
 

 

 

  

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO 
IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ, PEDAGOGŲ IR 
UGDYTINIŲ TĖVELIŲ VIRTUALI 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  
“STATOME NAMĄ MES...” 

I DALIS 
 



DALYVAVO  

65 pedagogai 

Iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 

Šiaulių, Raseinių, Rokiškio, 

Jonavos, Plungės, Kelmės Šakių, 

Joniškio, Mažeikių miestų ir 

rajonų švietimo įstaigų. 



Vaikai savarankiškai gamino 

druskos teš lą – bandė jos 

galimybes. Nutarėme lipdyti 

namą kiškiui, nes jam žiemą 

šalta bėginėti po laukus. 

Paminėjome prasidedančius 

kiškio metus. 

Panevėžio  lopšelis  –  daržel is  “Žvaigždutė”  

Kotryna, 4m. 

Mokytoja  Audronija  Čiūrienė  



Mažyliai spalvino, statė 

namą iš  dėžių . 

Lopšelis  -   daržel is  „Draugystė“  

Bitučių  grupė  (2-3m) 

IU mokytoja Danguolė  Tručinskienė  



„BIČIŲ NAMELIS“. 

Nameliui padaryti 

naudojome tuščią 

plastikinį butelį . Vaikai 

išpiešė langus, o paskui 

juos iškirpome .  

Lopšelis -daržel is  “Draugystė”  

“Ežiukų” grupė  

Mokytoja  Daiva Kazilionienė  

 



Vaikai iš  kiauš inių dėkliukų, 

tualetinio popieriaus 

ritinėlių, grietinės indelių 

statė namą peliukams. 

Iššūkis buvo sudėti detales 

taip, kad namas negriūtų. 

Puikiai pavyko pastatyti ir 

namas negriuvo. Suskaičiavo 

kiek kokių detalių 

panaudojo, kurių daugiausiai, 

kurių mažiausiai.  

Lopšelis -daržel is  “Draugystė”  

Darius Antaniškis ,  Jokūbas  Šukys,Eimantas  Orlas  6m. 

Mokytoja  Eglė  Adomait ienė  



“Žiogelių” daugiabutis 

“Žiogelių” grupės vaikučiai 

plušėjo visą dieną, kol iš  

nebenaudojamos kartoninės 

dėžės bendromis jėgomis 

pastatė šaunų “Žiogų 

daugiabutį” ! Mažieji 

statybininkai piešė langus, 

duris, š irdelėmis ‘dengė’ 

stogą . 

Lopšelis -daržel is  “Rūta”  

Mokytoja  metodininkė  Elena Mitkienė   



Viena mergaitė turėjo 

kiškutį ir pasakė, kad jis 

liūdi, nes neturi namelio. 

Tad pradėjome kūrybinį 

darbą ir iš  kartoninių 

dėžučių, padėkliukų 

pastatėme namelį , kurio 

sienas vaikai sugalvojo 

sukabinti segtukais. Iš  

spalvotų medinių pagaliukų ir 

lipnios gumos sukonstravo 

langus, nupiešė ir priklijavo 

duris, o kad stogas kiauras 

nebūtų uždėjome burbulinę 

plėvelę .  

Panevėžio  lopšelis -daržel is  “Draugystė”  

Smiltė  6 m.,  Danielė  6 m. 

Mokytoja  Erika Ukinskienė  



„Draugų namelis“. 

Vaikai stebėjo kaip buvo 

formuojamas namas iš  dėžės . 

Kadangi vaikai labai maži, tai 

klijavo spalvotus lipdukus 

ant namo sienų . Iš  kamštukų  

pagaminome  langą , duris. 

Stogui panaudojome 

burbulinę plėvelę . Ant žalių 

kaladėlių pritvirtinome savo 

namelį ir aplink lipduką su 

žąsimis 

Kauno r.  Pil iuonos gimnazijos  Viršužigl io  ikimokyklinis  

ugdymo  skyrius  “Nykštukų” gr.  1,5 -3 m. 

Mokytoja  Ernesta  Murauskienė 



BORUŽYTĖS NAMELIS  
,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai 
dėliojo kaladėles, statė , 

klijavo, lipdė detales 
boružytės ir jos draugų  

nameliui. 

Panevėžio  lopšelis  –  daržel is  „Draugystė“  

Dovydas(4m.) ,Laura (3m.) ,Juras (4m.) .  

