
STEAM VEIKLOS APRAŠYMO FORMA 

VEIKLOS TEMA:  SPALVŲ PASAULYJE 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė ir Janina, specialioji pedagogė Jolanta 

Vaikų amžius, grupės 

pavadinimas 

Specialioji ikimokyklinė  „Katinėlių“ grupė.  

4 - 5metai 

Data ir veiklos trukmė 2022-05-12 – 13 dienomis  

Siekiami rezultatai (ko siekiama 

šia veikla?) 

Įtvirtinti spalvas: žalia, geltona, raudona, oranžinė, juoda. 

Rūšiuojant ir renkant spalvas skaičiuoti iki 5, lavinti 

smulkiąją motoriką, rankos ir akies koordinaciją.  

Kelti ir atsakyti į klausimus : kokia spalva dominuos jeigu 

sumaišysime keletą spalvų? 

Ant kokio paviršiaus geriau išryškėja spalvos, tamsaus ar 

šviesaus? 

Kodėl ant juodo paviršiaus beveik nesimato kaip susilieja 

spalvos, o ant peršviečiamo matosi? 

Trumpas veiklos aprašymas ir 

eiga 

Vaikai susiskirstė komandomis po 2. Kiekviena komanda 

gavo po lėkštelę su spalvotais saldainiukais. Komandos turėjo 

išrinkti po 5 tik tokios spalvos saldainius, kokią spalvą 

ištraukė kortelėje. Vaikai turėjo suskaičiuoti ir įvardinti 

spalvų pavadinimus.  

Spalvotus saldainiukus vaikai dėjo į juodą ir peršviečiamą 

lėkšteles ir stebėjo kas vyksta. Ugdytiniai turėjo pasakyti, 

kurioje lėkštelėje spalvos matosi geriau, kuri spalva 

sumaišius dominavo. 

Kieme vaikai turėjo apsidairyti ir pasakyti, kokios spalvos 

gamtoje daugiausiai, surasti ir parodyti po vieną raudonos ir 

geltonos spalvos daiktą. Mašinų stovėjimo aikštelėje 

skaičiavo kiek stovi juodų automobilių. 

Gauti rezultatai Visi vaikai susidomėję įsitraukė į veiklą. Dauguma vaikų 

teisingai parodė ar įvardino spalvas, kurias išsitraukė, tačiau 

ne visi suprato, kad reikia iš lėkštelės išimti tik po 5 tam 

tikros spalvos saldainius ir norėjo išimti visus reikiamos 

spalvos, tačiau atsirado vaikų, kurie ėmė sakyti, diskutuoti ir 

patarinėti kaip reikėjo. Ugdytiniai susidomėję stebėjo, kas 

vyksta lėkštelėse su vandeniu ir jiems kilo klausimai, kodėl 

juodoje taip blogai matosi spalvos? Vaikams buvo paaiškinta, 

kad juoda spalva sugeria šviesą, o balta atspindi. Kieme 

dauguma vaikų įvardijo, kad daugiausiai mato žalios spalvos, 

surado raudoną ir geltoną daiktą ir net gi ne po vieną. Kieme 

suskaičiavo juodus automobilius, tačiau ne visi teisingai, 

todėl kilo ginčai, diskusijos, kurių metu išsiaiškinome kiek gi 

iš tiesų yra juodų automobilių. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


