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PROJEKTAS „MAŽASIS MOKSLININKAS - TYRINĖJIMŲ LABORATORIJŲ
PRISTATYMAS“
Organizatorius - Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė”

Dalyvavusių įstaigų patirtis

2019-10-15

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ

1.
Kur yra įrengta Jūsų tyrinėjimui skirta erdvė?
Erdvė įkurta „Nykštukų“ ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės namelio antrame aukšte.
2.
Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Tai, kad erdvė yra pasiekiama vaikams bet kada, kada tik jie nori joje būti ir žaisti. Tai, kad joje yra
ne tik vaikams įprastų tradicinių žaislų (muzikos instrumentų, stumdomų dėlionių), bet ir paprastų
buityje naudojamų prietaisų, daiktų (telefono aparatų, klaviatūrų, kabliukų, skaitliukų, jungiklių,
ratukų).
3.
Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse?
Buityje naudojami daiktai (ratukai, jungikliai, kabliukai, senoviniai telefono aparatai, pulteliai).
4.
Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Vaikai kiekvieną dieną laisvai veikia ir eksperimentuoja šioje erdvėje.
5.
Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Didelę vandens tyrinėjimams skirtą erdvę.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ

1.
Kur yra įrengta Jūsų tyrinėjimui skirta erdvė?
Erdvė (tyrinėjimų stalas) su jam skirtomis priemonėmis yra įrengtas „Nykštukų“ ikimokyklinio
amžiaus vaikų grupėje.
2.
Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Priemonės. Tai, kad į stalą talpinamus indus galima pilti įvairią smulkią, birią medžiagą (kruopas,
smėlį), vandenį. Tai, kad erdvė vaikams yra prieinama bet kuriuo metu, kai tik atsiranda poreikis ir
noras joje žaisti.
3.
Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse?
Priemonės (įvairi gamtinė medžiaga (gilės, kaštonai, kankorėžiai, šakelės, lapai), vanduo, įvairios
smulkios kruopos (pupos, makaronai), plastikiniai nedideli gyvūnėliai, nedidelės mašinėlės, smėlio
žaislai (kibirėliai, kastuvėliai, mediniai šaukštai pilstymui), tyrinėjimui skirtos priemonė s
(padidinamieji stiklai, pipetės).
4.
Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Bent porą kartų per savaitę, priklausomai nuo tą savaitę siūlomų veiklų pobūdžio.
5.
Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Daugiau tyrinėjimams skirtų erdvių, esančių lauke.
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ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS

Alytaus lopšelyje- darželyje „Šaltinėlis“ tyrinėjimui skirta erdvė įrengta lauke, tarp
darželio korpusų buvusioje laisvoje vietoje. Siekiama ne tik pagyvinti įstaigos teritoriją, bet,
svarbiausia, sukurti erdvę lauke, kur vaikai galėtų tyrinėti, bandyti ir atrasti. Prie erdvės įkūrimo labai
prisidėjo patys vaikai - dažė tvorelės dalis, staliukus. Taip pat kartu su tėvais rinko gamtinę medžiagą.
Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Labiausiai šioje erdvėje vaikus skatina veikti priemonių įvairovė. Vaikai savarankiškai
gali pasirinkti su kokiomis priemonėmis norės dirbti bei kurti. Lauko erdvėje sudarytos palankios
sąlygos vaikų meniniams, kūrybiniams sugebėjimams atsiskleisti. Vaikai šioje erdvėje mokosi skirti
pagrindines daiktų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę); klasifikuoti pagal tam tikrą
požymį: skaičiuoti, grupuoti, lyginti; tyrinėti įvairių medžiagų išvaizdą. Lauke daug patogiau nei
viduje atlikti įvairius bandymus, eksperimentus, nes ir priemonės čia pat, ir rūpestis dėl tvarkos
palaikymo nebe toks aktualus.
Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse?
Labiausiai pasitvirtino gamtinė medžiaga - akmenukai, kriauklės, kaštonai, įvairūs
medžio ritinėliai (ripkos). Iš jų mažieji kuria gamtovaizdžius, mozaikas, dėlioja raideles, skaičiukus,
įvairiausius ornamentus. Tai puiki vieta vaikų meninei kūrybai ir saviraiškai. Taip pat labai gera
praktiškai viską liesti, tyrinėti, pažinti.
Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Šioje erdvėje apsilanko visų grupių vaikai bent po kartą į savaitę, pagal galimybes bei
poreikį.
Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Norėtume turėti ir išbandyti muzikinių instrumentų erdvę lauke, turėti savo šiltnamį ar
sodą, kuriame galėtume auginti vaiskrūmius bei daržoves. Būtų labai įdomu lauke turėti didžiulę
šaškių bei šachmatų erdvę, kurioje vaikai galėtų žaisti. Idėjų ir norų turime labai daug. Tikslas - kad
vaikai kuo daugiau galėtų veikti, praktiškai išbandyti, patirti ir atrasti.
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KAUNO MONTESORI MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIBURĖLIS“
,,BORUŽIUKŲ‘‘GRUPĖ 3-5 METŲ UGDYTINIAI
Auklėtoja, Laima Žilinskienė
Priemonė ,,Skęsta- plaukia“ skirta ugdytiniams nustatyti daikto būseną vandenyje. Vaikai
eksperimentuodami turi galimybę susipažinti iš ko daiktas padarytas, jo savybes vandenyje,
susipažįsta su įvairiomis sąvokomis, nustato priežastį kodėl vieni daiktai skęsta kiti plaukia.
1.