Mokytoja Genė   Žukauskienė  



Su tėvelių pagalba 

prisirinkome įvairiausių 

dydžių dėžių, pakuočių, 

rankš luosčių ir tualetinio 

popieriaus ritinėlių . Kūrėme 

namą, bet vaikai galutinį 

rezultatą pavadino ,,Pasakų 

pilis”. Kiekvienas savo 

pasirinktomis meninėmis 

priemonėmis puošė, piešė ir 

grąžino kaip sugalvojo. 

Kauno Šančių  l /d 

PU,,Smalsučių” gr.  6m.  

Gina Jurevičienė  i r  Kristina Sakalė  



Kūrybinis „Nykštukų“ grupės 
darbas „Namas, kuriame aš  

gyvenu“. Savo namus 
„statėme“ panaudodami 

antrines žaliavas – 
popierinius maišelius 

prekėms . Juos spalvinome, 
piešėme ir klijavome langus, 

duris. 

Mažeikių  lopšelis -daržel is  „Delfinas“  

Dominykas -  5m, Domas –  5m., Ameli ja  –  4m.,Šalnė  –  5m.Gustas –  5m.Herkus –  5m.,Deina –  4m.,Benas –  

4m.,Meilė  –  4m.  

Mokytojos :  Gitana Darginavičienė ,   Elona Dapšienė  

Mokytojų  padėjėjos :  Valė  Šmukštienė ,  Daiva Miltinienė  



Namas sukurtas iš  antrinių 
atliekų (plastikinių 

lentučių), panaudojant 
karštus klijus. Namelio 

langai papuošti 
užuolaidėlėmis , po langais 
žydi gėlės . Namo viduje 
vaikai patys kuria vidaus 

dizainą .  

Rokiškio  r.  Kamajų  Antano Strazdo gimnazijos  ikimokyklinis  ugdymo 

skyrius  

“Boružėlių” grupės  vaikai  (5-6 m.) .  

 Mokytoja  Gitana Širvienė  



Panevėžio  lopšelis -daržel is  “Pasaka”   

Hugas (2 m.) ,Ari jus (2 m.) ,Majus (2 m.) ,Markas (2 

m.),Rugilė (3 m.) ,Mėta (3 m.),Kėja  (3 m.) ,Abigai lė (3 

m.) ,Kamilė (3 m.) ,Mati lda (3 m.) , Milėja  (3 m.)  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Vaitonytė  

 

 

 

Visi  3 ekologiški  nameliai  buvo 

gaminami pačių mažųjų menininkų 

(2-3 m.)  su ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos pagalba.  

Šios STEAM veiklos metu vaikai  ne 

tik susipažino su antrinėmis 

žaliavomis, jų kel iu po žmonių 

panaudojimu (rūš iavimas  

perdirbimas), bet ir patys gamino,  

kūrė,  tapė,  kirpo, kl ijavo bei kitaip 

prisidėjo kuriant namelius iš  

antrinių žal iavų.  

 



,,Nykštuko namelis“  
Namelis pagamintas iš  

antrinių žaliavų. Kartono 
dėžutė apklijuota spalvotu 
popieriumi, iškirpti langai, 

durys, kaminas. 
Priemonės: kartono dėžutė, 

kamštelis, lipni juosta, 
spalvotas popierius klijai.  

 

Panevėžio lopšelis -daržel is  , ,Žvaigždutė“  

Einoras Gerulis ,  5 m.  

Mokytoja Ina Dolgovaitė  

 



Baltas, baltas sniegas snigo 
ir namelį jis apsnigo. Balto 
kartono namelis, apsnigtas 

vatos diskeliais, iškirpti 
langeliai. Prie namelio 

samanos iš  Lietuvos miškų.  
Priemonės: kartonas baltas, 
klijai, samanos, paukštelis, 

vatos diskeliai.  

Panevėžio  lopšelis -daržel is  “Draugystė”  

„Peliukų“ grupė  

Psichologė Jolanta Štarienė  



Veiklos metu vaikai 
susipažino su inžinieriaus ir 
statybininko darbu. Aptarė 
namų projektus, išsiaiškino, 

kad namas turi pamatus, 
sienas, stogą, kaminą. 

Išbandė įvairias statybines 
medžiagas: ploną ir storą 

popierių, gamtinę medžiagą, 
gimtadienio švilpukus, stalo 
servetėles. Konstruodami ir 

statydami vaikai su 
mokytojomis įgyvendino savo 

kūrybinius sumanymus. 
Vaikai skaičiavo langus, 

plytas, rąstus. 

Panevėžio m. lopšelis–daržel is  , ,Žvaigždutė‘‘  

Joana, Martynas, Barbora, Motiejus 3 m.  

Mokytojos Jolanta Povilai t ienė ir  Renata Rudžionienė  


