
 

 

 

  

 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO 
IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ, PEDAGOGŲ IR 
UGDYTINIŲ TĖVELIŲ VIRTUALI 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  
“STATOME NAMĄ MES...” 

III DALIS 
 



„Kukio namai“  
Kodėl tvartelis ir namelis? O 

todėl, kad pas mus š ios 
savaitės tema „Kas 

tvartelyje gyvena“. Tuo pačiu 
pasinaudojome kaip ir 

žaidimo priemonę. Šiems 
statiniams panaudojome 

pieno ir sulčių pakuotes. Jas 
aplikavome popieriumi, 

siūlais, sagomis, mediniais 
pagaliukais ir pačių vaikų 
spalvintais langeliais ir 

durimis. Ir vėliau išpjoviau 
dureles.  

Joniškio vaikų lopšelis  –  daržel is  „Ąžuoliukas“  

„Obuoliukų“ grupės ugdytiniai .  2 -3 m. 

Mokytoja Renata Dičklapienė  



Savo darbą pavadinome 
„Kurtuvėnų pilis“. Vaikai, 

padedami pedagogo, iš  antrinių 
žaliavų ir gamtinių medžiagų 
statė pilį . Darant š į darbą, 

buvo aptarta, kaip panaudojant 
antrines žaliavas galima 

išsaugoti švarią aplinką . Taip 
pat mokėsi kurti, naudojant 

netradicines priemones - 
panaudotą kartoną, medžio 

šakeles, samanas. 

Šiaulių  r.  Dubysos aukštupio  mokykla Kurtuvėnų  skyrius .  

„Drugelių“ gr.  

Mokytoja  Rūta  Stankienė  



“Pasakų nameliai” 
Šiuos namelius  sukūrė iš  

panaudotų dovanų maišelių . 
Namelių stogeliams papuošti 

panaudojo sagas. Juose 
apsigyveno pasakų fėjos . 

 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  “Draugystė”  

Lėja  6 m. 

Mokytoja  Snieguolė Rubienė  



Namas padarytas iš  dėžės, 
naudojant džiovintas 

smilgas, ąžuolo faneruotę, 
taip pat gilių kepurėles ir 

sedulos šakeles. 

Plungės r.  Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio 

ir  priešmokyklinio ugdymo skyrius  

, ,Boružiukų“gr.  

Vyr. mokytoja Sigita Diržinauskienė  



Inžinierins iššūkis 
„Drugelių“ grupės vaikams. 

Priemonių 
statyboms  ieškojo visi 

grupėje. Išbandė daug, bet 
labiausiai patiko konstruoti 

iš  dėlionės detalių. Kartu 
vaikai mokėsi dirbti 

komandoje ir draugiškai 
sutarti. Nugalėjo 

draugiškumas ir gėris.   

Panevėžio lopšelis  –  daržel is  „Draugystė“  

Luka Kudakaitė 1.2 m.  

Sonata Šaltienė  



Ryte, atėję į grupę, vaikai 
rado liūdinčius du draugus – 
Amsių ir Murkį, kurie neturi 

namų.  
Vaikai stato namus šuniukui 

ir kačiukui iš  kartoninių 
pakuotės atliekų: iš  dėžių 

surenčia namą, o stogą 
uždengia duobėtu padėklu. 
Pavyksta ne iš  karto: tai 

dėžės nugriūna, tai stogas-
duobėtas padėklas 

nučiuožia. Tada viską 
sutvirtina, susegdami 

skalbinių segtukais, o namo 
„fasadą“ papuoš ia 

prisegdami dekoratyvius 
skalbinių segtukus-tulpytes. 

Namelyje apsigyvena abu 
draugai – Amsius ir Murkis. 

Panevėžio lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

„Drugelių“ grupės vaikai:Nojus 2 m.,Majus 2,2 m.,Iglė 2 

m.,Motiejus 1,9 m,Rojus 1,11 m.  

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Valda Briedienė  



„Takeliu, į darželį aš  einu“  
Dainuojant imitacinę dainelę 
„Į  darželį aš  einu“ pirštukų 
atspaudėliais dekoravome 
darželį, tiesėme į jį takelį 

panaudojant akcijoje 
surinktus spalvotus 

kamštelius..  

