
STEAM VEIKLA ,,GAMTOS DOVANOS IR ATRADIMAI,, 

TIKSLAS: Pažinti aplinkoje esančius reiškinius, išmokyti vaikus panaudoti gamtos dovanas 

ugdomojoje veikloje, patirti pažinimo džiaugsmą, atradimais dalintis su kitais. 

UŽDAVINIAI: - Pažins bei supras  gamtos pasaulį, džiaugsis gamta ir jos dovanomis, 

- Bandys sužinoti, ką nors naujo, išmoks teisingai pavadinti vardais, 

- Pieš, aplikuos, lipdys, modeliuos, lygins, kurs, tobulins kūrybiškumą, vaizduotę, 

dėmesingumą, 

- Lavins tyrinėjimų metu vaikų regimąjį suvokimą, smulkiąją motoriką, susidomės eksperimentais, 

- Ugdysis pasitikėjimą savimi, norą veikti ir gebėjimą,  ko nors sužinoti bei išmokti. 

S – MOKSLAS 

Kokias gamtos dovanas radome?  

Kaip gimsta lapų pėdsakai? 

Spalvos, formos. Kas man 

patinka? Prisirinkome spalvotų, 

įvairių rudenių lapų .Radome ir 

kitokių gamtos gėrybių, tai 

kaštonų, gilių,  lazdyno riešutų 

mažų, vadinamų Rojaus 

obuoliukų, šermukšnių uogų. 

Pasiėmę balto popieriaus lapą, 

spalvotas kreideles ir po rudeninį 

lapą, ieškojome lapo pėdsakų.  

       

T – TECHNOLOGIJA 

Sausas – šlapias. Ar skęsta? Kas 

plūduriuoja? Lengvas – sunkus. 

Kas gi slypi viduje? Išsiaiškinti 

padėjo šviesos stalas. Merkėme 

skirtingų medžių lapus į vandenį, 

stebėjome, ar lapai skęsta, ne jie 

neskendo, o plūduriavo viršuje. O 

įdėjus į vandenį kaštoną, mažą 

obuoliuką, gilę ir riešutą, 

paskendo tik kaštonas, o kiti 

plūduriavo virš vandens. 

 

 

 
 
 

E – INŽINERIJA 

Didelis – mažas. Plonas – 

storas. Trumpas – ilgas. Ar 

skiriasi? Kokios savybės 

būdingos? Kuriame, 

modeliuojame, lyginame. 
 

 

 

 

 

 



A – MENAI 

Spalviname dažais,  aplikuojame 

spalvoto popieriaus skiautelėmis,  

lipdome iš plastilino. 

 

 

      
 

M – MATEMATIKA 

Daug, mažai, vienas, du, 

skaičiuoju. Kiek telpa  į pintinėlę 

rudens dovanėlių, o kiek  į 

dubenėlį lapų? 

   

 

 

IŠVADOS, REFLEKSIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steam veiklos vaikams padėjo pažinti, suprasti gamtą, 

džiaugtis jos dovanomis, sužinoti, vis kažką naujo. Vaikai 

mokėsi atpažinti, pavadinti teisingai, atskirti gamtos 

gėrybes, noriai jas rinko,  apžiūrinėjo, tyrinėjo, atliko 

eksperimentus, aiškinosi, kodėl vieni skęsta, kiti 

plūduriuoja, kas mažas, lengvas, kas didelis, sunkus, kiek 

telpa, kokių spalvų, ką galima sukurti, modeliuoti, kaip 

galima lyginti, grupuoti, Visos veiklos vaikus skatino 

diskutuoti, spręsti iškilusias problemas, ieškoti, suprasti, 

atrasti, kažką naujo, kaupti asmeninę patirtį. Vaikams 

patyrė džiugias emocijas, smalsumą, aktyvų judėjimą, 

išbandė įvairias veiklas,  sulaukė naujų rezultatų ir  

atradimų.  

 


