
 „ Avilio gyvenimas“. Ugdytiniai 
susipažysta su bičių gyvenimu, 
apžiūri korį ir analizuoja jo struktūrą.

Naudojant technologinius sprendimus
(plaktuką, medį ir adatėles)
 gaminamas pasakos veikėjas - ežiukas.

Vaikai pasinėrė į pasakos „Ežiukas rūke“
siužeto vingius. Eksperimentai su 
sausu ledu – kuriamas rūkas.

Ugdomi vaikų meniniai gebėjimai - 
bitučių gamyba.

Sujunk, kas nesujungiama“. 
Vaikai naudodami Lego kaladėlių 
rinkinius konstravo statinius, 
gilindamiesi į mokytojo teikiamas 
žodines instrukcijas.

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis “
Įstaigos kodas: 190528817
Adresas: Lydos g. 4, Šiauliai, LT-77165
El. p. sld.berzelis@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 21

Gamtos mokslų tema 
 „Paslaptingas augalų mikro pasaulis“.

Inžinerijos tema „Išmanusis miesto
žemėlapis“.

Dizaino/menų tema „Dailės dirbtuvės 
„Sprendimai mene ir dizaine: 3D 
modeliavimas“.

Matematikos tema „Geometrinių figūrų
pasaulis. Tangramai“.

Programą ,,STEAM darželiai“ remia
Šiaulių miesto savivaldybė

Pristatomos temos:
„Ozobot Bit“ interaktyvus robotas: p
ritaikymas ugdymo(si) procese.
TTS bevieliai mikroskopai – pažintis
su mikro pasauliu.
Šiaulių lopšelis-darželis  „Drugelis”   
Vilniaus g. 123 A, LT-76354 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 44 89
El. p. drugelis@sdrugelis.lt

Vytauto g. 57, LT-77147 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 36 51
El. p. jolanta.martinaitiene@sdrugelis.lt

Technologijų mokslo tema 
„Robotų lenktynės“.



Tyrinėjame, ar galime pamatyti garsą. 
Kuriame instrumenus ir tyrinėjame
savo balsą.

Inžinerinis iššūkis. 
Apšviesti pastatytą namą, 
sujungiant elektros grandinę.

Matematinis iššūkis. Aiškinamės,  
ar  mašinėlės nuvažiuotas atstumas
priklauso nuo jos svorio.

Informacinės technologijos. 
Programavimo pagrindų mokymąsis 
panaudojant programuojamus
robotus.

Ilgalaikis eksperimentas. 
Augalų auginimas įvairiomis 
sąlygomis.

Stebėjimas, tyrinėjimas - gamtos 
mokslų pagrindas

Pirmieji programavimo žingsniai
su Cubroid programavimo kubais

Pažintis su inžinerija „stebuklingų“ 
akmenukų pagalba

Meninė kūrybinė išraiška - 
emocijų veidukai iš gamtinės
medžiagos

Matematinių vaizdinių formavimas
patyriminėje veikloje

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PUPŲ PĖDAS“
Dainų g. 88, LT-78270 Šiauliai
Įm. k. 190528621
Tel. (8 41) 552 724, 552 796
Mob. 8 616 91 206
El. p. pupupedas@splius.lt 

Lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ sukurtas patrauklus STEAM veiklų 
turinys bei aplinka. Moderniai įrengtame STEAM centre veiklos vyksta 
efektyviai, leidžiant vaikui laisvai kūrybiškai pažinti pasaulį patirtimi grįstu 
būdu. Kūrybingi, smalsūs mažieji tyrinėtojai čia visada ras sau patrauklios 
ir įdomios patyriminės veiklos.

Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“
Įstaigos kodas 190527715
Adresas: M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai, LT-76302
El. p. zirniukas@splius.lt
Tel. (8 41) 52 39 17
Mob. 8 671 89 069

Tyrinėjame samanų, grybų sandarą.

Konstruojame CUBROID kodavimo blokus. 
Sukurtų dviratukų lenktynės.

Statome bokštus.

Tapome ant šviečiančių stiklo rėmelių.

Atliekame kodavimo užduotis. 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“
Įstaigos kodas 290527520
Statybininkų g. 7 LT-78225 Šiauliai
Tel.: 8 650 95326, 8 650 95325
El. paštas pasaka@splius.lt


