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Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Kai lauke žvarbu ar pagaliau pasninga – pats metas su vaikais susiruošti į gamtą. 

Žiemą lauke galima nuveikti daugybę įdomių dalykų – net įprastas kiemas gali tapti nuotaikingų 

žaidimų ir atradimų vieta. Tačiau tam, kad vaikai išbandytų naujų veiklų ir lavinančių žaidimų, 

reikalinga ir suaugusiųjų pagalba. 

 

Tikslas – skatinti nuolatinį vaikų domėjimąsi supančia aplinka, sužadinti  smalsumą bei fizinį 

aktyvumą. 

 

Uždaviniai: 

 sužadinti vaikų smalsumą; 

 inspiruoti kūrybinių bei tiriamųjų veiklų su sniegu ir ledu; 

 ugdyti fizinį aktyvumą ir judėjimą, loginį mąstymą, strategijų kūrimą, konstravimą. 

 

Vieta (kokiu mastu): Lietuvos švietimo įstaigos, ugdančios ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

 

Lėšos: Projekto dalyvių. 

 

Numatoma projekto trukmė: 2023-02-01–2023-03-10. 
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Idėjos ,,Sniego dienos“ veiklai 

Teminiai pasivaikščiojimai 
Jei paprastai vaikščioti pabodo, surenkime teminę žiemos iškylą. Temperatūrai sukantis plius minus 

apie nulį, keliaudami mišku galime paieškoti reto, bet labai gražaus, ant negyvos medienos 

susidarančio reiškinio – ledo plaukų (sako, kad jie susidaro dar neprisnigus). Miške taip pat galime 

pasidairyti stirnos pėdsakų, skaičiuoti kelią užtvėrusius medžius virtuolius ar gražuoles kerpes. 

Galime patys suplanuoti įvairius maršrutus.  

 

Paukštelių lesinimas 
Rūpinimasis paukščiais žiemą ir jų stebėjimas ne tik teikia daug džiaugsmo, bet ir ugdo mažą 

žmogų. Tik atminkime, kad tai ne vienkartinė, o kasdieninė pramoga – sykį pradėję lesinti, tai 

darykime visą žiemą iki orams atšylant. Paukščiai pripranta prie lesyklų ir nerasdami jose maisto 

gali pražūti.  

 

Pasivaikščiojimai žaidžiant žodinius žaidimus 

Iš antros raidės, kai sakomas žodis iš prieš tai pasakyto žodžio antrosios raidės. Su mažiausiais 

galime žaisti vardindami visus žodžius. O su vyresniais rinkimės įvairiausias temas: miestai, šalys ir 

kiti geografiniai pavadinimai; valgomi dalykai, knygos ir filmai. 

Dar vienas, ypač tinkantis jei keliaujama šalia gatvės – automobilių numeriai, teisingiau jų raidės. 

Kas pirmas sugalvos žodį, kuriame panaudotos visos trys automobilio numerio raidės. 

O jei vaikštant kalbos pabosta, arba lauke kaip reikiant šalta ir nesinori prisikvėpti šalto oro, 

vaikams visada galime pasiūlyti pažaisti Tylos karalių! 

 

Šieno dekoracijos 
Balkoną, terasą ar kiemą galime papuošti šieno dekoracijomis. Šieno visada rasime prekybos centre, 

gyvūnų prekių skyriuje. Iš jo ant kartono pagrindo galime susukti įvairių smagių dalykų lauko 

dekoracijoms. Dekoracijos puikiai laikosi trejus metus ir ilgiau, o vėliau natūraliai suyra, 

nepalikdamos po savęs atliekų. 

 

Rogutės 
Žiemos klasika, kurią galime paįvairinti surengdami žygius su rogėmis miškais ar apsnigtomis 

gatvėmis. Čia irgi galime sugalvoti tikslą – smagiausio kalniuko ar ilgiausio pravažiuoto ruožo, 

nenulipant nuo rogių, paieškas. 

 

Sniego lipdymas 

Sniego seniai, šuniukai, kačiukai ir kiti sniego padarai – būkime kūrybingi ir lipdykime įvairiausius 

dalykus. Sniego tvirtovės – daugiau laiko užimanti, tačiau ir ilgiau džiuginanti sniego pramoga. 
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Paprastesnis jos variantas – vienos gynybinės sienos pastatymas ar sniego tramplino kalniuko 

apačioje sumontavimas. 

