
 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS 

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas  Šilutės lopšelis darželis „Pušelė“ 6 „Bičiulių“ grupė 
Programos pavadinimas  „ Kelionė į vandens stebuklų šalį“. 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 
programa (žymėti varnele ) 

 Ankstyvojo 
(2–3 m.) 

  + Ikimokyklinio 
(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 
(6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus –10 Maksimalus –20 

Edukacinės programos teikimo vieta   Grupė 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

 Vilma Mikužienė, auklėtoja metodininkė 

 Telefonas:  869817774  

 El. paštas: v.mikuziene@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas  Plėsti vaikų žinias apie vandens savybes, jo naudą, sudarant galimybę stebėti, 

tyrinėti, eksperimentuoti. 

1.2. Programos uždaviniai 
 
 

 Supažindinti vaikus su vandens savybėmis: spalva, kvapu, skoniu. 

 Suteikti vaikams galimybę tyrinėti, liesti, pūsti, žaisti su vandeniu. 

 Sužinoti, kurie daiktai vandenyje skęsta, o kurie plaukia, plūduriuoja. 

Atlikti vandens kiekio matavimus: arbatiniame šaukštelyje, stiklinėje, 0,5 ir 1 

litro stiklainyje. 

 Įtvirtinti žinias apie   vandens svarbą žmogui, gamtai, gyvūnams ir visai  

aplinkai. 

Sustiprinti vaiko ir auklėtojo bendravimo ryšį, suteikti teigiamų emocijų. 

 Mokyti ieškoti naujos informacijos knygose, enciklopedijose. 

1.3. Vaikų nuostatų / 

gebėjimų / kompetencijų 

ugdymas 

 

 

 Dalyvaudami edukacinėje programoje „Kelionė į vandens stebuklų šalį“  vaikai  

nusiteiks geranoriškai bendradarbiauti tiek su suaugusiais, tiek su bendraamžiais, 

išklausys draugą, išreikš save bei savo patirtį kalba, domėsis skaitomu tekstu, 

džiaugsis sužinoję kažką naujo, nusiteiks pažinti pasaulį skaičiuodami, 

matuodami, rodys norą dalyvauti meninėje veikloje, didžiuosis savimi ir savo 

gebėjimais, patirs kūrybos džiaugsmą, nusiteiks naujiems įššūkiams bei 

sunkumams  įveikti. 

1.4. Programos aktualumas / 
anotacija 

  Vaikų užduodami klausimai; Kodėl reikia gerti vandenį?, Kokios spalvos yra 

vanduo?  Vieni vaikai teigė, kad vanduo yra baltos spalvos, kiti, kad mėlynos, 

treti, kad bespalvis, šis vaikų ginčas ir užduoti klausimai, paskatino mus pasinerti 

į „Vandens stebuklų šalį“. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos 

(turinys) ir trukmė 

Veiklos 
apibūdinimas 

Ugdymo(si) 
metodai 

Tr

uk

mė 

➢ Kalbėsime, diskutuosime 

su vaikais apie vandens svarbą 

žmogui, augalams, viskam kas 

gyva. 

➢ Susipažinsime su vandens 

savybėmis: spalva, skoniu, kvapu. 

➢ Atliksime bandymą su 

➢ Žodiniai 

(pokalbiai, 

diskusijos) 

➢ Vaizdiniai 

➢ Kūrybiniai 

➢ Žaidybiniai 

➢ Eksperimentai 

 Dvi savaitės 



cukrumi, druska, citrinos rūgštele. 

➢ Ieškosime mums 

reikiamos informacijos knygose, 

enciklopedijose. 

➢ Aiškinsimės kurie daiktai 

vandenyje skęsta, kurie plaukia? 

➢ Atliksime vandens kiekio 

matavimus:  

- kiek vandens lašelių telpa į 

arbatinį šaukštelį? 

- kiek šaukštų vandens telpa į 

stiklinę? 

- kiek stiklinių vandens telpa į 0,5 

litro stiklainį? 

