
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIMIAUSIOS APLINKOS PAŽINIMAS: 

 EKSKURSIJOS, IŠVYKOS, PARODOS, 

VIRTUALŪS SUSITIKIMAI 

 

 

 

 

 

 

 



GANDRIUKŲ GR. (2-3 M.) IŠVKA Į „PILAITĖS MIŠKĄ“ 

2021-05-21 

                                          

                                                                                      

 Su vaikais nusprendėme išeiti į netoli esantį Pilaitės mišką pasivaikščioti. Vaikams labai 

patiko, oras buvo puikus, vaikai klausėsi paukštelių čiulbėjimų, matė daug inkilėlių bei lesyklėlių 

padarytų paukšteliams. Matėme su vaikais kaip po lietaus paaugo žolė, viskas sužydėjo bei su 

žaliavo. Nuėjome su vaikais į netoli esančią aikštelę, vaikai ten linksmai bėgiojo, žaidė, suposi ant 

supynių, čiuožė nuo čiuožynių. Pažaidę ir truputį nuvargę, nusiplovę rankutes, vaikai skaniai valgė 

obuolius. Buvo aktyviai bei smagiai praleistas laikas. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja: Dovilė Lavrinovič 

                                                                                  Mokytoja: Milda Vaitkienė 

                                         Mokytojos padėjėja: Marta Makarevič 

 



 

Balandžio šeštoji diena „Šnekučių“ grupėje buvo skirta saugaus eismo įgūdžių 

įtvirtinimui. Grupės vaikai prisiminė saugaus eismo taisykles gatvėje ir pažiūrėjo, kaip Kakė Makė 

mokosi saugaus elgesio kelyje ir kelių eismo taisyklių. Lauke  vaikai  dalyvavo ir tikrajame eisme 

– kartu su auklėtojomis vyko į pasivaikščiojimą, kurio metu mokėsi laikytis saugumo taisyklių 

saugiai pereiti nereguliuojamą perėją ramiajame nuo automobilinio judėjimo Pilaitės pakraštyje. 

 

 

 

 

 

 



„Ančiukų“ grupės (5-6 m.) išvykos į Pilaitės 

mišką, Pilaitės malūną 

Džiaugiamės rudenio gamta kartu. 

 

 

Džiaugiamės saulėta ir šilta diena, stebime atbundančią gamtą 

prie Pilaitės malūno. 

   

 



GUDRUČIŲ GR. (6-7 M.) IŠVYKA  

Į KAIRĖNŲ BOTANIKOS SODĄ 

2020 m. rugsėjo 22 dieną „Gudručių“ grupė vyko į Kairėnų 

botanikos sodą. Smagiai atvykusius autobusiuku vaikus pasitiko botanikos 

sodo gidė. Ji trumpai pristatė edukacijos temą „Mokomės pažinti augalus: 

lapai, žiedai, vaisiai“, išdalino vaikams sodo žemėlapius, užduotis, parodė 

kokias sodo vietas vaikai aplankys. Visus džiugino šilta ir saulėta diena. 

Vaikai apžiūrėjo natūralų iš žemės gelmių trykštantį šaltinį, pasisvečiavo 

Eglės name, pasigrožėjo margaspalviais jurginais, kurių sode yra apie 250 

veislių, kitomis rudeninėmis gėlėmis. Kartu su gide botanikos sode 

tyrinėjo augalų lapus, žiedus ir vaisius. Ieškojo panašumų ir skirtumų, 

lietė, uostė, bandė nustatyti koks tai augalas, kuo jis ypatingas, kuo 

skiriasi nuo kitų augalų, sužino kam ir kokios augalo dalys naudojamos 

praktiškai. Laikas greitai prabėgo ir ekskursija vaikams tikrai patiko, 

vaikai daug sužinojo, pamatė įvairių augalų. Tikimės atvyksime į botanikos 

sodą dar kartą ir pasigrožėsime jau kitomis žydinčiomis gėlėmis ir 

augalais.  

 



„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS VAIKŲ IŠVYKA Į PILAITĖS 

MALŪNĄ 

2020 m. spalio 22 d. apžiūrėjome „Duonos kelio“ ekspoziciją. Edukatorė 

papasakojo vandens ir vėjo malūnų istoriją. Paragavome ruginės ir kvietinės 

naminės duonos. Kaip niekad duona buvo tokia gardi. Grįžome pakilios nuotaikos 

ir su žinių bagažu  apie duoną. Dar ir dovanų knygą ,,Vėjo malūnai'' gavome  

                     

   

 

 

 

 

 

 

 



 

„SMALSUČIŲ“ grupė (5 - 6 m. ) 
 

Apsidžiaugėme galimybe prisijungti prie 

aplinkosauginio projekto „Gamtos pažinimo 

link - Aš ir Tu pojūčių takeliu“. Pažinti ir 

pajausti miško grožį ne iš pasakojimų. 

    Smalsučiai su kuprinėmis ant pečių, gera 

nuotaika pradėjo kelionę. Darželis tolo... 

Smalsučiai saugiai ir patogiai įsitaisė autobuse 

ir... kelionė prasidėjo...  Mus pasitiko gidė 

Rasa. Nuostabus vardas, labai tinkantis paslaptimi alsuojančiam botanikos sodui. 

Istorija prasidėjo pasakojimu apie sodo paslaptis, medžius, augalus ir sodo 

gyventojus.  Į kibirėlį Smalsučiai turėjo sudėti sodo papasakotą istoriją, kurią išgirs 

kelionės metu. 

