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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO STEBĖJIMŲ IR EKSPERIMENTAVIMO UGDYMO PROGRAMA 

„PAŽINIMO KELIAS“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Giliukas“ (toliau – įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190434894. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – 

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas – Turistų 18A, LT-92281 Klaipėda, tel. (8 46) 49 00 95, el. pašto 

adresas giliukas1@gmail.com, internetinės svetainės adresas www.giliukas.emigna.lt 

3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ neformaliojo vaikų švietimo 

stebėjimų ir eksparimentavimo programa „Pažinimo kelias“ (toliau – programa). 

4. Programos rengėjai: Aida Gedrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė 

Žemgulienė, auklėtoja neformaliojo ugdymo programai vykdyti. 

5. Programos koordinatorius – direktorė Marytė Savickienė. 

6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

7. Programos apimtis – vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

9. Programos įgyvendinimu siekiama ugdyti 3-6 metų vaikų meninius gebėjimus, tenkinti 

saviraiškos, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo poreikius. Atsižvelgiama į 

vaikų individualiuosius ir specialiuosius poreikius įstaigoje. Tenkimani tėvų lūkesčiai ugdyti 

vaikų stebėjimo, eksperimentavimo gebėjimus. Sudarytos palankios materialinės ugdymosi 

sąlygos: įrengtas tyrinėjimų ir eksperimentavimo kambarys, jame sukaupta stebėjimams, 

tyrinėjimams, bandymams reikalingų priemonių. Vaikų stebėjimams ir pažinimui teikiamos 

platesnės galimybės natūralioje gamtoje. Neformaliojo švietimo pedagogas įgijęs aukštąjį 

išsilavinimą, turintis nemažą gamtos pažinimo pedagoginio darbo patirtį, kelia profesinį 

meistriškumą stebėjimų, tyrinėjimų, eksperimentavimų srityje. 

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

10.  Humaniškumo – programos įgyvendinimas grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu, 

pagarba vaikui, kaip asmenybei.  

http://www.giliukas.emigna.lt/


11.  Demokratiškumo – visiems vaikams sudaromos sąlygos stebėjimams, tyrinėjimams, 

eksperimentavimams, bandymams ir atradimams. 

12.  Individualizavimo ir diferencijavimo – sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaiko tobulėjimui, 

atsižvelgiant į jo sveikatą, turimą patirtį, galias, gebėjimus, pomėgius, gyvenimo ritmą, 

brandos ypatybes. 

13.  Sistemingumo ir nuoseklumo – sistemingai vedamos stebėjimų, tyrinėjimų, 

eksperimentavimo veiklos, parenkamos optimalaus sunkumo užduotys, einant nuo žinomo 

prie nežinomo, nuo lengvesnio prie sunkesnio. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

14. Programos tikslas – formuoti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį, tenkinti saviraiškos 

poreikius, sudarant galimybes stebėti, tyrinėti, bandyti, mokyti atrasti ir perimti įvairius 

pasaulio pažinimo būdus. 

15. Programos uždaviniai:  

15.1. pratinti stebėti aplinką, gamtos objektus, juos lyginti, rasti panašumus bei skirtumus, 

padėti skirti medžiagų savybes, būvius; 

15.2. skatinti ir plėtoti vaikų domėjimąsi daiktais ir įvykiais; 

15.3. išmokyti nuosekliai atlikti technologinius procesus, veiksmus, kad vaikai įgytų gebėjimų, 

padedančių atsirinkti darbo priemones, medžiagas, įvertinti rezultatus; 

15.4. pratinti ieškoti informacijos leidiniuose, mokyti naudotis IKT technologijomis. 

16. Programa įgyvendinama pagal iš anksto sudarytą stebėjimų ir eksperimentavimo veiklos 

tvarkaraštį. Vaikų stebėjimų ir eksperimentavimo veikla vyksta ugdymo kambaryje, lauke 

(įstaigos kieme, miške, prie jūros, pajūrio regioninio parko lankytojų centre), bibliotekoje. 

17. Stebėjimų ir eksperimentavimo veikla vykdoma pogrupiais. Pogrupiai sudaromi 

atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

18. Ugdymo metodai: stebėjimas, tyrinėjimas, bandymas, eksperimentavimas, žaidimas, 

užduotis, atkartojimas, situasijos sprendimas, informacijos paieška, veiklos pristatymas ir kt. 

