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Situacijos analizė 

    Darželio lauko aplinkoje trūksta 
,,žaliųjų” erdvių vaikų judėjimui, 
poilsiui, atsipalaidavimui, pusiau 
uždarų erdvių atsiribojimui, 
pabuvimui vienam, bendravimui su 
vienu ar keliais draugais, žaidimams 
mažomis grupelėmis. 



 
 

Projekto tikslas – įrengti lauko aplinkoje 
žaliąsias erdves vaikų sveikatingumui 

stiprinti ir stebėti vaikų gebėjimų ugdymąsi. 
 

Uždaviniai: 

• sukurti žaliųjų erdvių 
vaikų fizinei, emocinei ir 
socialinei sveikatai 
stiprinti; 
 

• surinkti vaikų siūlomas 
idėjas veiklai naujose 
erdvėse ir pagal galimybes 
jas įgyvendinti; 

• atlikti vaikų veiklos 
analizę ir atskleisti 
vaikų pasiekimus. 



Įgyvendintos vaikų idėjos 



Veiklos žaliojoje pavėsinėje 

• Žaliojoje pavėsinėje vaikai 
relaksavo ir stiprino emocinę 
sveikatą: stebėjo, lietė spalvotas 
juosteles, diskus, klausė varpelių 
skambėjimo, pasislėpė nuo saulės ir 
susikūrė atsipalaidavimo erdvę, 
vartė knygeles, spalvino  
paveikslėlius. 
• Pakabintuose diskuose susipažino 
su skaitmenimis, figūromis, 
raidėmis.  
• Erdvę išnaudojo kūrybiniams 
žaidimams. 

 
•Namelį žaisti – sukurti namą ir ten miegoti 
(Lėja). 
• Kažką tyrinėti, gaminti (Ugnė). 

 



Veiklos saulėgrąžų giraitėje 

• Kuriant ir veikiant saulėgrąžų giraitėje 
stiprėjo vaikų fizinė sveikata: 
purenant žemę, sėjant sėklas, lukštenant 
saulėgrąžas lavėjo vaikų piršteliai. 
• Statant apsauginę tvorelę, rišant 
saulėgrąžas, laistant, skinant, raunant 
lavėjo viso kūno judesiai. 
• Žaidžiant slėpynių, gaudynių, gaudant 
vabzdžius vaikai lavino vikrumą, ištvermę, 
orientaciją. 
• Vaikai stebėjo augimą nuo sėklos iki 
sėklos: sėjo, laistė, saugojo, matavo 
aukštį, lygino, lukšteno ir ragavo, dalyvavo 
fotosesijoje. 

• Saulėgrąžas galima valgyti kai užaugs, jas mylėti ir žiūrėti kaip bitės skrenda ir daryti, kad 
būtų gražios (Emilija). 
• Žaisti slėpynes - skaičiuoti ir rasti vaiką (Aronas). 
• Nusifotografuoti prie papuošto namelio (Motiejus). 
 
 
  



Veiklos karklų namelyje 

• Nusifotografuoti prie 
papuošto namelio (Aronas). 

• Atsinešti valgyti čia (Gabija). 
• Atsinešti atsisėsti kėdutes ir 

staliuką (Anetė). 

 
 • Aplinkos ruošimas renginiui: veikėme kartu 

su rudeniniais lapais, lemputėmis puošdami, 
gražindami karklų namelį, džiaugėmės 
puikiu rezultatu (socialinė sveikata). 

• ,,Sveikuolių puota“. Praktikavome sveiką 
mitybą: draugams pristatėme šeimose  
paruoštus sveikuoliškus patiekalus, 
skanavome ir supratome, kad naudingi ir 
sveiki produktai yra labai skanūs (sveika 
mityba). 
 



Gerų emocijų studija 

• Stiprinome emocinę sveikatą kurdami emocijas, jas reikšdami ir  
pavadindami. 

• Socialinius gebėjimus stiprinome tardamiesi, apkalbėdami su draugais 
susikurtas nuotaikas. 

• Linksmintis visiems vaikams (Smiltė) 
• Čia būtų namas geras (Dominykas) 
• Pakalbėti su drauge (Morta) 
• Galima dairytis viduj (Smiltė) 

 
 
 



Projekto išvados 

• Sukurtos keturios erdvės: Saulėgrąžų ratas, Žalioji pavėsinė, 
Vijoklių pavėsinė, Arkos gyvatvorėse. Atnaujinta Karklų 
pavėsinė.  

• Įsigytos mobilios priemonės: pintas vigvamas, pakabinamas 
krėslas, hamakas.  

• Naujose erdvėse atsirado naujos galimybės ugdytis vaikų 
sveikatingumo socialiniams – emociniams, fiziniams – 

sveikos gyvensenos gebėjimams. 

• Įgyvendintos idėjos, plėtotos veiklos leido vaikams jaustis 
svarbiais, aktyviais kūrėjais. Vaikai buvo aktyvūs teikdami 
pasiūlymus, kurdami erdves, žaisdami ir veikdami jose. 



Projekto perspektyva 

• Ieškoti galimybių 
įrengti žaliąjį tunelį. 

• Įrengti lauko 
bibliotekėlę. 

• Pakabinti pintus 
krėslus terasose. 
 


