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Projektas - metodinė priemonė  

 

Oi šermukšniau, šermukšniau, ar auginai uogeles? 
 

Tikslas: plėsti vaikų patirtį, socialinę bei pažinimo kompetencijas, skatinti gerbti etninę kultūrą. 

Uždaviniai: 

- Stiprinti šeimų, pedagogų  bendradarbiavimą, skatinti norą  dirbti kartu; 

- Suteikti vaikams galimybę mėgdžioti suaugusiųjų darbą; 

- Lavinti smulkiąją ir stambiąją motorikas; 

- Lavinti pojūčius (regos, lytėjimo, uoslės, skonio) natūralių medžiagų pagalba; 

- Suteikti žinių apie augalų sodinimą, priežiūrą, teikiamą naudą žmogui, sveiką mitybą; 

- Sudaryti sąlygas vaikui išgyventi ryšius, jungiančius žmogaus veiklą į vientisą visumą. 

- Ugdyti norą pažinti ir perimti etninę kultūrą. 

Dalyviai: vaikai, darželio darbuotojai, tėvai. 

Projekto etapai: 

Šermukšnių sodinimas. Šermukšnių sodinimas bendruomenės talkų metu, priešmokyklinukų 

išleistuvių į mokyklą šventės metu. Priemonės: šermukšnių medeliai, kastuvai, vanduo. 

Medelių priežiūra ir stebėjimas.  Žemės purenimas apie medelius, gėlių sodinimas, laistymas. 

Priemonės: kauptukai, laistytuvai. 

Derliaus nuėmimas. Uogų skynimas, skabymas, plovimas, ruošimas šaldyti. Priemonės: pintinės, 

indai, žirklės. 

Derliaus apdorojimas. Uogienių virimas, uogų džiovinimas. Priemonės: cukrus, puodas, indai 

uogienei. 

Meninė veikla. Šermukšnių piešimas, lipdymas, dainelių apie šermukšnį dainavimas. Priemonės: 

akvarelė, kreidelės, popierius, spalvotas vaškas. 

Projekto įgyvendinimas 

      Šermukšnių alėja pradėta sodinti bendruomenės talkų metu, kuriose dalyvauja tėvai, vaikai ir 

darželio darbuotojai. Pirmiausia buvo pasodinti keli medeliai prie tako vedančio į grupes.  Po to 

alėja vis ilgėjo, nes priešmokyklinukų tėveliai kiekvienais metais (per vaikų išleistuves į mokyklą) 

pasodino po šermukšnį. Dabar jau dauguma šermukšnių kiekvieną pavasarį sužydi baltomis žiedų 

kekėmis, o rudenį pasipuošia raudonomis uogomis.  

 

 



       Kiekvieną pavasarį su vaikais apkasame žemę apie medelius, supurename žemę, pasodiname 
gėlių, palaistome.  

      Pavasarį  stebime, kaip iš pumpurų skleidžiasi lapeliai, sužydi baltos žiedų kekės, kaip jas lanko 
bitutės.  

      Vasarą  užsimezga uogos ir  pamažu ima rausti.  

      Rudenį skiname uogas, nuskabome nuo kotelių.  Nuplauname, pilame į indelius ir dedame 
šaldyti į šaldiklį, kad uogos taptų mažiau karčios. Šaldiklyje palaikome kelias dienas. 

   

Po kelių dienų, išėmę iš šaldiklio, verdame uogienę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Uogas užpilame vandeniu ir užviriname, po to vandenį 

nupilame. Taip darome kelis kartus. Tuomet pilame cukrų (1 kg 

uogų, 1 kg cukraus, truputis vandens) ir verdame vis pamaišant. 

Išvirę, supilame į stiklainius (jeigu norime pasidėti vėlesniam 

laikui) ar dubenėlius ir galime vaišintis. 



 

      Kitas uogas džioviname. Nuskiname nuo šakelių, nuplauname, 

nusausiname, pilame į džiovyklą ir džioviname 60-80° C 

temperatūroje. Galima džiovinti ir lauke, pavėsyje, paskleidus plonu 

sluoksniu ant popieriaus ar audinio, retkarčiais pavartant. 

     Išdžiūvę uogos turi būti blizgančios, raukšlėtos, raudonai 

oranžinės, savito silpno kvapo, karčiai rūgščios. Suspaudus tarp pirštų 

neturi jų tepti.  

      Iš džiovintų uogų ruošiame arbatas, dedame į kepinius.  

Nenuskintas uogas paliekame sulesti paukšteliams.  

 

 

Vaikų darbai atsispindi meninėje veikloje.  

Vaikai uogas piešia, lipdo iš vaško. 

Dainuoja daineles apie šermukšnius. 

Šermukšnėli auki, auki, 

Obelėle, dar palauki. 

Žyd girio(j) šermukšnėlė, 

Žaliasis medelis. 

 

Apie šermukšnį  

Priežodis. Rūgštus, kaip šermukšnių 
uogos. 

Mįslė. Viršuj medžio ugnis dega. 
(Šermukšnis prinokęs) 

Orai. Labai daug šermukšnių žydi – bus 
lietus ir lietus. 

Kai daug šermukšnių uogų, bus lietingas 
ruduo. 
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