
 Respublikinio konkurso „Edukacinės  

 programos ikimokyklinio/priešmokyklinio  

 amžiaus vaikams“ nuostatų 

 priedas  

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS 

PARAIŠKOS FORMA 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ 

Programos pavadinimas  Pastebėk, pasidžiauk, užfiksuok 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele )  

 Ankstyvojo 

(2–3 m.)  

 Ikimokyklinio 

(4–5 m.)  

 Priešmokyklinio 

(6 m.)  

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti)  Minimalus – 12 Maksimalus – 15 

Edukacinės programos teikimo vieta  Respublikos g. 4, Naujoji Akmenė 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas)  

Rasa Butkevičiūtė, vyresnioji auklėtoja, 8 616 01841, 

butkeviciute.rasa@gmail.com 

Audronė Ruškienė, vyresnioji auklėtoja, 8 672 27179, 

pavaduotoja@atzalynasld.lt 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS  

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas  Stebint ir aptariant darželio teritorijoje augančius medžius (beržą, 

ąžuolą, liepą, eglę...) ugdyti gebėjimus pastebėti ir atpažinti juos 

artimiausioje aplinkoje, sudarant sąlygas visais pojūčiais tyrinėti 

supančią aplinką. 

1.2. Programos uždaviniai  Skatinti vaikus stebėti ir atrasti, veikti, lyginti, pažinti negyvosios 

ir gyvosios gamtos objektus. 

Siekti, kad vaikai stebėdami mokėtų fiksuoti ir daryti išvadas, 

apibendrinimus, patirtų atradimo džiaugsmą. 

Patenkinti kiekvieno vaiko individualius pažinimo interesus, 

tobulinti vaikų pažinimo kompetenciją lauko sąlygomis. 

Plėsti žodyną, tikslinti sąvokas, lavinti kalbos rišlumą, skatinti 

laisvai bendrauti ir bendradarbiauti. 

Patirtus įspūdžius ir išgyvenimus perteikti meninės raiškos 

būdais ir formomis. 

Lavinti pastabumą, dėmesį, sumanumą, kritinį mąstymą. 

 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas  

Bus ugdomos visos kompetencijos: komunikavimo, socialinė, 

sveikatos, pažinimo, meninė. 

1.4. Programos aktualumas / 

anotacija  

Bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojomis įsiklausyta į 

jų pastebėjimus, jog daugelis vaikų, nepažįsta medžių, negeba 

įvardinti medžių pavadinimų, neskiria jų vaisių. Vaikams trūksta 

ekologinių žinių. Buvo pastebėta, jog daugelis priešmokyklinukų 

pasaulį pažįsta iš knygelių, televizijos laidų, kompiuterių, bet 

joks plakatas, filmas, knyga neatstos gamtos, veiklos su realiais 

objektais. Vaikas iš prigimties yra tyrinėtojas, aktyviai ieškantis, 

informacijos apie jį supančią aplinką. Stebėdamas, 

eksperimentuodamas jis bando suprasti jį supantį pasaulį, kaupia 



patirtį, diskutuoja, kritiškai mąsto, sprendžia problemas, įsimena, 

suvokia. Pedagogo paskatinti vaikai jau stebėjo, lygino, 

klasifikavo ir kt. medžius augančius darželio parke rudenį ir 

žiemą. Pastebėjus vaikų susidomėjimą medžiais ir norą juos 

pažinti, parengta edukacinė programa priešmokyklinio amžiaus 

vaikams, skatinanti tęsti medžių tyrinėjimą pavasarį įstaigos 

lauko teritorijoje. 

2. UGDYMO TURINYS  

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė  

Veiklos apibūdinimas  Ugdymo(si) 

metodai  

Trukmė  

Pateikiama kalbinė užduotis – 

pabaigti sakinį „Viskas apie 

medžius“, pedagogas pradeda 

sakinį, vaikai jį baigia (pvz. 

vieta, kur auga daug 

medžių......, ąžuolo vaisiai....ir 

kt.). 

Darželio kieme suranda beržus, 

klausosi auklėtojos pasakojimo 

apie sulą, ragauja sulos. 

Dainuojama lietuvių liaudies 

dainelė „Berželį kirtau“. Iš 

sudžiūvusių šakelių surišama 

šluotelė, aptariama, kur ją 

panaudos. 

Kiekvienas vaikas turi 

stebėjimo lapus: „Aš parko 

seklys“, „Aš pastebėjau ir 

užfiksavau“. Vaikai stebi, 

fiksuoja kiek ir kokių medžių 

yra darželio parke, pažymi ir 

kitus pastebėtus juos 

dominančius dalykus: boružes, 

varles, skruzdes, kankorėžius, 

paukščius ir kt. 

Apibendrinamasis darbas 

atliekamas ant 

demonstruojamos lentos. 

Vaikai patys pažymi ir 

suskaičiuoja kiek ir kokių 

medžių augančių darželio 

parkelyje surado, pažymi viską 

ką pamatė stebėdami ir 

tyrinėdami. Aptaria ir 

pasidžiaugia rezultatais.  

