
Respublikinio  projekto 
 “Trispalviai eksperimentai” 

metodinė priemonė 

Sudarė ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja Simona Šatkuvienė 



Eksperimentas (lot. experimentum 'bandymas')[– tiriamo 
reiškinio stebėjimas siekiant atrasti nežinomų savybių, nustatyti dėsnius 

bei patvirtinti ar paneigti hipotezes.  Eksperimento metu dažniausiai 
stebima, kaip kintančios sąlygos (dažniausiai tik viena) daro įtaką 

reiškinio eigai ar stebimam rezultatui.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steb%C4%97jimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steb%C4%97jimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Steb%C4%97jimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hipotez%C4%97


Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Baltos popierinės servetėlės; 

 2 vnt.  indelių; 
 Vanduo; 
 Dažai. 

Eiga: 
Servetėlės du šonai nudažomi 

trimis spalvomis (geltona, 
žalia, raudona), servetėlės 

vidurys lieka baltas. Į 
indelius pripilama vandens 

ir pamerkiami abu servetėlės 
šonai. Spalvos pradeda ,,lipti" 
į viršų ir susilieja. Pamatome 

trispalvę servetėlę - vėliavą. 
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

 Joniškėlio skyrius 

„Debesėlių“ grupė, 3-5 m. amžiaus grupė 

Mokytoja Asta Stanislovaitienė 



Šilutės l/d ,,Pušelė“ 

 ,,Smalsučių" grupė 3-4 metai 

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Vaivadienė 

Darželis - lopšelis,, Gabijėlė “ 

 pedagogės L. Grigienė, V. Marcinkevičienė 

 5-6 m. vaikų darbeliai 

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

Pedagogė: Indrė Banišauskienė 

Raudondvario l/d ,,Vyturėlis", 

,,Skruzdėliukų" gr. (3 m.). 

Mokytoja- Virginija Jotautienė 

mokytojos padėjėja- Gintarė Rimkienė 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos  

Adutiškio skyriaus 

 "Peliukų " grupės vaikučių (2-6 m.)  

 mokytoja Svetlanos Menčinskienės  



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Maistinių dažų arba guašo; 
 Vienkartinių servetėlių; 

Stiklinių; 
Vandens. 

Eiga: 
Stiklinėse sumaišome dažus 

su vandeniu. Iš servetėlių 
suformuojame juosteles. 

Vieną juostelės galą 
merkiame į vieną stiklinę, 

kitą- į kitą. Stebime kaip 
keliauja ir maišosi spalvos.  

Klaipėdos l/d ,,Berželis“ 

 4-5 metų ,,Strakaliukų" gr. 

Amanda ir Urtė 

Mokytoja Mlda Liutikienė 



Vilkaviškio vaikų lopšelis darželis "Pasaka" 

Dailės būrelio ugdytiniai amžius 4-6 m. 

Mokytoja Neringa Mikulytė 

Rudaminos vaikų l/d "Ąžuoliukas" 

1gr.vaikai (3-4metų) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Snežana Bruzgienė 

 

 Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija 

Mokytoja Gražina Veikšnia 

Priešmokyklinio ugdymo gr. ,, Ob” 

( 5-6 m.) 

Mažeikių lopšelis - darželis ,,Eglutė'' 

5B grupės 5-6 m. ugdytiniai. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

 Dalia Perminienė, Sandra Kneitienė 



Klaipėdos Lopšelis-darželis "Berželis" 

Mokytoja Aida Viršilienė 

Lopšelio grupė "Spindulėliai" 
Panevėžio lopšelis - darželis "Draugystė" 

"Ančiukų" ankstyvojo amžiaus grupė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Goda Gudzinevičienė 

Alytaus lopšelis - darželis "Nykštukas". 

"Bitučių" gr. ugdytiniai (4 - 5 m.). 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Ščerbetkienė 

Šiaulių lopšelis-darželis,, Eglutė " 

,, Pelėdžiukų "gr. 5m. ugdytiniai 

mokytoja Sandra Urbelienė 



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Popierinio rankšluosčio ; 

Vandens; 
Trispalvių spalviklių. 

 

Eiga: 
Popieriuje piešiame Lietuvos 

vėliavą ar kitą piešinėlį.  
Vėliavą galime sudėti ir iš 

krepinio poieriaus. Popierių 
su piešiniu dedame į vandenį. 
Vandenį  galime ir lašinti ant 
piešinio. Stebime kaip  liejasi  

ir maišosi piešinio  spalvos.  
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 

,,Pelėdžiukų" gr. 4-5 metai 

Mokytojos Raimonda Valiuvienė ir 

 Rasa Jazdauskienė 



Šiaulių lopšelis-darželis "Kregždutė" 

"Šarkiukų" gr. 

Mokytoja Gabija Bušininkienė 

Kėdainių lopšelis-darželis "Vaikystė" 

"Smalsučių" gr. vaikai 

Mokytoja Sandra Paulauskienė 
Kauno l/d. "Židinėlis“ 

" Voveriukų" gr. 6 m.  

Mokytojos Sigutė Sušinskienė ir  

Meilutė Ramanauskienė 

Jonavos vaikų lopšelis - darželis ,,Dobilas” 

,,Nykštukų” gr. (4-6 m.) 

Mokytoja Stanislava Miliauskienė 

Vilniaus miesto darželis "Aukštyn kojom„ 

"Žodžių tako grupė" 3-4,5m. vaikai.  

Mokytojos Justina Norkūnienė ir 

 Daiva Banuškevičienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" 

"Voriukų" grupė, 6 m. 

Mokytoja Gintarė Mikutaitė-Bogdan 



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Popierinio rankšluosčio; 
Spalvinimo priemonių; 

Vandens; 
Indo vandeniui; 

Piepečių (nebūtina). 

Eiga: 
Popieriaus vieną pusę 

nuspalviname skirtingomis 
spalvomis arba Lietuvos 

vėliavą. Lenkiame popieriuas 
baltą dalį ant viršaus. Viską 

dedame į vandenį arba 
vandenį lašiname pipete ir 

stebime kaip viskas  ryškėja. 

Panevėžio L/D "Diemedis". 

IU mokytoja Raminta Užusienienė. 

7 grupės ugdytiniai, 4 m. 



Kauno miestoTirkiliškių lopšelis darželis  

"Dobiliukų" grupė, 2 metų vaikai. 

Mokytojos: Asta Dabašinskienė, Asta 

Venckūnienė. 

 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Nykštukas '‘ 

 ,, Viščiukų" grupės ugdytiniai (1,8-3 m.)  

mokytoja Giedrė Šaučiūnienė 

Kauno 

 Bernardo Brazdžionio mokykla. 

 4 m. Paula Petrylaitė. 

 Mokyt.Gintarė Petrylienė  

Grigiškių l/d „Lokiuko giraitė“ 

PUG„Peliukai“, 5-6 m. 

Mokytojos: Rima Kurbakovienė ir  

Aldona Vaitkevičiūtė 

 

Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis 

"Kodėlčiukų"gr.(3-4m.) 

Mokytoja Ala Balabkina 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis" 

”Snieguolių‘‘ grupės vaikai 5-6 m. 

Pedagogai Lijana Račkienė 



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Popierinio rankšluosčio ; 

Vandens; 
Spalviklių. 

 

Eiga: 
Popierių perlenkiame per pus. 

Vienoje pusėje priešiame 
nespalvotą piešinuką, kitoje tą 

patį piešinį nuspalviname. 
Perlenktą popierių dedame į 

vandenį. Nespalvotame 
piešinyje išryškėja spalvos. 

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

priešmokyklinio ugdymo „spalviukų“ grupė(6-7 m.) 

pedagogės gIedrė Totoraitienė, Dovilė Zdanavičiūtė 



Panevėžio lopšelis-darželis ,,Draugystė" 

PU ,,Peliukų" gr. 

Mokytojos Eglė Adomaitienė ir Snieguolė Rubienė 

Vilniaus L/D "Pilaitukas". 

PU pedagogė Irma Pavliukevičienė 

5 grupės ugdytiniai, 6-7m. 



Eksperimentai su popieriumi 
Reikia: 

 Popierinių servetėlių; 
 Rašiklio; 
 Pipečių; 

 Trispalvio vandens. 
 

Eiga: 
Ant rašiklio susukame 

popierines servetėles. Jas 
nuimant spaudžiame ir taip 
suformuojame kirmelaites. 
Trispalvį vandenį lašiname 

pipetėmis ir stebime kaip juda 
ir spalvinasi kirmelaitės. 

Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 

,,Gandriukas'' 

Vyresnioji vaikų grupė 4-5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė 

Slomskaitė 
 Kauno l/d ,,Kodėlčiukas" 

,,Peliukų' gr.  

Mokytoja S. Žitinevičienė 



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Popierinio rankšluosčio; 

 Indo  su kraštais; 
 Vandens; 

 3 spalvų spalviklių. 

Eiga: 
Iš popierinio rankšluosčio 

iškerpame norimas formas. 
Jų kraštelius nudažome 

trispalviais spalvikliais. Ant 
indo su vandeniu kraštų 

išdeliojame  iškarpytą 
popierinį rankšluostį. 
Šiektiek panardiname 

kraštelius į vandenį. Stebime 
kaip popieriuje liejasi 

spalvos. Gali nusidažyti ir 
vanduo. 

 

Joniškio vaikų darželis" Vyturėlis" 

"Drugelių" gr. ugdytiniai ( 3-4 metai) 

Mokytoja metodininkė Gitana Paškevičiūtė 

Domeikavos lopšelis-darželis 

Spalviukų gr. 5-6 metų vaikai 

Auklėtojos Renata Bindokaitienė ir Inga Puidokienė  



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Pipečių; 

 Spalvoto vandens; 
Popierinių servetėlių; 
 Plastikinių maišelių. 

Eiga: 
Susukame servetėles ir 

maišelius į juosteles. Dažus 
pipietėmis lašiname ant 

maišelių ir servetėlių. 
Stebime kas geriau sugeria 

spalvotą vandenį. 

Lentvario l/ d ,,Svajonėlė“ 

,,Aitvarėlio“ grupė, 4-5 m. 

Mokytoja Ilona Pacavičiūtė 



Eksperimentai su popieriumi 

Reikia: 
 Storesnio popieriaus / kartono 

skritulio; 
 Smeigtuko ar dantų krapštuko; 

 Liniuotės; 
Spalvinimo priemonių. 

Eiga: 
Vyresni vaikai gali ir patys 

pasigaminti skritulš. 
Mažesniems duodame jau 

paruoštą. Vaikai 
nusispalvinai trispalvėmis 
spalvomis savo skritulius. Į 

centrą bedame smeigtuką 
arba krapštuką. Žaidžiame 

kaip susukučiu ir stebime kai 
spalvos liejasi.  

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija 

 Joniškėlio skyrius 

„Debesėlių“ grupė, 3-5 m. amžiaus grupė 

Mokytoja Asta Stanislovaitienė 



Eksperimentai su balionais 

Reikia: 
 Acto; 
 Sodos; 

 3 balionų; 
 3 buteliukų. 

Eiga: 
Į butelius įpilti maždaug 

100ml acto. Į balionus pripilti 
sodos po 5-6 šaukštelius. 

Užmauti balionus ant butelių 
viršaus. Prilaikant balioną jį 

pakeltį taip, kad soda subėgtų į 
butelio vidu. Stebėti kas 

vyksta. Soda susimaišiusi su 
actu pradeda burbuliuoti ir 

balionas pradeda pūstis. 
Klaipėdos lopšelis darželis "Čiauškutė" 

5-6metų vaikai. 

Pedagogai: Kristina Petrošienė, Dovilė Šniaukienė. 