19. Programos turinys, naudojamos priemonės: 

Eil. Nr. Sritis Turinys Priemonės 

19. 1. Stebėjimai, tyrinėjimai, bandymai 

19.1.1. Gyvoji gamta   Susipažins su žmogaus organizmu. 

Apibūdins išorinių kūno dalių paskirtį, 

vidaus organus, jų paskirtį. Atliks 

paprastus bandymus su augalais. Stebės 

šviesos, tamsos įtaką augalui. Susipažins 

su augalų gyvenimo ciklu, patalpoje ir 

gamtamokslinėje erdvėje – darže. Stebės 

gyvūnus (paukščius, žvėris, vabzdžius ir 

kt.) naturalioje aplinkoje, jū gyvenimo 

  Enciklopedijos, 

mokomoji literatūra, 

plakatai ir jų rinkiniai. 

Didaktiniai, stalo 

žaidimai, loto. IKT 

technologijos. Sėklos, 

vanduo, dirvožemis, 

priemonės augalų 

daiginimui, auginimui, 



būdą.  ir t.t. Vabždžių 

stebėjimo indai, 

padidinimo stiklai, 

fotoaparatas, 

magnetinės 

mokomosios priemonės 

ir kt. 

19.1.2. Gamtos 

reiškinių 

stebėjimas 

  Pratinsis stebėti orų pasikeitimus gamtoje. 

Žymės oro pokyčius kalendoriuje. 

Analizuos dienos, kelių dienų rezultatus. 

Pratinsis suprasti temperatūrą kaip reiškinį. 

Sužinos temperatūros pakitimų galimybes 

ir priežastis ( pvz.: šaltis, šiluma) 

  Enciklopedijos, 

mokomoji literatūra. 

Didaktiniai, stalo 

žaidimai, loto. IKT 

technologijos. 

Demonstraciniai 

plakatai atspindintys 

vaikų ir suaugusiųjų 

veiklą, gamtos 

reiškinius – atskiromis 

paros dalimis, paros 

dalių modeliai, savaitės 

dienų modeliai, 

kalendorius, smėlio 

laikrodis, laikrodžio 

modelis, žadintuvas, 

rankinis laikrodis, 

chronometras, 

kompasas, gaublys.  

žemėlapis, šviesos 

stalas ir kt. 

19.1.3. Medžiagos 

savybės, būviai 

ir daiktų, 

padarytų iš šių 

medžiagų 

veiksminės 

galimybės 

  Eksperimentuos, atliks bandymus su 

įvairiomis medžiagomis suteikiant joms 

formą, atliekant veiksmus - kirps, spaus, 

konstruos, perkels iš vienos vietos į kitą ir 

t.t. Ugdysis pastabumą ir praktinį gebėjimą 

nustatyti, kokios medžiagos (daikto) 

savybės lemia veiksmų galimybes. 

Susipažins su objekto medžiagos 

savybėmis (pvz.: kas dega, lydosi, tirpsta, 

garuoja, „auga“, veržiasi, keičia formą, 

spalvą, dydį) 

  Įvairios 

eksperimentinės 

medžiagos, popierius, 

žirklės. Maistiniai 

produktai (pvz.: druska, 

cukrus, soda, kruopos, 

aliejus, daržovės, vaisų 

sėklos, kiaušinis, miltai, 

makaronai, vanduo, 

sviestas). 

Mėgintuvėliai, įvairios 

talpos indai ir kt. 

19.1.4. Kinestetinis 

daikto 

požymių 

skyrimas 

  Mokysis skirti ir nustatyti lytėjimo bei 

regėjimo pagalba įvairių daiktų požymius, 

savybes, formą, skonį, dydį.  

  Skirtingi mus 

supantys daiktai: pūkai, 

plunksnos, įvairių 

faktūrų daiktai, 

akmenukai, vanduo, 



ledas, švitrinis 

popierius, plaukai ir kt. 

19.2. Veiklos prie interaktyvios lentos 

19.2.1. „Daržovių 

pintinė“ 

  Mokysis atpažinti, lyginti, grupuoti artimiausioje 

aplinkoje matomas daržoves ir vaisius. Aptarti 

rudens požymius, juos įvardins. Sudėlios dėlionės 

dalis. Palygins ir pagal 1–3 požymius sugrupuos 

daržoves. Skirs valgomas ir nevalgomas daržovių 

dalis, atpažins ir įvardys 3–8 daržoves. 

Remdamasis įgytomis žiniomis ir asmenine 

patirtimi 1–3 sakiniais paaiškins daržovių naudą 

žmogaus sveikatai. 