T y r i n ė j i mu i skirta e r d v ė yra g r u p ė j e .

2.

V a ik u s v e i k t i s k a t i n a labai d a ž n a i k e i č i a m o s p l u k d y m o p r i e m o n ė s .

3.

Labiausiai u g d y t i n i a m s p a t i n k a e k s p e r i m e n t u o t i s u n e k a s d i e n i n i a i s d a i kt ai s.

4.

P r i e m o n ė „ S k ę s t a - pla uk i a" yra k a s d i e n i n ė j e v e i k l o j e , t o d ė l e k s p e r i m e n t u o t i va i k a i gali
kiekvieną dieną.

5.

P l u k d o m d a i k t u s g r u p ė j e , l a u k e . . . N o r ė t u m ė m visi kart u p a e k s p e r i m e n t u o t i b a s e i n e .
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“
Vaikų ugdymui (si) skirtos edukacinės tyrinėjimų erdvės aprašas Šiaulių lopšelyje-darželyje
„Žiogelis“
Vaikai nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, kasdien sužinoti ką nors nauja.
Tenkinant vaikų pažintinius interesus, formuojant darbinius įgūdžius ir elementarius daržininkystės
pradmenis, tam puikia pasitarnauja įrengtas daržas „Žalioji sala“ Šiaulių lopšelyje-darželyje
„Žiogelis“. Vaikams dirbant darže, atliekant motyvuojančią pažintinę ir patirtinę veiklą, rūpinantis
daržu bei jame augančiais augalais, ugdomas vaikų ekologinis sąmoningumas, vertybinės nuostatos,
Vaikai susipažįsta su įvairių darbų darže specifika, augalų augimo sąlygomis, stebi, analizuoja jų
pokyčius įvairiais metų laikais, ima suvokti žmonių veiklos svarbą, norint ką nors užauginti. Bendra
konstruktyvi vaikų - tėvų - pedagogų veikla stiprina tarpusavio ryšius, vaikai patiria teigiamas
emocijas, kaupia įvairią patirtį, ugdomas vaikų ekologinis sąmoningumas. Suaugusiųjų padedami
pastebi požymius, kurie rodo augalų prisitaikymą gyventi sausumoje. Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti
daržo augalus, tvarkingai ir saugiai elgiasi gamtoje Ugdytiniai turi progą pajusti tikrą darbo skonį ir
jo vertę, įsitikinti, kad kiekvienas sąžiningas darbas yra sunkus. Kartu formuojasi vaiko charakterio
bruožai: jautrumas, kruopštumas, atidumas bei paklusnumas; lavinamas protas, ugdosi intelektin iai
gebėjimai. Vaikai turi galimybę pajausti artimesnį santykį su gamta, aktyviai veikti, plėsti gamtos
pažinimo patirtį.
Ankstyvą pavasarį kartu su vaikais sėjamos sėklos ir auginamos daržovės, prieskonių
daigai grupėse. Atšilus orams, jie perkeliami į paruoštą žemę darže. Sėjami ir sodinami numatyti
augalai lauke. Rūpinamasi augalų priežiūra: ravima, laistoma, purenama žemė, reikalui esant
uždengiama agroplėvele, polietilenine uždanga. Pasidžiaugiama kartu užaugintu derliumi:
ragaujama, geriamos arbatos, renkamos ir džiovinamos arbatžolės bei žiedai meninei kūrybinei
veiklai grupėje, organizuojamos rudens gėrybių parodos bei užauginto derliaus „turgeliai“ tėvams,
vyksta diskusijos apie sveiką ir skanų maistą vaikams, mokomasi praktinių įgūdžių, gaminant maistą.
Vaikai mokosi prižiūrėti, laistyti, ravėti daržo augalus. Atlikdami įvairius tyrinėjimus,
bandymus, eksperimentus darže, tariasi, numato, ką ir kaip reikės atlikti, siūlo, kokias priemones
galima panaudoti tyrinėjant. Samprotauja apie pastebėtas stebimų objektų savybes, požymius,
palygina, kritiškai vertina. Tyrinėjimo rezultatus stengiasi pavaizduoti piešiniu, nuotraukomis,
nesudėtinga schema, diagrama, pristatyti kitiems. Stebėdami, dirbdami ar ką nors veikdami darže,
vykdydami bandymus stengiasi viską atlikti tvarkingai, laikytis sutartų taisyklių; atsargiai, nežalojant
augalų.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“
Kauno l/d „Vaivorykštė“, vyresnioji mokytoja Jurgita Stirbienė.
1.
2.
3.
4.