Panevėžio l/d "Papartis“ 

" Pelėdžiukų" grupė 

Mokytoja Justina Nemanienė  

Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 

 ,,Pieštukų" grupės ugdytiniai , 4 –m.  

mokytoja Lina Šinkūnienė 

Druskininkų m. lopšelis- darželis „Žibutė“ 

 „Bitelės“ gr., 5-6 m., 

 mokytoja Laima Balčytė 

Kauno lopšelis-darželis "Giliukas" 

"žirniukų" gr.ugdytiniai (3-4m) 

Mokytojos Loreta Praniauskienė ir Rita Spudvilienė 

Panevėžio regos centras "Linelis“ 

"Bitučių" grupė (2-3 m.) 

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Dovilė Bartaševičienė 



Kauno lopšelis - darželis „Boružėlė“ 

 ankstyvojo amžiaus „Ramunėlių“ gr. 

Mokytojos Vilma Juodienė ir Virginija Rundzienė 

Kauno lopšelis-darželis "Rasytė" 

"Peliukų" grupė 

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė  

Vyr. mokytoja Irena Žibėnienė  

Gruzdžių l/d „Puriena“ 

 „Drugelių“ grupės vaikai (3-4m.) 

Mokytoja Aistė Butkienė  

Vilniaus lopšelis-darželis "Papartis" 

"Gandriukų" grupė (5-6 m.). 

Mokytojos: Jolita Masiukienė, Janina Zastarskienė 



Eksperimentai su balionais 

Reikia: 
 Trispalvių balionų; 
 Stiklinio indo; 

Popieriaus lapelių; 
Vandens. 

Eiga: 
Pripildyti balionus 

vandeniu taip, kad jie 
netilptų į stiklinį indą. Su 
vaikais diskutuojame ką 

reiktų daryti, kad balionas 
tilptų.  Dedame į inda 

popierėlius ir juos 
uždegame. Ant viršaus 

uždedme tapatį balioną. 
Jis po truputį pradės slinkti 

į indo vidų.  

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

„Bitučių“ gr. 3- 5 m.  

Mokytojos Vilma Matijošaitienė ir Raimonda Pilkaitienė 



Eksperimentai su balionais 

Reikia: 
  Trispalvių balionų; 
Violnonės kepurės. 

Eiga: 
Tiriame kaip veikia priešingi 

elektros krūviai. Balionus 
galima įtrinti į plaukus arba 

vilnonę kepurę. Balionai 
kimba arba gali pritraukti iš 

medžiagų pagamintus 
lengvus daiktus. 

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla 

„Bitučių“ gr. 3- 5 m.  

Mokytojos Vilma Matijošaitienė ir Raimonda Pilkaitienė 

Pabradės ,,Ryto"gimnazija 

,,Saulutės"grupė 4-5m. 

Mokytoja Danguolė Boreikienė 



Eksperimentai su balionais 

Reikia: 
3 balionų; 

 3 skirtingo dydžio sagų 
 arba monetų. 

Eiga: 
Į balionų (geltonų, žalių, 

raudonų) vidų įdedame sagas 
arba monetas, pripučiame ir 

užrišame. Sukame ratu 
balionus ir tiriame garsus, jų 

skirtumus. 
 Kauno l/d "Svirnelis" 

"Smalsučių" gr. ugdytiniai 5.5 - 6 m. 

Mokytoja Irena Karveckienė, 

Vyr. mokytoja L. Vitkaitienė 



Eksperimentai su balionais 
Reikia: 

 Padėklo; 
 3 plastikinių buteliukų; 

3 stiklinių; 
3 šiaudelių; 
 PlastelinO 

 Trispalvio guašo 
Vandens; 
Balionų. 

Eiga: 
Sumaišome trijų spalvų guašą 

su vandeniu, supilame  į 
buteliukus. Išduriame vidury 

buteliuko skylutes, įstatome 
šiaudelius, likusius tarpelius 

užtaisome plastelinu, kitą 
šiaudelio galą nuleidžiame į 

stiklinę. Pripučiame balionus 
ir užmauname ant buteliuko. 

Balionuose esantis oras 
išstums per šiaudelius 

spalvotą vandenį į stiklines. 
. 

Šiaulių m.l/d "Drugelis" 

" Eglučių" gr.(5 m.) 

Mokytoja Asta Dapkevičienė 

mokytojos padėjėja Kristina Caregorodcevienė 

. 



Eksperimentai su saldumynais 

Reikia: 
 “Skittle” arba M&M   

saldainių; 
Vandens. 

Eiga: 
Sudėliojame  saldainius 
norima tvarka. Pilame 

ant jų  vandenį ir stebime 
kas vyksta. Pabandykite 
šį eksperimentą atlikti ne 

tik su vandeniu, bet ir 
pienu. 

Panevėžio regos centras "Linelis“ 

"Bitučių" grupė (2-3 m.) 

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Bartaševičienė 

 

 

 



Semeliškių vaikų darželis ,,Gandriukas'' 

Vyresnioji vaikų grupė 4-5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė 

Slomskaitė 

Šilalės l-d „Žiogelis“ 

"Kiškučių" gr. 4-5 m.  

Mokytojos: Sigita Bartkuvienė, Jovita Aužbikavičienė 

Rudaminos vaikų l/d "Ąžuoliukas" 

1gr.vaikai (3-4metų) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Snežana Bruzgienė 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ 

 ,,Boružiukų" gr. 3-4 m. 

 mokytoja Laima Gromnickienė 
L/D "Linelis“ 

 "Žiogelių" gr. 

Mokytoja Lina Kairiūkštienė 

 

 

Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Spindulys“ 

,,Ančiukai"(2-3 m.)  

Mokytojos Rasa Čėsnienė, Laima Bušeikaitė 

 

 

 



Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė“ 

 priešmokyklinė "Ežiukų" gr. 

 mokytoja Milda Čekanauskienė 

Karmėlavos l/d “Žilvitis” 

Ančiukų gr. 2-3 metų ugdytiniai 

Mokytoja Daiva Strelčiūnienė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė“ 

"Ančiukų" grupės ugdytiniai 

mokytoja: Milda Krapavickienė 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos 

 "Saulutės" gr. 2.5m. ugdytiniai. 

IU mokytoja Rasa Podvisockienė 

Rokiškio mokykla -darželis "Ąžuoliukas" 

"Kodėlčiukų"grupės vaikai ( 3-4 m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Gudienė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Papartis" 

"Gandriukų" grupė (5-6 m.). 

Mokytojos: Jolita Masiukienė, Janina Zastarskienė 



Panevėžio lopšelis - darželis ,,Puriena" 

,,Drugelio" grupė 

IU mokytoja Daiva Jurjevienė 

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis 

 "Nykštukų" grupė, 3-5 metų vaikai 

Mokytojos Eglė Gurauskienė, Laima Bartašiūnienė 

Anykščių vaikų-lopšelio darželio ,,Spindulėlis" 

,,Pieštukų" grupės (4 m.) vaikai  

Pedagogė Raimonda Juknevičiūtė 

 

 

Druskininkų lopšelis-darželis ,, Žibutė“ 

 ,, Ąžuoliuko" grupė, 2-3 m.  

Mokytoja Reda Kvedaravičienė 

Vilniaus m. lopšelis - darželis "Ozas“ 

 "Nykštukų" grupė, 2-3 m. vaikai 

 Mokytoja Danutė Balrušytė 

Vilniaus Lopšelis-darželis „Gintarėlis“  

„Saulės zuikučių“ grupė (3-5 m. amžiaus vaikai) 

Mokytojos Asta Jankauskienė ir Agnė Draučikaitė 



Šilalės l-d „Žiogelis“ 

 "Kiškučių" gr. 4-5 m.  

Mokytojos: Sigita Bartkuvienė, Jovita Aužbikavičienė.  

Kretingos lopšelis - darželis "Pasaka" 

2-3 m. gr. "Kiškučiai" 

Pedagogė: Renata Abelkiene 

Šilutės lopšelis- darželis „Pušelė“ 

Gudručių grupės ugdytiniai 5-6 m. 

Mokytoja: Birutė Jurgutienė 



Eksperimentai su saldumynais 

Reikia: 
 Trispalvių guminukų; 

Vandens; 
Baltas popieriaus 

lapas; 
Liniuotė; 
Indelis. 

Eiga: 
Į indelį pilame vandenį. 

Guminukus prieš metant 
į vandenį išmatuojame 
lniuote. Tada dedame į 

vandenį. Palaikius 
guminukus per naktį 

gaunamas geriausias 
rezutatas. Ištraukiame 

guminukus ir 
pamatuojame juos vėl. 

Jie jau bus paaugę. Šį 
eksperimentą galima 

atlikti ir su kitais 
skysčiais (actas, aliejus, 

sūrus vanduo...). 

Radviliškio L/D „Kregždutė“ 

„Žirniukų“ grupė (3-4 metai) 

Mokytoja: Aiva Gilvickienė 

 

 



Eksperimentai su muilo burbulais 

Reikia: 
 Spalvoti dažai: 

 Muilas; 
 Šiaudeliai; 
 Vanduo; 

Baltas popierius 
 (nebūtinas). 

 

Eiga: 
Spalvos sumaišomos su muilu 

ir vandeniu, tuomet padėjus 
po apačia lapą galima pūsti 

šiaudeliu į vandenį, kad 
burbulai bėgtų iš indelio. Kuo 
daugiau burbulų gausis, tuo 

įvairesnis ir įdomesnis 
piešinukas. 

Palangos l/d "Nykštukas“ 

"Smaližiukų" gr. 2-3m.  

Mokytoja Rita Rimkutė-Stankevičienė 



Kauno raj. Kulautuvos lopšelis-darželis 

 Mokytoja Margarita Čiučiulkienė 

 ,, Varpelių" grupė., 5-6 metų vaikai. 

Vilniaus lopšelis - darželis "Skroblinukas" 

"Geniukų" grupė, 5-6 m. ugdytiniai 

Mokytoja Akvilė Pleirienė 

Vilniaus l/d "Aušrelė" 

"Spinduliukų" grupė. Vaikai 5-6 metų 

Pedagogės: Asta Sirvydienė, Audronė Adomaitienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ 

„Boružėlės“ skyrius 

„Bitutės“ 4-5 m. 

mokytoja Regina Chochulia 

Mažeikių l/d,,Žilvitis"  

,,Voveriukų" gr.(vaikai 2m.) 

.Mokytoja Daiva Stabinskienė  



 Kaišiadorių l/d "Spindulys" 

"Žuvyčių"grupė. 

Mokytojos L. Jakštienė, R. Čėsnienė 

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" 

"Ąžuoliuko mokyklėlė", 6 m. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Juršienė,  

mokytoja Olga Kostygova 

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius 

 lopšelis-darželis ,,Pušelė“ 

 "Malūnėlių" grupė 

IU Mokytoja Reda Barkauskienė 

Kauno lopšelis – darželis ,,Pagrandukas” 

,,Žirniuko“ grupė (6 m. ugdytiniai) 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Egidija Stonienė 

Panevėžio lopšelis - darželis ,,Puriena" 

,,Drugelio" grupė 

IU mokytoja Daiva Jurjevienė Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ 

 ,,Kiškučių'' grupės (3,5-4m.) 



Vilniaus l – d „Prie pasakų parko” 

 „Paukščiukų” grupės vaikai 3 – 5m 

Natalija Sabaitienė 

Utenos vaikų lopšelis-darželis ,, Gandrelis''  

,, Peledžiukų'' grupė 6-7m.  

Mokytoja Ingrida Navikienė 

Panevėžio lopšelis- darželis "Riešutėlis" 

Tajus ir Paula 2m. iš "Meškučių"gr. 

