
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. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

Programos pavadinimas Išgirsk bitučių pasaką 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

 Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

 Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 

(6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 5 Maksimalus – 10 

Edukacinės programos teikimo vieta Gali būti išvykstamoji edukacija arba Šiaulių r. Kužių lopšelis-

darželis „Vyturėlis“ 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Viktorija Lipskienė, vyr. auklėtoja, +37067373380, 

viktorijalipskiene@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Ugdyti vaikų pažinimo ir menines kompetencijas per senąjį 

lietuvių bitininkystės amatą. 

1.2. Programos uždaviniai Supažindinti vaikus su bičių gyvenimu. 

Supažindinti vaikus su bičių teikiama nauda ir jų produktais. 

Supažindinti su aviliu, nukleusu (mini aviliu), koriu, į kurį bitės 

„pila“ savo surinktą medų, duonelę. 

Apžiūrėti ir susipažinti su bitininko inventoriumi (dūmine, 

kaltuvu, medsukiu ir t. t.).  

Supažindinti su seniausiu  bitininkystės amatu – žvakių liejimu. 

Leisti patirti kūrybiškumo džiaugsmą. 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Tai veikla, į kurią įsitraukę, vaikai pažins bičių gyvenimą ir jų 

teikiamą naudą bei visam laikui taps gerais bičių draugais. 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Edukacinė programa „Išgirsk bitučių pasaką“ - tai veikla, kuri 

teikia reklasuojantį poveikį, nes ramus bičių ūžesys, nektaro ir 

pikio kvapas žmogų ramina, jis užmiršta nerimą, jaudulį ir tik 

girdi nuostabų dūzgesį, jaučia savotišką, malonią bičių šeimos 

harmoniją, o svaiginančiai kvepiantys medaus koriai, vaškas 

teikia didelį malonumo jausmą.  O nuo senų laikų žinomas 

bitininkystės amatas – žvakių liejimas. Su vaško žvake eidavo 

tuoktis, vaško žvakelės liepsna palydėdavo Amžinybėn. Nors 

žvakė senovėje buvo nepakeičiamas šviesos šaltinis, šiuo amatu 

vertėsi nedaugelis. Ir tai greičiau buvo ne verslas, bet pomėgis. 

Žvakių liejikų buvo mažai, tačiau žvakės visada turėjo paklausą 

ir vertę.   Edukacinio užsiėmimo metu vaikai įgis žinių apie 

paslaptingą bičių gyvenimą, sužinos, kad žvakėms lieti/gaminti 

naudojamas bičių vaškas. 

2. UGDYMO TURINYS 



2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Trukmė 

Edukacinės 

programos metu 

ne tik sužinosite 

daug naudingos 

informacijos apie 

bites ir jų 

gyvenimą, 

susipažinsite su 

bitininko 

inventoriumi, bet 

taip pat bus 

ragaujamas 

medus, duonelė 

Vaikai turės 

galimybę 

prisiliesti prie 

tikro vaško, 

stebėti, kaip jis 

kaitinamas 

skystėja bei 

užpildo jų gautas 

įvairias žvakių 

formeles, taip pat 

pasigaminti žvakę 

iš vaško 

plokštelės. 

Žodiniai, 

vaizdiniai ir 

praktiniai metodai 

1,5 – 2 val. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Vaikams bus sudarytos sąlygos veikti patiems (vaikai patys galės 

pasirinkti norimą žvakės formą) ir mokytis iš kitų (vaikai sėdės 

ratu, todėl puikiai matys draugus, ką jie daro); bendrai dirbti, 

įveikti sunkumus, ugdyti mąstymo įgūdžius, reikšti nuomonę, 

mokytis kūrybingumo.  

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Grupėje 

3.2. Naudojamos priemonės Vaškas, žvakidės, dagtys, vaško plokštelės,  rėmeliai su koriais, 

bitininko reikmenys, avilys, nukleusas (mini aviliukas) ir t. t.,  

 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai ne tik įgis žinių apie paslaptingą bičių gyvenimą ir jų 

teikiamą naudą, susipažins su bitininko inventoriumi, išmoks 

žvakių liejimo/gaminimo amato paslapčių, bet ir patirs tikrą 

kūrybinį džiaugsmą. Vaikai supras, kad kūrybinės idėjos ir jų 

realizavimas - labai svarbūs veiksniai. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Vaikai gaus rekomendacijas tėveliams: su vaikais aplankyti 

senovinės bitininkystės muziejų, per vasarą stebėti bičių 

gyvenimą ir jį nupiešti/nufotografuoti, pririnkti ir sudžiovinti 

bičių lankomų gėlių, žolynų, medžių žiedų. O vaškines žvakelės-

figūrėles vaikai parsineš į namus, kur kartu su tėveliais galės 



 

 

    

 
 

pasidžiaugti skleidžiama bičių vaško žvakelių šviesa, šiluma ir 

nuostabiu kvapu.  

5.2. Vaikų vertinimas Edukacinio užsiėmimo pabaigoje, vaikai turės atsakyti į 

klausimus, pasirenkant teisingą paveikslėlį, pvz.: nupiešta bitė, 

o aplink ją avilys, ola, namas, būda ir pan. Vaikų klausiama, 

kur yra bičių namas, kaip jis vadinasi ir t. t. Vaikai turės 

apibraukti teisingą paveikslėlį bei įvardinti. Taip pat bus 

fiksuojamos vaikų mintys, pastebėjimai, užsiėmimo metu ir po 

jo. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos 

bendruomene 

Esant maksimaliam vaikų skaičiui, tam, kad būtų galima padėti 

vaikams gaminant žvakes, būtų prašoma kitų įstaigos 

bendruomenės narių padėti edukacinėje programoje. 

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos finansavimo lėšos  Įstaigos 

lėšos 

 Savivaldybės 

lėšos 

 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

5€ vaikui 


