
Respublikinio konkurso „Edukacinės 

programos ikimokyklinio / priešmokyklinio 

amžiaus vaikams“ nuostatų 

priedas 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKAMS  

PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 

Edukacinės programos teikėjas Šilutės lopšelis – darželis „Pušelė“ 

Programos pavadinimas „Mes – gamtos vaikai“ 

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 Šilutės lopšelio – darželio „Pušelė“ lauko erdvė. 

Edukacinės programos vadovas (-ai) 

(vardas, pavardė, kvalifikacija, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas) 

Santa Eglinskienė  

Sporto pedagogo profesinė kvalifikacija,  

Tel.nr.:+37063853818,  

El.  paštas: Santooole@gmail.com 

Birutė Jurgutienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Tel. nr.:+37068143645 

El. Paštas: Uogelea@gmail.com  

 

II. EDUKACINĖS PROGRAMOS APRAŠYMAS 

1. PROGRAMOS TIKSLINGUMAS 

1.1. Programos tikslas Sportuojant pažinti gyvąją ir negyvąją gamtą. 

1.2. Programos uždaviniai Tobulinti smulkiosios motorikos įgūdžius mokantis skirti 

valgomus ir nevalgomus grybus; 

Supažindinti su naktiniais ir dieniniais gyvūnais tobulinant  

ridenimo įgūdžius; 

Gerinti kamuolio metimo techniką klasifikuojant miško gėrybes. 

1.3. Vaikų nuostatų / gebėjimų / 

kompetencijų ugdymas 

Edukacinės programos metu vaikai tobulins ridenimo bei mėtymo 

įgūdžius, gebės atskirti keletą rūšių valgomų  ir nevalgomų miško 

grybų, sužinos apie gyvūnų mitybos įpročius, pagerės jų 

smulkiosios motorikos įgūdžiai. Dalyvaudami komandinėje 

edukacinėje programoje vaikai sieks bendro tikslo, tai pagerins jų 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją. 

1.4. Programos aktualumas / anotacija Šiuolaikinės technologijos yra neatsiejama veiklos priemonė, 

naudojant jas ugdymo procesas tampa patrauklesnis ir 

veiksmingesnis. Naudojimasis kompiuteriu šio amžiaus vaikams 

yra naudingas tuo, kad išryškėja pozityvūs įvairių gebėjimų 

pokyčiai, padidėja matematinio mąstymo galimybės, 

kūrybiškumas,  išsiplečia kritinio mąstymo ir problemų sprendimo 

pritaikymo galimybės. Mažieji labiau patiki galimybe keisti 

supančią aplinką. Tad savo edukacinės programos įvadinėje dalyje 

informacinių ir komunikacinių technologijų pagalba 

supažindinsime vaikus, su būsima veikla bei suteiksime žinių, 

reikalingų būsimai pažintinei – sportinei veiklai įgyvendinti. 

 Valdorfo pedagogikos atstovai mano, kad to, ko labiausiai reikia 

mažam vaikui, kompiuteris negali duoti. Mokydamiesi suprasti ir 

pažinti pasaulį, vaikai vadovaujasi pojūčiais. Ikimokyklinio 
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amžiaus vaikai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais 

pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami 

savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas. 

Todėl pagrindinė mūsų edukacinės programos dalis -  tai reali 

pažintinė – sportinė veikla lauko erdvėje, kuria siekiame skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą gryname ore. 

2. UGDYMO TURINYS 

2.1. Edukacinės veiklos (turinys) ir 

trukmė 

 

 

 

 

 

Veiklos 

apibūdinimas 

Ugdymo(si) 

metodai 
Trukmė 

• Pažintis su 

miško gyventojais, 

jų mityba ir 

gyvenimo būdu. 

(gyvąja ir 

negyvąja gamta). 

 

•Gautos 

informacijos 

įtvirtinimas 

atliekant užduotis 

stotelėse:  

1.Estafetė 

„Pamaitink 

gyvūnus“, kurios 

metu vaikai 

„pamaitina“ kiškį ir 

voverę tuo, kuo jie 

minta.  

