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NĖRA TOKIOS VEIKLOS, KURI 

REIKALAUTŲ TIK VIENO 

VIENINTELIO IŠLAVINTO ĮGŪDŽIO.

STEAM ugdymas padeda organizuoti veiklas 

mokantis kasdienių įgūdžių. Eksperimentai, 

bandymai, tyrimai vaikams padeda spręsti

realiame gyvenime iškylančias problemas.



OPA ir PA, kartu su vaikais, smagiai ir įdomiai keliauja, mokosi, 

pažįsta, tyrinėja, bando, atranda ir džiaugiasi rezultatais.  Kilnojamoji 

,,Giliukų“  laboratorija atsiveria kiekvienoje savaitės temoje. 



Tema ,,Gandro lizde“
Tyrimas. Kodėl paukščių plunksnos nesušlampa? 



Tema ,,Po kopūsto lapu“

Tyrimas. Sraigės gyvenimas. 

https://youtu.be/US9Rhuw0NYU

Kur gyvena? Ką valgo? Kaip šliaužia? Sraigės kūno dalys?

https://youtu.be/US9Rhuw0NYU


Tyrimas. Sliekai. 

https://youtu.be/r_1Sauepl5E

Kur ir kaip gyvena? Ką valgo? Kaip atrodo? Ar pavyks suskaičiuoti slieko kūno 

narelius?

https://youtu.be/r_1Sauepl5E


Tema ,,Po kopūsto lapu. Daržovės.“

Bandymas. Morkų sultys. Morkų sultis gaminome senoviniu būdu.



Tema ,,Per balas“
Tyrimas. Kas greičiau sugeria vandenį smėlis ar žemė?

Kūrybinis tiriamasis darbas - ,,Laivelis“ (puplastis, medžių lapai, dantų 

krapštukai, mediniai iešmeliai).



Šarmos tyrimas(netikėtumas). 

Lapų šventė. 



Tema ,,Senelio kieme“
Tyrimas. Kiaušinis. Kaip sudarytas kiaušinis? Kaip atpažinti virtą ir nevirtą 

kiaušinį? Uostom, ragaujam, matuojam...



Tema ,,Tarp žvakelių ir žvaigždelių“
Bandymas - tyrimas. Žvakės, vaškas. Varviname ir piešiame žvakėmis.

Kodėl žvakė dega? Iš ko pagaminta žvakė? Kas atsitinka vaškui vandenyje?



Tema ,,Svečiuose pas mašinas“ 
Transporto įvairovė. Gatvės. Saugus eismas.

Kuriame plakatus su gatvėmis, kelio ženklais, automobiliais, namais, parkais. Konstruojame 

automobilius, šviesoforus, pėsčiuosius (lego, pliuso-minuso konstruktoriai ir kt.). 

Svečiuose policijos pareigūnė. 



Tema ,,Statybose“
Tyrimas su dėžėmis. Dėžes naudojime įvairioje veikloje (nuo didžiausios iki 

mažiausios, figūrų dėliojimas, namų statymas).

Kokie būna namai? Iš ko galima pastatyti namus? Didelis-mažas, aukštas-žemas 

pastatas?  



Tema ,,Mano miestas“
Iš kartoninių dėžių kūrėme įvairius pastatus, gatves su kelio ženklais ir transporto 

priemonėmis. 



Tema ,,Į pasaką“
Pasakos kitaip. Kuriame pasakoms (,,Katinėlis ir Gaidelis“, ,,Vilkas ir ožiukai“, 

,,Vištytė ir Gaidelis“) plakatus su judančiais veikėjais. 

Plakatus naudojame ir kitų temų veiklose. 



Tyrimas. Pasaka ,,Trys paršiukai“. Iš pasiūlytų trijų rūšių medžiagų (medžio šakelių, medinių 

iešmelių, medinių kaladžių) ugdytiniai statė paršiukų namus.

Kurį namelį pavyko pastatyti greičiausiai? Kurį namelį galima greitai nupūsti? Kuris namelis 

tvirčiausias?



Tema ,,Ant kilimo“ 
Kaip atsiranda knyga? 

Knygos kelias. https://youtu.be/oIZsYRA_cKY

Kuriame knygą.

https://youtu.be/oIZsYRA_cKY


Su knygų įvairove susipažinome miesto knygyne.



Kaip gaminamas popierius? 

https://youtu.be/SSSCJkjaMoQ?list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-

REYDXqeisFET9

Gaminame popierių iš seno popieriaus.

https://youtu.be/SSSCJkjaMoQ?list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9


Pasigamintą popierių naudojome kitoje veikloje – mokantis raidę Pp.



Tema ,,Muziejuje“
Kodėl laivas neskęsta?

https://youtu.be/eb8AMbP5qgo

Eksperimentas - ,,Archimedo dėsnis“

https://youtu.be/eb8AMbP5qgo


Tema ,,Ant stogo“
Kas – žemės planeta? Kokios yra Saulės sistemos planetos? Kas tai – visata?

Lapė ir Meškėnas ,,Saulės sistema“

https://youtu.be/Ocr4MjwsXKo

Grupėje, kartu su vaikais, kūrėme kosminę aplinką, piešėme ant kepimo plėvelės.

https://youtu.be/Ocr4MjwsXKo


Tyrimas-kūrybinė veikla. ,,Kosminės užuolaidos“, ,,Žvaigždžių“ plakatai.

Pažintinė dainelė ,,Planetos“

https://youtu.be/19d9QgvK7WE

https://youtu.be/19d9QgvK7WE


,,Kosminiai žiūronai“ (kartotiniai ritinėliai, lipni juosta, siūlai)



Kūrybinis darbas ,,Mano planeta“ (popierinės lėkštės, kartonas, 

skutimosi putos, guašas)



Eksperimentas ,,Žemės traukos dėsnis“ 
(stiklinė, vanduo, moneta, kartono lapas)

Nuo to, kokias emocijas išgyvena vaikas(teigiamas ar neigiamas) priklauso jo aktyvumas, 

sveikata, nuotaika. Jausmai – tai vaiko santykis su tikrovės daiktais ir reiškiniais.

Mano siekiamybė, kad veikla vaikams būtų kelianti teigiamas emocijas. 



Kuo daugiau atradimų džiaugsmo, tuo daugiau pažinimo ir 

savito aplinkos supratimo!

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


