
Projektinė STEAM veikla ,,Mano svajonių namai namučiai“

Mokytoja į grupę atnešė įvairaus dydžio ir formos (apvalių, stačiakampių, kvadratinių)
dėžučių. Vaikai jas apžiūrėjo, tyrinėjo (pvz., bandė dėti vieną į kitą, dėti į eilę, išardyti ir vėl sudėti,
aptarinėjo pakuočių medžiagų faktūrą, raštus, piešinius, ženklus, etiketes, lygino, dėžutes rūšiavo į
krūveles, centimetru, siūlu išmatavo jų aukštį, o sprindžiais – siūlų ilgį). Vaikai diskutavo: kam pakuotės
galėjo būti naudojamos, kur ir kam jas dar galima jas panaudoti, ką galima iš jų sukonstruoti, kaip jas
papuošti. Dėžutes surūšiavo į krūveles. Po diskusijų kartu su vaikais sutarėme galimą projekto tikslą –
kiaušinių dėžutes paversti nepaprastomis „plytomis“ ir pastatyti savo svajonių namus- namučius.

Pokalbio metu ugdytiniai aiškinosi, kam žmonės statosi namus. Atsakymų daug: kad turėtų
pastogę nuo lietaus, karščio, vėjo, šalčio ir būtų saugūs. Vaikai žiūrėjo edukacinius filmukus apie namų
statybas, klausėsi Laimos skaitomos pasakos ,,Kaip aš stačiau namą“, pasivaikščiojimo metu stebėjo
įvairius objektus, svarstė, lygino namų aukštį, formą, dydį, bandė apibūdinti pastatų konstrukciją,
architektūros įvairovę. Vaikams buvo užduotas klausimas ,,Ko reikia, kad pastatyti namą?“. Buvo
įvairiausių atsakymų“ ,,žvyro, cemento, plytų, lentų, pinigų“. Vaikai aptarė, kiek ir kokių priemonių reikia,
kad pavyktų pastatyti namą. Mokytoja uždavė provokuojantį klausimą ,,Ar galima statytis namą
sugalvojus, bet kurioje vietoje?“. Vaikai sakė: ne. Vaikai nutarė, kad statyboms reikia gauti leidimą. O tada,
,,ar jau galima statyti?“. Vaikai išsiaiškino, kad reikia plano, kurį braižo projektuotojas, o tada statybininkų,



kurie moka skaityti planus. Tai pabandė ir vaikai. Jiems pasiūlė pastatyti daugiabutį namą. Vaikai patys tapo
projektuotojais, braižė planus, pavaizduodami namo konstrukcijas: sienas, stogą, langus, duris. Susitarimo
būdu buvo atrinktas labiausiai patikęs namo projektas, o vėliau pagal tą planą statė. Bandė statyti namą be
pamatų, bet greit suprato, kad tokio namelio nepavyks pernešti iš vienos vietos į kitą – jis sukryps, suirs,
sugrius. Pamatui parinko didelę dėžę, kurią išardė, užlankstė dėžės kraštus ir paklojo pamatus. Dedant ant
pamatų kiaušinių dėžutes vieną ant kitos vaikai diskutavo koks sienų aukštis turi būti, kad nesugriūtų
namas, kaip dėžutes dėlioti, kad konstrukcija būtų tvirtesnė. Namo statyba vyko sparčiai. Vaikai džiaugėsi
gautu rezultatu, bandė namelyje patys apsigyventi. Bet pastatę suprato, kad jis kai kuriems draugams per
žemas. Tada pasiūlė apgyvendinti savo mažuosius draugus- žaisliukus, su kuriais namelyje žaidė kūrybinius
žaidimus. Iššūkis pastatyti namą buvo įveiktas. Vaikai džiaugėsi gautu rezultatu. Pastatytą namą vaikai
fotografavo planšetėmis.

Statydami vaikai drąsiai įgyvendino savo kūrybinius sumanymus, klausinėjo, domėjosi, sprendė
kilusias problemas, eksperimentavo su netradicinėmis medžiagomis. Vaikai padarė išvadas, kad norint
pastatyti tvirtą namą reikia įdėti daug darbo ir pastangų, turėti daug tinkamų ir tvirtų medžiagų. Namas turi
būti statomas ant pamatų.
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