
 

 

 

  

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO 
IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ, PEDAGOGŲ IR 
UGDYTINIŲ TĖVELIŲ VIRTUALI 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  
“STATOME NAMĄ MES...” 

II DALIS 
 



Panaudojant antrines 
žaliavas pamatė, kad 
galima sukurti iš  jų 
nuostabius namus. 

Kūrybinis procesas suteikė 
pozityvių emocijų ir 

paskatino dar didesnį norą 
kurti. 

Raseinių  r.  Ariogalos  l /d 

Ameli ja ,  Sevelina ,  Gustė  (4m.) 

Jūratė  Viganauskienė  



Šakių vaikų lopšelis -daržel is  

"Ežiukų" gr.  vaikai ir  mokytoj a 

Jurgita  Orintienė  

 



Namelis pastatytas iš  
kartono dėžutės, kuri 

apklijuota vienkartiniais 
mediniais špateliais 

(špateliai nudažyti guašu). 
Stogui panaudota iš  

popieriaus padaryta kepurė . 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

Laura, 3m. 

 Logopedė  Jurgita  Pakšytė  



„Nykštukų namelis“  
 Putų plasto rėmus 

apklijavome spalvotu 
popieriumi (geltona spalva). 

Trikampio formos storą 
kartono popierių apklijavome 
spalvotu popieriumi (raudona 

spalva). Sujungę ir 
sutvirtinę panaudotas 

antrines medžiagas 
pastatėme namelį .  

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

Davidas 6 m.  

Logopedas Justas Milisevičius  



Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

“Varliukų” grupės vaikai.   

mokytoja Justina Valotkai tė  

Ugdytiniai stato namus iš  
įvairių antrinių žaliavų 
(putplaš io, tualetinio 

popieriaus rulonėlių ir kt.), 
bei kaladžių . Statydami 

vaikai įvardijo , kad stato 
gynybinę pilį . 



Bendradarbiaujantys 
ugdytinių tėveliai atnešė 
įvairių antrinių žaliavų. 

Kartu su vaikais aptarėme 
šiukš lių rūš iavimo svarbą 

bei „pastatėme“ namą.  

Panevėžio regos centras „Linelis”  

„Bitučių“ grupės vaikai,  4 m.  

Mokytoja Klaudija Daugilevičiūtė ir  mokytojos padėjėja Daiva Valikonienė.  



Kartu su vaikais aptarėme 
šiukš lių rūš iavimo svarbą ir 
naudą. Iš  surinktų antrinių 

žaliavų sukūrėm ir 
pagaminome namus troliams.  
Mūsų darbo pavadinimas yra 

„ Trolių namas “ 

Regos centras ‘Linel is”  

Pelėdžiukų gr.  3 me tų vaikai  

Lida Valiul ienė, Eglė Varkalienė, Rūta Stakutienė  



Ugdytiniai „Pasakų namelį“ 
statė iš  putų polistirolo 

dėžės, plastmasinių 
spalvotų kaladėlių, o 

dekorui panaudojo spalvotą 
popierių . 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

„Meškučių“ grupės  ugdytiniai  

Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Lijana Kairienė  



„ Kiškių tvirtovė“ 
STEAM veikla: „ Ar 

galima iš  turimų medžiagų 
pastatyti namą?“ 

Namui reikėjo: medinės 
dėžės, kiauš inių dėklų, 
jūros putos apsauga, 

mediniai rąsteliai.   
 

Panevėžio l /d „Draugystė“  

Herkus  6m.  

Mokytoja Loreta Jankūnienė  



„Močiutės namas“.  
Aironas su tėčiu pastatė 

močiutės namą kaime. 
Naudojo buitines atliekas ir 
gamtines medžiagas stogui 

dengti. 

Jonavos raj .  J .  Stanislausko m-daug. centro skyrius “Pušaitė”  

4  m. Aironas  

Mokytoja -Marija Liūtova Tėtis -  Artūr Šalkovkij  

 



„Gintarėlio“ mokytojos 
sugalvojo pastatyti eko namą 

iš  antrinių žaliavų, taip 
skatindamos ugdyti vaikų 
sąmoningumą panaudojant 

daiktus antrą kartą . Namelio 
pastatymo sumanymas 
peraugo į didelio namo 
pastatymą, nes noriai 

įsitraukė visa bendruomenė 
nešdama plastmasinius 
butelius namo statybai.  

Panevėžio  l /d „Gintarėl is“  

Mokytojos :  Inga Leonienė ,  Jūratė  Paršonienė ,  Lina Šeibokienė ,  

Rasa Nagelienė  



„Stovi pasakų namelis“ 
Namelis pagamintas iš  

fanieros. Skirtas vaikams 
žaisti, ty.rinėti, 
eksperimentuoti. 

Panevėžio  lopšelis  –  daržel is  „Žvaigždutė“  

Mokytojos  Aušra  Mikalauskienė ,  Sandra Nosevičienė  



Šios veiklos metu su 
ugdytiniais statėme namelį 

paukšteliams.Šiai  veiklai 
panaudojome pieno butelį . 

Kauno Bernardo Brazdžionio  mokykla 

Čiauškučių  s t .  

Raminta Žvirblytė ,  Deimantė  Drulytė ,  Jurgita  Klimašauskienė  



Vaikai  iš  putplasčio atraižų, su 
suaugusiojo pagalba, pjaustė 
stačiakampes , kvadratines, 

trikampes formas. Konstravo, 
dėliojo, klijavo savo svajonių 

namą . Smaigstė medinius 
krapštukus-antenas, iš  lipnaus 
popieriaus kirpo langus, duris 
ir kitus norimus papuoš imus , 

namo sienas dažė  akvareliniais 
dažais, guašu, spalvino 

flomasteriais. 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

 „Pelėdžiukų“ grupė ,  3-5 m. 

Mokytoja  Rasa Ožalinskienė  



Grupės vaikai dažnai mėgsta 
žaisti ir kurti namus 

pasislėpę po stalu. Šį kartą 
po stalu įkūrė visą Varliukų 

tvirtovę, kurioje tilpo ir 
mylimiausi žaisliukai . Namo 
statybai panaudojo stalą, 

kėdes ir audinį . 

Panevėžio  l /d „Draugystė“  

„Varliukų“ grupės  vaikai ,  4 metai  

Mokytoja –  metodininkė  Rasa Povilonienė  



Namai pagaminti iš  gobelenų 
ritinėlių. Vaikai juos nudažė 
guašu. Iš  spalvoto popieriaus 

priklijavo langus, duris, 
stogą. 

Panevėžio m. lop. -darž. „Draugystė“  

 Maksas, Barbora, Markas, Emil is  4m.  

 Mokytoja Diana Petrai t ienė  



Pagamino Panevėžio lopšelio-
darželio "Diemedis" 

vaikučiai su mokytojomis 
Raminta Užusieniene ir 

Diana Masiuliene. 

 

Panevėžio Lopšelis -daržel is  „Diemedis“  

Mokytojos: Raminta Užusienė, Diana Masiulienė  