2.Žaidimas „Pažink 

medžius“. Suradę 

skirtingų medžių 

vaisius turi 

pataikyti juos į  

krepšį, pakabintą 

medyje,  ant kurio 

tas vaisius auga.   

3.Suradę 

kamuoliukus su 

gyvūnų atvaizdais 

ridena juos į 

„Saulės“ arba 

„Mėnulio“ planetą. 

4. Pažymėtoje 

teritorijoje vaikai 

ieško paslėptų 

valgomų ir 

nevalgomų grybų 

maketų, kuriuos  

Skaidrių 

demonstravimas 
 

Virtualios 

užduotys. 

 

Komandinė 

užduotis. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikacinis 

taiklumo žaidimas. 

 

 

 

Pažintinis žaidimas 

u ridenimo 

elementais. 

 

 

Žaidimas „Atskirk 

grybus“. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segtukais prisega 

prie skirtingų 

spalvų virvių: 

valgomus - ant 

žalios, nevalgomus 

-  ant raudonos.  

5.Gulėdami ant 

gimnastikos 

kilimėlių 

klausomės 

paukščių 

čiulbėjimo ir 

atsipalaiduojame, 

pailsime po 

veiklos, 

pabandome atspėti 

paukštelių balsus. 

•  Veiklos 

apibendrinimas 

 

• Refleksija 

 

 

 

 

 

Atsipalaidavimo 

pratimai 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai 

 

 

 

Diskusija 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

2.2. Galimybės vaikų iniciatyvai Ruošiantis veiklai vaikai buvo skatinami siūlyti įvairias veiklos 

variacijas gamtoje, rinkti informaciją apie gyvąją ir negyvąją 

aplinką, talkinti ruošiant priemones, įrenginėjant stoteles lauko 

aikštelėje. 

3. UGDYMOSI APLINKA 

3.1. Ugdymosi aplinkos apibūdinimas 

(salėje, grupėje, muziejuje, miške, 

lauko aikštelėje ir kt.) 

Edukacinė programa vyks Šilutės lopšelio –darželio „Pušelė“ 

lauko erdvėje. Kiekvienai užduočiai bus paruošta vis kita lauko 

erdvės dalis, tad veikla vyks visose darželio lauko aikštelėse. 

3.2. Naudojamos priemonės IKT, grybų maketai, riešutai, kaštonai, kankorėžiai, krepšiai, 

segtukai, virvės, kamuoliukai su gyvūnų atvaizdais, kėgliai, 

gimnastikos kilimėliai. 

4. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.1. Vaikų pasiekimai Patobulėję vaikų mėtymo ir ridenimo įgūdžiai, susistemintos 

žinios apie miško augalus ir gyvūnus, patobulėję sveikos 

gyvensenos įgūdžiai ir supratimas apie  aktyvaus  laisvalaikio 

gryname ore svarbą. 

5. VAIKŲ SKATINIMAS / PAŽANGOS VERTINIMAS 

5.1. Vaikų pažangos skatinimas Veiklos pradžioje vaikai bus supažindinami su veiklos taisyklėmis 

ir vertinimo kriterijais bei skatinimo sistema. Kiekvienoje stotelėje 

teisingai atlikus užduotis komandos nariams į pintinę bus įdedami 

riešutai. 

5.2. Vaikų vertinimas Veiklos pabaigoje vaikai turės suskaičiuoti savo komandos  

riešutus. Kiekvienos komandos už surinktus riešutėlius laukia 

staigmena. Taip pat visi dalyviai bus apdovanoti „Gamtos 

mylėtojo“ diplomais. 

6. BENDRADARBIAVIMAS (nurodyti, jeigu planuojamas) 

6.1. Bendradarbiavimas su įstaigos Priešmokyklinių grupių bendruomenė. 



 

 

 
 

bendruomene 

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

Neplanuojamas. 

7. PROGRAMOS FINANSAVIMAS (žymėti varnele ) 

7.1. Programos finansavimo lėšos √ Įstaigos 

lėšos 

 Savivaldybės 

lėšos 

 Dalyvių 

lėšos 

7.2. Numatoma edukacinės programos 

kaina vaikui (įrašyti) 

__ 


