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„Pagrandukų” grupė

Sėjom, laistėm, purenom, 
persodinom, džiaugiamės 

augalais. Sužinojom, kaip iš 
mažos sėklytės užauga augalas, 

ir kaip jį reikia prižiūrėti. 
Darželio kieme vyko menų 
dirbtuvėlė. ,, Pagrandukų ‘’ 

grupės vaikai kartu su mokytoja 
darė antspaudus iš molio. 

Iškočioję molį,  ant jo 
dėjome gėlyčių žiedelius, 

lapelius.  
Mokytojos: Rima Simanavičienė, 

Daiva Mieldažienė





„Ąžuoliukų” grupė

Mūsų darželio kieme buvo 
organizuotos įvairios edukacinės 

veiklos. Grožėdamiesi vaikų darbeliais, 
šypsojosi ne tik pedagogai, tėveliai, 

bet ir medžiai, saulutė. Vaikai 
džiaugėsi, kad ,,pralinksmino 

medžius". Savo meninius kūrinius 
pavadino ,,Gėlytės vandens lašelyje". 
Taigi, drąsiai galime teigti, jog mūsų 
žavadienis buvo tikrai žavus, vaikai 

pasinaudojo galimybe papuošti 
medžius gėlių žiedais.  

Mokytoja Regina Petrikienė









„Pelėdžiukų” grupė

Saulutė jau šypsos darželio kieme 
Ir kviečia visus pasidžiaugti jame. 
Po žalią pievutę smagiai pajudėt 
Ir žydinčią gėlę joje pastebėt. 
 
Ir trepsi po kiemą mažutės kojytės 
Ir džiaugias vaikučiais spalvotos 
gėlytės. 
Suderinti viską lengva labai, 
Svarbu, kad draugautų gamta ir vaikai! 
 
Mokytojos: Rasa Jurikienė, Jurgita 
Žitkevičiūtė











„Šermukšniukų” grupė

Besidžiaugdami gražiu oru, su 
kuprinėmis ir planšetėmis ant 
pečių, išsiruošėme pasigrožėti 

augalais. Keliavome po Kraštiečių 
mikrorajoną, grožėjomės 

pirmaisiais pavasario augalais ir 
juos fotografavome. Vakar 
fotografavome, o šiandien 
mokėmės kurti nuotraukų 

koliažus.  
 

Mokytojos: Vitalija Vaitiekūnaitė, 
Laura Adomėlė

























„Žirniukų” grupė

,,Žirniukų“ grupės vaikai balandžio-
gegužės mėnesį stebėjo darželio 

teritorijoje besiskleidžiančius 
pirmuosius žiedelius. Mokėsi juos 

pavadinti, įvardinti spalvą, džiaugėsi 
pirmaisiais žiedeliais. Edukaciniame 
renginyje ,,Judėk ir žavėkis augalais“ 

vaikai turėjo galimybę su pienės 
žiedeliu ir guašu sukurti nuostabius 
paveikslus, pasigrožėti kitų grupių 

vaikų darbais. Gera nuotaika ir 
teigiamos emocijos lydėjo visą renginį.  

 
Mokytoja Rasa Aukštikalnienė







„Bitučių” grupė

Mokytojos: Elida Kunigonienė ir 
Jurgita Žitkevičiūtė







„Drugelių” grupė

Pasivaikščiojimo į Ąžuolų 
parką metu žavėjomės 
pirmaisiais žydinčiais 
pavasariniais žiedais. 

Mokytoja Nida Kučinskienė







Kupiškio vaikų 
lopšelis-darželis 

„Saulutė”



„Bitučių“ grupė

Kūrybinėje tėkmėje gamtos 
prieglobstyje kūrėme 
žydinčius paveikslus. 
Surinkome šiukšles. 
Džiaugėmės gamta, 

mėgavomės saule, grynu 
oru, ir paukščių giesmėmis.  

