
 

Velykų žolytė 

Siūlome lėkštelėse pasisėti sėklytes, jas palaistyti, stebėti kaip prasikala daigeliai ir stiebiasi vis 

aukštyn.  

Reikės: lėkštelės (jei namie neturite, galite skambinti į darželį ir tikrai galėsime pagelbėti), žemių, 

žolės sėklų. 

Eiga: 

1. Į lėkštelę (iki pusės) įberiame žemes ir sulyginame. Jeigu neturite lėkštelės, galite sėti ir į 

dubenėlį, kitą indą.  

   
 

2. Sėjame sėklas, paskirstome po visą lėkštelės plotą. Jeigu neturite žolės sėklų, galite sėti ir kitas 

(pvz.: kviečius, pipirines ir kt.)  

   

3. Ant viršaus vėl užberiame ploną sluoksnį žemių. 

 
 

 

 

 



 

4. Palaistome. Pastatome ant palangės ar kitoje saulėtoje vietoje.  

  
 

 

Galima pridengti skaidre plėvele. Ji sulaiko drėgmę ir sėklos greičiau sudygsta. Sėkloms 

sudygus, plėvelę nuimame. Stebime kaip auga daigeliai ir vis palaistome (tik ne per daug). 

Tokios lėkštelės tikrai papuoš jūsų namus. 

 

Apie veiklas užrištomis akimis 

Žaidimai užrištomis akimis turbūt labiausiai stimuliuoja vaikų vaizduotę. Veikla užrištomis akimis  

išlaisvina mūsų mintis nuo išankstinio nusiteikimo, atveria daugiau mūsų pojūčių aplinkiniam 

pasauliui pažinti. Suvaržius regėjimą, turime pasitikėti mūsų rečiau naudojamais pojūčiais – klausa, 

lietimu, uosle.  

Aklas pasivaikščiojimas 

Kas ugdoma:  lytėjimo, uoslės, klausos pojūčiai 

Vieta ir laikas: diena/visur 

Dalyvių skaičius:  2 ir daugiau 

Dalyvių amžius: 3 metai ir daugiau 

Reikalingos priemonės: akių raiščiai 

 

Tai labai paprastai organizuojama  veikla. Suburkite poras iš vieno suaugusiojo ir vaiko ar dviejų 

vaikų. Kiekviena pora  nusprendžia kas iš pradžių bus vedlys, o kas „aklasis“. Vedlys, saugodamasis 

rąstų, žemų šakų ir kt.- atsargiai  vedą savo porininką keliu, kuris yra įdomus. Savo „aklojo“ partnerio 

rankas vedlys nukreipia į  įdomius objektus, atkreipia dėmesį į įdomesnius garsus, kvapus.  

Garsai 

Kas ugdoma:  klausa/klausos suvokimas 

Vieta ir laikas: diena/naktis, bet kur. 

Dalyvių skaičius:  1 ir daugiau 

Dalyvių amžius: 3 metai ir daugiau 

Reikalingos priemonės: jokių 



Miške, pievoje, pelkėje ar parke vaikas ar grupė vaikų guli ant nugaros* su iškeltais į viršų kumščiais. 

Kas kartą, tas,  kas išgirsta paukščio giesmę, pakelia/ištiesia vieną pirštą. Kieno geriausia klausa? Tai 

nuostabus būdas supažindinti vaikus su gamtos garsais (ir tyla). Juoko dėlei, pabandykite suskaičiuoti 

iki 10 neišgirdę jokio čiulbėjimo. Keiskite žaidimą klausydamiesi kitų garsų – gyvūnų, vėjo žolėse, 

krintančių lapų ar vandens čiurlenimo. 

*gulėti tikrai nebūtina, improvizuokite :) 

 

Gamtos tyrinėtojų atradimų dėžutę 

 

Šią dėžutę galima lengvai pagaminti 

iš likusio nuo kiaušinių indelio. O į 

ją galite rinkti įdomias, įvairias 

gamtos dovanas (akmenukus, 

kankorėžius, spygliukus, lapelius, 

kaštonus, samanas ir t.t.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tėveliams: galite vaikams pasunkinti užduotį. Dėžutės viršuje 

nupieškite įvairius simbolius, daiktus, kuriuos vaikams reikės 

surasti kieme, (žr. pav) Kieme ar miške jums reikės labia 

atidžiai apsižvalgyti, nes dar bundanti gamta nėra labai dosni. 