Ši tyrinėjimo erdvė būna įrengta įstaigos kieme.
Labiausiai vaikus veikti skatina pasiūlytos naujos priemonės, dar nebandyti eksperimentai.
Šioje erdvėje labai pasitvirtina eksperimentai su vandeniu, spalvomis, augalais.
Šioje erdvėje eksperimentai atliekami šiltuoju metų laiku. Kai šilta eksperimentuojame bent
kelis kartus per savaitę ir pagal vaikų norą.
5. Darželyje turime įvairių tyrinėjimų erdvių: prausykloje, grupėje, šiltnamyje galime
eksperimentuoti ir tyrinėti.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“
Kauno l/d „Vaivorykštė“, mokytoja metodininkė Audronė Rekašienė.
1. Tyrinėjimo erdvė įrengta įstaigos kieme (esant tinkamoms oro sąlygoms, šiltuoju metų
laiku).
2. Vaikus labiausiai skatina veikti įdomios, patrauklios, netradicinės, skatinančios mąstyti,
veikti ir kurti priemonės.
3. Su suaugusiųjų pagalba, vaikai turėjo galimybę patys pasigaminti priemones: gamino tešlą,
maišė į ją įvairias spalvas, kočiojo ir su surastais gamtoje įvairiais augalais gamino lapų
atspaudus.
4. Šioje erdvėje eksperimentai atliekami šiltuoju metų laiku. Pagal vaikų pageidavimus, esant
palankioms oro sąlygoms 1-2 kartus per savaitę.
5. Turime įvairių tyrinėjimų erdvių: kiemas (šiltnamis, įvairus lauko priemonių panaudojimas
eksperimentams, tyrinėjimams), grupėje esančios erdvės.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“
Kauno l/d „Vaivorykštė“, mokytoja metodininkė Audronė Utkaitė.
1. Mūsų tyrinėjimui skirta erdvė yra įkurta prausyklos patalpose.
2. Šioje patalpoje vaikams patinka lašinti su pipetėmis, eksperimentuoti su švirkštais, stebėti
spalvų kitimą, įvairų virsmą, permatomuose induose.
3. Visos priemonės kurios skirtos eksperimentuoti su vandeniu (pipetės, švirkštai, įvairūs
matavimo indai.
4. Eksperimentus atliekame kiekvieną savaitę ir pagal vaikų pageidavimus.
5. Dar atliekame įvairius eksperimentus šiltnamyje, kieme.
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RASEINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“
Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“ Albina Kungonienė
1

Mūsų stebėjimų tyrinėjimų-laboratorija yra lopšelio-darželio sodas, daržas bei šalia esantis
šiltnamis.

2

Vaikai šioje erdvėje atlieka tyrimus pavasarį, vasarą bei rudenį. Vaikus čia skatina veikti plati
stebėjimų bei atradimų veikla (daržovių ir kitų augalų sodinimas, sėjimas, auginimas, derliaus
nuėmimas (koks kiekis išaugo, kas išaugo didžiausias, sunkiausias), dirvožemio stebėjimas,
smulkiosios gyvūnijos stebėjimas (kas atskrenda, kas atropoja, kas griaužia salotą, kopūstą ir
t.t.).