Kelionė prasidėjo…ir pirmas sutiktas sodo gyventojas 😊.Priėjome upelį. 

Suklusome...kad išgirstume upelio pasakojimą apie sodo paslaptis. 

Vaikai rinko ir dėjo į kibirėlį sodo pasakojimą. 

Paragavome sodo sunokintų uogų ir...štai sodo gyventojas, margaspalvis drugelis 

😊. 

Priėjome didelį širšių namą. Širšių namas labai didelis, didelei šeimai reikia didelio 

namo. Sodo pasakojimo istorija ėjo į pabaigą. Apžiūrėję kibirėlius, Smalsučiai 

pradėjo savo išgirstą pasakojimą. Nuostabaus grožio Smalsučių išgirsta sodo istorija. 

Kairėnų botanikos sodo istorijos pabaiga.Na o dabar pats metas pasidalinti 

įspūdžiais ir pasistiprinti 😊. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



„Paukšteli“ gr. (6-7 m.)  

Pažintinė - edukacinė išvyka į VU  Kairėnų botanikos sodą 

 Š. m. rugsėjo 24 dieną priešmokyklinės „Paukštelių“ grupės vaikai lankėsi  VU 

Kairėnų botanikos sode. Botanikos sodas – augalų pažinimo mokykla. Šia pažintine-

edukacine išvyka siekiama ugdyti vaikų palankų požiūrį į aplinką – gamtos ir kultūros 

paveldą.   Vaikai dalyvaudami edukacinėje valandėlėje „Augalų medžioklė“, kartu su 

gidu vaikščiodami  po Kairėnų botanikos sodą, gėrėjosi čia augančiais augalais, 

tyrinėjo augalų lapus, žiedus ir vaisius; ieškojo panašumų ir skirtumų, stebėjo, uostė 

ir pagal galimybes ragavo, bandė nustatyti koks tai augalas, kuo jis ypatingas, kuo 

skiriasi nuo kitų augalų, sužinojo kam ir kokios augalo dalys naudojamos praktiškai. 

 Išvykos metu vaikai turėjo galimybę įveikti botanikos sode įkurto basakojų 

tako kliūtis, apsilankyti iš vytelių pintame namelyje. Ir galiausiai pabėgioti Kairėnų 

botanikos sode įkurtame augalų labirinte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zuikučių“ džiaugsmai 

2021 – 05 – 28 „Zuikučių“ grupės ugdytiniai keliavo į Pilaitės mišką. Miške 

ugdytinių laukė smagus siurprizas, kurį suorganizavo Sauliuko tėveliai. Tėveliai buvo 

persirengę personažų kostiumais ir pravedė vaikams įvairias sportines veiklas: 

mankštas, šokį, įvairius sportinius žaidimus. Vaikai smagiai ir nuotaikingai praleido 

laiką gryname ore. Po veiklų vaikai pasivaišino atsineštais vaisiai ir daržovėmis ir 

kupini teigiamų emocijų grįžo į ugdymo įstaigą. 

 

  

  

 

 



„Bitučių“ gr. (4-5 m.) tyrinėjimo ir stebėjimo 

išvykos į Pilaites mikrorajono parką 

Šiais mokslo metais ėmėme organizuoti išvykas į Pilaitės mikrorajono mišką su tikslu – 

stebėti gamtos virsmą kiekvienu metų laiku, pasisemti teigiamų emocijų būnant gryname ore. 

Tikslingai kartu su vaikais pasižymėjome klevo šakelę, kuri bus mūsų stebėjimo objektas miške 

visus metus: rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pirmosios išvykos rudenį metu prisidėjome prie visuomenės aplinkosauginį švietimo 

projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“ veiklas. Su grupės ugdytiniais ir jų 

tėvais atlikome labai svarbią misiją, į Pilaitės mikrorajono parką nunešėm ir įkalėm informacines 

lenteles „Kaip elgtis gamtoje“. Jas tvirtinome keliose skirtingose gerai matomose miško vietose. 

Išvykų dažnumą apribojo šalyje įvestas karantinas, todėl žiemą miške nesilankėme.  

Šių išvykų metu vaikai reflektuoja, dalinasi savo patirtimi, džiaugiasi naujais potyriais, klausosi ir 

išgirsta naujų dalykų apie mus supančią gyvąją gamtą. Vaikai išmoksta keliauti pėsčiomis kartu 

kaip grupė, laikytis saugaus eismo taisyklių. Vaikai smalsiai sėmėsi žinių, naujų, įdomių dalykų 

apie gamtos ciklus, virsmą per patirtį, aktyviai veikdami, tyrinėdami ir pažindami. 

 



 

GUDRUČIŲ GR. (6-7 m.) NUOTOLIS 

ŽVALGYMĄSIS PO „LAIKRODŽIŲ MUZIEJŲ“ 

 

2021m balandžio 30 d. „Gudručių“ grupės vaikai dalyvavo „Klaipėdos laikrodžių 

muziejaus“  nuotolinėje ekskursijoje. Edukatorė  įdomiai pasakojo apie senovinius laikrodžius. 

Rodė, kaip veikė saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžiai. Vaikams labai patiko edukacija, 

susidomėję uždavė edukatorei daug klausimų, nes šiais šiuolaikinių technologijų laikais retai 

pamatysi tokių senovinių laikrodžių įvairovę.  

 

 

 

 

  

 


