
1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas -Skatinti domėjimąsi Telšių miesto istorija, meno ženklais. 
 1.2. Programos uždaviniai - Spažindinti su Telšių miesto mažąja architektūra; 

- Skatinti žingeidumą, smalsumą; 

- Stiprinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą; 

- Suteikti galimybes mokytis analizuoti, tyrinėti, atrasti; 
 1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 
Ugdomos šios kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, komunikavimo, pažinimo, meninė.   

1.4. Programos aktualumas / 

anotacija 

Edukacinės programos metu siekiama turtinti ikimokyklinukų 

ugdymo procesą naujais būdais, metodais. Įspūdžių kupinoje 

kelionėje po Žemaitijos sostinę vaikams suteikiamos žinios apie 

gimtąjį miestą, tyrinėdami mažosios architektūros puošmenas, 

smalsautojai ieško ne tik 40 (Žemaitijos simbolio) meškų, išgirsta 

legendas, padavimus apie miesto kilimo istoriją, bet atranda lobį. 

Smalsautojai, mieste ant septynių kalvų, keliauja pėsčiomis, 

tyrinėdami objektus, aikštes, skulptūras, įvykius ir datas. Aplanko 

Katedros ir Turgaus aikštes, atranda pirmąją Telšių miesto mokyklą, 

net užmena norus, patrynę skulptūroje „Žemaitijos legendos” 

meškutei nosį. Vaikams atsiskleidžia žymiausi Žemaitjos įvykiai ir 

datos, o skaičiuodami pasislėpusias meškutes, „įgyja” meškutės 

stiprybės, išminties, pinigų, o prie Telšės upelio – stebuklingąjį lobį. 
2. UGDYMO TURINYS 
2.1. Edukacinės veiklos 
(turinys) ir trukmė 

Veiklos 
apibūdinimas 

Ugdymo(si) 
metodai 

 

T

r

u

k

m

ė 

Vaikai keliauja į ekskursiją 

po Telšių miestą. 

Stebėjimas, pasakojimas, 

tyrinėjimas ir kt. 

 Nuo 45 min. 

iki  1 val. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Vaikai išsako nuomones, įžvalgas, tyrinėja, mena mįsles, skaičiuoja 

paspėptas meškutes. 

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

Telšių miestas: Katedros, Turgaus aikštės,  senamiestis, Telšės 

upelis, Masčio ežero pakrantė. 

 

Respublikinio konkurso „Edukacinės 
programos ikimokyklinio / priešmokyklinio 
amžiaus vaikams“ nuostatų priedas 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKAMS 

PARAIŠKOS FORMA 
I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas VšĮ „Vaikystės delnuose“ 

Programos pavadinimas „7 kalvų  miesto paslaptys. Rask lobį Telšių mieste!” 

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 –15 

Edukacinės programos teikimo vieta Telšiai 
Edukacinės programos vadovas (-ai) 
(vardas,      pavardė,      kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas) 

Živilė Zazerskytė, socialinė pedagogė, 861762961, 

z.zazerskyte@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS



 

3.2. Naudojamos priemonės Lapeliai su mįslėmis, skrynutė ir„lobis” (šokoladinės monetos). 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai susipažįsta su Telšių miesto mažosios architektūros 

objektais, 7 kalvomis, ant kurių stovi mūsų miestas. Išgirsta 

legendas, padavimus, mena mįsles, aplanko 2 Telšių miesto 

aikštes, skaičiuoja (Žemaitijos simbolį) meškas, tyrinėja 

žymiausius Žemaitijos įvykius ir datas, mena norus, „įgyja” 

išminties, pinigų ir randa stebuklingą lobį. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Pasidžiaugiama, kad sužinojo daug vertingų žinių,  

5.2. Vaikų vertinimas  Vaikai skatinami įsivertinti patys, atrandamas „lobis”. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1.   Bendradarbiavimas   su   įstaigos 
bendruomene 

Gali dalyvauti ir tėveliai. 

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) 

1,5 eu 

 

 


