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EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS 

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis 

Programos pavadinimas Gardžiausi močiutės sausainiai 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

✓  Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

✓  Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

✓  Priešmokyklini

o (6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 8 Maksimalus – 20 
Edukacinės programos teikimo vieta Lopšelio-darželio etnografinė seklyčia 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas) 

Erika Dargužienė, vyr. auklėtoja, 868223997, 

erika.darguziene@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS  
1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 
1.1. Programos tikslas Išsikepti sausainių pagal močiutės receptą.  

1.2. Programos uždaviniai Sužinoti močiutės sausainių receptą; 

 Išsirinkti reikiamus produktus  tešlai užminkyti. 

Užminkyti tešlą,  suformuoti sausainukus, juos 

pagardinti močiutės darže užaugintomis sėklomis 

(saulėgrąžų, kmynų, aguonų, moliūgų ir pan.) 

Svečiuojantis močiutės seklyčioje pasidengti stalą, 

žaisti žaidimus. 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / kompetencijų 

ugdymas 
Vaikai ugdysis  bendravimo ir bendradarbiavimo, 

kalbos, meninius, pažinimo gebėjimus. 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Dauguma vaikų teigia, kad sausainius mamos 

perka parduotuvėje. Pastebime, kad vaikų tėveliai 

dažniausiai labai skubantys ir užimti, jiems nelieka 

laiko kartu su vaiku užsiimti maisto ruoša. 

Gaminimo metu vaikams daugiausia pažinimo 

džiaugsmo suteikia ne tiek pats rezultatas, kiek 

gaminimo procesas. Paties pagamintas ir iškeptas 

sausainėlis vaikui yra pats skaniausias. 

2. UGDYMO TURINYS 
2.1. Edukacinės veiklos 

(turinys) ir trukmė 

Veiklos apibūdinimas Ugdymo(si) metodai Trukmė 
1. Senoje močiutės 

knygoje vaikai suras  

sausainių receptą.  

2. Vaikai apžiūrės 

pintinėje sudėtus 

produktus ir reikmenis, 

Poklabis, darbinė veikla, 

žaidimai 

2 valandos 



juos pavadins, sudės ant 

stalo. 

3. Pagal pateiktas 

iliustracijas, užsiminkys 

tešlą sausainiams. 

4. Pasibarstę stalą 

miltais, išsikočios tešlą. 

5. Pasirinktomis 

formelėmis išsispaus 

sausainius. 

6. Kiekvieną sausainį 

apteps kiaušinio 

plakiniu ir apibarstys 

pasirinktais priedais 

(aguonos, saulėgrąžos, 

kmynai, moliūgų 

sėklos). 

7. Paruoštus sausainius 

sudės į skardelę. 

8. Skardelę su 

sausainiais nuneš į 

virtuvę. 

9. Kol sausainiai keps, 

vaikai apžiūrės 

senovinių daiktų 

ekspoziciją ir pasidengs 

stalą arbatai (susidės 

puodelius, sevetėles), 

žais žaidimus. 

10. Vaišinsis savo 

iškeptais sausainiais. 

11. Močiutė kiekvienam 

išdalins po kortelę, 

kurios vienoje pusėje 

bus sausainių receptas, o 

kitoje pažymėjimas, kad 

vaikas yra „Gardžiausių 

sausainių kepėjas“ 

 
2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Vaikai patys rinksis: formeles, kuriomis spaus 

sausainius; priedus, kuriais gardins sausainius, 

pasiūlys žaidimą. 

3. UGDYMOSI APLINKA 
3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas (salėje, grupėje, 

muziejuje, miške, lauko aikštelėje ir kt.) 
Lopšelio-darželio etnografinė seklyčia – vieta, 

kurioje sukaupta senovinių buities daiktų 

ekspozicija ir įrengta vieta vaikų veiklai. 

3.2. Naudojamos priemonės Maisto produktai tešlai gaminti (miltai, kiaušiniai, 

sviestas, cukrus), priedai sausainiams gardinti 

(aguonos, saulėgrąžos, kmynai, moliūgų sėklos). 

Priemonės sausainiams gaminti (dubuo, kočėlas, 

sausainių formelės, skardelės). 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 



4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai bendraudami,  bendradarbiaudami su 

bendraamžiais ir suaugusiais užsiminkys, 

pasigamins ir paragaus savo išsikeptų sausainių. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 
5.1. Vaikų pažangos skatinimas Individualūs paskatinimai, pagyrimai. 

5.2. Vaikų vertinimas Pačių rankomis pagamintas sausainis. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 
6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene  
6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais  
7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele  

7.1. Programos 

finansavimo lėšos 

                  Įstaigos lėšos Savivaldybės lėšos   V        Dalyvių lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos kaina vaikui 

(įrašyti) 

 

 

 

 