Kauno lopšelis -  daržel is  „Nežiniukas“  

 „Pelėdžiukų “ gr.   3 -4 m.  

Mokytojos  metodinkės :  Vidmanta Ambrizienė ,   Asta Poškuvienė  



Namas sukonstruotas 
panaudojant senas kartonines 

dėžes . Dekorui , faktūrai 
pasitelkta dėžių vidinė 
faktūra . Papuošta vaikų 

mėgstamais saldainių 
popieriukais. 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

Emil i ja  Valiukai tė ,3 ,7 m.  

Tėtis  Tomas Valiukas 



Iškėlėm klausimą iš  ko 
galima statyti namus? Ar 

visi konstruktoriai tinka? O 
gal galima iš  pieštukų . 
Sėkmingiausiai pavyko 
statyti iš  įvairių formų 
kaladžių, sunkiau sekėsi 

statyti iš  spalvotų pieštukų . 

Panevėžio  lopšelis -daržel is  „Draugystė“  

Paula,  Milita ,  Markas ,  Arijus,  Maksas 3 m. 

Mokytoja Vigita Lenzbergė  



Tai svajonių namas kuriame 
norėtų gyventi darbelio 
autorė Emutė su savo 

tėveliais. Namą statė Emutė 
su tėveliais, panaudojo 

stiklo butelius, juos 
suklijavo, nudažė.  

Kelmės lopšelis -daržel is  „Ąžuoliukas“  

Ema Dzvankutė 5 metų  

Mamytė Rasa Dzvankienė, mokytoja Vilma Čilinskienė.  



 “Fėjų namelis” 
sukonstruotas iš  pakavimo 

dėžutės, gofruoto kartono ir 
spalvoto popieriaus. 

Panevėžio  lopšelis  -daržel is  „Žvaigždutė“  

„Drugelių“ grupė  4-5 m. 

 Mokytoja  Zita Nevierienė  



STEAM veikla. 
Mūsų grupės vaikučiai neš ini 

įvairaus dydžio LEGO 
kaladėlėmis , salėje rinkosi 

statyti savo svajonių miestą . 
Su kokiu džiaugsmu ir 

malonumu visi konstravo 
savo svajonių miestą . O 
kokius įdomius pastatus 

tame mieste sukūrė ! 
Pasidžiaukime ir 

pasigėrėkime vaikučių 
kūryba ! 

Kauno lopšelis  –  daržel is  “Liepai tė”  

4-5 metai  

Rasa Barvainienė ,  Eglė  Karpavičienė  



Vaikai panaudojant dažus, 
tualetinio popieriaus rulonus 

bei spalvota popierių kūrė 
vieną bendrą namą . Spalvino 
rulonus guašu, statė bendrą 

trijų aukštų namą . 

Vilniaus r.  Marijampolio lopšelis -daržel is   

Kiškučių  gr.  Vaikai  

Mokytoja  Juliana Kislovskaja  



,,Girinio namelis” 
sukonstruotas iš  kartoninių 
pakavimo dėžių , stogas iš  

džiovintų nendrių . 

Panevėžio  lopšelis  -daržel is  „Žvaigždutė“  

„Ežiukų“ grupė  5-6 m. 

Mokytoja  Ramunė  Šantarienė 



Šiaudinė trobelė.  
Miško takelis atvedė į 

pasakų trobelę iš  vaikystės 
prisiminimų.  

Panevėžio  regos centras  „Linelis“  

Kamilė  Skorkaitė  2  metukai  

Mama Skaistė Tamkevičiūtė ,  Mokytoja Regina Šimuliūnienė  

Ir mokytojo padėjėja Viktori ja Babickienė  

 



Ačiū! 

Visiems atsiuntusiems kūrybinius 

darbelius.  

Panevėžio lopšelio-darželio 

“Draugystė” bendruomenė. 

2023-02-15 
 

Už turinį, jo klaidas, nuotraukų turinį ir originalumą 

organizatoriai neatsako. 