Mokytoja Rėnė Jonikienė  
Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė" 

"Gandriukų" gr, 5m vaikai. 

Vyr.mokytojos Aušrelė Tamėnienė ir Toma Pukevičienė 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“  

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai 

 mokytoja Vilija Liukpetrienė 



Lavoriškių lopšelis-darželis 

Ančiukų grupė 2-3 metų ugdytiniai  

Mokytoja Dorota Grablevska 

Kuršėnų lopšelis- darželis „Eglutė“ 

,,Žiogelių" grupės (3-4m.) ugdytiniai 

Mokytoja Edita Kaubrienė 

Mažeikių lopšelis - darželis "Pasaka"  

11 gr. PU 

 mokytojomis Asta Žukauskiene 

 ir Irena Ruibiene. 



Eksperimentai su sniegu 

Reikia: 
 Indas sniegui (nebūtinas); 

Stiklinėlės; 
Pipetės, teptukai arba 

purkštukai; 
 Sniegas; 

 Spalvotas vanduo. 

Eiga: 
Prisirenkame sniego arba 

marginame jį lauke. 
Marginimui galima 

rinktis įvairias priemones: 
pipitės, teptukai, 

purkštukai... Nudažius 
viduje paliekame stebėti 

tirpimo ir spalvų 
maišymosi procesą. 

 Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 

„Ančiukų“ grupės 3-6 m. vaikai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Nomeda Gulbinienė 



Anykščių v.l.d. ,,Spindulėlis"  

,,Pelėdžiukų" grupės ugdytiniai(5m.). 

Mokytoja Dalia Šimkienė 

Vilniais l/d "Pasakaitė"  

"Verpstelių" gr. 4-5 m. 

Mokytojos Olga Gaižutienė, Liucija 

Sadauskienė 

Vilniaus lopšelis - darželis "Žiedas“ 

Varpelių gr. 2-4 m. 

Mokytojos - Irena Jankauskienė ir Inga Daškevičienė 

Vilniaus L/D Gabijėlė  

5/6m. vaikai 

Mokyt: Asta Verseckienė 

Pasvalio lopšelis-darželis “Eglutė“ 

 PUG,, Žiedeliai". 

Mokytojos Vida Praniauskienė, Gražina Dirsienė. 



Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla  

Čiauškučių studija 

Mokytojos Raminta Žvirblytė, Jurgita Klimašauskienė 

Kauno l/d ,,Atžalėlė''  

Gr. ,,Eglaitė'' 2-2,5m vaikai 

Mokytoja Agnė Tirvaitė 

Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis"  

"Žvaigždučių" gr. 4-6 m. ir "Pelėdžiukų" gr. 3-4 m. 

 Lina Nomeikienė 

 

 

 Pagirių lopšelis-darželis "Pelėdžiukas" 

Grupė "Kiškučiai" 2-3 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ana Kozakevič  Vilkijos l/d ,, Daigelis“ 

,,Skruzdėlyčių" gr. vaikai, 3m. 

Mokytoja Laima Kavaliauskienė 

Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė“ 

"Nykštukų" grupė, 5-6 m. 

 Mokytoja Genovaitė Sutkienė 



 Kauno l/d ,,Kodėlčiukas" 

,,Peliukų' gr.  

Mokytoja S. Žitinevičienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žiogelis" 

"Boružiukų" grupės vaikai (3-4m.) 

Mokytoja Eglė Česnelienė 

Mokytojos padėjėja Sandra Žurkuvienė 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo skyrius "Linelis" 

"Gandriuko" grupės vaikai, amžius 5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Ruckuvienė 
 

Rokiškio mokykla-darželis “Ąžuoliukas”  

“Spindulėlių” grupės ugdytiniai, 1,7-3m,  

 mokytoja Ina Baravikova 

Rudaminos vaikų l/d "Ąžuoliukas" 

1gr. (3-4m. vaikai) 

Mokytoja Snežana Bruzgienė 



Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ 

 ,,Saulutės" gr.,4-5 metai 

 mokytoja Ramutė Saganavičienė  

Pasvalio lopšelis-darželis ,,Eglutė“ 

 ,, Kačiukų" gr.(4m.)  

 Mokytoja B.Urbonavičienė 

Anykščių lopšelis-darželis "Spindulėlis" 

"Drugelių" grupė ( 4-5 metų vaikai) 

Mokytoja Daiva Jurkštaitienė 

Širvintų lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ 

,,Skruzdėliukų" grupės ugdytiniai 2-3m. 

 Mokytoja Gražina Žamblauskienė 

Panevėžio lopšelis-darželis „Riešutėlis“ 

„Voveriukų“ grupė 1-2 metai 

Pedagogai: mokytoja Alma Legienė Kauno l/d. ,,Vaivorykštė" 

Grupės ,,Vaivorykštė" ugdytiniai (3=4m.) 

Mokytoja Audronė Utkaitė 



Vilniaus lopšelis darželis ,,Pušynėlis'‘ 

,,Pumpurėlių'' gr. 3-4 m. 

IU mokytojos Rasa Paulionienė ir Vida Baškevičienė 

Panevežio lopšelis-darželis "Diemedis“ 

 "9" gr.(4 m.) 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Kisielienė 

Ukmergės lopšelis-darželis "Žiogelis“ 

 "Ežiukų" grupės vaikučiai(2-3m)  

 mokytoja Irina Kilijoniene 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

„Pelėdžiukų“ grupė, 5 metai 

Mokytojos: Diana Budrytė ir Jūratė Archipova 

Mažeikių lopšelis-darželis "Gintarėlis" 

Pagrandukų grupė 1.5-3 m. 

Dainora Ružauskienė, Rita Gapševičienė 



Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ 

Mišri grupė (3-5 m. vaikai) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Larisa Malašauskienė 
Mažeikių lopšelis - darželis "Linelis" 

,,Drugelių" grupės vaikai ( 4 – 5 m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Krištopaitienė 

Vilniaus l – d „Prie pasakų parko” 

 „Paukščiukų” grupės vaikai 3 – 5m 

Natalija Sabaitienė 

Utenos vaikų lopšelis-darželis ,, Gandrelis''  

,, Peledžiukų'' grupė 6-7m.  

Mokytoja Ingrida Navikienė 

Raudondvario l/d ,,Vyturėlis“ 

 ,,Žiogelių" gr. 2m 

Mokytoja Rūta Sapkauskienė ir  

mokytojos padėjėja Daiva Nenortuenė. 

Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla 

"Žiogelių" grupė 4-5 m. 

Mokytoja Asta Luneckienė 



Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena" 

,,Boružėlės" jaunesniojo amžiaus grupė 

IU mokytoja Lionė Liepienė 

Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis„ 

 ,,Gudručių" grupės vaikučių (5-6 metai) 

 Pedagogė Alma Šulčienė  Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis“ 

Ikimokyklinė "Drugelių"gr. 5metų 

Mokytojos Žaneta Bansevičienė, Regina Buivienė 

Mok.padėjėja Inga Mačienė 

 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija 

Priešmokyklinė 0b grupė. 

PUG mokytoja Gražina Dakševičienė 



Eksperimentai su soda 
Reikia: 

 Padėklo arba didelio dubenio; 
 3 stiklainių arba indelių; 

 Šaukšto; 
 Acto; 
 Guašo; 
 Sodos. 

 

Eiga: 
Indelius iki pusės pripildome 
actu, į actą sudedame dažus ir 

gerai išmaišome. Jau 
paruoštus indelius statome į 

padėklą. Vaikai beria po porą 
šaukštelių sodos į indelius, o 

tada jau tik spėkite stebėti, 
kaip viskas ima lipti iš 

stiklainio. Galite indeliuose 
sudėti ir sodą, o lašinti 

spalvotą actą. 
 Darželis – lopšelis „Vandenis“ 

„Kriauklyčių“ gr. vaikai,  5-6 metai 

Pedagogai Dovilė Laimikienė ir 

Božena Navikienė 

 

 

 

 

 



 ,,Vitlio licėjus” 

 Vainius, 6 metai 

Mokytoja: Ingrida Žūkaitė  

Semeliškių vaikų darželis ,,Gandriukas'' 

Vyresnioji vaikų grupė 4-5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė 

Slomskaitė 

Kauno l./d. ,,Šnekutis“ 

 priešmokyklinės gr. ,,Gandriukai" vaikai, 6 m. 

Mokytoja Nijolė Čerkauskienė 

Kauno lopšelis darželis ,,Boružėlė" 

,,Boružėlių" grupė, 3-4 metai. 

Mokytojos: Ksaverija Kiseliovaitė, Diana Škėmaitė 
Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė“ 

 "Ežiukų" gr. 

 mokytoja Milda Čekanauskienė 



Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė" 

,,Saulučių" grupė, 2-3 m. 

Mokytojos: Ksaverija Kiseliovaitė, Daiva Stravinskienė 

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis"  

Mokytoja Raminta Podolskė 

5 m. vaikų grupė ,,Boružėlės" 

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo "Boružiukų" gr. 2-4 m. 

Mokytojos Nijolė Paulauskienė ir Vitalija Rudzevičienė 

Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis“ 

 " Žiogelių" gr. (4-5 m.) 

 mokytoja Danguolė Kaminskienė  

Kauno sanatorinis lopšelis darželis "Pušynėlis“ 

 mokytojos Jadvyga Bulotienė, Indrė Bakienė 



 Kairių l/d. ,,Spindulėlis” 

,,Kodėlčiukų” gr. 3 m.  

Mokytoja Ingrida Karalienė 

Mažeikių L/d “Eglutė” 

“Kiškičių” gr. ugdytiniai 4-5m.  

Mokytoja Ramunė Pabijutaitė 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Boružėlių" gr. (4-5 m.). 

Mokytoja Gitana Širvienė 

Dovilų pagrindinė mokykla 

 Šiūparių skyrius lopšelis – darželis „Obelėlė“ 

 „Vabaliukų“ gr. 2-3 m. ugdytiniai 

Mokytoja Ilona Neimontienė 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija 

Mokytoja Gražina Veikšnia 

Priešmokyklinio ugdymo gr. ,, Ob” 

( 5-6 m.) 

Panevėžio l/d ,,Žilvitis" 

"Bitutės" gr. ugdytiniai 3-4 m.  

IU Mokytoja Ilona Gaižutienė 



Privatus Kauno l/d „Boružėlių pieva“ 

„Žiogelių“ gr.  

Mokytojos: Aira Balčiūnienė, Kotryna Žitkė 

 

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ 

„Pelėdžiukų“ gr.  

Mokytojos Karolina Milikauskaitė ir Lina Mockevičiūtė  

Mokytojos padėjėja Rita Saveikienė  

Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė“ 

"Ančiukų" grupės ugdytiniai 

mokytoja: Milda Krapavickienė 

Grigiškių l/d „Lokiuko giraitė“ 

PUG„Peliukai“, 5-6 m. 

Mokytojos: Rima Kurbakovienė ir  

Aldona Vaitkevičiūtė 

 

Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 

 ,,Pieštukų" grupės ugdytiniai , 4 –m.  

mokytoja Lina Šinkūnienė 

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

Pedagogė: Indrė Banišauskienė 



Utenos vaikų lopšelis-darželis ,,Gandrelis''  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė,, Pelėdžiukai“ 

6-7metai Mokytoja Aušra Raginienė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė“ 

priešmokyklinio ug "Geniukų" gr.  