Meninė veikla: „Žemės menas“ 

(naudojama gamtinė medžiaga: 

akmenukai, pagaliukai, medžių 

vaisiai ir kt.). Piešimas ant 

maistinės plėvelės. Piešimas 

ant medžių kamienų apjuosto 

kartono. 

Viktorina-

žaidimas, 

žaidimas, 

pokalbis, rišimas, 

pasakojimas, 

diskusija, 

stebėjimas, 

tyrinėjimas, 

meninė raiška, 

paroda, 

klausymas, 

skaičiavimas, 

rašymas. 

40 min. 



Surandama liepa. Auklėtojos 

pasakojimas apie liepą. 

Žaidžiamas lietuvių liaudies 

ratelis „Ir paaugo žalia liepa“. 

Vaišinamasi liepų arbata ir 

liepų medumi. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai: vaikai stebės, skaičiuos, užrašys, fiksuos pastebėtus medžius, 

vabzdžius ir kt., darys išvadas ir apibendrinimus, pagal savo norus ir sumanymus rinksis meninę veiklą, 

galvos ką galima surišti iš beržo šakelių, nuspręs kur panaudos šluotelę, paruoš stalą vaišėms gamtoje, 

vaišins svečius ir patys ragaus sulą, arbatą, medų, patirs įvairių sričių pojūčius; matys, girdės, lies, uos, 

ragaus. Vaikai patys atras jiems priimtiniausius pažinimo būdus, pasitikrins savo galimybes. 

3. UGDYMOSI APLINKA  

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.)  

Vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ lauko aikštelė, kurioje yra 

parkelis, čia auga įvairūs medžiai: beržas, eglė, pušis, ąžuolas, 

gluosnis, liepa, kaštonas, klevas. Ši darželio erdvė suteikia 

vaikams galimybę aktyviai veikti, pažinti augalus, medžius 

įvairiose augimo stadijose, įvairiais metų laikais, visais 

pojūčiais tyrinėti juos supančią aplinką. 

3.2. Naudojamos priemonės Didinamieji stiklai, stebėjimui skirti indeliai, žiūronai, 

stebėjimo lapai ir rašymo priemonės kiekvienam vaikui, 

demonstruojama lenta stebėjimo apibendrinimui, viktorinai 

paruošti klausimai, beržo šakelės, dailės priemonės (guašas, 

akrilo dažai, pastelė, vatmano lapai, maistinė plėvelė, teptukai, 

indeliai vandeniui, akmenukai, pagaliukai, medžių vaisiai), 

beržo sula, liepžiedžių arbata, medus, vienkartiniai puodeliai, 

pledas, įvairūs prizai,  medžio kelmai.  

4. LAUKIAMI REZULTATAI  

4.1. Vaikų pasiekimai  Natūralioje aplinkoje vaikai patirs įvairių išgyvenimų, atradimo 

džiaugsmą, plėtos pažintinę patirtį .Visais pojūčiais tyrinėdami 

medžius, supančią aplinką vaikai susipažins su svorio ir dydžio 

matais, skonių, spalvų, formų įvairove. Gebės analizuoti, kritiškai 

mąstyti, diskutuoti, lyginti ir daryti išvadas. Įgys socialinės 

patirties, pratinsis saugoti augmeniją, vertins jos teikiamą naudą 

sveikatai. Patirtus įspūdžius gebės perteikti įvairiomis meninės 

raiškos formomis. Gebės patys atrasti priimtiniausius gamtos 

pažinimo būdus. Tyrinėdami, bandydami, stebėdami kaups patirtį. 

Gebės pristatyti vykdytą tyrimą, tobulės bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai, pajus atsakomybės ir pareigingumo 

jausmą. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS  

5.1. Vaikų pažangos skatinimas  Vaikų pažanga skatinama dovanojant grupės simbolį 

„obuoliuką“, žodiniais auklėtojos pagyrimais ir skatinimais, 

lipdukais „dovanoju draugui“, taikomi įvairūs siurpriziniai 

momentai: arbatos gėrimas, sulos ragavimas. 

5.2. Vaikų vertinimas  Bus taikomas formuojamasis ir neformalusis vertinimas. 

Naudojamos emocinės būsenos kortelės, štampukai-obuoliukai 

„Puiku“. Vaikai patys vertins draugų meninę veiklą. Bus 

skatinamas apibendrinamasis vaiko savęs vertinimas, naudojant 

„apskritimo žemėlapį“, diskusijos-refleksija apie tai ką išmoko, 

ką patyrė, kas patiko, kas nepatiko ir kt. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas)  



6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos 

bendruomene  

Su įstaigos pedagogais – dalijimasis gerąja patirtimi. 

Su grupės tėveliais – padės pasirengti edukacinei programai. 

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais  

Su Naujosios Akmenės vaikų muzikos mokyklos dailės 

mokytoja, kuri organizuos meninę veiklą, padės surengti vaikų 

darbelių parodėlę. 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele )  

7.1. Programos finansavimo lėšos   

 
Įstaigos 

lėšos  

 Savivaldybės 

lėšos  

 Dalyvių lėšos  

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti)  

1,30 Eur 

 


