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EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS 

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 
Edukacinės programos teikėjas Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis 
Programos pavadinimas „Mokomės gamtoje“ 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

 Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

 Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 

(6 m.)  
Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 17 Maksimalus – 20 

Edukacinės programos teikimo vieta Kelmės r. Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas) 

Rima Šivickienė, vyresnioji auklėtoja, 8672-14548, 

rimasivickiene18@gmail.com 

Deima Pranckūnienė, vyresnioji specialistė (ekologė), 8693-60833, 

deima.pranckuniene@trp.lt 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Tenkinti vaiko poreikį aplinką, gamtą pažinti bendraujant, stebint, 

tiriant, eksperimentuojant, kuriant. 

1.2. Programos uždaviniai Sudaryti vaikui palankias sąlygas aktyviai bendrauti su aplinka, 

gamta ( stebėti    įvairius daiktus ir reiškinius, tyrinėti nesunkiai 

suvokiamus procesus, eksperimentuoti ir kt., kad išsiugdytų 

vientisą, neskaidytą pasaulio vaizdą). 

Bendraujant su gamta ir aplinka, atsižvelgti į vaikų poreikius, 

polinkius bei galimybes. 

 Padėti vaikui suprasti gamtos poveikį žmogui, jo dvasinei 

būsenai, sveikatai ir žmogaus poveikį gamtai – elementariai 

atskleisti žmogaus ir gamtos sąveiką, ugdyti pagarbą, mokyti 

tausoti gamtos gėrybes. 

 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Programa siekiama formuoti ekologinio ugdymo sampratą pagal 5 

kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, 

komunikavimo, meninę. 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Unikali mūsų vaikų lopšelio-darželio teritorijos gamtinė aplinka, 

puiki strateginė padėtis (esame šalia Tytuvėnų regioninio parko) 

sudaro puikias sąlygas kasdieniniam ekologiniam vaikų ugdymui. 

Nuolat organizuojame pasivaikščiojimus į parką, kur vaikai gali 

prisiliesti prie gamtos, pajusti jos grožį, pastebėti vykstančias 

negeroves. Bet bendraujant su vaikais, pastebėjome, kad vaikai 

nepažįsta medžių, neturi sukaupę gamtos saugojimo ir 

puoselėjimo įgūdžių, neįgiję tyrinėjimų natūralioje aplinkoje 

patirties.  

Ši programa suteiks vaikams galimybes natūralioje pažintinėje bei 
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tiriamojoje veikloje įgyti žinių ir gebėjimų apie juos supantį 

pasaulį, padės pažinti elementarius gamtos dėsningumus ir 

priežastinius  ryšius. Natūralioje aplinkoje vaikai galės smalsauti, 

tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, svarstyti, dalintis patirtimi su 

kitais vaikais ir suaugusiais. 

Ši programa yra skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Tru

km

ė 

Mokymasis gamtoje – 

tikras malonumas 

vaikams, kuris veda nuo 

vienos užduoties prie kitos 

arba nuo vieno netikėtumo 

prie kito. Čia vaikai 

žengdami gamtos 

pažinimo taku, randa 

daugybę atsakymų į 

klausimus “Kas tai?”, 

“Kodėl tai įvyko?” ir t.t. 

Jie nuolat laukia kitos 

užduoties. Patirtais gamtos 

atradimais, dalinasi vieni 

su kitais ir su savo šeimos 

nariais. 

Užsiėmimų turinys yra 

suskirstytas į skirtingas 

veiklas. Pirma – 

lengvesnė, skirta apšilti ir 

sukurti glaudų ryšį su 

aplinka, kitos – sunkesnės, 

nagrinėjančios užsiėmimo 

temą įvairiais požiūriais. 

Pokalbis, 

stebėjimas, 

klausimynas, 

diskusija, 

tyrinėjimas, 

eksperimentas, 

 idėjų kūrimas 

(„minčių lietus“, 

„smegenų 

šturmas“), 

žaidimai, 

kūrybinės 

užduotys, žemės 

menas. 

  1 valanda. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Užduotys yra parengtos pagal vaikų gebėjimus ir pomėgius. Jei 

vaikui užduotis nepatiko, jis gali imtis kitos. Vaikai stebėti, 

tyrinėti, aiškintis stebėjimų ir tyrimų rezultatus gali savo 

iniciatyva, diskutuojant su draugais, suaugusiais. 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Programa vykdoma miške, lauko aikštelėje, esančioje regioninio 

parko teritorijoje. 

3.2. Naudojamos priemonės Gamtinė medžiaga, didinamieji stiklai, mėgintuvėliai ,vienkartiniai indai, , 

siūlai, segtuvas su paveikslėliais, įvairių medžių rūšių kamienų skersinio 

pjūvio pavyzdžiai, sėklos, fotoaparatas. 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Po programos įgyvendinimo tikėtina, kad bus suformuotos dorovinės, 

estetinės nuostatos supančios gamtos atžvilgiu. Vaikai išmoks prižiūrėti, ir 

globoti gyvūnus bei augalus. 



5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos 
skatinimas 

Vaikai skatinami natūralioje aplinkoje  rastomis gamtinėmis priemonėmis. 

5.2. Vaikų vertinimas Vaikų gebėjimai ir nuostatos vertinami du kartus – programos pradžioje ir 

po programos įgyvendinimo. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene 

Vaikų tėvai. 

6.2. Bendradarbiavimas su 
socialiniais 
partneriais 

Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centro darbuotojai. 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos finansavimo 

lėšos 
Socialinių 

partnerių 

lėšos 

Įstaigos 

lėšos 
 Savivaldybės 

lėšos 
 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės 

programos kaina vaikui 

(įrašyti) 

Programa nemokama. 

 

 

 



 

 

 