- kiek stiklinių vandens telpa į 1 

litro stiklainį? 

➢ Pūsime stiklinėje per 

šiaudelį vandens burbuliukus. 

➢ Darysime „ lietų „ pilsime 

vandenį iš laistytuvėlių į tuščią 

vonelę ir stebėsime lašelių 

kritimą, klausysimės jų 

teliškenimo. 

➢ Mokysimės pirštukinių 

žaidimų:  

➢ „Lietus“, „Pirštelių 

supynės“. 

➢ Pasigaminsime vandens 

lašelio karūnas. 

➢ Atliksime šias užduotis: 

- nunešk vandenuką, jo neišpylęs, 

- suskaičiuok lašelius, 

- nusikabink nuo skėčio raidę ir 

sugalvok žodį su šia raide. 

➢ Stebėsime bandymą „ 

Pripūsk balioną“. 

➢ Atliksime bandymus, 

eksperimentus su vandeniu: „Kaip 

pražydinti gėlytę?“, „Spalvotų 

putų šou“. 

➢ Skanausime tyrą 

vandenuką. 

➢ Tyrinėjimai 

➢ Bandymai 

➢ skaidrių 

demonstavimas 

2.2. Galimybės vaikų 
iniciatyvai 

 Ruošiantis veiklai vaikai buvo skatinami ieškoti informacijos apie vandenį 

enciklopedijose, knygelėse, žurnaluose, foto albumuose, aptarti iliustracijas, 

paveikslus. 
3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos 
apibūdinimas (salėje, grupėje,
 muziejuje, miške, 
lauko aikštelėje ir kt.) 

 Edukacinė programa  „Kelionė į vandens stebuklų šalį“  vyks Šilutės 

lopšelio-darželio „Pušelė“ 6 „Bičiulių‘ grupėje. 



3.2. Naudojamos priemonės  Knygos, enciklopedijos, informacinės technologijos, bandymams ir 

eksperimentams atlikti reikiamos priemonės: pipetės, arbatiniai 

šaukšteliai, šaukštai, 0,5 ir 1 litro talpos stiklainiai, plastikiniai 

dubenėliai, stiklinės, maistiniai dažai, soda, citrinos rūgštelė, indų 

ploviklis, cukrus, druska, tuščias plastikinis butelis, actas, balionas. 

Dailės priemonės: guašas, baltas ir spalvotas popierius, teptukai, 

klijai ir kt. 
4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai   Sužinos apie vandens svarbą žmogui, augalams, viskam kas gyva. 

  Susipažins su vandens savybėmis: spalva, skoniu, kvapu. 

  Išsiaiškins, kokie daiktai skęsta vandenyje, o kokie plaukia, 

plūduriuoja. 

  Atliks vandens kiekio matavimus. 

  Išmoks pirštukinius žaidimus: „Lietus“, „Pirštukų supynės“. 

  Įgis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. 

  Patirs kūrybiškumo džiaugsmą, teigiamų emocijų pliūpsnį. 

   
5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas   Edukacinės programos metu vaikai buvo skatinami pagyrimu, 

atlikus užduotis, bandymus, eksperimentus – paragauti tyro 

vandenėlio. 
5.2. Vaikų vertinimas   Šios edukacinės programos metu, ugdytiniai įgijo gebėjimų šiose 

pasiekimų srityse: santykių su suaugusiais ir bendraamžiais, 

sakytinės, rašytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir 

matavimo, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo, kūrybiškumo ir 

problemų sprendimo. 

Programos „Kelias į vandens stebuklų šalį“ pabaigoje - vaikų laukė 

staigmena animacinis filmukas „Lašelio kelionė“. 
6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos 
bendruomene 

  Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Jovita Naujokienė 

papasakojo vaikams apie vandens svarbą žmogaus organizmui. 

Vaikai sužinojo, kodėl reikia gerti vandenį, ir kiek jo reikia išgerti 

per dieną, taip pat,  kas nutinka, jeigu vandens žmogui trūksta. 

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) 

 0,50cnt 

 

 