Mokytojos: Rasa 
Gasiūnienė, Rima 

Maciūnaitė









„Pelėdžiukų” grupė

Balandžio – gegužės mėn. „Pelėdžiukų“ 
grupės vaikai, keliaudami po aplinkines 
vietoves, žavėjosi gamta, augalais. Taip 

pat panaudodami planšetes, 
padidinamuosius stiklus, telefonus 

stebėjo ir tyrinėjo darželio teritorijoje 
augančius augalus, gėles, žavėjosi jais, 

dalinosi įspūdžiais. 
 

Mokytoja Nijolė Skaburskienė







„Drugelių” grupė

Veiklų metu „Drugelių“ grupės 
vaikai patyrė nuotaikingas, 
teigiamas emocijas, smagiai 

praleido laiką gamtoje, 
grožėjosi augančiais augalais, 

gamta, žaluma, mokėsi gražaus 
bendravimo, draugiškumo.  

 Mokytoja Joalita Karnišovaitė





„Boružėlių” grupė

Keliavome traukinuku prie augančių 
medžių: eglės, beržo, liepos, klevo. 

Traukinio vairuotojas vežė keleivius 
prie nurodyto medžio. Keleiviai 

turėjo pasakyti, ar teisingu adresu 
atvažiavo traukinys. Klaidų išvengti 

nepavyko. 
  

Mokytojos:E.Tuzikienė, R.Maciūnaitė 





„Zuikučių” grupė

  „Augalų Žavadienio“ veikloje judėjome 
gryname ore darželio kieme. Ieškojome 

augalų – gyvų, natūralių. Kėlėme 
probleminį klausimą „Kaip juos atpažinti?“ 

Kiemas juk nemažas – veiklos daug: 
medžiai, krūmai, pievelė, besistiebiantys 

žolynai ir vis ryškiau pražystantys gėlynai. 
Gražu! Ne tik fiziškai pajudėjome, bet 

apžvelgėme augalų įvairovę, domėjomės 
augalų reikšme žmonėms, vabaliukams, 

paukščiams ir kt. 
 

Mokytoja Ina Mudurienė





Prienų lopšelis-
darželis „Gintarėlis”



„Pelėdžiukų” grupė

Mūsų augalas – tulpės, augančios 
darželio gėlyne ir džiuginančios savo 

žiedų ryškumu ir margumu. Grožėjomės 
jų spalvomis, pabandėme jas 

nuspalvinti, aplikuoti. Ieškojome spalvų 
lauko erdvėse, žaidėme žaidimą „Žydi 

gėlytė vidury ratelio”.  
Pažintis su augalais suteikė ne tik žinių, 
ko reikia, kad jie mus džiugintų, bet ir 

daug teigiamų emocijų. 
Mokytojos: Vilija Navickienė ir Danutė 

Mozūrienė









„Nykštukų” grupė

Mes pasirinkome pienę, tai 
labiausiai pažįstamas tokio 

vaikų amžiaus augalas. 
Pynėme vainikus, skynėme ir 
dėjome į puokšteles, darėme 
saulutę. Vaikučiams suteikė 

daug džiugių emocijų, nors po 
pienių skynimo rankelės 

sunkiai plovėsi. 

Mokytojos: Ingrida Valūnienė, 
Vita Tkačiovienė 







Kupiškio mokykla 
„Varpelis”



Gražią gegužės dieną įstaigos kieme vaikučiai 
dalyvavo judriame renginyje augalams paminėti. 

Žaidė judrius žaidimus su spalvotais balionais, 
gamtine medžiaga. Lauko klasėje pailsėję, keliavo po 

teritoriją ir pagal grupės baliono spalvą, gamtoje 
turėjo rasti tokios spalvos augaliukus. Grožėjosi 

žalios spalvos atspalviais. Dėkojome Žemei už jos 
kuriamus stebuklus. Muzikos mokytoja linksmino 

vaikučius nuotaikinga muzika, gražiomis dainelėmis. 
Svarbiausia - gera vaikų nuotaika, žingeidumas, noras 

viską matyti, uosti, jausti, pastebėti gamtos grožį. 
 