Vienus daiktus vaikai ras lengvai, (pvz.: tai, kas turi 

spygliukus), ieškant kitų gali tekti vaikams pasufleruoti, tam 

puikiai  tiks žaidimas „šilta – šalta“. Radusias gamtines 

madžiagas vaikai galės išvardinti, galbūt atras kažką naujo. 

 



Pagaminkite neįprastą gėlytę...  iš akmenėlių 

 

 

Akmeninė esu, 

Kvepėt negaliu. 

Bet tavo širdelę 

Pradžiugint galiu. 

 

 

 

 

Miške, sode ar kieme prisirinkite įvairių akmenėlių (didesnių, mažesnių, pailgų, apvalių).  

Prisirinkę akmenėlių - kibkime į darbus! 

 

Jums reikės:  

-Įvairių akmenėlių 

-Klijų (labai tiktų karšti klijai, bet čia būtina tėvelių pagalba) 

-Medinės lentelės arba storo kartono lapo 

 

 

 

  

   Kurkite savo paveikslėlį. Galite kurti kieme ant išlygintos žemės, smėlio lopinėlio (paprašykite 

tėvelių ar mamyčių, kad jūsų sukurtą paveikslėlį nufotografuotų).  

Ši veikla lavina mažylių kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, lytėjimo pojūtį, turtina žodyną, skatina 

pažinti ir įvardinti formas, dydžius (apvalus, plokščias, didelis, mažas, pailgas, siauras, platus ir t.t.) 

 
 

 

 

 

 



 

Žaidimas „Kryžiukai-Nuliukai“ 

 

 Mums reikės: kartono (galima naudoti ir medienos gabalėlį), 

piešimo priemonės, liniuotės, 6 akmenėlių. 

 

 

 

 

 

 

Eiga: Išsikerpame arba išsipjauname nedidelį kvadratą ar stačiakampį (o žinote kuo jie skiriasi?), jame 

pažymime linijas, kad gautųsi 9 kvadratai. Ant trijų akmenėlių nupiešiame po kryžiuką, ant kitų trijų 

akmenėlių – po nuliuką. Viskas, galime žaisti  Vienas žaidėjas lentelės langelius žymi X - kryžiukais 

pažymėtais akmenukais, antrasis - 0 (nuliukais). Žaidėjai eina paeiliui. Laimi tas, kuris pirmas užpildo 

pilną eilutę, stulpelį ar įstrižainę savo ženklais 

Beje, jei kils noras, galima akmenėliams pasisiūti maišelį, kad jie nepasimestų ir būtų galima juos 

neštis į lauką žaisti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gamtinis rašymas 

 Galite užrašyti savo vardus arba kokius kitus žodžius.  

Mums reikės: Popieriaus lapo ar kartono, rašymo ar piešimo priemonės, įvairių šakelių, akmenėlių, 

giliukų kepurėlių ir dar ką tik rasite pasivaikščiojimo metu. 

Eiga: Ant popieriaus lapo užsirašome savo vardą (vyresnieji vaikai tai jau moka padaryti patys, na, o 

mažiesiems gali padėti tėveliai arba vyresni broliai/sesės). Ir visas raideles apdėliojame savo 

pasivaikščiojimų metu rastomis gėrybėmis.  

 

           

                 

                    

 

Jei tėveliai rastų stiprių klijų (geriausia karšti) ir priklijuotų visa tai, manau, išeitų puikus paveikslas . 

 

 

 

 

 

 

 



Žaidimai su akmenėliais ir kankorėžiais 

 

Surūšiuokime akmenėlius. 

 

 

Siūlome surūšiuoti surinktus akmenėlius pagal dydį.  

 

 

 

      

 

Paskaičiuokime kankorėžius. Priešmokyklinukai tikriausiai jau ir patys galės skaičius ant lapo 

užsirašyti ir sudėlioti kankorėžius į tam tikras vietas, o mažiesiems gali padėti tėveliai ar vyresni 

broliai/sesės. 

        

 

 

 

 


