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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo teikejas-Vilniaus lop5elis-darZelis,,Pelene" (toliau - istaiga), lregistruota

Juridiniq asmenq registre, kodas 190022257. Teisine forma - biudZetine istaiga. Grupe -

prie5mokyklinio ugdymo mokykla.

2. {staigos buveines adresas -Justini5kiq 84, LT-0 5232, Vilnius

3. Programos pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelen6" ikimokyktinio ir
prieSmokyklinio amZiaus neformaliojo vaikq Svietimo pilietinio ugdymo programa (toliau-

programa).

4. Programos rengejai: Beata Mo5enec, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Nijole Klara

Avlasovid, aukletoja; Jelena Skibickaja,logopede, TatjanaRajevskaja,mt)z. mokytoja.

5. Programos koordinatorius - direktore Irina Jadevidiene.

6. Programos trukme - tgstine. Programos turinys koreguojamas pagal poreiki.

7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai.

8. Programos dalyviai - ikimokyklinio ir priesmokyklinio amliaus vaikai.

9. Programa atnauj inama, tobulinam a pagal poreiki.

II. UGDYMO PRINCIPAI

10. TautiSkumo principas. Perimti, perduoti ir puoseleti tautos kultflros vertybes, Vilniaus

kraSto, paprodius, tradicijas.

1 1. Integralumo principas. Siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo, integralumo.

Pletoti vaiko visumini pasaulio suvokim4 ir jo veiklos patirti.

12. Individualizavimo ir diferencijavimo principai. Ugdyti vaik4 atsiZvelgiant i jo gebe.jimus,

turim4 patirti, pomegius, poreikius, skirtingus paZinimo bridus, brando s ypatybes.

III. TIKSLAS IR UZDAVINIAI

13. Programos igyvendinimui istaigoje sudarytos palankios materialines ir ugdymo(si)

s4lygos: irengti kambareliai veiklai su moliu, Siaudu, Zolynais, sukaupta etnokulttirine

medLiaga (fotoalbumai, knygos, reprodukcijos, metodine literatiira), istaigoje suburtas vaikq



ansamblis. ,,Mamos mokykla", pedagogai kelia profesini meistri5kum4 pilietinio ugdymo

srityje ir kt.

14. Programos aktualumas:

14.1. Svietimo paslaugq veiksmingumo stiprinimas, integruojant pilietini ugdym4 i

ikimokyklinio ugdymo programg;

14.2. vertybiq sistemos kDrimas, puoselejant tradicijas, dalyvaujant pilietinese akcijosre:;

14.3. pedagogo-vaiko-Seimos s4veikos stiprinimas, skatinant pilietini ugdym4 ir

saviraiSk4;

14.4. lankstus, ivairiapusiSkas ir taupus, turimq materialiniq, intelektualinirtr istaigos ii{tekliq

naudojimas.

15. Programos tikslas-padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultriros, taip pat ir etninds,

socialinius, paZintinius poreikius,

1 6. Programos uZdaviniai:

16.1 . tenkinti vaikq pilietines savirai5kos poreikius;

16.2. pletoti vaikq igrrtEpairtf apie pilieti5kum4;

16.3. skatinti tevus (kitus teisetus vaiko atstovus) dalyvauti pilietinese akcijose bei ve.itrilose

ir aplinkos kurime.

IV. TURINYS, METODAI IR PRIEMONES

17. Programos turinys, metodai ir priemones

Eil.
Nr.

Kompetencija Turinys Metodai Priemonds

Komunikavimo
Kompetencija

1. Sakytine kalba
2. Ra5ytine kalba
3. Menine rai5ka

Vaikas pledia
supratim4 apie
gimtosios kalbos
savitum4
(taisyklinga,
vaizdinga, turtinga),
kalbos garsines
savybes, kalbos
intonacij4, temp4,
pledia LodLl4
reik5mes supratim4
(sinonimas.

