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PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu  Nr. V–162 

 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VAIVORYKŠTĖ‘‘ 

STEAM VEIKSMŲ  PLANAS 2022-2023 M. M. 

 

Tikslas: skatinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, 

inžinerija, menais, matematika), lavinti logikos ir kūrybiškumo įgūdžius, ugdyti  iniciatyvumo, 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti problemų sprendimo, tyrinėjimo, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo sritis. 

2. Organizuoti patirtinį ugdymą, taikant inovatyvius veiklos būdus ir metodus. 

3.  Plėtoti sukurtą edukacinę STEAM erdvę.  

4. Tobulinti pedagogų kompetencijas STEAM  metodikos srityje bei skatinti dalintis sukaupta 

patirtimi. 

5. Įtraukti bendruomenės narius ir socialinius partnerius į edukacines STEAM veiklas. 

 

Eil. 

Nr. STEAM plano priemonės 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingi asmenys 

1. MOKYMAS(IS) (INSTRUCTION) 

1.1. Parengti, aptarti ir patvirtinti STEAM veiklos 

planą 2022-2023 m. m. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

1.2. Organizuoti STEAM darbo grupės 

susitikimus dėl STEAM veiklos lopšelyje-

darželyje 2022-2023 m. m. 

2022-2023 m. 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

1.3. Pateikti ataskaitą į STEM mokyklų tinklą 

https://www.stemschoollabel.eu/ STEAM 

mokyklos ženklelio suteikimui. 

2022 m.  

rugsėjo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

1.4. STEAM dalykų integravimas į ugdomąjį 

procesą: trumpalaikiai projektai, bandymai ir 

tyrinėjimai pagal savaitės temas ir vaikų 

amžių. 

2022-2023 m. 

m. 

Grupių mokytojos 

1.5. Grupių gamtamoksliniai projektai ir 

edukacinės veiklos: 

1. Keliauju pažinti, suprasti, atrasti“ – 

aplinkosauginis projektas „Aplinka – gamtos 

ir žmogaus kūrinys“, finansuojamas iš 

Marijampolės savivaldybės biudžeto.   

 

 

2022 m. 

rugsėjo - spalio 

mėn. 

 

„Spalviukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

https://www.stemschoollabel.eu/
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Patirtinio ugdymo pažintinės, eksperimentinės  

veiklos gamtoje. 

2.Eksperimentinė – tiriamoji veikla „Sniego ir 

ledo paslaptys“. 

4. Projektinė veikla „Kalėdinės dirbtuvės“ 

5. Projektas „Sėju – auginu - tyrinėju“ 

6. Eksperimentai, bandymai, tyrinėjimai, 

stebėjimai lauke (oras, vanduo, augalai, 

smulkieji gyvūnai, smėlis, vanduo ir kt.) 

 

7. Veiklų “STEAM‘ukų medinukų mokyklėlė 

auga“ edukacinis tęstinis ciklas, remiantis 

gamtamoksliniu vaikų ugdymu. 

8. Projektas „Sėklelių magija...“ 

9. Ugdomųjų veiklų lauke „Vandens 

akademija“. 

10. STEAM veiklos „Kiškių laboratorija“. 

 

11. STEAM veiklos panaudojant 

meteorologijos stotį, orų tyrinėjimas. 

12. Eksperimentinė – tiriamoji veikla 

„Vandens būsenos“. 

13. Projektas „Mes auginsim patys“ 

 

14. Eksperimentai, bandymai, tyrinėjimai, 

stebėjimai lauke (oras, vanduo, augalai, 

smulkieji gyvūnai, smėlis, vanduo ir kt.).. 

15. Tiriamoji veikla „Pasaulį pažįstu 5 

pojūčių pagalba“. 

 

16. Trumpalaikis projektas „Atradėjai mes 

maži“ (eksperimentai, tyrinėjimai, bandymai) 

17. Edukacinės veiklos darže „Sėju, sodinu, 

auginu. 
18. STEAM veikla su gamtine medžiaga 

„Konservuojame rudenį“. 

19. Konstravimas, naudojant STEAM veiklų 

metodus „Lapų vitražai“. 

20. STEAM eksperimentinė veikla „Ledo 

balionai“. 

21. Edukacinė veikla „Liejame pirštukais 

spalvas“. 

22. Edukacinė veikla „Linksmieji žaidimai. 

sensorinėje dėžėje“. 

23. Edukacinė veikla „Liečiu, judu, jaučiu“. 

 

24. STEAM veiklos su vandeniu ir gamtine 

medžiaga „Varlyčių akvariumas“ ir atradimų 

savaitės „Pagauk vėją“. 

