
 

Respublikinio konkurso „Edukacinės 

programos ikimokyklinio / priešmokyklinio 

amžiaus vaikams“ nuostatų 

priedas 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS  

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Kužių lopšelis – darželis „Vyturėlis“ 

Programos pavadinimas Robotukų gamykla. 

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 Priešmokyklinė grupė  

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Daiva Andrikaitytė, vyresnioji auklėtoja, 868291450; 

deivea@gmail.com  

Loreta Legačinskienė, vyresnioji auklėtoja, 861548451; 

legacinskiene@yahoo.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Supažindinti vaikus su nepakartojamu, paslaptingu ir įdomiu 

robotų pasauliu.  

1.2. Programos uždaviniai Supažindinti vaikus kaip ir  iš ko galima pasigaminti robotą. 

Supažindinti su robotų veikimo principais.                       

Skatinti ieškoti, smalsauti, tyrinėti,  laisvai reikšti mintis, lavinti 

vaizduotę, pastabumą, kūrybingumą, saviraišką. 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Vaikams sudaroma galimybė tyrinėti ir pažinti daiktų sąranką 

modeliuojant, konstruojant, perkonstruojant;  kaip galima 

išsiaiškinti, kaip sukonstruoti ir pritaikyti veikloje.     

 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Šis užsiėmimas skatina ugdytinių fantaziją, kūrybiškumą, 

kruopštumą. Demonstruojami netradiciniai ugdymo būdai ir 

priemonės, žadina vaikų natūralią nuostabą, smalsumą, norą 

pažinti. Galbūt ugdytiniai ateityje susies savo gyvenimą su 

robotais ar atras tai kaip įdomų laisvalaikio užsiėmimą. Juk 

ateitis priklauso technologijoms. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Trukmė 

1.Klausosi 

pasakos apie 

robotą Gudročių. 

2. Sužino apie 

įkvepiančius 

išradimus ir 

iliustruoja ką jie 

Klausymas, 

demonstravimas-

stebėjimas, 

individualus 

darbas. 

1,5 - 2 val.  



 

 

    

 

patys norėtų 

išrasti.    

3.Supažindinami 

su robotų veikimo 

principais. 

4.Pasigamina 

vaikščiojantį 

„robotuką“. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Vaikams bus sudarytos sąlygos veikti patiems ( konstruojant, 

puošiant, piešiant, kuriant ir t.t). 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Priešmokyklinio ugdymosi grupė. 

3.2. Naudojamos priemonės Laidai su gnybtais, elementai, elektro varikliukas, tvirtinimo 

dirželiai, izoliacinė juosta, šepetėlis, trintukas, judančios 

plastikinės akytės, abipusė lipni juosta, priemonės dekoravimui.  

 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai sužinos kaip ir  iš ko galima pagaminti robotą. 

Susipažins su robotų veikimo principais. Lavins vaizduotę, 

pastabumą, kūrybingumą, saviraišką. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Rekomendacijos tėvams: apsilankyti VšĮ „Išmanioji mokykla“, 

robotikos centras, fotografijos muziejus.  

5.2. Vaikų vertinimas Vaikų refleksija.  

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 

 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

5 eurai  