Stebejimas,
pokalbis,
demonstravimas,
aiSkinimas,
aptarimas,
skaitymas,
interviu,
vertinimas,
pasakojimas,
susitikimai,
atvirq dury
dienos,

Knygos,
enciklo.pedijos

)

atvirukai,
pasakrl

ira5ai,
paveikslai,
paveikslt)liai,

ivairus loto,
garsajuostes,
CD
su gamto,s



perkeltine LodLii.+
reik5me,
palyginimas), domisi
knygomis,
grafiniais simboliais
(raidemis,
ZodZiais), kuria
knygeles, pasakas,
klausydamasis
tarmi5kos kalbos,

ira5q, skaitomq
pasakq, sakmiq,
padavimq, tautosakos
ir groZines
literattros k[riniq,
vaikas juos
aptaria, pledia kalbos
2odynq,
suvokia ir isimena
patarles,
prieZodZius,
Zaidimuose ir
bendravime naudoja
dialogus,
pamegdZiojimus,
greitakalbes,
mfsles, gamtos garsq
pamegdZiojimus,
erzinimus,
tyrinedamas juostq,
tautiniq r[bq,
keramikos dirbiniq,
karpiniq,
audiniq puo5ybos
elementus, vaikas
susipaZista su liaudies
simbolika,
ornamentika, mokosi
raSto

elementq, pasakoja
savo ir klausosi
kitq patirtq isptdZiq,
atpasakoja
pasakas, apsakymus,
girdetas
istorijas, matytus
filmus ir kt.
Lankosi knygynuose,
bibliotekose,
teatre, parodose,
muziejuje.

lmprovzavlmas
ir kt.

garsais,

diafilnrLeri,

raidelir4
maketaLi,

tautodailes
reprodu.kcijq
rinkiniai,
tautosaka,
tautine
simbolil<a,
tautiniai rfbai,
Seimos
nuotraul<os
ir kt



augmenuos 1r

gyvunijos,
tyrinedamas
daiktus geba su jais
saueiai eletis.

t7.3 PaZinimo
Kompetencija

1. Mokejimas
mokyis
Problemq
sprendimas
Tyrinejimas
Aplinkos
paZinimas
Kiekio
supratimas ir
skaidiavimas
Forma, erdve
ir matavimas

2.

aJ.

4.

5.

6.

Vaikas domisi
supandia aplinka,
garrfia, Zmoniq
gyvenimo btidu,
gyvenama vieta,
Zmoniq
grupemis(Seima,
kaimynai,
profesijos),
senoviniais darbais,
stebi, senovines ir
Siuolaikines
sodybas, kiemus,
suZino apie
senovds amatus,
susipaZista su
liaudies paprodiais ir
tradicijomis,
tyrineja senoving
aplink4, tautiniq
drabuli4, audiniq
ra5tus, nusako
spalvq derinius,
geometrines formas,
kuria meninius
darbelius, knygeles
apie savo pomegius,
vaidina
megiamas pasakas,
mena misles apie
senovinius darbo

irankius, klausosi
ekologiniq skaitiniq,
pasakojimq
apie gamtq, augalus,
gyvunus,
tyrineja gamtos
gerybes (isiZi[ri,
isiklauso, uosto,
ragauja,liedia),
bendrauja ir
bendradarbiauja su
Kur5iq Nerijos
gamtininkq stoties
bendruomene, su
Klaipedos kra5to
liaudies meistrais,

Stebejimas,
pokalbis,
demonstravimas,
aiSkinimas,
aptarimas,
interviu,
vertinimas,
Laidimai,
tyrinejimas,
pasakojimas,
eksperimentavim
as, i5vykos,
ekskursijos ir kt.

Senovriniai
buities
daiktai,

irankiai,
tautine
simbolika,
tautiniai rubai,
enciklopedijos
)

paveikslai,
pavein<sleliai,
atvirukai,
nuotraukos,
albumai,
vaizdaiuostes,
siuZetiniai
Laislai,
stalo Zaidimai,
kalendc,riai,
Lietuvos
vdliava,
herbas,
gaublys ir
kt.



Meno paZinimo
centru ir kt

17.4 Menine
Kompetencija

l.
2.

J.