25. Edukacinė veikla „Eksperimentai su 

EASY MARBLE dažais (kūrybinės STEAM 

veiklos ant popieriaus, organinio stiklo). 

 

 

2023 m. sausio 

mėn. 

gruodžio mėn. 

2023 m. kovo-

balandžio mėn. 

2023 m. sausio 

mėn. 

2022 m. spalio 

lapkričio mėn. 

 

2023 m. 

balandžio-

gegužės mėn. 

2022-2023  

m. m. 

2022-2023  

m. m. 

2023 m. kovo-

balandžio mėn. 

 

2022-2023  

m. m. 

 

 

2023 kovo-

rugpjūčio mėn. 

 

2022  spalio m. 

2022 m. 

lapkričio m. 

 

2022 m. sausio 

 

2022-2023  

m. m. 

 

 

2022 m. 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

2022 m. 

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kiškiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai, 

tėvai (globėjai) 

 

 

 

,,Bitutės“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 ,,Bitutės“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai, 

tėvai 

,,Bitutės“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

,,Ančiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

„Žuvytės“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

 

 

 

„Boružiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 
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26. STEAM veiklos „Nuo sėklytės iki 

augalo“. 

 

27. Eksperimentinės veiklos su vandeniu 

„Vandenėlis – mūsų draugas“. 

28. STEAM veikla „Laisvės gynėjų dienai 

atminti“. 

29. STEAM veikla „Varveklio beieškant – 

tapyba ant sniego“. 

30. STEAM kūrybinės – eksperimentinės 

veiklos „Velykės stebuklingi margučiai. 

 

 

31. STEAM veikla “Kinetinis smėlis“ 

32. „Keliauju pažinti, suprasti, atrasti“ 

.Gamtamokslinio raštingumo ugdymas 

 

33. STEAM veikla - paroda „3D kalėdinis 

atvirukas“ 

 

34. „Koks tavo vardas, medeli?“ 

 

 

35. STEAM veiklos ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupėje „Meškiukai“:  

"Lapų šokis". 

"Pėdutės sniege“. 

"Išdykusios spalvos“. 

„Meškiukas Geografas“. 

 

36.STEAM metodais paremti tyrinėjimai-at-

radimai „Magnetinės kaladėlės“. 

37. Edukacinė veikla ,,Rudeninis medis“ 

38. STEAM veikla ,,Išdykę spalvoti kamuo-

liai“ 
39. STEAM veika-eksperimentas ,,Sniego 

tortas“ 

40. Pažintis su dėlionėmis gyvūnais ,,Tai ne 

tik medinė lentelė“ 

41. Edukacinės veiklos ,,Aš auginu‘ 
42.Tyrinėjimas-eksperimentas ,,Kas 

skęsta, o kas plaukia“. 

 

 

43. STEAM pažintinė-tiriamoji veikla 

,,Krinta lapai pamažu“. 

44. STEAM pažintinės-tiriamosios veiklos 

,,Keliaujanti sraigė“, „Voro gyvenimas“ 

„Ledas ir jo savybės” „Sniegas-vanduo”. 

45. STEAM eksperimentai su guašu ir 

vandeniu „Geltona, žalia, raudona” 

2023 m. kovo-

balandžio mėn. 

2022 m. spalio 

mėn. 

2022 m. 

sausio-vasario 

mėn. 

 

2023 m. 

balandžio mėn. 

 

2022 m. 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

 

2022 m.  

gruodžio mėn. 

2023 m. kovo-

gegužės mėn. 

 

2022-2023  

m. m. 

 

 

 

2022 m.  

rugsėjo-spalio 

mėn. 

2022m.  

lapkričio mėn. 

 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

 

2022-2023  

m. m 

2023 m. 

vasario-

gegužės mėn. 

 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

2022m. spalio-

gruodžio mėn. 

2023m. vasario 

mėn. 

 

 

„Lašiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

 

 

„Aitvarai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

 

 

Meškiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

„Žirniukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 

 

 

 

 

 

 

 

„Papūgiukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai 
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46. STEAM pažintinės-eksperimentinės 

veiklos „Darželis ant palangės”, „Sėju ir 

auginu darželyje” „Muilo burbulai”. 

 

47. Dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto renginiuose.  

48. Vadovavimasis rekomendacijomis 

ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir 

atradimai, organizuojant pažintinės ir 

STEAM veiklas. 

 

2023 m. kovo-

gegužės mėn. 

 

2022-2023  

m. m. 

 

Grupės mokytojos, 

specialistai 

1.6. Edukacinės išvykos: 

1. Išvykos į Marijampolės kolegijos  STEAM 

atviros prieigos centrą. 

2. Išvykos į VŠĮ „LISPA“. 

3. Išvyka į Marijampolės P. Kriaučiūno 

viešosios bibliotekos Multicentrą. 