Mokytojos Renata Jankauskienė ir Virginija Tytmonienė 

 

Klaipėdos lopšelis darželis „Traukinukas“ 

 „Boružėlės“ skyrius 

„Žiogelių“ grupė, 3 - 4 metai 

Aistė Raudonienė 

Šakių lopšelis – darželis „ Klevelis“ 

 priešmokyklinė „ Pelėdžiukų “ grupė 

PU mokytoja Nida Šimanauskienė 

Domeikavos l/d "Luknė” 

 mokytojos Sigita Sutkaitienė IR 

Aistė Urbaitienė,Lina Angelskienė 

3 metų vaikais 

Vilniaus lopšelis - darželis "Puriena" 

Pelėdžiukų gr. 4 - 5 m. 

Mokytoja Odeta Kačkauskienė 

 



Lavoriškių lopšelis –darželis 

 Ančiukų grupė 2-3 metukų vaikai  

Mokytoja Dorota Grablevska 

Vilniaus lopšelis-darželis "Papartis" 

"Gandriukų" grupė (5-6 m.). 

Mokytojos: Jolita Masiukienė, Janina Zastarskienė 

Panevėžio lopšelis-darželis,,Diemedis “ 

 5 m. vaikai 

 IU mokytoja Angelė Šenauskienė 

Kauno lopšelis - darželis “Žara” 

Kodėlčiukų grupė 3-4 m. 

Pedagogė Goda Marcinkutė 

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis 

 "Nykštukų" grupė, 3-5 metų vaikai 

Mokytojos Eglė Gurauskienė, Laima Bartašiūnienė 

Vilniaus lopšelis darželis ,,Aušrelė“ 

,,Pasakiukų“ grupė vaikai (6-7 metų). 

Pedagogės: Rasa Budrevičienė ir Edita Mockienė 



Kauno lopšelis-darželis "Rasytė" 

"Peliukų" grupė 

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė  

Vyr. mokytoja Irena Žibėnienė  

Panevėžio m. Kastyčio Ramanausko lopšelis - darželis 

"Meilės lašelio" grupė 5-6m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Šarkanaitė 

Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis  

"Margaspalvis aitvarėlis“ 

"Krasnoludki" grupės auklėtinė Estel 4m. 

Mokytoja Ilona Osipovič 

Pažagienių mokykla-darželis 

 "Nykštukų" gr. 3-6 m.  

mokytoja Inga Kopcienė  

Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis„ 

 ,,Gudručių" grupės vaikučių (5-6 metai) 

 Pedagogė Alma Šulčienė  



Eksperimentai su soda 

Reikia: 
 Padėklo; 
Sodos; 
Acto; 

Druskos, 
Krakmolo; 
Dažų; 

Vandens; 
Šaukšto arba pipetės. 

 
 

Eiga: 
Sumaišome tešlą iš sodos, 

druskos, krakmolo ir vandens.  
Vandens reikia nedaug, jog 

tešla suliptų, bet nebūtų 
perskysta. Vietoje vandens 

galima naudoti ir plaukų 
kondicionierių arba skystus 

dažus. Sustatome iš trijų 
spalvų rutuliukų vėliavą ir 

lašiname ant jos actą. 
 

Biržų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" 

,,Varliukų" grupės (5 m.) vaikai 

Mokytojos: Ilona Paulavičienė, ir 

Monika Drevinskienė 



Agluonėnų pradinė mokykla 

"Bitučių" gr. 3-4 metų vaikai 

Mokytojos Ilma Indrilūnienė, Ingrida Keraitienė 

 

Mažeikių l/d “Linelis” 

 “Bitučių” grupė 3-4 m.  

Mokytojos Daiva Strazdauskienė ir  

Julija Vainutienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Smailių pieštukų arba pagaliukų; 

 Sandarių maišelių; 
 Vandens. 

 
Eiga: 

Maišelius pripildome 
vandeniu, sandariai 

uždarome arba užrišame juos. 
Smeigiame  į juos  smailus 

pieštukus arba pagaliukus. 
Stebime ar išbėgs vanduo. 

Utenos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė“ 

 5-6 m.  

Mokytoja Kristina Černiauskienė 

Šiaulių Meninio ugdymo darželis “Mažylis” 

,,Varliukų" gr. 5 m. vaikai 

Mokytojos Vilma Kybartienė ir Deimantė Laureckienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Popieriaus; 

Spalvinimo priemonių; 
 Indo su vandeniu. 

Eiga: 
Iš spalvoto popieriaus 

sulankstome gėlyčių žiedelius. 
Dedame juos į vandenį ir 

stebime kaip tie žiedai 
išsiskleidžia. 

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis 

"Žirniukų" gr. ugdytiniai (3-4m.) 

 mokytoja Liudmila Kapūsta 



 l/d „Gelvonėlis“ 

„Boružėlių“ gr. vaikai 3-5m. 

Pedagogai Liubovė Volochovičienė, 

Natalija Osipova 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo skyrius "Linelis" 

"Gandriuko" grupės vaikai, amžius 5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Ruckuvienė 
 

Joniškio vaikų darželis" Vyturėlis" 

"Drugelių" gr. ugdytiniai ( 3-4 metai) 

Mokytoja metodininkė Gitana Paškevičiūtė 

Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis 

"Kodėlčiukų"gr.(3-4m.) 

Mokytoja Ala Balabkina 



Radviliškio lopšelis-darželis "Kregždutė" 

"Kačiukų"gr.  

Mokytoja Vaiva Kavaliauskaitė 

Panevėžio lopšelis - darželis "Draugystė" 

"Ančiukų" ankstyvojo amžiaus grupė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Goda 

Gudzinevičienė 

Babtų gimnazijos 

 Panevėžiuko skyriaus 

 ikimokyklinė grupė su PU, vaikų amžius 4-6m. 

.Ikimokyklinės grupės mokytoja Donata Audickienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Didesnių indų su šaltu 

vandeniu ; 
Mažesnių indų su šiltu 

vandeniu; 
Trispalvių dažų. 

Eiga: 
Šiltas vanduo nudažomas 

trispalviais dažais.  
Į indus su šaltu vandeniu 

dedami maži indai su šiltu  
vandeniu. Šiltas vanduo kyla į 

viršų ir sklaidosi. 

Kauno menų darželis "Etiudas“ 

 "Pelėdžiukų" grupė (5m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Sriubienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Trispalvio vandens; 
 3 Mandarinų; 
3 stiklinių 

Eiga: 
Iš pradžių įsipilame į indelius 

skirtingų spalvų vandens 
pagal Lietuvos vėliavos 

spalvas. Po to vieną 
mandariną nulupame pusiau, 

kitą - visą, trečią - nelupame. 
Juos sudedame į indelius su 
vandeniu ir stebime, kuris 

mandarinas skęsta. 
Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis'' 

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Drambliukai'' 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Trispalvių vandens burbuliukų; 

vandens. 

Eiga: 
Vandens burbuliukus  

išbrinkiname vandenyje. Su 
išbrinkintais burbuliukais 
žaidžiame, dėliojame  iš jų 
vėliavą, pilstome į  įvairius 

indus. 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Rūta‘‘ 

Ankstyvojo amžiaus ,,Žirniukų‘‘ gr., 2-3 m. 

Mokytoja Erika Ramanauskienė 



Kauno L/D "Spindulėlis" 

"Meškučių" gr. 2-3 m. 

Mokytoja Virginija Bušauskienė 

Radviliškio 

 lopšelis - darželis "Kregždutė" 

"Žiogelių" gr. 5-6 metai. 

mokytoja Deimantė Macikienė 



Eksperimentai su vandeniu 
Reikia: 

 5 vienkartinių permatomų 
puodelių 

(iš jų 3 su padaryta apačioje 
 skylute įstatyti šiaudeliui); 
plastikinių šiaudelių; 

Maistinių  dažų (geltoni, žali, 
raudoni);  
Vandens; 
Kaladėlių. 

Eiga: 
Iš kaladėlių padarome pakopas, ant 

jų pastatyti po puodelį su įstatytu į 
apačioje padarytą skylutę šiaudeliu. 
Laiptų apačioje pastatyti puodelį be 

skylutės. Nudažyti vandenį trimis 
spalvomis. . Į kiekvieną puodelį įpilti 
po maždaug 1 cm kiekvienos spalvos 

vandens: ant pirmo laiptelio į 
puodelį – raudonos spalvos, antro – 
žalios, trečio – geltonos. Žemiausiai 

pastatomas sveikas permatomas 
puodelis. Į aukščiausiai esantį 

puodelį pilame raudoną arba žalią 
vandenį tol, kol per visų puodelių 
šiaudelius pradeda bėgti pakeitęs 

spalvą vanduo. 

Priekulės vaikų lopšelis-darželis 

,,Žuvelių“ grupės ugdytiniai, 4–5 metai 

Mokytoja Džiuralda Kavolienė 

Mokytojos padėjėja su spec. poreikių turinčiu vaiku 

Jolanta Raudonienė 



Eksperimentai su vandeniu 
Reikia: 

 Indo vandeniu; 
Trispalvio plastelino; 

Savaržėlės; 
Pipetės; 

Indų ploviklio arba muilo. 

Eiga: 
Į indą įpilame vandens. 

Iškočiojame du spalvotus 
plastilino rutuliukus. Vieną 

įdedame į vandenį. Jis 
paskęsta. Iš kito rutuliuko 
darome blynelį. Paimame 

sąvaržėlę ant jos dedame 
plastilino blynelį ir atsargiai 

leidžiame į dubenį su 
vandeniu. Jei teisingai atlikta, 

plastilinas plauks. Tada 
paimame su pipete 

užlašiname skysto muilo ir 
plastelino blynelis paskęs. 

Kauno l/d "Gandriukas“ 

 priešmokyklinė "Genelių" gr.  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rima Bradauskienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Vandens; 

Indelių vandeniui; 
Guašo , maistinių 

 dažų arba krepinio popieriaus. 

Eiga: 
 Vandenį pilame į indelius ir 

nudažome trispalviais dažais 
arba krepiniu popieriumi. 

Šaldome šaldytuve arba 
lauke. Vykdome stebėjimus 

šiltoje aplinkoje.  

 Vaidotų mokykla-darželis  

"Margaspalvis aitvarėlis“ 

"Krasnoludki" grupės auklėtinė Estel 4m. 

Mokytoja Ilona Osipovič 



 Raudondvario lopšelis-darželis 

"Vyturėlis" 

"Ežiukų" grupė, 5 metai 

Mokytoja: Eglė Jasukaitienė  

Vilniaus lopšelis - darželis "Žiedas“ 

Varpelių gr. 2-4 m. 

Mokytojos - Irena Jankauskienė ir Inga Daškevičienė 

Mažeikių l/d ,,Eglutė"  

1A gr. (1-2 m.) ugdytiniai.  

Mokytojos Audra B., Roberta F., 

mokytojos - padėjėja Gražina K. 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ 

„Obuoliukų“ grupė (6-7 m.)  

Mokytoja Valentina Trubickaja 

Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“  

priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikai 6-7 m. 

Mokytojos: Jūratė Vileikienė, Aušra Bijeikienė 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ 

,„Boružėlės“ skyrius 

Grupė „Bitutės“ 4-5 metų amžiaus 

mokytoja Regina Chochulia 



Pasvalio l-d "Eglutė“ 

"Boružėlių" gr. vaikai, 3m. 

Mokytoja Eglė Indriliūnienė  Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo "Boružiukų" gr. 2-4 m. 

*Mokytojos Nijolė Paulauskienė ir Vitalija Rudzevičienė 

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė“ 

 "Ežiukų" gr. 

 mokytoja Milda Čekanauskienė 

Kėdainių lopšelis - darželis ,,Pasaka" 

,,Žiogelių" gr. 3-4 m.  

