
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 l-d „Vyturėlis“, auklėtoja Giedrė Valatkevičiūtė 

Programos pavadinimas „Mūsų fermoj šiandien šventė“ 

Vaikų amžiaus grupė, kuriai skirta 

programa (žymėti varnele ) 

✓  Ankstyvojo 

(2–3 m.) 

 Ikimokyklinio 

(4–5 m.) 

 Priešmokyklinio 

(6 m.) 

Vaikų skaičius grupėje (įrašyti) Minimalus – 1 Maksimalus – 10 

Edukacinės programos teikimo vieta Kužių l-d „Vyturėlis“ 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, 

telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas) 

Vyr. Auklėtoja  Giedrė Valatkevičiūtė 

Tel.nr. 860830120 

giedre.valatkeviciute@gmail.com 

 

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Aplinkos pažinimas išbandant, liečiant, pajaučiant 

1.2. Programos uždaviniai  

*Supažindinti su ūkio gyvūnais, jų savybėmis paliečiant, 

išbandant; 

*Smulkiosos ir viso kūno lavinimas; 

*Skaičiavimas, matavimas; 

 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

 

Aplinkos pažinimo sritis; Skaičiavimo ir matavimo sritis; 

 

 

1.4. Programos aktualumas / anotacija  

Plėsti vaikų suvokimą apie ūkio gyvūnus ir jų naudą; 

 

 

 

 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Trukmė 

Vaikams 

paruoštos 

priemonės su 

ūkio gyvūnais: 

karvė ir ožka – 

„melžti“ vandenį 

iš vienkartinių 

pirštinių; avis – 

Ugdomosios 

priemonės, 

skatinančios 

veikti; 

5- 30 min. 
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kirpti žirklėmis 

vatą ar popierių 

nuo avies (pagal 

vaiko galimybes 

ir poreikį); Antys 

– pūsti vandenyje 

plaukiojančias 

popierines 

anteles; Kiaulės – 

pasigaminus 

purvą, tepti ant 

kiaulaičių, paskui 

nuvalyti; Tvora – 

kabinti viščiukus 

po vieną ant 

tvoros; Takelis – 

basomis ar su 

kojinėmis eiti per 

smėlį, 

akmenukus, 

kaštonus ir pan. 

Veikla 

pasirenkama 

pagal gyvūnų 

garo įrašą; 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Pasirinkti kokį ūkio darbą nori dirbti; 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Lauke – visi gyvūnai ganosi lauke, erdvė pakanamai didelė, kad 

visi vaikai prieitų išbandyti ar pasižiūrėti; 

3.2. Naudojamos priemonės * Tvora – viščiukai; *Karvė ir ožka – kibirėliai, vienkartinės 

pirštinės, vanduo, matavimo indas, koštuvas; *Avis – žirklės, 

maišelis, vata; * Kaulės – žemės, vanduo, valymo priemonės; 

*Antys – vanduo, stalas vandeniui; *Takelis – dėžutės su 

smėliu, konkorežiais, kaštonais, grūdais, žole ir šiaudais, 

akmenukais; *Įrašai su gyvūnų garsais; 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Vaikai pavada ar atpažįsta ūkio gyvūnus, darbus, priemones. 

Įvardina tam tikras savybes. 

Dalinasi savo patirtimi – „aš padariau“. 

Skaičiuoja ir matuoja savarankiškai. 

Susitvako savo darbo vietą. 

Išlaukia savo eilės. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas  

5.2. Vaikų vertinimas Veiklos orientuotos į aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir 

matavimo sritis, vertinimas vyksta stebint vaikų veiklą, vaikų 

refleksija ir pokalbiai.  

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 

V Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

1 euras 


