
1 diena - Draugystės diena 
 
Tikslas:  susipažinti ir susirasti draugų. 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
susitinkame pirmą kartą, tad nusistatysime taisykles, kurių laikysimės;  
atliksime linksmąją mankštą; 
gersime arbatą, klausysimės pamokančių draugystės istorijų, jas aptarsime; 
žaisime susipažinimo žaidimus, jaukinsimės vienas kitą.   

• Rytinės veiklos: 
 ištyrinėsime aplinką: sporto zona, poilsio zona, edukacijų zona, sodo zona, vandens zona, gyvasis 
kampelis; 
 žaisime žaidimus (judrieji žaidimai vardų įsiminimui, bendrystės skatinimui); 
leisimės į trumpą pasivaikščiojimą miško takeliais. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

draugystės simbolių gamyba; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 

2 diena - Žolynų diena 
 
Tikslas:  Pažinti aplink mus augančius žolynus. 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
edukacija „Linas rengia ir maitina“ (spektaklis, rankdarbiai) 
miško žygis (5-7km), žolynų tyrinėjimas, rinkimas. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

darbas su rastais žolynais (herbariumo modeliavimas, informacijos rinkimas); 
lietuviškų arbatų degustacija, aptarimas; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 
3 diena - Jaučiu-patiriu-atrandu 
 
Tikslas:  Pažinti per pojūčius 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
žiūrėsime edukacinį filmą; 



gaminsime lengvus patiekalus, ragausime; 
aptarsime kokius pojūčius sukelia prieskoniai, kaip ir kuo mes galime jausti; 
miško žygis (5-7km), lytėjimo, regėjimo, klausos pojūčių lavinimas, žaidimai miško aikštelėje.. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

gaminsime kvapniąją druska ar cukrų; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 

4  diena - Išmanių vaikų išmani diena! 
 
Tikslas:  susipažinti su išmaniaisiais prietaisais ir praktiniais jų panaudojimais 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
edukacinė programa „RoboTukas“; 
edukacinis filmas; 
darbas su išmaniaisiais prietaisais; 
miško žygis (5-7km), užduotys ir žaidimai. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

žygio plano braižymas, detalizavimas, pasinaudojant įvairias būdais gautais duomenimis; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 

5 diena - Jei ieškosi, tai ir rasi! 
 
Tikslas:  įvertinti edukacijų ciklo metu įgytą patirtį. 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime susitikimų įspūdžius, dalinsimės patirtimi, pastebėjimais, patarimais; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
prisimename labiausiai patikusius žaidimus ir juos žaidžiame; 
užsiimame veiklomis, padedančiomis įvertinti įgytą patirtį ir sutvirtinti draugystę ( „ar žinai apie kurį 
aš galvoju?“, „surask draugą“...); 
miško žygis (5/7/8km), lobio paieška. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

laiškas, piešinys draugui; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas: 
užsiėmimas „Aš – vandens indas“; 
užsiėmimas „Paslapčių dėžutė“. 
 

Atsisveikinimas. 



6 diena - Jaučiuosi ramus – pažįstu draugus 
Tikslas:  susipažinti, tapti draugiška komanda 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
susitinkame (kai kurie - pirmą kartą), kad  nusistatytume  taisykles, kurių laikysimės;  
gersime arbatą, aptarsime, kaip prasidėjo diena; 
žaisime susipažinimo žaidimus, pratinsimės vieni prie kitų, ugdysime pasitikėjimą.   

• Rytinės veiklos: 
sušoksime juokingą šokį („Fli- fla, čiumpi-jumbi) jaukumui sukurti; 
atliksime linksmąją mankštą; 
 ištyrinėsime aplinką: sporto zona, poilsio zona, edukacijų zona, sodo zona, vandens zona, gyvasis 
kampelis; 
žaisime žaidimus (judrieji žaidimai vardų įsiminimui, bendrystės skatinimui); 
komandomis keliausime į mišką, įveiksime pateiktas užduotis, žaisime miško aikštelėje. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

draugystės simbolių gamyba; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 

7 diena - Tabalai vabalai 
 
Tikslas:  pažinti šalia gyvenančius vabzdžius 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
edukacija „Apie medų ir bites“ (interaktyvus spektaklis, žvakių gamyba,  
estafetės), žygis į mišką (5/6/7km), pakeliui atkreipiant dėmesį į vabzdžius.  
Juos aptariame. Miško aikštelėje ilsimės ir žaidžiame. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

edukacinis filmas apie vabzdžių gyvenimą, filmo aptarimas; 
judrieji žaidimai sporto zonoje (‚koks aš vabzdys?“, „skruzdėlyno statymas“...), bendravimas. 

• Vakaro ratas 
8 diena 
Kūrybinė diena 
Tikslas:  išmokti kurti pasakojimus, eiliuoti, šokti, dainuoti, improvizuoti. 
Ką veiksime?  

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
poetų komanda mokosi eiliavimo subtilybių ir kuria eilėraščius; pasakotojų komanda kuria pasaką 
žinomos pasakos motyvais; atlikėjų komanda kuria naują melodiją žinomai dainai; {visi dalyviai 
sudalyvauja kiekvienoje edukacijoje} 



žygis į mišką (5/6/7km), poilsis ir poetų, pasakotojų, atlikėjų pasirodymas miško aikštelėje. 
• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

žiūrime animacinį filmą  ir pagal jį improvizuojame. 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 
9 diena - Duona mūsų kasdieninė 
 
Tikslas:  sužinoti apie duonos įvairovę, jos istoriją 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime vakarykščius įspūdžius, įvertinsime savo jėgas ir nusiteiksime naujai 
dienai; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
edukacija „Mano kepaliukas“ (video siužetas, aptarimas, užduotys,  
duonos kepimas); 
žygis į mišką (5/6/7km), poilsis ir  duonos degustacija miško aikštelėje. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

veikla „stebiu- randu“ (ko reikia, norint duoną iškepti); 
žaidimai („Tešla kyla“; „Apversti paklotą“, „Suskaičiuok“), parodantys komandos sutelktumą, vienas 
kito pajautimą, draugiškumą; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas 
 

10 diena - Aš ir tu – stiprūs kartu! 
 
Tikslas:  įvertinti edukacijų ciklo metu įgytą patirtį. 
Ką veiksime?  
 

• Ryto ratas, kuriame:  
gersime arbatą, aptarsime susitikimų įspūdžius, dalinsimės patirtimi, pastebėjimais, patarimais; 
atliksime linksmąją mankštą; 
išsikelsime dienos tikslus, numatysime dienos darbus. 

• Rytinės veiklos: 
prisimename labiausiai patikusius žaidimus ir juos žaidžiame;  
aptariame pojūčius, iškilusius žaidimo metu; 
užsiimame veiklomis, padedančiomis įvertinti įgytą patirtį ir sutvirtinti draugystę ( „ar žinai apie kurį 
aš galvoju?“, „surask draugą“...); 
miško žygis (5/7/8km), lobio paieška. 

• Pietų pertraukos metu pasistiprinsime lauknešėliu iš namų, pailsėsime. 
• Popietinės veiklos: 

laiškas, piešinys draugui; 
judrieji žaidimai sporto zonoje, bendravimas. 

• Vakaro ratas: 
užsiėmimas „Aš – vandens indas“; 
užsiėmimas „Paslapčių dėžutė“. 
 

Atsisveikinimas. 
 