3

Vaikai stebėjimus atlieka su padidinamaisiais stiklais, stebėjimų indeliais, matuoja su
liniuotėmis, juostelėmis, sveria su svarstyklėmis.

4

Šioje erdvėje eksperimentai atliekami nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens.

5

Įstaigos teritorijoje auga daug medžių, norėtume įkurti lauko tyrinėjimo laboratoriją, kurioje
rudenį vaikai galėtų stebėti, lyginti, matuoti, sverti, piešti su į stebėjimo laboratoriją surinktais
medžių lapais, jų vaisiais, šakelėmis ir t.t.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GILIUKAS“
EŽIUKŲ LABORATORIJA
Poreikis tyrinėjimų - eksperimentų erdvei atsirado, pradėjus dalyvauti tarptautinės
programos eTwinning projekte „Mažieji mokslininkai tyrinėja Žemę” . Vėliau projektas išaugo į
tarptautinį ERASMUS+ projektą „Mažieji mokslinkai aplink Europą”, kurio veiklose vaikai iš 6
šalių (Prancūzijos, Portugalijos, Turkijos, Estijos, Rumunijos ir Lietuvos) tyrinėjo 4 stichijas: orą,
vandenį, ugnį ir Žemę. Vaikų sukaupta patirtis, pamąstymai, atradimai ir pan. įprasminti projekto
gerosios patirties 4 knygelėse.