 

Žiemos mozaika ledukuose 
Vandeniu užpilkime šakeles, kankorėžius, sausas gėles ar uogas, įdėkime virvelę pakabinimui ir 

palikime sušalti lauke arba šaldiklyje. Jei norime, kad ledas būtų skaidrus, pilkime ištirpintą sniegą 

arba verdantį vandenį. Tokios ledo dekoracijos – šauni kiemo, terasos ar balkono žieminė 

puošmena. 

 

Slidės, sniego paspirtukai 
Dar vienas didžiulis žiemos džiaugsmas – su lygumų slidėmis ar sniego paspirtukais galime leistis į 

smagiausius žygius ar net surengti sniego lenktynes. 

 

Sniego kasimas 
Kiemo valymą nuo sniego vaikams irgi galime paversti žiemos pramoga. Kas greičiau nukas savo 

pusę ar supils didesnį sniego kalną. 

 

Žiemos mandalos 
Iš kankorėžių, šakelių, gėlių sausiukų sudėliokime įvairius piešinius. 

 

Muilo burbulai žiemą 
Prisipažinsiu, pati jų nesu pūtusi šaltyje, tačiau internete gausu nuostabių nuotraukų, todėl įtraukiu 

ir šią idėją – juk ji taip paprastai įgyvendinama, o rezultatai gali būti labai įdomūs. 

 

Sniegas į namus 
Vaikams ant sniego piešti smagu. Bet. Spalvotas sniegas kieme neatrodo taip gražiai kaip baltas 

sniegas. Todėl mes sniegą piešimui atsinešame į namus ir čia spalvojame guašu. Įdėtas į indą 

sniegas dar gerą valandą neištirpsta. 

Taip pat iš sniego vaikai gali minkyti bandutes, išpjauti figūras sausainių formelėmis ir kitaip 

smagiai terliotis. Tik taip pramogaudami mažas rankas apsaugokime pirštinėmis – po 

medžiaginėmis galime pavilkti dar ir latekso. 

 

Sodo darbeliai 
Vaikus galime įtraukti į žieminius sodo darbus – primėtyti sniego į šiltnamį, prieš speigą apkasti 

sniegu jautresnius augalus. Jei darbuosimės kartu, kalbėsimės ir pasakosime, kokią naudą 

suteikiame sodui, vaikai į tokią veiklą ners su džiaugsmu. 

 

Snaigių tyrinėjimas 
Tobuli gamtos karpiniai geriausiai išryškėja ant tamsių audinių arba į balkoną ar terasą atsinešus 

mikroskopą. 

 

Sniego matavimas 
Kai lauke puikuojasi įspūdingos pusnys, visai įdomu jas išmatuoti. Tiksliausiai tai padarysime 

rudenį palikdami tvirtai į žemę įkastą liniuotę, arba lazdelę su padalomis. Tačiau galime bandyt 

matuoti ir į pusnį iš viršaus besdami liniuotę ir bandydami ja pasiekti žemę. 

 

Kryžiukai-nuliukai sniege 
Mažiems žmonėms smagu ką nors nuveikti kitaip nei įprasta. Tarkim, imti ir sužaisti kryžiukus-

nuliukus ant sniego. Juos galime piešti, o galime į langelius dėti kankorėžius-akmenukus. 

 

 

 



Sniego angelai 
Mes juo darome prieš einant namo – kad nereikėtų būti šaltyje su sniegu apsivėlusiais rūbais ir giliai 

už apykaklės užbirusiu šaltuku. Angelams ilga lazdele galime pripiešti ir akytes, ir plačią šypseną. 

 

Gamtos įkvėptas Valentinas 
Artėjant vasario 14-ai, keliaudami su vaikais miške galime paieškoti gamtos sukurtų širdelės formų 

– medžių šakose, kamienuose, akmenukuose ar samanų piešiniuose. Nesineškime gamtos širdelių 

namo – atminčiai juk pakanka nufotografuoti. 

 


