
Vandens žaidimų diena darželyje 

 

2021 m. birželio 22 d. darželyje buvo paskelbta vandens žaidimų diena. Vanduo ne tik 

puikus pagalbininkas atsigaivinti karštą vasaros dieną, bet ir puikus ugdytojas. Tai efektyvi STEAM 

ugdymo priemonė, skatinanti vaikų aplinkos pažinimą. Žaidimai su vandeniu gali virsti tiesioginiu 

ir aktyviu mokymusi. 

Grupės „Pabiručiai“ vaikai  ne tik mėgavosi vandens malonumu karštą vasaros dieną, 

bet ugdė vaikų meninę, tyrinėjimų pasiekimų sritis. Įtraukė STEAM ugdymo elementus. Piešė ant 

sauso ir šlapio tapeto, tyrinėjo skirtumus ir panašumus. 

 

 

Daug sričių galima ugdyti vienoje veikloje, teigia grupės „Pelėdžiukai“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Galina Valinčienė. Tai vaikų emocijos, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas, 

savireguliacija (susitarimų laikymasis) ir kt. 



 

 



 

 

Grupės „Bangelės ir „Vabaliukai“ vaikų pastebėjimas, kad buvo labai smagi diena ir 

jie norėtų, kad visos tokios dienos būtų. Jau vien  bėgiojimas po žolę basomis kojomis teikė džiugių 

emocijų, o ką jau kalbėti apie maudynes baseinėlyje kupiname spalvotų kamuoliukų. Vieni vaikai 

taškėsi, kiti braidžiojo, kiti gaudė baseinėlyje esančius kamuoliukus. Prisipylę  vandens į vandens 

šautuvus žaidė vandens mūšį. Smagiausia buvo vaikams gaudyti ikimokyklinio ugdymo mokytoją 

Renatą Norkienę ir ją aptaškyti. Vaikai žaidė žaidimą ,,Taiklioji ranka'', kurio metu iš tam tikro 

atstumo  mėtė mažus kamuoliukus į baseiną. Žaidimo pabaigoje turėjome nugalėtoją, kuris 

daugiausiai sumetė kamuoliukų. Ideali pramoga vaikams vasarą vandens balionų karas. Vaikai 

nenustygo vietoje pamatę vandens balionus. Surengėme dviejų komandų vandens karą. Vaikai 

pastebėjo, kad didesni vandens balionai sprogsta greičiau, o mažiau pripūsti yra tvirtesni ir ne taip 

greitai sprogsta. Greitai balionai dingo iš vonelės, tai buvo pats smagiausias žaidimas. Vėliau 

surengėme vasaros diskoteką, buvo smagu šokti vien su maudymosi kostiumėliais tokią karštą 

dieną. Po veiklos vaikai jautėsi pavargę, bet labai laimingi. Taip apie savo veiklą pasakoja Renata 

Norkienė. 



 

 

 



  

 

 



 

Grupėje „Žirniukai“ į žaidimus su vandeniu aktyviai įsitraukė mokytojos padėjėja 

Jūratė Norkienė. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų. 

  

 



Grupių „Boružėlės“, „Voveriukai“ ir „Bangelės“ vaikai taip pat patyrė daug nuostabių 

akimirkų. 

 

Grupės „Kregždutės“ vaikai taip pat mėgavosi vandeniu. 

 
 

 



 

 

Vandeniu džiaugėsi ir kitų grupių vaikai. 

  

 

Direktorė Indrė Matevičienė 


