
 
                       STEAM VEIKLOS APRAŠYMO FORMA 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” PROJEKTAS : Sniego diena 

Apibendrino direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina 

Atraškevičiūtė 

 
Vaikų amžius, grupės pavadinimas: 

 

1-6 m. 4 bendrojo ugdymo ir 5 specialiojo ugdymo 

grupės. 

Data ir veiklos trukmė: 2022-01-20 

Trukmė 1 val.  

Siekiami rezultatai (ko 

siekiama šia veikla?) 

Plėsti vaikų žinias apie sniegą, jo savybes lauko 

sąlygomis ir patalpoje, supažindinti su skirtingu 

vandens būviu: skystas, kietas. Ugdyti vaikų 

kūrybiškumą netradicinėmis priemonėmis. 

Trumpas veiklos aprašymas ir eiga: Siūlomos veiklos lauke: 

  piešti ant sniego su spalvotu vandeniu į 

plastikinius butelius ar buteliukus su 

purkštukais pripylus spalvoto vandens. 

  pasigaminti sniego žmogeliukus ir jais 

pasipuošti lauko aikšteles. Tam reikės įvairios 

talpos stiklainių, gamtinės medžiagos(šakelių, 

pagaliukų, kankorėžių), šiaudelių, priemonių 

veidukams ant stiklainio piešti.  

Siūlomos veiklos grupėje: dirbtinio sniego 

gamyba:  

o Soda + plaukų kondicionierius: 

3 stiklinės sodos ir pusė stiklinės baltos spalvos 



plaukų kondicionieriaus. Viską sumaišyti ir 

žaidžiam. 

o Bulvių krakmolas + skutimosi putos: 

 Gamybos procesas lengvas – tiesiog abu šiuos 

ingridientus sumaišyti. Gamybos eigoje stebėti, 

kiek putų įpurkšti, kad gautųsi norima 

konsistencija. 

o Bulvių krakmolas + aliejus + 

blizgučiai: 

Reikės: 2 puodelių krakmolo, trečdalio-pusės 

puodelio aliejaus, blizgučių (baltų, sidabrinių ar 

melsvų). Gamyba tokia pati paprasta – tiesiog 

viską sumaišykite. Kad sniegas butų dar tikresnis, 

prieš žaidimus jį galima įdėti trumpam į šaldytuvą. 

o Miltai + aliejus: 

Paprasčiausi balti miltai ir šlakelis aliejaus, taip pat 

gali būti puiki sniego alternatyva. Proporcijos: 

170ml aliejaus ir 1kg miltų. Viską gerai išmaišyti 

ir pirmyn žaisti. 

Iš dirbtinio sniego galima nulipdyti besmegenius ir 

jais papuošti grupę, galima sniegą nuspalvinti ar 

kitaip  su juo eksperimentuoti. 

 

Gauti rezultatai:  Veiklų metu mokytojai su vaikais aptarė iš kur 

atsiranda sniegas, kokios jo  savybes: kada sniegas 

tirpsta, kuo jis kvepia, kokia jo spalva, kada 

pavirsta vandeniu ir kokiomis sąlygomis vėl sušąla 

į ledą ir kodėl sniego negalima valgyti. Vaikai 

gamino dirbtinį sniegą iš krakmolo ir skutimosi 

putų, miltų ir aliejaus, bulvių krakmolo.  Diskutavo 

apie natūralaus ir dirbtinio sniego panašumus ir 

skirtumus. Stebėjo, kaip kinta sniego būsena jam 

esant šiltoje patalpoje – sniegas virsta vandeniu. 

Skaičiavo kiek kastuvėlių sniego reikia įdėti į 

stiklainį kol jis užsipildo iki viršaus. Piešė ant 

sniego ir stebėjo, kaip sniegas sugeria dažus. 

Patyriminėje veikloje vaikai lavino gamtos 

pažinimo, matematines žinias, smulkiąją motoriką, 

meninius gebėjimus, sakytinę kalbą. 

 



 

PRIEŠMOKYKLINĖ ,,SKRUZDĖLIUKŲ” GRUPĖ

 



 

PRIEŠMOKYKLINĖ ,, BORUŽUKIŲ” GRUPĖ 



 

IKIMOKYKLINĖ ,,ŽIOGELIŲ” GRUPĖ 

 

 

 



 

IKIMOKYKLINĖ ,,DRUGELIŲ” GRUPĖ 



 

 

IKIMOKYKLINĖ ,,EŽIUKŲ” GRUPĖ 



PRIEŠMOKYKLINĖ ,,PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖ

 

IKIMOKYKLINĖ ,,NYKŠTUKŲ” GRUPĖ 



 

IKIMOKYKLINĖ ,,KATINĖLIŲ” GRUPĖ 

 


