia ne tik prie stalo, bet

ir ant sienos, žemės ar net

gulėdami ant nugaros Taip pat

piešti galima ir su mašinėlėmis.



Sniegą tyrinėja ne tik žiūrėdami pro

langą, bet ir atnešame jį į grupę. Vaikai
tyrinėja jo savybes, bando piešti ant jo, o

kad nesušaltu, užsideda pirštines.



Tešlą maišyti galima ne tik virtuvėje, namie,

bet ir grupėje. Visiems vaikams patinka

gaminti, o po to paragauti, ką patys

pasigamino.



Veiklos vyksta ne tik grupėje, 

tačiau ir lauke. Lauke jie 

sportuoja, žaidžia ir kuria.



Tyrinėja augalus, 

rūpinasi, o vėliau ragauja



Vaikai savarankiškai valgo, 

plaunasi rankas, bei 

savarankiškai rengiasi. O po 

įvairių dienos įspūdžių, eina 

pailsėti.  



Smagu darželyje vaikams,

kiekviena diena vis nauja ir

kitokia, tačiau visada su
įspūdžiais.



Ką turi turėti vaikas darželyje?

 Atsarginius švarius rūbus;

 Pakuotę maišelių nešvariems rūbams įdėti;

 Vienkartines servetėlės (pageidaujama dėžutėje);

 Avalynę skirta grupėje (patartina, jog būtų su atvirais galais ir 

lipukais, jokiais būdais ne įsispiriami „kroksai“);

 Drėgnas servetėlės;

 Seilinuką (pagal poreikį);

 Vienkartinius paklotėlius;

 Šukas.



Apranga į lauką:

 Patogi vaikui judėti ir žaisti lauke;

 Pirštinės tik kumštinės (nes vaikų daug, ir reikia greitai juos 

aprengti, kad kiti nesušiltų);

 Žiemai geriausiai būtų kombinezonas, jį greit aprengti 

galima, ir su juo vaikas jaustųsi patogiai;

 Avalynė su lipdukais, kad vaikas pats gebėtų apsiauti;

 Po lietaus esant geram orui, visur šlapia, todėl, kad kojos 

nesušlaptų, turėti guminius batus;

 Lietaus kelnės;

 Esant šiltam orui, būtina nuo saulės kepurė.



 Jei turite klausymų, galite klausti:

 “Žvirbliukų” gr. mokytoja Miglė Meilutė 863887761 

 “Meškučių” gr. mokytojos Alma Tarcijonienė

865271785; Kristina Romeikienė 867703162

IKI SUSITIKIMO! 