 Mokytoja Daina Šimėnė































Kupiškio r. 
Subačiaus vaikų 
lopšelis-darželis



„Meškučių” grupė  
ir  

„Bitučių” grupė
      Darželio teritorijoje auga daug 
medžių, krūmų. Yra ir gėlių. Vieni 

augalai auga kelis dešimtmečius, kiti 
skaičiuoja pirmąjį dešimtmetį. Kilo 

idėja „suinventorizuoti“ juos visus ir 
pristatyti vaikams, kaip mokomąją 

priemonę.  
          Buvo pagamintos laminuotos 

kortelės, kuriose matyti augalo 
pavadinimas, visas augalas, lapas, 

žiedas, vaisius. Vaikai pasirinko 
korteles, pagal jas ieškojo tokio 

augalo. Suradę kartu užrišome ant jo 
kortelę. 

 
Mokytojos: Kristina Batutienė, 

Virginija Petronienė







„Zuikučių” grupė  

„Zuikučių“ grupės mažieji, 2-3 metų 
ugdytiniai, džiaugėsi ir grožėjosi 

atbundančia pavasario gamta. Gėrėjosi 
žiedais, apkabino medį, skaičiavo, kiek 
vaikų gali apkabinti skirtingo storumo 

medžių kamienus, klausėsi įvairių 
gamtos garsų. 

Pažintinė veikla ikimokyklinės įstaigos 
šiltnamyje. Susipažino su šiltnamyje 

augančiomis daržovėmis, patys sodino ir 
laistė pomidorą ir agurką. 

Atpažino ir pavadino vis daugiau 
artimiausioje aplinkoje esančių augalų, 

stebėjo ir tyrinėjo aplinką, aktyviai 
diskutavo su draugais. Ši pažintinė 

veikla sukėlė ugdytiniams be galo daug 
gerų emocijų. 

Mokytojos: Rita Molienė ir Jurgita 
Stašiūnienė





„ŽAVADIENIO”  
šventė Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė” 
 
Gegužės 18 dieną viso darželio vaikai šventė Žavadienį. Tai projekto
„Judėk ir žavėkis augalais“ sudėtinė dalis.  
Ši diena buvo skirta meninei veiklai. Panaudojome kiek įmanoma
įvairesnių  meninei veiklai skirtų priemonių. Ir, žinoma, svarbiausia
buvo augalai... Visoje darželio teritorijoje įkūrėme menų dirbtuvėles. O
jų buvo net septynios: „Antspaudai ant molio“ („Pagrandukų“ grupė,
pavėsinėje), „Štampavimas augalais“ („Žirniukų“ grupė, prie pavėsinės),
„Augalų natiurmortas“ („Pelėdžiukų“ grupė, prie baseino), „Tapyba
guašu“ (Bitučių“ grupė, po beržais), „Medžiagos ir augalo duetas“
(„Šermukšniukų“ grupė, pavėsinėje), „Pamerkime gėles kitaip“
(„Ąžuoliukų“ grupė, prie laiptų be durų), „Akvarelinės gėlės“ („Drugelių“
grupė, pavėsinėje).  
Mažieji vaikai ant molio spaudė augalus, kiti su  pienių ir kitų
augalų  žiedukais  štampavo ant popieriaus lapo paveikslus, iš ausų
krapštukų, padažę į akvarelę, darė gėlytes. Vyresni tapė ant maistinės
plėvelės gėles, dėliojo iš augalų natiurmortus, maišeliuose merkė pačių
surištas puokšteles ir kabino ant medžio šakų. Priešmokyklinukams
teko sunkiausia užduotis: ant medžiagos gabalėlių akmenukų pagalba
štampavo augalų paveikslus. 
Atlikę darbelius, vaikai  suruošė savo darbelių parodėles. Po to galėjo
aplankyti kitų vaikų dirbtuvėles, žavėtis draugų sukurtais darbais,
išbandyti atlikti tokius pat darbelius.  
Renginio tikslas - paprastomis priemonėmis ugdyti vaikų kūrybiškumą,
leisti vaikams improvizuoti. Svarbus buvo pats kūrybinis procesas, o ne
rezultatas. Bet rezultatas puikus ir emocijos buvo teigiamos. Vakare
tėveliai grožėjosi vaikų darbeliais. 
Virginija Jurevičienė, mokytoja metodininkė