Mūsų grupės tyrinėjimų kampelis yra pusiau mobilus, nes įvairias menzūrėles, pipetes,
indelius ir pan. galime išsinešti/išsivežti į lauką pagal vaikų poreikį. Na, o eksperimentuoti vaikams
labai patinka. Ypač, kuomet užsidedi apsaugines vienkartines pirštines, „užsikabini” ant nosies
mokslininko apsauginius akinius ir tarsi įsijauti į vaidmenį. Sudėtingesnius eksperimentus vaikams
pradžioje parodo pedagogas, vėliau vaikai bando juos išbandyti savarankiškai. Stengiamės, kad bent
kartą per savaitę vaikai galėtų kažką išsiaiškinti, išrasti arba atrasti. Na, o mūsų mažoje „Ežiukų”
laboratorijoje, pirmiausia dėmesį patraukia
,,laboratorinis ežiukas”, magiškai užsiauginantis
spygliukus menzūrėlėje vos palietus magnetu. Taip pat, daug teigiamų emocijų palieka eksperimentas
„užaugantys zefyrai” ir ,,apelsininė žvakė”, kuri dega kaip tikra.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „GIRINUKAS”
Kauno lopšelis-darželis "Girinukas", "Skruzdėliukų" gr. ,auklėtoja Kristina Kazlauskienė.
Tyrinėjimų erdvė įrengta grupėje - Mobili „Mažųjų atradėjų laboratorija“. Ji yra labai patogi vaikams,
nes gali persikelti iš vienos vietos į kitą, neužimanti daug vietos, skirta tyrinėti grupėje, 20 vaikų.
Vaikus skatina veikti įvairių priemonių ir prietaisų gausa. Vaikams labai patinka žiūronai,
mikroskopas, įvairių dydžių, talpų indai ir kt. Svajojame įsirengti panašią erdvę tyrinėjimui grupės
aikštelėje „Lauko laboratorija“, kuri būtu patogi, įvairi ir skatinanti vaikus eksperimentuoti.
Kauno lopšelis-darželis "Girinukas", "Skruzdėliukų" gr. ,auklėtoja Kristina Kazlauskienė.
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KAUNO RAJ. GARLIAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“
GARLIAVOS L/D „EGLUTĖ“ „VOVERIUKŲ“ GRUPĖ
1. Tyrinėjimui skirta erdvė yra įrengta grupėje, tyrinėjimo kampelyje.
2. Labiausiai vaikus skatina veikti įvairios priemonės, vaikai gali patys paliesti, atidžiai
pažiūrėti, pauostyti sudėtas priemones, jomis naudotis.
3.
Labiausiai pasitvirtino matavimo indeliai ir įvairios tyrinėjimo medžiagos (sėklos,
prieskonių milteliai, pjuvenos).
4.
Eksperimentus stengiamės atlikti kartą per savaitę.
5.
Norėtume išbandyti kuo įvairesnes, kad vaikai galėtų kuo daugiau visko išmėginti savo
rankytėmis, patys.
Garliavos l/d "Eglutė", "Voveriukų" grupė
Mokytoja Donata Baltrūnaitė
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiogelis“
Aukėtoja, Jurgita Balčiūnaitė- Čėsnienė
9.1 Netradicinius tyrinėjimus dažniausiai atliekame grupėje.
9.2. Naujas tyrinėjimas, naujos medžiagos, laisvė veikti.
9.3. Pasitvirtina tai kas leidžiama veikti savarankiškai, nebijant suklysti, stebėti medžiagų keitimąsi,
jų panaudojimą.
9.4.Patirtinis ugdymas beveik kiekvieną dieną.
9.5. Vasarą pietų miego miegoti lauke palapinėje, hamake...
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KAUNO RAJ. GARLIAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“
Darželio "miško" erdvė yra įsikūrusi darželio kieme, medžių bei žalumos apsuptyje.
Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Tikriausiai kaip ir visur, ugdytinius veikti labiausiai skatina juos supanti medžių bei kitos
augmenijos aplinka, noras pažinti bei atrasti.
Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse?
Darželio "Miško" edvėje yra pačių darbuotojų sukurta knyga su įvairių medžių aprašais, bei
vaizdais. Ugdytiniai noriai patys varto knygą, vėliau visoje "Miško" erdvėje ieško knygoje matomų
medžių, jų lapų, sėklų. Vėliau iš jų kuria savo aplinkos pažinimo knygeles, paveikslus, mandalas.
Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Kiekvieną rudenį, pavasarį ir vasarą miško erdvėje stebime besikeičiančią gamtą, jos spalvas,
atliekame įvairius stebėjimus, tyrinėjimus, aiškinamės kas ir kodėl vyksta. Žiemą linksmai
slidinėjame nuo miško erdvėje esančių kalnelių.
Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Būtų išties įdomu išbandyti cheminiams eksperimentams skirtas erdves su įvairiomis vaikams
nekenksmingomis medžiagomis bei kitu inventoriumi.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Agnė Sokolova.
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KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLA
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, priešmokyklinio ugdymo klasė priešmokyklinio ugdymo
mokytoja - metodidininkė Lina Galinienė
Mokykloje yra įkurta atskira laboratorijos tyrinėjimų klasė.
Šioje erdvėje vaikučius labiausiai skatina veikti puikios priemonės, bei puiki „mokslininko“
apranga.
Labiausiai iš priemonių pasitvirtino įvairios kolbos bei tyrimo metu užsidėti „profesoriaus“ akiniai.
Šioje erdvėje stengiamės kartą savaitėje atlikti kokį įdomų bandymą:
Pvz.: „Lengvas ir sunkus“, „Skęsta ir plaukia“, „Spalvų maišymas“, „Lipnus molis - molio klijai“
(pridedame šio bandymo nuotraukas).
Greitu laiku žiūrėsime sferinį kiną apie mokslininką A. Einšteiną. Tokį tikrą mokslininką vaikai
labai svajoja sutikti realybėje ir su juo atlikti bandymus.
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KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA
Auklėtoja, Giedrė Čėsnienė
Mūsų mokykloje pradinukams (ir ikimokyklinukams) tyrinėjimų laboratorija yra įrenginėjama, todėl
nuotraukas parinkau iš erdvių esančių lauke, nors nemažai bandymų (tyrinėjimų) atliekame grupėje.
Pirmoje nuotraukoje "vaikų daržovių darželis" yra įrengtas vidiniame mokyklos kiemelyje, o antroje
- medis auga po mūsų grupės langu ir gana dažnai tampa grupės vaikų tyrinėjimų objektu. "Darželyje"
vaikai prižiūri savo persodintus augalus, kuriuos patys išaugino nuo sėklos ant grupės palangės. Čia
reikalingi laistytuvai, žemės purenimo įranga. (Laistytuvus naudojame vaikiškus, o kauptukas labiau
patinka "tikras", o ne žaislinis). Čia vyksta augalų stebėjimas įvairiose stadijose (jų rūšių būna iki
10), mokomasi juos pažinti, prižiūrėti bei pratinamasi jausti atskomybę už augalą, kuris be vaikų
rankų neišgyventų. Medis po langu (ąžuolas) vaikų stebimas įvairiais metų laikais, skirtingu oru, po
juo gyvena katinas (kuris kartais į jį įlipa), atskrenda paukščių (balandžiai, zylės, varnos, kuosos).
Dažniausiai ant jo kamieno piešiame teminius paveikslus (ant plėvelės), darome žievės antspaudus,
renkame gamtinę medžiagą, šalia jo dėliojame mandalas, puošiame jį patį margučiais ar pievelę šalia
jo vaikų pagamintomis gėlėmis iš buitinių atliekų bei tirinėjame, kokie vabzdžiai, vabalai žolėje po
ąžuolu gyvena. Eksperimentavimams ši erdvė yra labai patogi, todėl pagal temą kiekvieną savaitę
(arba kas antrą) ką nors čia nuveikiame su vaikais pasivaikščiojimų lauke metu.
Greitu metu bus galima apsilankyti ir mokyklos laboratorijoje, skirtoje pradinukams (ir
ikimokyklinukams). Laukiame to, nes tai naujos galimybės įtvirtinti žinias, patikrinant teoriją
praktikoje bei išbandyti naujus dalykus. Tikimės, kad tai dar labiau skatins ugdytinius tyrinėti ir
atrasti tai, kas dar nepažinta.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS GILIUKAS
Darželis „Giliukas“ turi tyrinėjimų erdves lauke ir grupėse.
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai turi stebėjimų ir tyrinėjimų lentą lauke. Jie
fiksuoja, tyrinėja, lygina, atranda, atpažįsta supančią aplinką. Kiekvieną metų laiką surandame ką
tyrinėti: renkame įdomias gamtines medžiagas, rūšiuojame, dedame į dėžutes, šaldome, kuriame
mozaikas ir t.t.
Dar turime grupėje skirtą vietą bandymams, eksperimentams, tyrinėjimams. Šviesos stalas - tarsi
kūrybinė laboratorija. Čia vaikai kupini veiklumo, fantazijos, smalsumo. Vaikai stebi, žaidžia,
imituoja, piešia, rašo, atranda naujų netikėtų dalykų. Ir visa tai Reggio Emilia aplinkoje sukuria
vientisumą, jaukumą, šilumą ir įkvėpimą.
Tyrinėjimas - tai laisvo pobūdžio veikla, kuri gali nuvesti vaiką į neatrastą pasaulį. Kiekvieną metų
laiką mes surandame ką tyrinėti. Atliekant bandymus, eksperimentus, suteikia vaikams ypatingą
naudą sėkmingam vaiko ugdymuisi. Išmoksta laikytis metodinių rekomendacijų, pažinimo, socialinių
sveikatos stiprinimo bei meninių įgūdžių (lavina smulkiąją motoriką, išmoksta būti saugus,
informacijos ieškojimą, savarankiškumą, mąstymą, kelia kritinius klausimus, bendravimą ir
bendradarbiavimą kartu, savęs įsivertinimą).
Eksperimentus, bandymus, tyrinėjimus atliekame 1 kartą savaitėje.
Ugdant pažintinius procesus ypač pasitarnauja padidinimo
svarstyklės ir t.t.

