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Kartu  su  įstaigos  pedagogais  buvo  aptartos  STEAM  ugdymo  galimybės  mūsų  darželyje.

Pirmiausiai  buvo nutarta  patobulinti  profesinę  kompetenciją.  10  iš  14  darželio  pedagogų  dalyvavo

STEAM ugdymo seminaruose.

STEAM ugdymui  įsigyta  priemonių  už  600,00 €,  įrengta  lauko aikštelė  eksperimentams su

smėliu už 1600,00 €. Trijose grupėse įrengti tyrinėjimų kampeliai. 

Kartu  su  partneriais  iš  Jonavos  lopšelio  –  darželio  „Saulutė“  organizavome metodinę  dieną

„Šaškės.  Panaudojimo  galimybės  (prieš)ikimokykliniame  amžiuje“  ir  su  vaikais  dalyvavome  jų

organizuotame respublikiniame šaškių turnyre „Baltieji pradeda“. 

Organizavome  vaikams  edukacines  išvykas  supažindinimui  su  gamybos  technologijomis  ir

procesais: „Kvepiančio muilo gamyba“, „Kepu duonelę“, „Kalėdinė paslaptis. Meduoliukų kepimas“,

„Kaip  pasigaminti  atšvaitą“,  „Kas  yra  magnetas?  Magnetukų  puošimas“,  „Žemės  atmintis.  Baltijos

gintaro tyrinėjimas“, „Žvakių liejimas“.

Projekto „Žalioji palangė“  metu sužinojome, kad mums gerai žinomi augalai atkeliavo iš labai

tolimų kraštų, be to, išmokome juos auginti.  

Parengėme  ir  vykdėme  projektą  „Gudručių  akademija“,  kurio  metu  buvo  organizuojamos

mokslo dienos,  atliekami įvairūs  eksperimentai:  kas sveria  daugiau – sausas  ar  šlapias  smėlis,  kuri

sraigė  greitesnė  –  didelė  ar  maža  (sraigutės  atvyko  pas  vaikus  iš  darželio  kiemo,  o  po  lenktynių

sėkmingai grįžo į savo mėgstamą pievelę. Eksperimento metu nenukentėjo nė viena sraigė), 



kokia mėgstamiausia vabaliukų spalva, 

kiek lašų reikia vatos lapeliui nuspalvinti ir kiti. 

Suorganizuota  bendruomenės  šventė  „Dryžuota  vasara“  kurioje  veikė  žaisminga  „Gamtos

laboratorija“. 

Vaikai „muzikavo“ savos gamybos barškučiais bandydami pritaikyti jų skleidžiamą garsą pasirinktiems

dainelių personažams. Bandė subalansuoti krovinį arkliukui.



Gaminome skraidukus ir matavome, kiek jie nuskrenda.

Ragavome  ir  spėliojome,  kas  pasislėpė  vandenyje,  kad  jis  pakeitė  skonį?  (naudotos  tik  maistinės
medžiagos).

Priešmokyklinukai matavo savo šešėlį, kada jis ilgesnis? 

O naktinio žygio metu išmokome sukonstruoti  akviaduką ir pripildyti  talpą vandens, nes paragavus

saldžių keptų zefyrų norisi gerti.



Suorganizavome  kūrybinę  akciją  „Kalėdinių  varpelių  skambėjimas“  ,  kurios  tikslas  -

eksperimentuojant atrasti, kokios medžiagos ar jų kombinacijos gali skleisti garsus: skambius, duslius,

šiugždančius ar paslaptingus. Atradimui pateikti surasti savitą meninį sprendimą.

Varpelius vaikai kartu su tėveliais gamino iš įvairiausių medžiagų: metalo, plastiko, keramikos,

gamtinių medžiagų. 



2019  m.  STEAM  veiklos  planą  įgyvendinti  pavyko.  Neįprastos  užduotys  išryškino  vaikų

gebėjimą samprotauti, kurti savus reiškinių paaiškinimus, domėtis mokslu. Didelio pritarimo sulaukėme

iš  tėvelių,  jie  aktyviai  įsijungė  į  vaikų  veiklas,  kai  kurie  su  vaikais  namuose  išbandė  įvairius

eksperimentus, gamino priemones. Vaikų pažintinės kompetencijos pokytis 2019 m. buvo 20%, t. y., 4%

daugiau, nei 2017 ir 2018 metais.

Į ugdymo programos turinį jau įtraukėme šaškių žaidimo mokymąsi vaikams nuo 5 m. amžiaus,

įsigijome inventoriaus.

Kiek sunkiau sekasi susirasti STEAM partnerių Kaune, nes dalyvaujančių tinkle ikimokyklinių

įstaigų yra labai mažai, o mokyklos dėl užimtumo turi mažai galimybių skirti laiko darželiams. 

Problema yra ir STEAM mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Lektorių dažniausiai

reikia ieškoti savarankiškai, o ir seminarų kokybė ženkliai skiriasi: vieni labai aiškiai perteikia STEAM

ugdymo  esmę  ir  ją  iliustruoja  praktiniais  pavyzdžiais  bei  veikla,  kiti  tik  fragmentiškai  pateikia

informaciją, daugiau orientuodamiesi į vieną kurią nors sritį. 

Sekančiais  metais  mes  numatome  atnaujinti  darželio  ikimokyklinio  ugdymo  programą

papildydami  programos turinį STEAM krypties elementais.

Numatome plėtoti  bendradarbiavimą su  Kauno lopšelio  –  darželio  „Vaivorykštė“  bei  Kauno

Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogais.  

Ataskaitą parengė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Loreta Spranaitienė,
tel. 8 683 69095