Mokytoja Rimantė Stašelytė 

Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Spindulys" 

,,Kiškučių" gr.  

mokytoja Daiva Keturkienė 

mok.padėjėja Ingrida Budrienė 

Pilviškių ,,Santakos" gimnazijos 

 priešmokyklinė gr. 

 Mokytoja Marta Veverskė 



Rudaminos l/d .,,Ąžuoliukas '‘ 

 1 grupės ugdytiniai  

kimokyklinio ugdymo mokytoja Gelena Prokopovič 

Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis 

"Žirniukų" gr. ugdytiniai (3-4m.) 

 mokytoja Liudmila Kapūsta 
Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

 Narteikių skyrius 

 ,,Kodėlčiukų'' grupė(5-7m.) 

Mokytoja D. Smilgienė 

Pabradės ,,Ryto" gimnazija 

,,Citrinukų" grupė 4-5m. 

Mokytoja Svetlana Rackevič 

Kauno l/d. ,,Vaivorykštė" 

Grupės ,,Vaivorykštė" ugdytiniai (3=4m.) 

Mokytoja Audronė Utkaitė 



Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis“ 

Ikimokyklinė "Drugelių"gr. 5metų 

Mokytojos Žaneta Bansevičienė, Regina Buivienė 

Mok.padėjėja Inga Mačienė. 

Vilniaus lopšelis - darželis ,,Strazdelis"  

,,Žvirbliukų" gr. vaikai (3-4m) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Bielevičienė 

 

Kauno lopšelis - darželis "Giliukas" 

3-6 metų amžiaus ugdytiniai. 

Mokytojos: Kristina Sprangauskienė ir  

Mingailė Gecienė 

Lopšelis – darželis ,,Žilvitis“ Klaipėda 

,,Svirpliukų“ grupė 5 - 6 m. 

Mokytoja Jūratė Kondrotienė 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Puriena'' 

,,Boružėlės'' grupės ugdytiniai (3-4m) 

Mokytoja Dalia Staniūnienė" 

 

Vilniaus miesto darželis "Aukštyn kojom„ 

"Žodžių tako grupė" 3-4,5m. vaikai.  

Mokytojos Justina Norkūnienė ir 

 Daiva Banuškevičienė 



Rudaminos lopšelis- darželis 

 mokytoja Juliana Šilobrit 
Panevėžio lopšelis-darželis "Draugystė" 

"Paukštelių" grupės ugdytiniai (3-4m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laura Šatrovienė  



Eksperimentai su vandeniu 
Reikia: 

 Šilto Vandens; 
Trijų spalvų krepinio popieriaus; 

Stiklinaičių arba indelių. Eiga: 
 Krepinį popierių 
susmulkiname. 

Merkiame jį į šilto 
vandens stilinaitesarba 

indelius. 

Vilainių m./d. "Obelėlė" 

Aristavos skyriaus ugdytiniai 3-5 m. 

Mokytoja Asta Čiapaitė 
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija 

PUG "SAULUTĖS"5-6 m.  

Mokytoja Julija Ščetinina 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
Pipečių; 
Vandens; 

Vieno didesnio indo arba 
 3 mažų indelių; 

Dažų. 
Eiga: 

Pilame vandenį į indelius. 
Tada lašiname dažus 

pipetemis į  vieną didesnį 
indą arba pagal vėliavos 

spalvas į 3 mažesnius 
indelius. 

 

Šiaulių L/d ,, Dainelė" 

Žiogelio gr. ugdytiniai 2-3 m.  

Pedagogė Toma Cedronienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Trispalvių dažų; 
Šilto, karšto ir  
šalto vandens; 

3 stiklinių ar puodelių. 

Eiga: 
Vandenį pilame į tris 

skirtingas stiklines. Dedame į 
kiekvieną stiklinę dažų. 

Stebime kuriame vandenyje 
geriausiai tirpsta dažai: 

karštame, šiltame ar šaltame? 

Kauno l/d "Žvangutis" 

"Varliukų" gr. 3-4m. 

Rasa Petkevičienė, Vanda Jasiulevičienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Vandens; 

Didelio indo; 
Sunkių daiktų; 
Lengvų daiktų. 

Eiga: 
Metame sunkius ir lengvus 
daiktus  į vandenį ir stebime 

kas skęsta , o kas pluduriuoja. 

Panevėžio lopšelis-darželis "Varpelis“ 

 Kiškučių gr. (2-3m.). 

Mokytoja Kristina Tautkienė 



Eksperimentai su vandeniu 
Reikia: 

 Vandens; 
Trispalvių dažų; 
Didesnių indelių; 
Mažų indelių; 

Pipečių arba švirkštų. 
Eiga: 

Dideliuose indeliuose atskirai 
nudažome vandenį trijomis 

spalvomis. Į mažesnius  
indelius  lašiname pipete arba 

švirkštu spalvotą  vandenį 
pagal Lietuvos vėliavos 

spalvas. 
Šiaulių lopšelis darželis "Žirniukas" 

priešmokyklinio amžiaus "Ežiukų" gr.  

mokytoja Loreta Kondratavičienė 

 

 



Klaipėdos vaikų lopšelis- darželis 

„Putinėlis“ 

„Perliukų“ grupė (4- 5metai) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Jelena Poilova ir Svetlana Odincova 

Palangos lopšelis-darželis „Pasaka” 

Grupės „Bitutės” ugdytiniai, 5-6 m.  

Mokytoja Silva Mažeikytė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 Vandens; 

Trispalvių dažų; 
STEAM  staliuko. Eiga: 

Nudažome vandenį trimis 
spalvomis. Pilame jį 

pakaitomis  per  STEAM 
staliuką ir stebime kaip  

spalvos maišosi, kokia spalva 
gaunasi  susimaišius visoms 

trims spalvoms. 
Kėdainių lopšelis - darželis "Varpelis“ 

"Kiškučių" grupės 2-3 metų ugdytiniai. 

Mokytoja: Jurgita Žukienė 



Eksperimentai su vandeniu 

Reikia: 
 3 buteliukų pilnai pripildytių 

vandens; 
Dantų krapštukų nudažytų 

geltona, žalia ir raudona spalvomis; 
3 vnt binto; 
Kartono lapo. 

Eiga: 
Bintą uždedame ant butelio 

galvutės ir prispaudus 
kartono lapu vertikaliai 

apverčiame butelį. Laikant 
apverstą butelį už binto, 

patraukiame lapą( vanduo 
neišsilieja). Į kiekvieną butelį 

pro binto skylutes kišame 
dantų krapstukus. Vanduo ir 

toliau neišsilieja, o krapštukai 
būna butelyje. 

 

Trakų gimnazijos  

priešmokyklinės grupės vaikai, 6 m. 

 mokytoja Veslava Bosak 

 

 



Eksperimentai su kopūsto lapais 

Eiga: 
Indeliuose nudažome vandenį 

trimis spalvomis. 
Nupjauname pekino kopūsto 

lapus ir merkiame juos į 
vandenį. Stebime kas vyksta. 

Širvintų lopšelis- darželis ,,Boružėlė“  

 ,,Boružėlių‘‘ gr. vaikai 5-6 m.  

Pedagogės: Sandra Judeikienė, Nijolė Vaidakienė 

Reikia: 
 Vandens; 

Indelių vandeniui; 
Maistinių dažų 

arba guašo; 
Pekino kopūsto 

lapų; 



Radviliškio lopšelis- darželis "Eglutė“ 

 "Želmenėlių" grupė 

Mokytoja Laimutė Vaičiulytė 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiedas" 

,,Ramunėlių" grupė (4-6m.) 

Mokytoja Renata Pavlovič 

Radviliškio L/D „Kregždutė“ 

„Žirniukų“ grupė (3-4 metai) 

Mokytoja: Aiva Gilvickienė 

Vilniaus m. lopšelis - darželis "Ozas“ 

 "Nykštukų" grupė, 2-3 m. vaikai 

 Mokytoja Danutė Balrušytė 



Eksperimentai su kopūsto lapais 
Reikia: 

Kopūsto lapų; 
Sraigės; 
Boružės; 

Stiklainio su 
ventiliuojamu 

dangčiu; 
Spanguolės; 

Vandens vonelės; 
Geltono guašo; 
Teptukų; 

Padidinamojo 
stiklo. 

 

Eiga: 
Žaidžiame ir 

eksperimentuojame 
trimis spalvomis; geltona, 
žalia, raudona. Tapome 
geltona spalva ant žalių 

kopūsto lapų. Tiriame kas 
labiau patinka sraigiai: 
žalias kopūsto lapas ar 

raudona spanguolė. 
Stebime boružės ir sraigės 

elgseną. 
 

VšĮ ,,Smalsieji pabiručiai", priešmokyklinio 

ugdymo grupė, 6 metai. 

Mokytoja Jūratė Bikauskienė 



Eksperimentai su žėlė  

Reikia: 
 Trijų spalvų žėlė; 

Indelių žėlė serviravimui; 
Priemonių žaidimams. 

Eiga: 
Žėlė pagaminame pagal 
nurodytą instrukciją ant 

pakelio. Supilstome ją vėliavos 
spalvomis. Kad sustingtų 
paliekame vėsioje vietoje. 

Sustingus skanaujame arba 
žaidžiame. 

Garliavos L/d “Obelėlė” 

“Žvirbliukų” gr. Ugdytiniai 3-4 m.  

Mokytojos: Rasa Bartkevičienė, Dovilė Purga 

 



Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" 

"Meškučių" grupė 5m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida 

Petrauskienė ir mokytojo padėjėja Daiva 

Andriušaitytė 

 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Eglutė“  

Priešmokyklinio ugdymo grupė 6A (5-7 m.).  

Mokytoja Rima Skrinskienė 

Šilutės lopšelis- darželis „Pušelė“ 

Gudručių grupės ugdytiniai 5-6 m. 

Mokytoja: Birutė Jurgutienė 



Eksperimentai su žėlė  

Reikia: 
 Trijų spalvų žėlė; 

Vandens; 
Želatinos; 

Citrinos rūgštelės; 
Silikoninių šaldymo formelių. 

Eiga: 
Pagaminame žėlė pagal 
instrukciją parašytą ant 

pakelio. Dedame po šaukštą 
želatinos papildomai, 
Ištirpiname želatiną ir 

paliekame atvėsti. Šiektiek 
pakaitiame ir įdedame 

citrinos rūkštelės pagal skonį. 
Supilstome į silikonines 

formeles. Dedame į šaldytuvą, 
kad sustingtų. Gaunasi 

naminiai gumnukai. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė " 

Sakalėlių gr., 3-4 m.  

Mokytoja Vita Kuktienė  

 



Eksperimentai su ledu 

Reikia: 
Vandens; 

Šaldymo formelių; 
Dažų; 

Piešimo priemonių.  

Eiga: 
Norimose formelėse ar 
indeliuose užšaldome 

vandenį. Išimame 
ledukus ir juos 

marginame trispalviais 
dažais norimomis 

priemonėmis. 

Molėtų ,,Saulutės" vaikų lopšelis- darželis 

 ,,Boružėlių"" gr. 2-3 m. 

Mokytoja Virginija Adomėnienė 



"Kauno r. Jonučių darželis" 

3-4 metų vaikai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Žydrūnė Linkienė 

Priekulės vaikų lopšelis-darželis 

Ugdytiniai ir jų amžius 

"Drugelių"gr. vaikai 3-4m. 

Pedagogės: Vaida Tiškuvienė, Daiva Mažeikienė 

Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis“ 

"Kodelčiukų" gr. 2-3m. vaikai. 

Mokytoja Lijandra Andrašūnaitė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas“ 

 "Lapiukų" grupė, 4-5 m. 

