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Tikslas -
Supažindinti 

vaikus su žiemos 
pramogomis, 
suteikti daug 

džiugių ir 
teigiamų emocijų

Uždaviniai: 
susipažinti su žiemos 

pramogomis, išbandyti 
jas, sužinoti, ką galima 

nuveikti lauke;

supažindinti su vandens 
savybėmis kai jį veikia 

šaltis;

turtinti vaikų žodyną: 
žodžiais apibūdinančiais 

žiemą, jos reiškinius, 
žiemos spalvas;

tyrinėti, 
eksperimentuoti ir būti 

aktyviems gamtoje;

tausoti gamtą, saikingai 
ir atsakingai naudotis  
gamtiniais ištekliais.



Pravestos 85 veiklos lauke

 Įvairūs vandens, sniego, ledo tyrinėjimai;

 Eksperimentai;

 Meninės veiklos: lipdymas, dažymas, piešimas, purškimas dažais ant 
sniego;

 Pramogos su žiemos inventoriumi: rogutės, kastuvai, sunkvežimiai;

 Rašymo įgūdžių tvirtinimas;

 Tęstinės veiklos tiek lauke, tiek grupėje;

 Laisvės gynėjų dienos minėjimas.



Vandens formų tyrinėjimai –
LEDUKŲ šaldymas

„LAPIUKŲ“ grupė „PELIUKŲ“ grupė„EŽIUKŲ“ grupė



„VOVERIUKŲ“ grupė „ŽVIRBLIUKŲ“ grupė„PELĖDŽIUKŲ“ grupė „BITUČIŲ“ grupė



LEDUKŲ tirpdymas, žibintų gaminimas

„ANČIUKŲ“ grupė „KAČIUKŲ“ grupė „PELĖDŽIUKŲ“ grupė



LAUKE IR GRUPĖJE piešimas ant sniego, ledo

„ANČIUKŲ“ grupė „SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė
„PELĖDŽIUKŲ“ grupė



LAUKE piešimas ant sniego: 
teptukais, purkštukais, flomasteriais

„VIŠČIUKŲ“ grupė„SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė„PELIUKŲ“ grupė „DRUGELIŲ“ grupė



„LAPIUKŲ“ grupė „DRUGELIŲ“ grupė„EŽIUKŲ“ grupė

„ ŽUVYČIŲ“ grupė „ SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė „PELIUKŲ“ grupė



„MEŠIUKŲ“ grupė„BORUŽIUKŲ“ grupė „ DRUGELIŲ“ grupė„ VOVERIUKŲ“ grupė

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS



TRADICINIŲ BESMEGENIŲ lipdymas

„ANČIUKŲ“ grupė „ DRUGELIŲ“ grupė „ LAPIUKŲ“ grupė



„VOVERIUKŲ“ grupė „PELĖDŽIUKŲ“ grupė„ANČIUKŲ“ grupė

„ ŽUVYČIŲ“ grupė „ KAČIUKŲ“ grupė „VIŠČIUKŲ“ grupė



BESMEGENIAI kitaip

„VOVERIUKŲ“ grupė„BITUČIŲ“ grupė „ŽUVYČIŲ“ grupė



LIPDINIAI ant medžių

„STIRNIUKŲ“ grupė„ANČIUKŲ“ grupė „ŽUVYČIŲ“ grupė„BORUŽIUKŲ“ grupė



STATINIAI iš sniego

„VOVERIUKŲ“ grupė„PELIUKŲ“ grupė „BORUŽIUKŲ“ grupė



BURBULAI iš muilo, balionų

„LAPIUKŲ“ grupė„BITUČIŲ“ grupė „SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė„PELĖDŽIUKŲ“ grupė



„VULKANAS“ eksperimentai, gamtos stebėjimai

„STIRNIUKŲ“ grupė„PELIUKŲ“ grupė„DRUGELIŲ“ grupė„PELĖDŽIUKŲ“ grupė



LESYKLĖLĖS paukščiukams

„ŽUVYČIŲ“ grupė„PELIUKŲ“ grupė„DRUGELIŲ“ grupė„DRUGELIŲ“ grupė



AKTYVI VEIKLA lauke

„BITUČIŲ“ grupė „ STIRNIUKŲ“ grupė „ VOVERIUKŲ“ grupė



MĖTYMAS į taikinį

„PELIUKŲ“ grupė„BITUČIŲ“ grupė„ANČIUKŲ“ grupė



KASIMAS takelių, kalnelių

„SKRUZDĖLIUKŲ“ grupė„PELIUKŲ“ grupė„ANČIUKŲ“ grupė



„DRUGELIŲ“ grupė

„ KAČIUKŲ“ grupė „ZUIKUČIŲ“ grupė

„ KAČIUKŲ“ grupė



Apibendrinimas

 LAUKO KLASĖS metu vaikai patyrė pačius gražiausius jausmus: džiaugsmą, nuostabą, 
susidomėjimą, atradimus, kūrybiškumą. Dienos įspūdžiais dalinosi su tėveliais;

Šios veiklos labai pagyvino kasdienybę, nes vykdant veiklas lauke vaikai galėjo išeiti iš 
standartinės veiklos rėmų, jaustis laisvesni ir spontaniškesni, kas reikalavo ir daugiau 
fizinio aktyvumo, abstraktaus ir erdvinio mąstymo;

 Vaikai atrado, išbandė įvairių žiemos linksmybių ir darbų. Stengėsi padėti ir pasirūpinti 
kitais;

Gamtos tyrinėjimų metu vaikai turtino žodyną, aiškinosi vandens, sniego, ledo savybes;

Veiklos organizuotos naudojant gamtoje rastas medžiagas, minimaliai naudojantis 
papildomomis priemonėmis, taip prisidedant prie gamtos tausojimo;

Atsiskleidė begalinis pedagogių kūrybingumas.


