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Tyrinėjimai Valdovų ir Bernardinų soduose 

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žvangutis“ 

Gertrūda Narkovič ir Daiva Sebeckienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

 

 Šiais mokslo metais startavo atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa, kuri akcentuoja 

vieną iš uždavinių - patyriminį ugdymą(si). Kartu su priešmokyklinės ,,Ančiukų“ grupės ugdytinių 

tėvais/globėjai aptarėme šių mokslo metų projektą. Jo dėka ugdytiniai daug stebės, tyrinės, 

eksperimentuos, analizuos, ieškos informacijos naudojant skaitmenines technologijas ir pan.  

Kaip teigė ugdytiniai, viena iš smagiausių ir įdomiausių veiklų – edukacinės išvykos, jos 

dažniausiai tikslingai suplanuotos ketvirtadieniais, remiantis priešmokyklinės programos ir grupės 

projekto tikslais, uždaviniais. Edukacinės išvykos apima visas kompetencijas, t.y. ugdytiniai 

inspiruojami diskutuoti, ieškoti informacijos, atlikti tyrimus, juos užrašyti, dirbti komandoje ir 

individualiai ir pan.  

Įgyvendindami projekto tema „Sodininkas - keliautojas“ daug dėmesio skyrėme artimiausios 

aplinkos „Žvangučio sodo“ tyrinėjimas bei unikalios artimos vietos (nuo įstaigos 15-20 min. kelio 

pėsčiomis) Valdovų rūmų kiemelio ir Bernardinų sodo Sereikiškių parko gamtinės aplinkos pažinimui 

ir atradimams.  

Edukacinė išvyka į Valdovų kiemelio ir Bernardinų sodus orientuota į gamtamokslinį (žemė-

vanduo-oras) ugdymą. Prieš kelionę, su ugdytiniai aptariame kelionių taisykles (komunikavimo 

kompetencija D1; D1,2) bei vadovavosi bendrais susitarimais. Savo kelionės maršrutus ugdytiniai 

vaizdavo ,,Žvangučio sodo“ tyrinėtojo užrašuose: užsirašė gatvių pavadinimus, pažymėjo pėsčiųjų 

zonas, šviesoforus, piešė kelio ženklus, medžiais, gėlės, kitais augalais, upe, Gedimino pilies bokštą, 

Mindaugo tiltą. Chronometro pagalba nustatė šviesoforo spalvų trukmę: žalia 26s, geltona-3s, raudona- 

39s. 

 Valdovų rūmų ir Bernardinų soduose stebėjome (kultūrinė kompetencija A3.1; A2.2) vaistinių, 

prieskoninių augalų ir gėlių kompozicijas. Klausinėjo, dalinosi savo fantazija, priešmokyklinukai 

įgyvendina idėjas. Padidinamųjų stiklų pagalba nustatė augalų panašumus ir skirtumus, lygino, 

grupavo pagal formą, spalvą, kraujagyslių išsidėstymą, kvapą (B1.3). Tyrinėdami augalus, pamatėme 

rasos lašelius, nufotografavo, o grįžę interneto, enciklopedijos  pagalba nustatė, kad šis augalas 

vadinasi Rasakila.  

Stebėjo Vilnelės tėkmę, vėjo kryptį, oro taršą. Mikroskopu tyrinėjo vandens taršą, užfiksavo 

užrašuose, kad upės vanduo yra toks pat švarus kaip ir tvenkinio, išsiaiškino kodėl. Mokėmės 
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atsakingai ir saugiai naudotis įvairiais skaitmeniniais įrenginiais. Naudojome žingsnių skaičiavimo 

programėlę (skaitmeninė kompetencija B4,2; B3,1; B2,3). Ugdytiniai taip pat ieškojo informacijos, 

fotografavo, piešė artimiausios aplinkos žemėlapį, iliustravo pasakojimus.  

  Daug dėmesio skyrėme pastabumui - žmonių veiklos poveikį gamtai, jų pilietinė atsakomybę 

(pilietiškumo kompetencija C; C1; C2). Būnant Sereikiškių parke, ugdytiniai galėjo stebėti, kaip parko 

darbuotojas tvarko aplinką, kaip mokyklinukai ir darželinukai ne tik vaikšto po parko, bet ir tvarko: 

griebia lapus, renka ir neša į mažas krūveles. Ugdytiniai diskutavo: jog augalui užaugti reikia vandens, 

saulės, priežiūros ir kad jie taip pat tvarko tik savo darželio (grupės) aikštelę, sodą.   

 Edukacijų metu ugdytiniai supranta saugaus elgesio taisyklių svarbą ir žinojimą pritaiko 

veikiant kartu, bendradarbiaujant (socialinė emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija C2; A1) 

laikėsi bendrų sutartų taisyklių, dėmesingai klausėsi, diskutavo, atliko stebėjimus ir tyrinėjimus, pildė 

savo užrašus, padėjo vieni kitiems, buvo atsakingi už savo veiksmus, grįžę į darželį reflektuodavo kaip 

sekėsi, ką sužinojo, diskutavo kur keliaus kitą kart.  


