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2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono
savivaldybės administracija ir Europos
socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-
K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo
projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102
„Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį.
Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto
skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai
iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš
Savivaldybės biudžeto lėšų.
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Projekto „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija” tikslas-
✘ diegti pokyčius, 

skatinančius inovatyvų
priešmokyklinio ugdymo 
grupes lankančių vaikų 
komunikavimo ir pažinimo 
kompetencijų ugdymą.

✘ Panaudojant ES lėšas buvo 
įkurta laboratorija – tai 
šiuolaikiška  IKT virtuali 
ugdymo/ugdymo(si) 
aplinka (planšetiniai
kompiuteriai, interaktyvios 
grindys, interaktyvūs kubai, 
mėtomas mikrofonas), 
kurioje vaikų kompetencijas 
padeda plėtoti herojus –
išmanusis pelius PATS. 
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P – pažink.
A – atrask.
T – tyrinėk.
S – sužinok.
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Laboratorijos veikla: 
✘ Užsiėmimus veda: Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja 

(priešmokyklinio ugdymo) ir Laura Adomėlė, logopedė.

✘ Pradžioje užsiėmimai vyko kiekvieną savaitę po 1 
užsiėmimą.

✘ Dabar – po 3 užsiėmimus per savaitę.
✘ Rašomi mokytojo užrašai - „PATS laboratorija. Vaikų 

ugdymo organizavimo refleksija”.
✘ Mokytojos kėlė kvalifikaciją.
✘ Konsultavosi su Violėta Deksniene, skaimeninių mokymų 

priemonių naudojimo ugdymo proceso konsultante.
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Skaitmeniniai žaidimai 
lauke:

Fotografija



Rudenėjančios gamtos stebėjimas:
1. Seniai galvojome su vaikais išeiti pafotografuoti.
2. laukėme kol vaikai pripras prie planšečių, įgus jas saugiai laikyti savo rankose. 
3. Vaikus suskirstėme į tris grupes.
4. Vaikai atpažino rudens požymius gamtoje ir pastebėtus įdomiausius objektus nufotografavo

planšetiniais kompiuteriais.
5. Labai įdomu buvo peržiūrėti savo darytas nuotraukas. Nepasisekusias nuotraukas

vaikai mokėsi ištrinti. 
6. Veikla suteikė daug emocijų. Vaikai labiau pastebėjo rudenėjančios gamtos

požymiuis negu paprasto pasivaikščiojimo metu. Tuo pačiu plėtėsi žodynas, gerėjo
komunikaciniai gebėjimai, veikla skatino susikaupti, tačiau tuo pačiu metu teikė
daug emocijų, išlaisvino pojūčius. 7
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Pavasarėjančios gamtos stebėjimas 1:
1. Besidžiaugdami gražiu oru, su kuprinėmis ir planšetėmis ant pečių, išsiruošėme

pasigrožėti augalais.
2. Visi sutarėme, kad keliausime prie upės Kupos. 
3. Prie Kupos upės slėnio iš kuprinių išsiėmę planšetinius kompiuterius, vaikai

pradėjo fotografuoti.
4. Sutarėme, kad fotografuosime medžius, augalus, vabaliukus, gamtą.
5. Vaikai su nekantrumu laukė kada galės pasižiūrėti ką nufotografavo. Grįžę į 

grupę žiūrinėjome nuotraukas, diskutavome, kokius augalus, medžius, gėles
matėme, kokius vėlyvuosius pavasario požymius pastebėjome?
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Pavasarėjančios gamtos stebėjimas 2:
Toliau tęsėm grožėjimąsi pavasariniais augalais Kraštiečių mikrorajone ir darželio
kieme. Vaikai atidžiai dairėsi aplinkui, prieidavo prie kiekvieno žiedeliais
pasipuošusio krūmo, pražydusios gėlės žiedo ir pritūpę, kaip tikri fotografai, viską
fotografavo. Pastebėjom, kad vaikai pažįsta tulpes, narcizus, našlaites. Labiausiai
visus sužavėjo darželio kieme didžiuliais žiedais pražydusi magnolija. Kiekvienas
individualiai užfiksavo pastebėtą grožybę savo planšetėse. Grožėdamiesi žiedų
didumu, užuosdami malonų kvapą, visi sustojome bendrai nuotraukai. Vaikai
fotografavo savarankiškai, veiklos metu elgėsi atsakingai, laikėsi susitarimų. Veikla
skatino susikaupti, tačiau tuo pačiu metu teikė daug emocijų, išlaisvino pojūčius.
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Fotografavimas išvykų metu:
1. pasinaudodami planšetiniu kompiuteriu savarankiškai nufotografuos

kelionės prie Baltų medžio, į autobusų stotį įspūdžius.

