
Respublikinio konkurso „Edukacinės 

programos ikimokyklinio / priešmokyklinio 

amžiaus vaikams“ nuostatų 

priedas 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS  

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis ,,Puriena“ 

Programos pavadinimas ,,Aš pasakoje“ 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

 Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

V Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 

(6 m.) 

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

Edukacinės programos teikimo vieta Gruzdžių lopšelis-darželis ,,Puriena“ 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Irmina Burneckienė, vyresnioji auklėtoja, 8 680 82975, 

irminaburneckiene@gmail.com 

Ingrida Taraškė, auklėtoja, 8 684 81641, 

ingridataraske@gmail.com 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Patraukliai ir emocionaliai ugdyti vaikų gebėjimus, 

organizuojant veiklas netradicinėse aplinkose. 

1.2. Programos uždaviniai 1. Skatinti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi vaidinant,  

improvizuojant, aktyvinti bendravimo įgūdžius. 

2. Prisiminti, kokios būna pasakos, jų personažai, kas jose 

nutinka, kur jos ,,gyvena“. 

3. Plėtoti vaikų sakytinę kalbą, kritinį mąstymą, lavinti 

vaizduotę. 

4. Padėti įvaldyti tyrinėjimo būdus, skatinti iniciatyvas. 

 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Sakytinė kalba, meninė raiška, kūrybiškumas, tyrinėjimas, 

iniciatyvumas ir atkaklumas, santykiai su bendraamžiais, 

problemų sprendimas. 

 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Vaikai turi įprastines erdves: grupes, kiemą, lauko aplinką. 

Siekiant ugdyti įvairius vaikų gebėjimus per patirtį, pažinimą, 

ieškojimus ir atradimus mūsų edukacija vyks trijose skirtingose 

specialiai įrengtose erdvėse („Gudročių klube“, „Kūrybinėse 

dirbtuvėlėse“, „Atradimų kambaryje“). Vaikus labiau traukia 

šiuolaikinės technologijos, jie mažai besidomi knygomis, 

silpnėja kalbinė saviraiška, sunkiai sekasi apibendrinti 

informaciją, rezultatus. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir Veiklos apibūdinimas Ugdymo(si) Trukmė 



trukmė 

 

 

 

 

 

metodai 

 1. „Gudročių klube“ 

ugdytiniai susipažins su 

personažu Pasaka.  

Kiekvienas išsirinks 

sau stebuklingus 

personažų rūbus, jais 

pasipuoš, susigalvos 

savo stebuklingą vardą 

ir prisistatys. Vartys 

pasakų knygas ir 

susiras  savo atvaizdą, 

garsų knygose ieškos 

savo personažui 

tinkančio garso. 

2. „Kūrybinėse 

dirbtuvėlėse“ 

grupelėmis atliks tris 

bandymus: 

„Stebuklingas šulinys“, 

„Marių gausmas“, 

„Auksinė žuvelė“ 

(kartu tai ir dovana į 

namus).  

3. „Atradimų 

kambaryje“ kurs šešėlių 

teatrą, pajus tamsos 

paslaptingumą. 

Atsipalaiduos garsų ir 

kvapų terapijoje, patirta 

istorija taps įdomi, 

magiška. 

Kiekvienam ugdytiniui  

skirti stebuklingi 

antspaudai ant rankyčių 

po kiekvienoje 

aplankytoje erdvėje 

atliktų užduočių. 

Pasakojimas, 

persirengimas, 

vaidyba, 

savitvarka, 

pokalbiai, 

tyrinėjimas, 

ieškojimai, 

atradimai, 

stebėjimas, 

kūrybinės 

užduotys, 

spontaniškas 

vaiko ir 

pedagogo 

inicijuotas 

žaidimas. 

 

Iki 1.30 val. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Edukacijos metu plėtojamas nestereotipinis, kūrybinis 

mąstymas, vaikai patys renkasi pasakų personažus, kuria, 

vaidina šešėlių teatrą, savarankiškai atlieka bandymus, 

improvizuoja atlikdami paskutinį bandymą, sudaromos sąlygos 

patiems vaikams nuspėti, ką reiks atlikti, priimti sprendimus. 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Lopšelio-darželio vidaus erdvėse: „Gudročių klubas“, 

„Kūrybinės dirbtuvėlės“, „Atradimų kambarys“. 



 

3.2. Naudojamos priemonės Personažų rūbai, perukai, įvairios knygos, pasakų personažų 

figūrėlės, antspaudukai, vanduo, indai, monetos, balionai, 

antrinės žaliavos, gumutės, šviestuvas, šviečiantys pluoštai. 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai atpažins personažų nuotaikas, jausmus, emocijas, 

ugdysis kasdienius įgūdžius, gebės orientuotis gavus užduotį, 

išsakyti savo mintis, samprotauti, išbandys, kurs ir patirs platų 

emocinį spektrą. Lavės sakytinė kalba, vaizduotė. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Pagyrimai, individualus dėmesys, paskatinimas, padrąsinimas. 

5.2. Vaikų vertinimas Vaikų refleksija. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos 

bendruomene 

Individuali pagalba organizuojant edukaciją. 

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

_ 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos finansavimo lėšos V Įstaigos 

lėšos 

 Savivaldybės 

lėšos 

 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

_ 