Supažindins su interaktyvios lentos techninėmis 

galimybėmis. Mokysis valdyti interaktyvios 

lentos įrankius, bei žymeklį 

  Interaktyvi 

lenta, 

Interaktyvios 

lentos žymeklis, 

demonstracinė 

lazdelė, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo 

priemonės, 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, loto, 

dėlionės, 

daržovių 

muliažai, sveiko 

maisto piramidė, 

knygos ir kt. 

19.2.2. „Augalai“   Ugdysis gebėjimą atpažinti artimiausioje 

aplinkoje augančius medžius, krūmus, gėles bei 

nurodyti sandaros dalis. Išskirs rūšis, atliks 

medžių, krūmų, gėlių pavadinimų garsinę analizę. 

Ugdysis supratimą apie gamtos saugojimą. 

Mokysis valdyti interaktyvios lentos įrankius, bei 

žymeklį 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

žaidimai, loto, 

dėlionės, 

knygos, plakatai, 

mikroskopai 

19.2.3. „Laukiniai ir 

naminiai 

gyvūnai“ 

  Mokysis atpažinti artimiausioje aplinkoje 

esančius laukinius ir naminius gyvūnus, atliks 

užduotis pateiktas interaktyvioje lentoje. Pratinsis 

prisiminti ir paseks pasaką, „žymekliu“ pažymės 

naminius ir atskirai laukinius gyvūnus, jų 

gyvenamąją vietą, naudą. Įtvirtins skaičiavimo 

įgūdžius 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo, bei 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės 

19.2.4. „Naminiai ir   Atpažins artimiausioje aplinkoje esančius 3–5   Interaktyvi 



laukiniai 

paukščiai“ 

naminius paukščius, išvardys ir teisingai atliks 

užduotis. Diskutuos, įvardins paukščių kūno dalis, 

naudą, atliks garsinę pavadinimų analizę. Ugdysis 

pastabumą išskiriant naminius ir laukinius 

paukščius. Įtvirtins skaičiavimo, grupių lyginimo, 

skaičiaus sandaros suvokimo įgūdžius. 

Remdamasis pateikta informacija nurodys dvi 

pagrindines naminių paukščių sistematines grupes 

ir įvardys šių grupių skirtumus 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo, bei 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės, 

knygos, plakatai 

ir kt. 

19.2.5. „Metų laikai“   Supras apie metų kaitos reiškinius, jų eiliškumą, 

artimiausios gamtos pokyčius. Mokysis nustatyti 

įvykių eiliškumą. Remdamasis pateikta vaizdine 

informacija, suvoks laiko rato cikliškumą, gebės jį 

paaiškinti vartodamas matematines sąvokas. 

Atliks bandymą ir išsiaiškins, kaip keičiasi metų 

laikai. Remdamasis turima informacija ir 

asmenine patirtimi, pastebės keturių metų laikų 

požymius ir juos apibūdins.Ugdysis bendruosius 

gebėjimus, padedančius plėtoti bendravimo, 

savarankiškumo, saugumo, saviraiškos įgūdžius 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo, bei 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės, 

knygos, plakatai, 

kalendorius ir kt. 

19.2.6. „Diena, naktis“   Atlikdamas praktines užduotis, mokysis pažinti 

laikrodį, gebės užrašyti valandos ir minutės 

santrumpas. Remdamasis pateikta vaizdine 

informacija, įtvirtins laiko suvokimą, paaiškins, 

kas yra para ir kiek ji turi valandų. Atliks 

bandymą ir išsiaiškins, kaip dieną keičia naktis. 

Remdamasis turima informacija ir asmenine 

patirtimi, apibūdins dienos ir nakties kaitą 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo, bei 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės, 

knygos, plakatai, 

kalendorius ir kt. 

 

19.2.7. „Laikas“   Išsiaiškins laiko sąvoką, suvoks paprasčiausias 

laiko atkarpas, jas teisingai pavadins. Kalbėdamas 

apie laiką teisingai vartos valandos ir minutės 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 



sąvokas  priemonės, 

laikrodžio 

modelis ir kt. 

