
Respublikinio konkurso „Edukacinės 

programos ikimokyklinio / priešmokyklinio 

amžiaus vaikams“ nuostatų 

priedas 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS  

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Programos pavadinimas „Pažįstu, atrandu, tyrinėju, kai judu“ 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 
V Ankstyvojo 

(2–3 m.) 
V Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 
V Priešmokyklinio 

(6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 5 Maksimalus – 22 

Edukacinės programos teikimo vieta Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“  

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Auksė Buožienė, II vadybos kvalifikacinė kategorija,  

Tel. 8 611 42 341, el. paštas auksebu@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Plėtoti individualias ugdytinių nuostatas / gebėjimus / 

kompetencijas per kiekvieno asmeninę patirtį, derinant 

organizuotą, kryptingą ugdomąją pedagogo ir spontanišką 

vaiko veiklą. 

1.2. Programos uždaviniai 1. Lavinti vaizduotę, nestereotipinį mąstymą, kūrybiškumą, 

saviraišką. 

2. Sustiprinti komandinės veiklos, komunikavimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

3. Patirti bendrystę per teigiamas emocijas ir pažinimo 

džiaugsmą. 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Vaikai ugdysis emocijų suvokimą, fizinį aktyvumą, 

iniciatyvumą ir atkaklumą, meninę raišką, kūrybiškumą, 

sakytinę ir rašytinę kalbą, tyrinėjimą, aplinkos pažinimą, 

skaičiavimą ir matavimą bei mokėjimą mokytis, plėtodami 

socialinę, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir 

meninę kompetencijas. 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Įprastai lopšelyje-darželyje ugdytiniai ugdosi įstaigos 

patalpose: grupėse, salėse, kitose erdvėse. Siekdami, kad vaikai 

(įskaitant specialiųjų poreikių)  plėtotų įvairias kompetencijas 



„kitaip“, sukūrėme (pritaikėme) funkcionalią, keliančią 

iššūkius, skatinančią ieškoti ir atrasti sprendimus, 

atskleidžiančią jų gebėjimus, patenkinančią prigimties reikmes 

(saviraiškos, meilės ir pagarbos, kūrybos, darnos, smalsumo 

poreikius) lauko edukacinę aplinką. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Trukmė 

Ugdytiniai 

pasiskirsto į dvi 

grupes (priklauso 

nuo dalyvių 

skaičiaus). 

Kiekvienai grupei 

duodamas 

žemėlapis, 

kuriame 

pažymėtos 

stotelės ir lobio 

vieta. Grupė turi 

aplankyti visas 

stoteles („Gėlių 

takas“,  „Medžiai 

ir krūmai“, 

„Kliūčių ruožas“, 

„Tapau, 

fantazuoju“, 

„Molio 

dirbtuvėlės“, 

„Augalai“) ir 

atlikti ten 

pateiktas ar pačių 

vaikų sugalvotas, 

inicijuotas 

užduotis.  Veiklos 

turinys ir trukmė 

stotelėse 

priklauso nuo 

ugdytinių 

amžiaus ir 

gebėjimų. Po 

atliktos užduoties 

stotelėje, 

komanda gauna 

raidę. Paskutinėje 

stotelėje, gavę 

raidę, turi sudėti 

Tyrinėjimas 

(naudojant visus 

jutimus – 

regėjimą, 

lytėjimą, uoslę, 

skonį ir t.t.), 

konstravimas, 

piešimas, 

kūrybinės 

užduotys, 

spontaniškas 

vaiko ar pedagogo 

inicijuotas 

žaidimas. 

Iki 1 h 30 min.  



žodį „LOBIS“. 

Žemėlapyje 

pamatę 

užuominą, ieško 

lobio. 

Edukacijos 

pabaiga – surastas 

lobis. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Edukacijos metu stebimos ir plėtojamos vaikų iniciatyvos. 

Stotelėje „Tapau, fantazuoju“ vaikai skatinami kurti piešinį,  

„Molio dirbtuvėlėse“ – lipdyti pagal sumanymus. Stotelėje 

„Kliūčių ruožas“ veikia, stato, konstruoja, įveikia kliūtis, kurias 

patys susikuria. 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Lopšelio-darželio lauko aikštelėje. 

3.2. Naudojamos priemonės Lauko aikštelėse esantys daiktai, augalai, užrašai, užduočių 

kortelės, įrengimai, gamtinė medžiaga, antrinės žaliavos ir pan. 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai atpažins ir įvardins savo emocijas, jausmus; ugdysis 

sveikam gyvenimui reikalingus kasdienius įgūdžius; 

spontaniškai ir tikslingai atliks veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika; savo 

iniciatyva pasirinks veiklą, įsitrauks ir ją plėtos; spontaniškai ir 

savitai reikš įspūdžius, mintis vizualinėje kūryboje; siūlys 

naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendins; atpažins ir 

įvardys raides, žodžius, skaitmenis bei kitokius simbolius; 

mąstys ir samprotaus apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, 

patyrė; bendraus ir bendradarbiaus su bendraamžiais; mokysis 

žaisdami, stebėdami kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinės, 

ieškodami informacijos, išbandydami, spręsdami problemas, 

kurdami.  

Sudarytų sąlygų įvairovė padės vaikui patirti individualią 

sėkmę pagal gebėjimus. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Gestais, mimika, žodžiu aktyvinsime vaikų veiksenas. 

5.2. Vaikų vertinimas Po edukacijos, vaikai įsivertins jausmus ir emocijas, 

pasirinkdami „emociukus“. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos Pedagogų, auklėtojų padėjėjų, tėvų bendrystė inicijuojant, 



 

 

bendruomene organizuojant ir plėtojant veiklas ir plėtojant vaikų iniciatyvas 

stotelėse. 

Siūlysime tėveliams pasirūpinti „lobio“ turiniu. 

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

Kviesime socialinius partnerius – edukatorius (keramikas, 

girininkas ir pan.).   

Surasime rėmėjų, kurie pasirūpins „lobio“ turiniu. 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos finansavimo lėšos V Įstaigos 

lėšos 

 Savivaldybės 

lėšos 

 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

Programa nemokama 