 Mokytojos Jolita Vilčinskaitė - Druskienė, 

 Ingrida Gražienė 

Jonavos vaikų l/d ,,Dobilas“ 

 ,, Pelėdžiukų"gr. 

 Mokytoja Daiva Minkevičienė 

Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Žiedelis„ 

,,viščiukų" grupė (nuo gimimo iki 2 m.)  

mokytoja: Orinta Laureckienė 



Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" 

2-3m."Spindulėlių" gr.  

mokytoja Romena Grigonienė 

Rokiškio mokykla -darželis "Ąžuoliukas"  

"Smalsučių" grupės vaikai (3-4m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Guogytė 

Kėdainių r. Vilainių m./d. "Obelėlė" 

Aristavos skyriaus ugdytiniai 3-5 m. 

Mokytoja Asta Čiapaitė 

Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis„ 

 ,,Gudručių" grupės vaikučių (5-6 metai) 

 Pedagogė Alma Šulčienė  



Eksperimentai su ledu 

Reikia: 
Vandens; 

Šaldymo formelių arba indelių; 
Priemonių kurti ledo paveikslą 

(lapelių, karoliukų, gamtinės 
medžiagos, sagų...). 

Eiga: 
Iš smulkių priemonių 

sudėlioti paveikslą. Pilti 
vandenį ir šaldyti 

šaldytuve arba lauke. 

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė“ 

 "Ežiukų" gr. 

 mokytoja Milda Čekanauskienė 



Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla 

II PUG, mokytoja N. Štikovienė 

Radviliškio l/d "Kregždutė"  

"Kačiukų" gr. vaikučiai 

Mokytoja Daiva Belevičienė 



Eksperimentai su ledu 

Reikia: 
Vandens; 
Pieno; 

Formelių šaldymui; 
 3 spalvų skirtingų  

medžiagų: vilnos, popieriaus, 
Plevelės. 

Eiga: 
Užšaldome  vandnes ir 

pieno ledukus ir 
išimame juos iš 

formelių. Viniojame 
ledukus į skirtingas 

medžiagas: vilna, 
popierius, plevelė. 

Vykdome stebėjimą, kur  
ir kuris ledukas 

greičiausiai trpsta arba 
išsilaiko ilgiausiai. Vilniaus Lopšelis-darželis „Gintarėlis“  

„Saulės zuikučių“ grupė (3-5 m. amžiaus vaikai) 

Mokytojos Asta Jankauskienė ir Agnė Draučikaitė 



Eksperimentai su ledu 

Reikia: 
Vandens; 

Šaldymo formelių; 
Dažų; 

Pagaliukų; 
Popieriaus.  

Eiga: 
Į formeles pilame 
nudažytą tripalvį 
vandenį, dedame 

pagaliukus. Šį vandenį 
užšaldome . Išimus  

ledukus iš formelių jais 
piešiame Lietuvos 

trispalves ant 
popieriaus lapų. 

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija 

PUG "SAULUTĖS"5-6 m.  

Mokytoja Julija Ščetinina 



Eksperimentai su aliejumi 

Reikia: 
Aliejaus; 

3 spalvų dušo žėlė 
 (geltona, žalia, raudona); 
3 užsukamų buteliukų; 

Blizgučių; 
Karoliukų; 

Pom poms burbuliukų. 

Eiga: 
Į buteliukus sudėti 

blizgučius, karoliukus, pom 
poms burbuliukus. Tada 

pagal spalvas supilti 
spalvotus skysčius ir aliejų. 

Buteliukus užsukti.  
Žaidžiame kaip su 

sensoriniais buteliukais. 
 

Klaipėdos privatus lopšelis-darželis "Jūrų 

žvaigždutė“ 

 "Banginukų" gr. vaikai(4-7m). 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Renata Valionė ir Edita Gusevė 



Eksperimentai su aliejumi 

Reikia: 
Aliejaus; 
Dažų; 

Vandens; 
Skaidrių indų; 

Šnypščiančių tablečių. 
Eiga: 

Dažus sumaišome su 
vandeniu ir pilama į skairius 

indus. Ant viršaus pilame 
aliejų, jo inde turi būti 

daugiau nei dažyto vandens.  
Metame šnypšiančią tabletę 

ir stebime kas vyksta. 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Linelis” 

,,Žiogelių” gr., 5-6m.  

Mokytoja Vaiva Ubavičiūtė 



Šilutės lopšelis- darželis "Gintarėlis" 

"Bitučių"gr. 

Mokytoja Vaida Kaktienė 

Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis  

"Pelėdžiukų" ir "Varliukų" gr., 4-5 m  

Mokytoja Violeta Nekrašienė 

Radviliškio lopšelis- darželis "Eglutė“ 

 "Želmenėlių" grupė 

Mokytoja Laimutė Vaičiulytė 

Šiaulių lopšelis - darželis "Pasaka“ 

 IUG "Skruzdėliukai" grupė, 3 m.  

Mokytoja Indrė Rakauskienė 

Kauno lopšelis-darželis "Vaidilutė“ 

"Girinuko“ gr. amžiaus vaikų grupė (2 m.) 

Mokytoja Rūta Šubonytė 

 



Vilniaus lopšelis - darželis "Puriena"  

Drugelių gr. 3 - 4 m.  

Mokytoja Saulė Grigaitienė 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija  

Antakalnio skyrius 

„Kodėlčiukų“grupė (2-5 m.) 

Mokytoja Vilija Kudrevičiūtė 

Panevėžio lopšelis - darželis ,,Puriena" 

,,Drugelio" grupė 

IU mokytoja Daiva Jurjevienė 

Ignalinos ,,Šaltinėlio" mokykla 

:Ikimokyklinio ugdymo ,,Boružėlių" grupė, 3-4 m. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Rakštelienė 



Eksperimentai su aliejumi 
Reikia: 

Aliejaus; 
Pipečių; 

Vieno didesnio indo arba 
 3 mažų indelių; 

Dažų. 

Eiga: 
Pilamae aliejų į indelius. 

Tada lašiname dažus 
pipetemis į  vieną didesnį 
indą arba pagal vėliavos 

spalvas į 3 mažesnius 
indelius. 

 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija 

Mokytoja Gražina Veikšnia 

Priešmokyklinio ugdymo gr. ,, Ob” 

( 5-6 m.) 
Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė". 

"Pelėdžiukų" (6-7 m.) ugdytiniai 

  mokytojos Virginija Gudmonienė, Danguolė Valaitienė 



Eksperimentai su aliejumi 

Reikia: 
 Permatomų indelių; 

 Vandens; 
  Maistinių dažų (geltonų, žalių, 

raudonų); 
  Formelių ledukų šaldymui;  

 Medinių iešmelių; 
 Aliejaus. 

Eiga: 
Vandenį nudažome 
dažais ir užšaldome 

formelėse. Į 
permatomus indelius 

piame aliejaus. Dedame 
spalvotus ledukus ir 
stebime kas vyksta.  

Klaipėdos rajono Priekulės vaikų lopšelis-darželis 

,,Žuvelių“ grupės ugdytiniai, 4–5 metai 

Mokytoja Džiuralda Kavolienė 

Mokytojos padėjėja su spec. poreikių turinčiu vaiku Jolanta Raudonienė 

 



Eksperimentai su aliejumi 
Reikia: 

Aliejaus; 
Dažų; 

Vandens; 
Skaidrių indų; 

Pipečių. 

Eiga: 
Įindus pilame vandenį. Ant 

viršaus pilame šiektiek 
aliejaus. Tada į aliejų 

lašianme dažus. Stebime kai 
jie užsilaiko, prasiskverbia 

pro aliejaus sluoksnš ir 
maišosi vandenyje. 

Vilniaus L/D Pilaitukas 

,,Pelėdžiukų" gr. 2-3m. 

Mokytojos: Gražina Kasperavičienė, Indrė Gudienė 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo,, Žvaigždučių''gr. 

 Mokytoja Jurgita Valiukaite 



Eksperimentai su pienu  
Reikia: 
 Pieno; 

Indo pienui; 
Trispalvių dažų; 

Pipečių; 
Indų ploviklio; 
Vatos pagaliukų. 

Eiga: 
Į indą pilame pieną. Ant 

viršaus lašiname trispalvius 
dažus. Vatos pagaliuką 

merkiame į indų ploviklį. Su 
vatos pagaiuku piešiame per 

dažus esančius ant pieno. 

Ylakių vaikų l./d.,  

grupės "Kiškučiai" vaikai  

mokytoja Vaida Narkienė 



Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla  

Čiauškučių studija 

Mokytojos Raminta Žvirblytė  

Jurgita Klimašauskienė 

 

 Kaišiadorių l/d "Spindulys" 

"Žuvyčių"grupė. 

Mokytojos L. Jakštienė, R. Čėsnienė 

Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė" 

,,Saulučių" grupė, 2-3 m. 

Mokytojos: Ksaverija Kiseliovaitė, Daiva Stravinskienė 

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė" 

3A gr., 3-4 m. 

Mokytoja Laura Černauskaitė 

Panevėžio lopšelis-darželis "Draugystė" 

"Nykštukų" grupė ( 4-5 metų vaikai). 

Mokytojos  Sonata Šaltienė ir  

Simona Gimžauskienė 



Priekulės vaikų lopšelis-darželis  

,,Drugelių" grupės 3-4 m. 

Mokytojos Daiva Mažeikienė ir Vaida Tiškuvienė 

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė" 

3A gr., 3-4 m. 

Mokytoja Laura Černauskaitė 

Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė“ 

 4-5 m. vaikų grupė 

 Mokytoja Albina Kunigonienė 

Radviliškio L/D „Kregždutė“ 

„Žirniukų“ grupė (3-4 metai) 

Mokytoja: Aiva Gilvickienė 

Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Čiauškutė" 

,,Žvirbliukai" grupė, 3 metų vaikučiai 

mokytoja Jurgita Lekavičiūtė 



Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 

Priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ gr. (6-7 m.) 

Mokytoja: Indrė Grigaliūnaitė – Pipirė 

DOTNUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

3-6 m. 

Vyr. mokyt. Lijana Kazakauskienė 

mokyt. padėjėja Lina Ropė 

Druskininkų lopšelis - darželis "Žibutė“ 

"Eglutės" grupės vaikai (3-4m.) 

Mokytoja R. Kvaraciejienė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė“ 

 priešmokyklinės "Zyliukų" grupės ugdytiniai 

 mokytojos: Jurgita Vasiliauskienė, Asta Griežienė 



Eksperimentai su natūraliais dažais 

Reikia: 
 Virtų burokėlių; 

Špinatų; 
Ciberžolės miltelių; 
Indelių dažams; 

Teptukų; 
Popierinių  delnų. 

Eiga: 
Burokėlius  ir 

špinatus susmulkinti. 
Ciberžolės miltelius 

sumaišyti su 
vandeniu. Teptuku 

dažme pirštų 
kraštelius. Stebime ar 

pavyksta išgauti 
geltoną, žalią ir 

raudoną spalvas. 

Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė"  

5-6 m. amžiaus vaikai 

mokytoja Andžela Karalevičienė 



Eksperimentai su gėlėmis 

Reikia: 
 Vandens; 

Indelių vandeniui; 
Maistinių dažų; 
Baltų gėlių. 

 Eiga: 
Indeliuose 

sumaišome vandenį 
su maistiniais dažais. 
Į indelius merkiame 

baltas gėles  ir stebime 
kas vyksta. Gėles 

galima išlankstyti ir iš 
popieriaus. 

Baisogalos mokykla - darželis 

Priešmokyklinė "Boružėlių" gr. 

Pedagogės: Eglė Tautkuvienė, Virginija Simonavičienė 



Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis  

"Margaspalvis aitvarėlis“ 

"Krasnoludki" grupės auklėtinė Estel 4m. 

