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Tikslas.

Ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, tyrinėjant 

generuojant naujas idėjas, lavinant smulkiosios 

motorikos bei kalbinius įgūdžius.

Veiklos kryptys:

tyrinėjimai, bandymai, pasivaikščiojimai,
stebėjimai, edukacinės išvykos, darbinė veikla,
akcijos, kalbos žaidimai, pirštų pratimai,
inscenizacijos, kūrybiniai ir meniniai darbeliai.



Tyrinėjimų dienos:
Veikla ,,Po kopūsto lapu“



Tyrinėjimai ,,Išlaisvink gyvūnus“ ir ,,Vandens paslaptys“.
Vaikai patys sukūrė kauliuko žaidimą.



Sveikatos valandėlė
,,Saugus elgesys su žirklėmis, adata”



Edukacija 
,,Sveikuolių saldainiai“



Veikla 
,,Žvėrelių pėdsakais“

,,STEAM lizdas ir tiltas“



Veikla su interaktyviomis 
bitutėmis



Nuotolinė edukacija 
iš VŠĮ ,,100 zuikių“
,,Ponas magnetas“



Nuotolinė edukacija
iš 

Prano Domšaičio galerijos 
,,Nuo lašelio iki debesies“



Akcija skirta sausio 13-ai paminėti

Užgavėnės



Aktyvus poilsis
Pažintinės išvykos 
Išvyka prie perėjos



Kalėdos Klaipėdos Lėlių teatre



Išvyka į biblioteką 
Edukacija ,,Žvejoju po Klaipėdą“



Išvyka į 
Prano Domšaičio galeriją 

Edukacija 
,,Rankų darbo popierius“



Išvyka į Klaipėdos Koncertų salę
Edukacinis renginys 

,,Karlsono mokyklėlė“



Išvyka į Laikrodžių muziejų 
Edukacija ,,Mano laikrodukas“



,,Nykštukų bėgimas“

Aktyvus poilsis:

Pasivaikščiojimai darželio teritorijoje ir stebėjimai. Judrūs ir ramūs žaidimai.

,,Tyrinėjimai žiemą“



Pramoga 

,,Krenta sode obuoliai“



Pasakojimai pagal 
paveikslą









Nacionalinis eTwinning projektas
,,We want to live in a clean, green 

earth“
„Mes norime gyventi švarioje, 

žalioje Žemėje“



Nacionalinis eTwinning projektas 
,,As we consume we produce“



Darbinė veikla
,,Čipolino daržiuko gardumynai“ 



Darbinė veikla ir stebėjimas



Projektinė savaitė 
„770 margučių ir šypsenų mano miestui - Klaipėdai“



Tėveliai aktyviai dalyvavo 
rudeninių puokščių parodoje.

Dovanos mamoms



Ugdytiniai dalyvavo parodose 
,,Lietuva lange“ ir ,,Linkėjimai Klaipėdai“ 



STEAM projektas
,,Kas Saulytės namelyje gyvena?“



Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro sensoriniame kambaryje 



Renginys, skirtas paminėti Klaipėdos miesto 770-ąjį gimtadienį
,,Klaipėda – mes tavo ateitis!“



Išvyka į Laikrodžių muziejų 
Edukacija ,,Laikas ir žaidimai“



Rezultatai:

 atsiskleidė vaikų saviraiška,
kūrybiniai gebėjimai;

 lavėjo vaikų pažinimo procesai,
dėmesys, atmintis, kalba;

 vaikai patyrė teigiamų emocijų
kurdami, tyrinėdami, sportuodami,
muzikuodami, improvizuodami,
keliaudami;

 ugdytinių tėvai praturtino savo
patirtį, dalyvaudami projekto
įgyvendinime.