4. Išvyka į Kazlų Rūdos Miško muziejų ,,Kas 

ten miško tankmėje“. 

5. Išvyka į Kazlų Rūdos mišką ,,Pažinkime 

mišką“. 

6.Išvyka į Buktos pažintinį taką. 

 

2022-2023  

m. m. 

 

Vyresniojo amžiaus ir 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai, mokytojos, 

mokytojų padėjėjos 

1.7. Parodos, akcijos, atviros veiklos: 

1. STEAM kūrybinių darbų paroda „Rudens 

karoliai“. 

2. Virtuali foto nuotraukų paroda „Debesų 

medžioklė“ (skaitmeninių technologijų pa-

naudojimas). 
3. Eksperimentinės veiklos “Snaigė mano 

delne“ (snaigių tyrinėjimas, kūrimas tarptauti-

nei sniego dienai paminėti) 

4. Lopšelio-darželio ugdytinių kūrybinių 

darbų paroda „Medžių graffiti“. (Tyrinėjimas. 

Kokį pėdsaką ant lapo palieka medis). 

 

 

5. STEAM veikla su gamtine medžiaga 

„Sapnų gaudyklė“ (tarptautinei miego dienai 

paminėti). 

 

6. Tarptautinės muzikos dienos minėjimas – 

paroda ,,Muzika mažoj širdelėje...‘‘ 
 

 

7. Lopšelio-darželio ugdytinių inžinerinių 

darbų paroda „Mano ateities miestas“, skirta 

„Marijampolė – Lietuvos jaunimo sostinė 

2023“ datai paminėti. 

 

 

8. Ekologinė akcija „Mažieji daro 2023‘‘ 

 

2022 m. spalio 

mėn. 

2022 m. 

lapkričio mėn. 

2022 m. 

gruodžio mėn. 

2023 m. 

vasario mėn. 

 

2023 m. kovo 

mėn. 

 

2022 m. spalio 

mėn. 

 

2022 m. 

gruodžio-  

2023 m. sausio 

mėn. 

 

 

„Ančiukai“ grupės 

mokytojos ir ugdytiniai 
 

 

 

 

„Ančiukai“ grupės 

mokytojos, lopšelio- 

darželio „Vaivorykštė“  

ugdytiniai, grupių 

mokytojos, ir tėvai 

(globėjai). 

 

Meninio ugdymo 

vadovė, grupių 

mokytojos, ugdytiniai. 

 

„Kiškiukai“ grupės 

mokytojos, lopšelio- 

darželio „Vaivorykštė“  

ugdytiniai, grupių 

mokytojos ir tėvai 

(globėjai). 

Lopšelio- darželio 

„Vaivorykštė“  



5 
 

 

 

9. „Spalvota abėcėlė“ (virtuali foto paroda, 

dėliojant savo vardą iš įvairių valgomų ar 

nevalgomų daiktų). 

10. Kūrybinės veiklos „Spalvos mūsų 

pasaulyje“. EBRU meno terapijos 

užsiėmimai. 

2023 m. 

balandžio mėn. 

 

2023 m. 

lapkričio mėn. 

 

 

2022-2023  

m. m. 

ugdytiniai, grupių 

mokytojos ir tėvai 

(globėjai). 

„Spalviukai“ grupės 

mokytojos, ugdytiniai, 

tėvai (globėjai) 

Vyresniojo amžiaus ir 

priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai, mokytojos 

1.8. STEAM veiklų įrodymų pateikimas 

platformoje „STEM School Label“. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos 

1.9. Robotikos užsiėmimai lopšelyje-darželyje. 2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai 

1.10. Dalyvavimas STEAM konferencijose, 

mokymuose ir seminaruose.  

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos 

2. UGDYMO TURINYS (CURRICULUM IMPLEMENTATION) 

2.1. Dalyvauti ir organizuoti eTwinning projektus, 

grįstuose STEAM ugdymu. 
2022-2023 

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytinai 

2.2.  Išmaniųjų robotų  BEE-BOT bitučių taikymas 

ugdymo procese. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai 

2.3.  Rengti STEAM veiklų savaites „Išrandu 

ateitį...“ 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai, tėvai 

(globėjai) 

2.4. Šviesos terapijos užsiėmimai panaudojant 

šviesos stalus, molbertus, šviečiančius 

konstruktorius. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai 

2.5. KORBO konstruktorių naudojimas plėtojant 

vaikų loginį mąstymą, kūrybiškumą, smulkiąją 

motoriką. 

