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Tikslai:Skatinti norą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 
vaikais, pajusti bendros veiklos   malonumą ir atsakomybę už
kitus.    Stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

Skatinti ugdytinių kūrybiškumą, saviraišką, sutelktumą.

Uždaviniai:
nuteikti vaikus šventinei nuotaikai;
ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis;
mokyti vaikus „skaityti“ žemėlapį, orientuotis erdvėje;
įtvirtinti  žinias apie sveikos gyvensenos įgūdžius;
grupuoti aplinkoje augančius augalus;
tyrinėti pievelę ieškant gyvybės ženklų;
gėrėtis ir džiaugtis gamtovaizdžiu, savo emocijas išreikšti per 
dailę;
pasidžiaugti savo indeliu į bendrą komandos pergalę;
ugdyti darbinius įgūdžius, susitvarkyti savo poilsiavietę.



Orientacinėms varžyboms paruošiau žemėlapius 
keturioms ikimokyklinio amžiaus ir trims 

priešmokyklinio amžiaus grupėms.



Kitoje pusėje užrašiau stotelių
pavadinimus



Į stadioną vaikai pajudėjo iš darželio kiemo.









Stadione darželio ugdytinius pasitiko 
„boružė”- auklėtoja Vida Barinova



Buvo iškelta lopšelio-darželio „Eglutė”
vėliava



Darželio direktorė Meilė Jasevičienė
pasveikino ugdytinius, sekmingai

užbaigusius mokslo metus.



Vaikai sudainavo darželio himną.





Priešmokyklinukai sušoko smagią
polką.



Visi kartu smagiai pasimankštino  
pagal Flinto dainą.





„Boružė” išdalino visoms grupėms 
orientacinius žemėlapius ir paprašė

ištyrinėti stadiono aplinką.



Buvo paruoštos aštuonios stotelės.

Pagal orientacinį žemėlapį, visos grupės kartu 
su auklėtojomis, turėjo surasti šias įvairiai 

išdėstytas stoteles ir atlikti nurodytas 
užduotėles.



„Sveikatos” žinių stotelė.

Šioje stotelėje darželio ugdytiniai turėjo 
atsakyti į slaugytojos pateiktus klausimus.

















„Matematikų” stotelė.

Šioje stotelėje vaikai turėjo suskaičiuoti 
kopetėles. Vyresniems vaikams užduotėlės 

buvo pasunkintos.







„Gudručių” stotelė.

Ikimokyklinukams reikėjo įminti parašytas 
mįsles. Jos buvo apie supančią stadiono 
gamtą. Priešmokyklinukams reikėjo išspręsti 
kryžiažodį apie įvairias sporto šakas.















„Poetų” stotelė

Šioje stotelėje reikėjo sukurti eilėraštį apie 
gamtos grožį.







„Gamtininkų” stotelė

Šioje stotelėje ugdytiniams reikėjo sugrupuoti 
augalus, įvardinti jų pavadinimus.









„Tyrimų” stotelė

Šioje stotelėje, su padidinimo stiklais, reikėjo 
ištyrinėti pievelę ir rasti gyvybės ženklų.























Ugdytiniai surado:

šimtakojį;
skruzdėlių;
boružėlių;
vabalą;
drugelį;
bitę.



„Menų” stotelė

Šioje stotelėje, dailės pagalba, reikėjo  
išreikšti savo įspūdžius ir emocijas.



















„Žaidimų” stotelė

Šioje stotelėje ugdytiniai kartu su „boružėle”
žaidė judriuosius žaidimus:
viduriniosios grupės ugdytiniai -„Kalnas, 
takelis, duobė”;
vyresniosiosios grupės - „Bėgte į stadioną”;
priešmokyklinės grupės - „Žvejys ir žuvys”.













Baigę varžybas ugdytiniai pristatė savo „meno 
kūrinius”, auklėtojos jiems padėjo perskaityti 

sukurtus eilėraščius.















Atlikę užduotis vaikai užkandžiavo ir 
gaivinosi sultimis ir vandeniu.









Šventės uždarymo metu direktorė vaikams 
įteikė padėkos raštus, o „boružė” savo 

nuotraukėlę.





Šventėje dalyvavo ugdytinių tėveliai.



Už šią tradicinę mokslo metų pabaigos 
šventę dėkingi stadiono direktoriui -

Rimantui Lenartavičiui.



Susitvarkę poilsiavietes ugdytiniai 
sugrįžo atgal į darželį.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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