stiklas, mikroskopai, mėgintuvėliai,

Kadangi mes esame labai žingeidūs, ieškome naujų edukacinių veiklų už darželio ribų.
Kauno miesto lopšelis-darželis "Giliukas"
Priešmokyklinio ugdymo grupės "Smalsučiai"
Mokytoja Aušra Šlemo
Mokytojos padėjėja Aušra Adomaitienė
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“
Šiaulių lopšelis - darželis „Žiogelis“
Mažasis mokslininkas" tyrinėjo meno galimybes. Šį kartą darbus vykdė prausykloje
9.2. Naujos dailės priemonės.
9.3.Putos, valgoma žele, maistiniai dažai, vanduo.
9.4.Gana dažnai, 2 kartus per mėnesį tai tikrai.
9.5. Dar netyrinėjome ežero, upės vandens užterštu.
Auklėtoja - metodininkė, Rūta Krivickienė.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „DAIGELIS“
Kauno l/d "Daigelis" pedagogės Sonata Navickė ir Alma Tarcijonienė.
„Lauko pieva ir šiltnamis“
9.1. Kur yra parengta tyrinėjimui skirta erdvė?
Mūsų erdvė yra mūsų „Meškučių“ grupės lauko aikštelėje
9.2. Kas labiausia šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Vaikai, su pedagogais ar su tėveliais, kasdien gali stebėti, džiaugtis, lyginti, matuoti, prižiūrėti,
pasitelkiant savo visus jutiminius pojūčius, reikiamas priemones. Joje gali laisvai judėti.
9.3. Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šioje erdvėje?
Laistytuvas bei padidinimo stiklas, matavimo priemonės (liniuotė. pagaliukai), kastuvėliai, kibiriukai.
Su laistytuvu vaikai kasdien noriai laistydavo lauko pievos augalus bei šiltnamyje augančias
daržoves. Su padidinimo stiklu galėjo stebėti pievoje augančius augalus bei juose pasislėpusius
vabaliukus.
9.4. Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Pagal poreikį, kasdien.
9.5. Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Kadangi lauko aikštelėje yra vandens ir smėlio erdvė, norėtume jas papildyti naujomis savo
pasigamintomis priemonėmis, kaip „Vandens buteliukų krokliai“ .
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „COLIUKĖ“
"Smalsieji gamtininkai" Šiaulių Botanikos sode.
Naudodamiesi paveikslėliais ir nuotraukomis, vaikai ieškos ir rinks gamtinę medžiagą, svers,
palygins, dėlios nuo sunkiausio iki lengviausio. Naudodamiesi užrašais ir paveikslėliais, stebės ir
užfiksuos rastus gamtos objektus stebėtojo užrašų protokole; naudodamiesi nuorodomis ,ieškos
gamtoje geometrinių figūrų ir jas nupieš, skaičiuos, darys išvadas ir kt.
1. Kur yra įrengta Jūsų tyrinėjimui skirta erdvė? Šiaulių Botanikos sode.
2. Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti? Erdvė, augalų įvairovė.
3. Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse? Padidinamieji stiklai, svarstyklės
4. Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje? Kasmet organizuojame eksursiją į Botanikos
sodą, pernai vyko Šiaulių lopšelio-darželio "Coliukė" bendruomenės Mokslo metų užbaigimo šventė.
Šiaulių Botanikos sodas-mūsų įtaigos socialinis partneris.
5. Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti? Laboratorijoje -eksperimentus.
PU pedagogės, Asta Želionienė, Ligita Šapienė.
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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS
Vaikų tyrinėjimui įrengta erdvė yra ne tik grupėje, bet ir žaidimų aikštelėje esančiame mediniame
lauko namelyje. Grupėje vaikus veikti skatina patraukliai įrengta aplinka - šviesos stalas, kuris
paryškina tyrinėjamo daikto vaizdą, kūrinio detales ir leidžia individualiai ar grupelėmis tyrinėti
pačius įvairiausius daiktus. Veikti lauke labiausiai skatina aplinkui supanti gamta. Vaikams ant
šviesos stalo labai patinka veikti su smėliu, rentgeno nuotraukomis, aliejumi į kurį pilamas spalvot as
vanduo. Lauke visais metais laikais labiausiai mėgstama tyrinėti gamtinę medžiagą arba atlikti
įvairius eksperimentus su vandeniu. Vaikai yra labai smalsūs, žingeidūs, tad šiose erdvėse
eksperimentus, tyrinėjimus atliekame beveik kasdien. Norėtume tyrinėti, eksperimentuoti
edukacinėse išvykose.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“
Kauno l/d „Vaivorykštė“, mokytoja metodininkė Audronė Rekašienė.
1. Tyrinėjimo erdvė įrengta įstaigos kieme (esant tinkamoms oro sąlygoms, šiltuoju metų
laiku).
2. Vaikus labiausiai skatina veikti įdomios, patrauklios, netradicinės, skatinančios mąstyti,
veikti ir kurti priemonės.
3. Įvairus antrinių žaliavų panaudojimas, gamtinė medžiaga, kt.
4. Šioje erdvėje eksperimentai atliekami šiltuoju metų laiku. Pagal vaikų pageidavimus,
esant palankioms oro sąlygoms 2-3 kartus per savaitę.
5. Esame išbandę įvairias tyrinėjimų erdves: kiemas (šiltnamis, įvairus lauko priemonių
panaudojimas eksperimentams, tyrinėjimams), grupėje esančios erdvės: prausykla,
ramaus poilsio erdvės „Linksmieji užtrauktukai“, ,,Užrišk, užsek, užtrauk“, kt).