Mokytoja Ilona Osipovič 

Vilniaus miesto l/d "Užupiukas" "Drugelių" 

grupės ugdytiniai 

Mokytoja Agnė Vaičiūnienė 

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos 

 Pikeliškių pradinio ugdymo skyrius 

 grupės ,,Saulutės" ugdytiniai, 3-6m. 

 pedagogė Violeta Rumianceva 

Klaipėdos vaikų lopšelis- darželis „Putinėlis“ 

„Perliukų“ grupė (4- 5metai) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Jelena Poilova ir Svetlana Odincova 

Mažeikių l-d "Linelis“ 

 "Spinduliukų" gr., 6-7m.  

Mokytoja Danutė Majauskienė 



Eksperimentai su skutimosi putomis 

Reikia: 
 Skutimosi putų; 
Didesnio indo 

arba didelio 
popieriaus lapo; 
 Trispalvių dažų; 

Pipečių; 
Teptukų , vatos 
pagaliukų arba  

medinių 
pagaliukų. 

Eiga: 
Skutimosi putas 

purškiame nat 
popieriaus arba indo. 

Dažus lašiname ant 
skutimosi putų. 

Piešiame teptukais 
arba pagaliukais per 
dažus. Gautą piešinį 

galima atspausti ant 
balto popieriaus lapo. 

 Domeikavos lopšelis- darželis " Luknė" 

"Mylimukų" gr. 3,5-4m.vaikai 

Mokytoja Rūta Elijošienė 



Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija  

Lopšelio "Žirniukų" grupė 

Pedagogė Edita Gelžinė 

Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis 

 2-3metai  

mok. Vilma Budnikienė 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ 

 „Vesnianočka“ gr. 3-4m. 

 mokytoja Liudmila Peresada 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis" 

”Snieguolių‘‘ grupės vaikai 5-6 m. 

Pedagogai Lijana Račkienė 



Panevėžio l/d "Draugystė" 

"Varliukų" grupės ugdytiniai, 3-4 metai 

Mokytoja Rasa Povilonienė 

Rokiškio mokykla -darželis "Ąžuoliukas" 

"Kodėlčiukų"grupės vaikai ( 3-4 m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Gudienė 

Smilgių gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo skyrius "Žirniukų" gr. (2m.) 

 mokytoja Neringa Steišiūnienė  



Eksperimentai su skutimosi putomis 
Reikia: 

 Skutimosi putų; 
Vandens; 

Trispalvių dažų; 
Pipečių; 

Gilesnio skaidraus indo. 

Eiga: 
Į indą pilame vandenį. 
Ant viršaus purškiame 

skutimosi putas, taip ant 
vandens suformuojame 

“debesį”. Pipetemis 
lašiname dažus ant putų. 

Dažai skverbiasi per 
skutimosi putas ir 

susiformuoja spalvotas 
“lietus”. 

Kauno lopšelis - darželis "Giliukas" 

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Ežiukai" 

Mokytojos: Kristina Sprangauskienė ir Birutė Vyšniauskienė  



Vilniaus lopšelis - darželis "Gėlynas“ 

 3-5m. vaikų gr. "Saulėgrąža" 

Ikim. ugd. mokytojos Toma Žakienė ir  

Valentina Tabelskaja 

Vilniaus lopšelis - darželis "Puriena" 

Pelėdžiukų gr. 4 - 5 m. 

Mokytoja Odeta Kačkauskienė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

Natalja Jaremčuk ir Lina Gančierienė 

 
Panevėžio lopšelis-darželis "Žilvinas“ 

5-6 m. amžiaus vaikai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alina Kubilienė 

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“ 

5 m. 

IU mokytoja metodininkė Eglė Sriubienė 

Kauno menų darželis "Etiudas“ 

 "Pelėdžiukų" grupė (5m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Sriubienė 

 Naujamiesčio lopšelis-darželis "Bitutė“ 

"Boružiukų" gr. 4-5 m. 

 Vyr. mokytoja Laura Vilimavičienė 



Eksperimentai su druska 

Reikia: 
Pagrindo 

(popieriaus ar 
padėklo); 
Druskos; 
Lipalo; 

Trispalvių dažų; 
Pipečių. 

Eiga: 
Iš lipalo formuojame 

norimas formas . 
Beriame druską ant 

lipalo.  Jeigu dažome tik 
druską, be piešinio 
formavimo, lipalo 

nereikia. Palaukiame kol 
klijai išdžiūna ir druska 
prilimpa.  Ant druskos 

lašiname dažus. 
 

Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla 

 priešmokyklinė gr. "Smalsučiai" 

Mokytoja Beatričė Raišienė 



Kretingalės pagrindinė mokykla 

Priešmokyklinė "Smalsučių" gr. 6 m.  

Mokytojos: Rita Sendrienė ir Beatričė Raišienė 

 Lavoriškių lopšelis- darželis   

Meškučių gr . 3-4 metų ugdytiniai  

Mokytoja Alicija Selevič  

Druskininkų l/d. ,,Žibutė'‘ 

 ,,Naminuko'' grupė, 3-4m. 

Mokytoja Laima Kudelienė 

 

Radviliškio lopšelis-darželis "Kregždutė“ 

Specialioji pedagogė Ieva Pudžiuvėlienė  

Panevėžio m. l/d „Vaikystė“  

„Žvirbliukų“ gr. (2-3 m.) 

Mokytoja Valė Miškinienė  

mokytojos padėjėja Valentina Gabriūnienė 

Anykščių vaikų l/d ,,Spindulėlis“  

,,Drugelių“ gr. (4-5 m.) 

Vyr. mokytoja Auksė Jonkienė 



Eksperimentai su druska 

Reikia: 
Druskos; 
Vandens; 
Indelių; 

Spalvotų vielučių. 

Eiga: 
Inde išmaišome kuo 
daugiau druskos ir 

įmerkiame metalines 
vielutes. Laikui einant 

druskos tirpalas 
kristalizuojasi ir 

nuosėdos tarsi kristalai 
nusėda ant metalo 
vielutės. Kuo ilgiau 

laikoma tuo didesni 
kristalai užauga. 

 

Klaipėdos l.d. "Inkarėlis“ 

 Boružėlių gr. 

Pedagogės Ugnė Jansonė 

ir  

Simona Baužienė 



Eksperimentai su druska 
Reikia: 

Vandens ledo 
šaldymui; 

Trispalvių dažų; 
Indelių 

tirpinimui; 
Šilto vandens; 
Šalto vandens; 
Druskos. 

 

Eiga: 
Nudažome vandenį 

trimis spalvomis. 
Užšaldome jį norimose 

formose.  Išms iš formelių 
dedame į indelius 

tirpimi,ui. Ant vienos 
spalvos pilame šiltą 

vandenį, amt kitos – šaltą, 
o ant trečios barstome 

druską. Stebime kuri 
spalva ištirps 
greičiausiai. 

Jonavos lopšelis darželis "Dobilas"  

Grupė "Boružėlės". 4 - 5 m. vaikai 

 Mokytoja Ingrida Paplauskienė 

Rokiškio mokykla -darželis "Ąžuoliukas"  

"Smalsučių" grupės vaikai (3-4m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Guogytė 



Eksperimentai su druska 

Reikia: 
Stiklinių,; 
Vandens; 
 Aliejaus; 

 Maistinių dažų; 
Druskos. 

Eiga: 
Į stiklines su vandeniu įpilame 

aliejų. Į mišinį  įlašame 
maistinių dažų. Vaikai stebi 

kas vyksta. Po to į stiklinę 
įberiame druską. 

Aliejus yra lengvesnis už 
vandenį, todėl iškyla į paviršių. 
Dažų lašai plūduriuoja aliejuje, 

tačiau druska suardo aliejaus 
sluoksnį ir lašai nuskęsta. 

 
 

Rudaminos vaikų lopšelis - darželis ,,Ąžuoliukas”. 

4-5 metų vaikų grupė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Božena German 



Eksperimentai su druska 

Reikia: 
Akvarelinio 

popieriaus; 
Vandens; 
Didesnio 

dubenio; 
Spalvoto tušo; 
 Pipečių; 
Druskos. 

Eiga: 
Į dubenį su vandeniu 
dedame akvarelinio 

popieriaus  lapą. Šlapią 
lapą dedame ant stalo. Su 

pipetėmis lašiname 
trispalvį tušą. Ant šlapių 

tušo ir vandens raštų 
barstome druską. 

Stebime, kaip druska 
,,išgriaužia" nuostabius 

tušo raštus 
 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Žilvitis"  

,,Kodėlčiukų" grupė ( 6 m. vaikai) 

Mokytoja Lijana Vaičienė 



Eksperimentai su žvakėmis 

Reikia: 
3 žvakių; 
Vandens; 

3 Gilesnių lėkščių, 
3 stiklinių. 

 

Eiga: 
Nuspalviname dažais 

vandenį, jį pilame į 
lėkštes. Ant spalvoto 
vandens padedame 
žvakes ir uždegame. 
Uždengiame žvakes 
stiklinėmis. Žvakės 
netrukus užgęsta, o 

spalvotas vanduo 
atsiranda stiklinėse. 

 
 
 

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė“ 

 "Ežiukų"gr.  

mokytoja Milda Čekanauskienė 



Kauno sanatorinis lopšelis darželis "Pušynėlis“ 

 mokytojos Jadvyga Bulotienė, Indrė Bakienė 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija 

Mokytoja Gražina Veikšnia 

Priešmokyklinio ugdymo gr. ,, Ob” 

( 5-6 m.) 

Baisogalos mokykla-darželis 

"Pelėdžiukų" grupės vaikai (5m.)  

 mokytoja Rima Briedelienė 

 



Eksperimentai su vašku 
Reikia: 

3 spalvų žvakių; 
 Vandens; 
Dubenėlių 
Degtukai; 

Spalvotas popierius; 
 Žvakių silikoninių 

formelių. Eiga: 
Lašiname vašką į vandenį ir 

ant popieriaus.  Stebime 
vaško stingimo greitį. 

Liejame vašką į silikonines 
formeles. Sustengus 

išimame žvakes iš formelių.  
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija  

ikimokyklinio ugdymo skyrius  

,,Boružiukų" grupė 

mokytojos Reda Blinkienė ir 

 Laima Sadauskienė 



Eksperimentai  su cukrumi 

Reikia: 
Cukraus kubelių; 

Vandens; 
Trispalvių dažų; 

Pipečių. 

Eiga: 
Cukraus kubelius 

išdėliojame norimomis 
formomis. Dažus 

sumaišome su 
vandeniu ir pipete 

lašiname ant cukraus 
kubelių. Gali,e piešti 
įvairius trispalvius 

piešiniusarba marginti 
Lietuvos vėliavą. 

 Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Šypsenėlės“ 3 m. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Dalė Rakulevičiūtė 



Kauno lopšelis-darželis "Rasytė" 

"Peliukų" grupė 

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė  

Vyr. mokytoja Irena Žibėnienė  

Radviliškio l/d. "Kregždutė“ 

 "Drugelių"grupė 3-4 m. 

Mokytoja Edita Butnorienė  



Eksperimentai  su cukrumi 
Reikia: 

Vanduo; 
Trispalviai dažai; 
Šaldymo formelės; 

Lėkštelės; 
Druska; 
Cukrus. 

Eiga: 
Vandenį sumaišome su 

su dažais. Užšaldome 
vandenį norimose 

formelėse. Dedame 
spalvotus ledukus ant 

lėkštelių. Ant vienų 
beriame druską, ant 
kitų – cukrų. Stebime 
kas greičiau ištirpins 

ledukus. Radviliškio lopšelis-darželis "Kregždutė“ 

"Kiškučių" gr.(4 m.) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Tkačuk 



Eksperimentai su krakmolu 
Reikia: 

Krakmolo; 
Vandens; 

Trispalvių dažų; 
Pipečių arba teptukų; 
Imdelių krakmolui. 