Mikroskopų ir padidinamųjų stiklų, žiūronų 

naudojimas ugdymo procese. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai 

2.6. Inovatyvių priemonių panaudojimas, ugdant 

pažintines kompetencijas: interaktyvios 

lentos, multimedia, kompiuteriai, video/foto 

kameros, diktofonas. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

ugdytiniai 

3. ĮSIVERTINIMAS (ASSESSMENT) 

3.1.  STEAM veiklų įrodymų pateikimas 

platformoje „STEM School Label“. 
2022-2023  

m. m 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė, pedagogai 

3.2.  Vaikų pasiekimų skaičiavimo ir matavimo, 

aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, mąstymo, 

problemų sprendimo, kūrybiškumo ugdymo 

srityse vertinimas ir  ugdymosi pažangos 

pokyčio nustatymas. 

2022-2023 

 m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Grupių mokytojos 

3.3. STEAM veiklų įtakos vaikų gebėjimų 

ugdymui/si aptarimas metodinės grupės 

pasitarimuose. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Grupių mokytojos 

3.4. STEAM veiksmų plano ataskaitos 

pristatymas. 

2022-2023  

m. m. 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 
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3.5 Įsivertinimas lopšelio-darželio veiklos 

STEAM ženklo portale. 

2022-2023 

 m. m. 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

4. PERSONALO PROFESIONALUMAS (PROFESSIONALISATION OF STAFF) 

4.1. Nuolatinis pedagogų ir specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas STEAM srityje, 

tobulinimo programose “Pedagogas.lt“. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojos, 

specialistai 

4.2 STEAM pranešimų pristatymas Respublikos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojos, 

specialistai 

4.3 Gerosios patirties sklaida lopšelio-darželio 

mokytojų metodinės grupės veikloje.  

 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojos, 

specialistai 

4.2. Interaktyvių metodų kūrimas ir naudojimas 

ugdymo procese. 

2022-2023  

m. m. 

Grupių mokytojos, 

specialistai 

4.3 Profesinis tobulėjimas Besimokančių darželių 

tinkle. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

grupių mokytojos, 

specialistai 

4.4. Konsultacijos su STEAM mokyklų tinklo 

narėmis, dalijimasis patirtimi. 

2022-2023  

m. m. 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

4.5. Konsultacijos ir bendradarbiavimas su 

Nacionalinės švietimo agentūros specialistais, 

kuruojančiais STEAM veiklas. 

2022-2023  

m. m. 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

5. MOKYKLOS LYDERYSTĖ IR KULTŪRA  

(SCHOOL LEADERSHIP AND CULTURE) 

5.1.  STEAM strategijos rengimas įstaigoje.  Tikslų, 

prioritetų išsikėlimas. STEAM veiksmų plano 

rengimas ir pristatymas bendruomenei. 

2022-2023  

m. m. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

STEAM veiklų 

organizavimo darbo 

grupė 

5.2 

 

Gerosios patirties sklaida bendruomenei apie 

STEAM veiklas įstaigos internetinėje 

svetainėje https://www.vaivoryksteld.lt/ , 

socialinio tinklalapio FACEBOOK paskyrose, 

el. dienyne „Mūsų darželis“, respublikos, 

miesto žiniasklaidoje. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojos 

5.3. Atvirų STEAM metodinių veiklų, pranešimų 

rengimas miesto, šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

2022-2023  

m. m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

grupių mokytojos, 

specialistai 

6. RYŠIAI (CONNECTIONS) 

6.1. 

 

1. Marijampolės VŠĮ ,,Lispa“ mokykla 

2. Vilkaviškio lopšelis-darželis ,,Eglutė“. 

3. Kalvarijos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“. 

2022-2023  

m. m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

https://www.vaivoryksteld.lt/
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4. Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis 

,,Pušelė“. 

5. Globos namai ir paliatyvios pagalbos 

centras „VšĮ Giedruma.lt“. 

6. Marijampolės apskrities vyriausiasis 

policijos komisariatas. 

7. Tėvų organizuotos STEAM veiklos 

darželyje. 

grupių mokytojos, 

specialistai 

7. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪRA (SCHOOL INFRASTRUCTURE) 

7.1. Lauko ugdymosi aplinkų paruošimas 

kūrybiškai STEAM veiklai. 

EKO daržo sėjimas, sodinimas.  

EKO sodo priežiūra. 

2022-2023  

m. m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai  

7.2.  Vidaus tyrinėjimo erdvių išplėtojimas ir 

pritaikymas  STEAM veikloms. 

2022-2023 

 m. m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

pedagogai 

7.4.  STEAM veikloms skirtų priemonių įsigijimas 

(tyrinėjimams, eksperimentams, skaičiavimui, 

matavimui ir kt.) 

2022-2023  

m. m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

___________________ 

 

 

 

 