19.2.8. „Savaitė, 

mėnuo“ 

  Remdamasis praktiniais pavyzdžiais ir 

turimomis žiniomis, žinos savaitės dienas, įgis 

žinių apie laiko sampratą, tinkamai vartos sąvokas 

„šiandien“, „rytoj“, „vakar“. Remdamasis pateikta 

vaizdine informacija ir turimomis žiniomis, 

išvardys mėnesių pavadinimus ir nurodys jų eilės 

numerį. Remdamasis turima informacija ir 

asmenine patirtimi, apibūdins dienos ir nakties, 

metų laikų kaitą. Kalbėdamas ir pasakodamas 

tinkamai vartos sąvokas „seniau“, „dabar“, 

„ateityje“; „para“, „savaitė“, „mėnuo“, „metai“ 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

rašymo, bei 

konceliarinės 

priemonės vaikų 

saviraiškai, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės, 

knygos, plakatai, 

kalendorius ir kt. 

19.2.9. „Ledas, vėjas, 

sniegas“ 

  Tardamas duotų paveikslėlių pavadinimus ir 

sugalvotus žodžius stengsis juos taisyklingai 

sugrupuoti pagal girdimus garsus. Stebės orą, 

apibūdins lietų ir sniegą, nurodys, iš ko susidaro 

krituliai. Atliks bandymą su ledo gabalėliais ir 1 – 

3 sakiniais suformuluos išvadas 

  Tyrinėjimo 

indai, 

fotoaparatas, 

mikroskopas, 

meninės 

priemonės ir kt. 

19.2.10. „Paeitis ir 

dabartis“ 

  Suvoks įvykius, vykstančius skirtingu laiku 

(dabartyje, praeityje, ateityje). Tobulins garsinės 

analizės įgūdžius, mokysis skirti minkštus garsus 

žodžiuose, taisyklingai rašyti žodžius su 

minkštumo ženklu. Gebės savarankiškai pridėti 

prie dviženklio skaičiaus vienaženklį ir sudaryti 

naują pilną dešimtį. Aptardamas pasikeitimus 

žmonių gyvenime nurodys 2–4 praeities 

liudytojus. Kalbėdamas ir pasakodamas tinkamai 

vartos sąvokas „seniau“, „dabar“, „ateityje“ 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

magnetinė – 

rašomoji lenta, 

žaidimai, žaislai, 

loto, dėlionės, 

knygos ir kt.  

19.2.11. „Ką žmonės 

dirba visą 

dieną“ - 

Profesijos 

  Mokysis atpažinti profesijų atstovus, supras, kuo 

reikšminga viena ar kita profesija. Kalbėdamas 

apie įvairių profesijų žmones savais žodžiais 

paaiškins, kokių gėrybių jie sukuria. Ugdysis 

gebėjimus padedančius plėtoti bendravimo, 

kritinio mąstymo, savarankiškumo, saugumo, 

saviraiškos įgūdžius. Gebės analizuoti, sisteminti. 

Turtins žodyną, ugdysis kalbėjimo įgūdžius 

  Interaktyvi 

lenta, 

demonstracinės 

priemonės, 

žaidimai, 

profesijų darbo 

įrankiai, loto, 

dėlionės, knygos 

ir kt. 

 

 

 



V SKYRIUS 

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

20. Įgyvendinus programą, pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai vaikų stebėjimų ir 

eksperimentavimo ugdymo(si) pokyčiai: 

20.1. ugdoma nuovoka (stebiu, matau, tyrinėju, bandau, jaučiu, suprantu); 

20.2. skatinamas vaiko pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, pedagogais ir draugais jausmas; 

20.3. skatinamas aktyvus tėvų dalyvavimas stebėjimų ir eksperimentavimo procese; 

20.4. išaugs pedagogų kompetencija, plėtojant ryšius su socialiniais partneriais; 

20.5. sisteminama vaizdinė bei metodinė medžiaga, organizuojamos diskusijos, konsultacijos, 

rengiami veiklos pristatymai. 

21. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

21.1. taikomi metodai: neformalus ir formalus stebėjimas, žaidimas kartu, interviu su vaiku, 

pokalbis su tėvais, grupių ir darželio pedagogais, vaiko tyriminės veiklos darbų analizė, veiklos 

parodos darželio ir miesto visuomenei, projektinė veikla, nuotraukos ir kita. 

21.2. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį).  

21.3. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų pažangos 

vertinimo lentelė bendradarbiaujant su grupių pedagogais.  

22. Įgyvendinus programą, vaikai išmoks stebėti aplinką, gamtos reiškinius, atlikti nesudėtingus 

bandymus, formuluoti išvadas, pasakyti veiksmų seką, rezultatą. Vaikai kartu su pedagogu 

stebėjimus, tyrinėjimus pristatys mieste organizuojamose seminaruose, metodinių darbų 

pristatymuose, konferencijose, įgis įgūdžių naudotis interaktyvia lenta. 
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