Eiga: 
Sumaišome  dažus su 
vandeniu. Galime su 

dažais iešti ir ant sauso 
ir ant su vandeniu 

sumaišyto krakmolo.  

Utenos vaikų lopšelis darželis"Gandrelis“ 

 "Zyliukų" gr. 3m. vaikai 

 Mokytojos Loreta Tumaitė, Brigita Kavolėlienė 



Panevėžio lopšelis-darželis "Vaikystė“ 

"Žiogelių" gr. 

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

 Ernesta Kievinaitė ir 

 mokytojos padėjėja Vita Riselienė 

Ukmergės lopšelis-darželis "Žiogelis“ 

 "Ežiukų" grupės vaikučiai(2-3m)  

 mokytoja Irina Kilijoniene 



Eksperimentai su muilo putomis 

Reikia: 
 Purškiamos muilo putos; 

Purškiami dažai; 
 Pagaliukas; 
Lėkštė. 

Eiga: 
Muilo putas galime purkšti 

ant lėkštės arba ant delnų. 
Purškiame trispalvius dažus. 

Pamaišome pagaliuku ir 
stebime trispalvius putų 

paveislus. 

Lygumų pagrindinės mokyklos 

 ikimokyklinio ugdymo grupė "Pelėdžiukai“ 

 (4 - 5 metų vaikai) 

Mokytojos Regina Misiūnaitė ir Edita Daknienė 



Eksperimentai  su vilna 
Reikia: 

Trispalvė vilna; 
Šiltas vanduo; 
Indas vandeniui; 

Muilas. 

Eiga: 
Vilną veliame 

šlapiuoju būdu į 
kamuoliukus. Šiltą 

vandenį pamuiliname. 
Imame  vilnos 

gabaliuką, merkiame į 
vandenį ir triname į 

kamuoliuką. 
Kamuoliukams 

išdžiuvus iš galima 
gaminti papuošalus. 

Palangos l/d ,,NYKŠTUKAS’’  

  ,,ŠVELNUKŲ’’ grupės ugdytiniai( 3-6m.) 

     Mokytoja- metodininkė OKSANA LIAKIENĖ 



Eksperimentai su blynais 

Eiga: 
Šiam eksperimentui galite 

rinktis jau paruoštą trispalvį 
mišinį arba į  savo mėgstamą 

blynų receptą pridėti natūralių 
dažų. Blynus kepame 
norimoje keptuvėje ir 

skanaujame juos su 
mėgstamiausiais pagardais. 

DOTNUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

3-6 m. 

Vyr. mokyt. Lijana Kazakauskienė 

 mokyt. padėjėja Lina Ropė 

Reikia: 
 Trispalvio blynų 

kepimo mišinio arba 
natūralių dažų : 
špinatų miltelių, 

burokėlių miltelių, 
ciberžolės; 
Vandens; 

Keptuvės blynams 
kepti; 

Blynų pagardų. 



Eksperimentai su sėklomis  

Reikia: 
 Vatos diskelių; 
Vandens; 

 Pipirinės sėklų; 
Spalvoto popieriaus; 

 Lietuvos kontūro žemėlapio 
,Plėvelės; 
Padėklo. 

Eiga: 
Ant Lietuvos kontūro 

žemėlapio išdėliojame vatos 
diskelius, apipurškiame 

vandeniu ir sėjame sėklytes, 
vėl apipurškiame vandeniu, 
paliekame saulėtoje vietoje. 

Vis stebime, kad netrūktų 
drėgmės, nakčiai uždengiame 

plėvele.  

Kėdainių lopšelis - darželis "Vaikystė“ 

Priešmokyklinio ugdymo grupė "Atradėjai", 6 metai.  

Mokytoja Asta Valionė 



Dailės eksperimentai 
Vatos pagaliukai: 

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiburėlis" 

Viščiukų grupė 2-3m. 

Mokytojos -Beata Aliošina ir Ernesta 

Boroch  

Lopšelis-darželis ,,Volungėlė“, Klaipėda. 

,,Siūlinukų“ gr. vaikai 2,5m. 

Mokytoja Alina Vitkalova 

Salotų džiovinimo indas: 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Linelis''. 

Dailės studijos ugdytiniai  

mokytoja Audronė Barkuvienė 

 

Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė“ 

 IUG "Kiškučiai" 3-4 m.  

Mokytoja Inga Gudelevičienė  



Plevelė arba plastikinė įmautė: 

Klaipėdos lopšelis - darželis "Puriena" 

"Žiogelių" grupė, 4-5 m. ugdytiniai 

Mokytoja Polmena Kinčinienė 

Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis 

jaunesniosios grupės "Krasnoludki" auklėtinė Estel 

Mokytoja Ilona Osipovič 

  

 

Klaipėdos l/d "Berželis", “ 

Pasakučių" grupės 5m. vaikai 

mokytoja Rima Gricanova 

 Musninkų A.Petrulio gimnazijos 

 Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 mišri grupė (3-5m.) 

 Mokytoja Regina Junienė 

Ukmergės lopšelis-darželis "Žiogelis“ 

 "Ežiukų" grupės vaikučiai(2-3m)  

 mokytoja Irina Kilijoniene 

Vilniaus m. lopšelis - darželis "Ozas“ 

 "Nykštukų" grupė, 2-3 m. vaikai 

 Mokytoja Danutė Balrušytė 



Vatos  diskeliai: 

Viduklės  

Simono Stanevičiaus gimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo skyrius 

„Nykštukų“ gr. (2-3 m.)  

mokytoja Diana Gliaudienė  

Druskininkų lopšelis- 

 darželis ,,Žibutė"  

Ąžuoliukas gr. 2-3 metai 

Mokytoja Asta Dabravolskaitė Buragienė 

Vilniaus lopšelis-darželis "Ramunėlė", 

Ugdytiniai ir jų amžius: Gr. Žibutės, 6 metai. 

Pedagogai: Evelina Zakarevičiūtė, Jelena Jerofejeva 

Telšių l-d "Saulutė" 

"Nykštukų"gr.(2m.) 

mokytoja Rūta Pamedytė 

Kauno  

lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas"  

,,Pypliukų''grupės vaikučiai 

 Mokytojos Inga Arlauskienė ir 

 Kristina Bagdonienė 



Vilniaus l/d ,,Saulėgrąža"  

Drugelių gr. ( 4-5 m.) 

Mokytoja Danguolė Strigockytė 

Kėdainių lopšelis-darželis ,,Varpelis" 

 Viščiukų gr. (3-4M.) ugdytiniai 

Mokytojos Audronė Vaitkevičienė ir 

Živilė Jonikienė  

 

Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė“ 

 IUG "Kiškučiai" 3-4 m.  

Mokytoja Inga Gudelevičienė  

Kretingos lopšelis - darželis "Pasaka" 

2-3 m. gr. "Kiškučiai" 

Pedagogė: Renata Abelkiene 

Vatos  diskeliai: 



Šiaudeliai: 

Alytaus lopšelio-darželio "Boružėlė“ 

 IUG "Kiškučiai" 3-4 m.  

Mokytoja Inga Gudelevičienė  

Šiaulių m. lopšelis-darželis " Drugelis" 

gr. "Drugeliai". Ugdytiniai 5 m. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Virginija Lipskienė 

Radviliškio l/d "Žvaigždutė"  

"Meškučių" gr. (2-3 m.) vaikučiai  

MOKYTOJOS Rita Nevedomskienė ir 

 Asta Vaitekūnaitė 

Krepinis popierius: 

Mažeikių lopšelis-darželis "Bitutė“ 

 3 a grupė, 4-5 metai 

 Mokytoja Ineta Vaitkienė 

Kauno Tirkiliškių lopšelis – darželis 

 ,,Želmenėlių" grupė, 3 m. 

Mokytojos: Justina Rutkauskė, Virginija Sutkaitienė 



Štampavimas: 

Karmėlavos lopšelis-darželis "Žilvitis"  

"Žvaigždučių" gr. 4-6 m. ir 

"Pelėdžiukų" gr. 3-4 m. 

 Lina Nomeikienė 

 

 

Radviliškio l/d "Žvaigždutė"  

"Meškučių" gr. (2-3 m.) vaikučiai  

MOKYTOJOS Rita Nevedomskienė ir 

 Asta Vaitekūnaitė 

Siūlas arba karoliukų vėrinys: 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"  

"Kiškučių" (2-3 metų)  

mokytoja Jolanta Martinkienė 

Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ 

„Vesnianočka“ gr. 3-4 m.  

Mokytoja Svetlana Naguj 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 

Čiobiškio ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Mišri grupė 2-5m. 

Auklėtoja Dijana Čižienė 

Šiaulių l/d. ,,Žirniukas” 

,,Bitučių” gr. 4-5 m. amžiaus ugdytiniai, 

Mokytoja Daiva Zemeckienė 



Makaronai arba ryžiai: 

L/d ,,Ąžuoliukas" Joniškis 

,,Mėnuliukų" gr.  5 m.  

vaikų kolektyvinis darbas 

Mokytoja Rima Jakštienė 

VšĮ Atradimų namai- darželis "Aukštyn kojom"  

Grupė: 2metukai 

Mokytojos: Miglė Usavičienė ir Dovilė Dekerė 

Klaipėdos lopšelio - darželio "Volungėlė“ 

 4-5m. amžiaus vaikų grupė "Tauškučiai"  

 mokytoja Kamilė Vygantienė 

Mažeikių lopšelis – darželis ,,Linelis“ 

,,Žvirbliukų“ grupė (5-6m.) 

Mokytoja Aleksandra Kaštaunienė 
Babtų gimnazijos 

 Panevėžiuko skyriaus  

mažųjų ikimokyklinė grupė. Vaikai 2-3metai. 

mokytoja Donata Audickienė 



Veidrodis arba stiklas: 

 Ž.Naumiesčio gimnazijos  

Gardamo skyrius 

3-4 metų ugdytiniai. 

Mokytoja Vitalija Mockuvienė 

 

 

Panevėžio m. L/d. "Diemedis" 

Priešmokyklinio ugdymo grupė vaikai 6-7m.  

PU mokytoja Vilma Dargelienė  

Burbulinė plevelė: 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 

 ikimokyklinio ugdymo,, Žvaigždučių"gr. 5m. 

 ugdytiniai Leila Subotkovskaja, Daniil Ivanov 

Mokytoja Jurgita Valiukaite 

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras 

 "Kiškučių" gr. 

Mokytoja Ernesta Dailydienė 

Domeikavos lopšelis- darželis „Luknė“ 

„Greitučių“ gr. 3 m. 

Mokytoja Reda Butkuvienė 



Šukos: 

Priekulės vaikų lopšelis-darželis 

,,Žuvelių“ gr. 4–5 metai 

Mokytoja Džiuralda Kavolienė 

Mokytojos padėjėja su spec. poreikių turinčiu vaiku  

Jolanta Raudonienė 

Ebru technika: 

Kužių mokykla 

 ikimokyklinio ugdymo „Viščiukų“ grupė (1,5-3 m.) 

Mokytojos Vitalija Grikietė ir Kristina Čeputienė 

Vaškas: 

Kauno lopšelis-darželis "Rasytė" 

"Peliukų" grupė 

Mokytoja Vaida Stankevičiūtė  

Vyr. mokytoja Irena Žibėnienė  

 



SMAGIŲ 
EKSPERIMENTŲ 

 