Džiaugiamės šiltais vasaros orais, todėl šiandien nutarėme išeiti už darželio teritorijos ribų, aplankyti H. Orakausko
skulptūrą „Baltų pasaulio medis“ ir Kupiškio autobusų stotį. Mažieji keliauninkai į kuprines įsidėjo gertuves, o į 
rankas pasiėmė planšetinius kompiuterius, kad galėtų užfiksuoti kelionės įspūdžius nuotraukose. Besigrožėdami
vasaros medžių žaluma, tolumoje pamatėme „medį fontaną“. Vaikai iškart pastebėjo, kad šis medis neįprastas –
metalinis, jo kamienas išraižytas, išpaišytas įvairiais raštais, šakos taško vandenį. O dar gi suoleliai keisti, su
paukščiais papuošti, tvenkinyje plaukioja antytės, aplink gėlynai besipuikuojantys įvairiaspalviais žiedais.... Vaikai
aikčiojo, džiaugėsi gražiais vaizdais, stengėsi viską nufotografuoti. Ugdant sakytinę kalbą, su logopede vardino gėlių, 
krūmų pavadinimus, siekiant gilesnio pažinimo juos uostė, apibūdino ir vis nepamiršdavo nufotografuoti. 
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Grįždami atgal užsukome į Kupiškio autobusų stotį. Paaiškėjo, kad tik trys
vaikai yra buvę autobusų stotyje ir važiavo autobusu. Visi vaikai mokantys
skaityti, todėl patys perskaitė ir išsiaiškino į kokias vietoves galima
nuvažiuoti iš mūsų autobusų stoties, nusifotografavo autobusų išvykimo
tvarkaraštį. Į darželį grįžome pavargę, bet pilni įspūdžių, patenkinti, kad
uždavinį pavyko įgyvendinti.
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2. Išvykos metu, ieškos įvairių Uošvės liežuvio saloje augančių
vaistažolių, jas fotografuos planšetiniu kompiuteriu.

Nuvykę iki Kupiškio marių ir Nužygiavę iki Uošvės liežuvio, pradėjome tyrinėti aplinką:
uostėme gėles ir žydinčius krūmus, skaitėme augančių medžių pavadinimus, lyginome įvairių
spygliuočių kankorėžius. Nepamiršome ir pagrindinio tikslo: su mokytojų pagalba atrasti,
kokios vaistažolės auga čia, truputį jų pasiskinti, klausytis mokytojos ir logopedės pasakojimų,
nuo kokių ligų jos vartojamos. Priešmokyklinio amžiaus vaikai turėjo užduotį -
nufotografuoti augančias vaistažoles, su kuriomis plačiau susipažinsime sekančioje
valandėlėje. Priėję gražią pavėsinę, nutarėme joje trumpam apsistoti. Vaikai žiūrinėjo
nufotografuotus augalus planšetėse, vaišinosi atsineštais gardumynais.
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planuojamos skaitmeninės veiklos lauke:
✘ Planšetinio kompiuterio,programėlės pagalba suskaičiuoti 

žingsnius išvykos metu.
✘ Planšetinio kompiuterio, Žemėlapių programėlės ir 

mokytojo pagalba nueiti iki numatytos vietos.
✘ Išvykos metu, atradus QR kodą, jį nuskaityti.
✘ Piešti lauke.
✘ Programavimo užduotys lauke.
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Didžiausias mokytojo pasiekimas
yra sugebėjimas pažadinti mokinio
kūrybiškumą ir žingeidumą. – A.
Einšteina