46

47

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“
Tyrinėjimui skirta erdvė yra įkurta Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre.
Labiausiai šioje erdvėje vaikus skatino veikti pati aplinka,
prieinamų priemonių gausa (
padidinamieji stiklai, mikroskopai bei tyrimui ir eksperimentams priemonių įvairovė).
Labiausiai pasitvirtino mikroskopai ( gėlės žiedo, paparčio lapo, katės plauko stebėjimas).
Mikroskopo pagalba vaikai artimiau susipažino su supančiu pasauliu, atrado tai, ko paprasta akimi
negalima pamatyti. Vaikai žavėjosi savo atradimais. Taip pat vaikai buvo supažindinti su mikroskopu,
pridėtu prie išmaniojo telefono.
Šioje erdvėje atlikome pirmą kartą, o savo grupėje turime susikūrę eksperimentavimui skirtą erdvę.
Norėtume daryti eksperimentus su augalų mandalomis.
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KAUNO RAJ. GARLIAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“
Kauno raj. Garliavos l./d " Eglutė"
Violeta Balčiūnaitienė, vyr.auklėtoja ir Jolanta Kėrienė, auklėtoja.
1. Dalyviai sukuria erdvės aprašą naudojantis pateiktu klausimynu:
1.1. Kur yra įrengta Jūsų tyrinėjimui skirta erdvė?
Darželio laiko erdvėje.
1.2. Kas labiausiai šioje erdvėje skatina vaikus veikti?
Vaikai noriai tyrinėja aplinką,vaikus veikti skatina smalsumas.
1.3. Kokios priemonės labiausiai pasitvirtino šiose erdvėse?
Padidinimo stiklai.
1.4. Kaip dažnai atliekate eksperimentus šioje erdvėje?
Kartą per dvi savaites.

JM

1.5. Kokias dar tyrinėjimų erdves norėtumėte išbandyti?
Visas, kurios skirtos vaikų tyrinėjimams.
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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „KLAUSUTIS“
VABALIUKŲ NAMELIS
Vabaliukų namelis yra įrengtas darželio kiemo aplinkoje.
Vaikus labiausiai domina vabaliukų gyvenimo stebėjimas, skatina diskutuoti, skaičiuoti, analizuoti,
eksperimentuoti.
Šioje erdvėje labai pasitvirtino medžio kelmukai, ant kurių vaikai gali atsisėdę ilgai stebėti
vabaliukus.
Vabaliukų namelio erdvėje lankomės kiekvieną dieną, darome eksperimentus, stebėjimus.
Norėčiau su vaikais bandyti vandens tyrinėjimo erdves.
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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PILAITUKAS“

„LINKSMOJI TYRINĖJIMŲ IR ATRADIMŲ LABORATORIJA“

Tyrinėjimų erdvė įrengta šalia grupės esančioje erdvėje. Ši erdvė yra pritaikyta tyrinėjimams,
aplinka tyrinėjimų erdvėje yra kūrybiška, inovatyvi bei pasižymi

didele

priemonių gausa bei

įvairove. Tyrinėjimų erdvė yra suprojektuota taip, kad joje vaikai galėtų kūrybiškai ir laisvai veikti,
atlikti įvairius bandymus kartu su visa grupe, mažomis grupelėmis bei individualiai tyrinėti bei atlikti
įvairius stebėjimus vieni.
Tyrinėjimų erdvėje gausu įvairių priemonių, tačiau labiausiai pasitvirtinusios ir dažniausiai
naudojamos veiklose yra šios: tyrinėjimo indai, kurių dėka atliekami įvairūs eksperimentai ir
tyrinėjimai, mikroskopai, eksperimentiniai šiltnamiai, spalvų maišymo rinkiniai, vabalų stebėjimo
prietaisai, svarstyklės, daugiafunkciniai magnetų rinkiniai, žiūronai bei plastikinės pipetės. Šios
priemonės mūsų laboratorijoje naudojamos dažniausiai.
Tyrinėjimų erdvėje eksperimentus atliekame kiekvieną savaitę atsižvelgdami į iškeltus tikslus,
uždavinius bei individualius vaikų poreikius bei pasiūlymus.
Labai norėtųsi kitąmet savo tyrinėjimų erdvę praplėsti į kiemo erdvę. Planuojame įsirengti
mobiliąsias lysves, kurių dėka vaikai ugdytų(si) savo patirtinius gebėjimus, turėtų galimybę stebėti
bei susipažinti su augalo augimo procesu (nuo sėklos iki produkto lėkštėje). Dar vienas iš labai
trokštamų projektų įsigyti vabzdžių stebėjimo namelį, kurio dėka vaikai artimiau susipažintų su
vabalų gyvenimo ypatumais, ugdytų(si) meilės ir atjautos gamtai gebėjimus.
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