K[rybiSkumas
Menine rai5ka
Estetinis
suvokimas

Vaikas susipaZista su
tautos menine
kultUra, liaudies meno
dirbiniais
(Svilpynemis,
moliniais Zaislais,
tautodailes darbais),
dainuoja
kalendorines ir
liaudies dainas,
dalyvauja tradicinese
Redos rato
Sventese, vaidina
liaudies pasakq
siuZetus, juos
interpretuoja, kuria,
fantazuoja, i5gauna
personaZams
biiding4 kalb4,
klausosi liaudies
muzikos, atpaZista jos
nuotaik4,
mokosi Zemaiti5kq
dainq, groja
liaudi5kais muzikos
instrumentais,
skiriajuos i5
skambesio, skatinami
dainuoti laisvai,
naturaliu balsu,
intonuoja (letai,
greitai), Soka
ratelius, rei5kia savo
mintis apie
gamtos ritm4 mene,
kuria
Zaidimams, etninei
veiklai palanki4
aplink4, puo3ia grupg
savo sukurtais
darbeliais, daro
muzikos
instrumentus i5 seklu.
akmenukq,
karklo, kriaukleliq,
susipaZista su
molio, Siaudo, Zolynq
savybemis ir
kuria i5 jq ivairius
darbelius ir kt.

Stebejimas,
pokalbis,
demonstravimas,
aiSkinimas,
aptarimas,
interviu,
vertinimas,
Laidimar,
imitavimas,
improvizavimas
(iSraiSka judesiu
ir savirai5ka)

Bar5kudiai,
Svilpynes,
bflgneliai,
muzikiniai
Laislai,
molbertai,
molis,
Siaudas,
medZiagq
aftaiLos,
teptukai
flomasteriai,
akvareliniai
dailu,
guaSas,

kreideles,
modelinas,
plastilinas,
teatrinesi leles,
muzikiniai
iraSai,
magnetofonas,

ivairios
personarZq

kaukes ir kt.



17.5 Socialine
Kompetencija

1. Savivoka ir
savigarba

2. Emocijq
suvokimas ir
raiSka

3. Savireguliacija
ir savikontrole

4. Santykiai su
suaugusiais

5. Santykiai su
bendraamZiais

6. Iniciatyvumas
ir atkaklumas

7. Problemq
sprendimas

Vaikas perima tautos
vertybines,
dorovines nuostatas.
etnines,
menines tradicijas,
susipaZista su
liaudies menu,
simbolika, pledia
supratim4 apie 5eim4,
giming, pie5ia
X.
selmos medl, aptarla
Seimos

tradicijas, kuria
knygeles apie
Seimos Svendiamas
Sventes, aptaria,
kaip ivair[s gimines
yra vadinami
(pusbrolis, teta. dede
ir kt..). Kokios
Sventes ir tradicijos
suburia giming
(vardadieniai,
gimtadieniai,
gimines,
suvaZiavimas",
krik5tynos
ir kt.). Domisi savo
kra5to, Tevynes
istorija, ugdosi
pagarbq gimtajai
kalbai, susipaZista su
savo gimtuoju
miestu,lankosi
istorinese vietose,
tyrineja Lietuvos ir
Klaipedos
miesto Zemelapius,
atpaLista
tautinius simbolius,
klausosi tautines
siesmes ir kt..

Stebejimas,
pokalbis,
demonstravimas
aiSkinimas,
aptarimas,
skaitymas,
pasakojimas,
interviu,
vertinimas,
iaidimai,
imitavimas,
improvizavimas,
pasivaik5diojimas
ir kt

Tautine
simbolilca,
tautiniai rtibai,
enciklopedijos
t

selmos
nuotrauJ<q

albumai,
socialinio
turinio
vaikiSkos
knygos,
kalendnriai,
gaublys,
Lietuvos
Zemelapris,
herbas
ir kt.

Y. UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

1 8. {gyvendinus program4:

18.1. tobulinami ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq asmeniniai gebejimai ir
tenkinami jq savirai5kos ir k[rybi5kumo poreikiai;

18.2. organizuojamos etnokult[rines, tradicines kalendorines Sventds, edukacines valandeles;



18.3. organizuojamos i5vykos I Gedimino pilies, MaZosios Lietuvos bei muziejus;

18.4. bendradarbiaujama su Vilniaus kra5to liaudies meistrais, Etnokulturos centru.

18.5. dalyvaujama ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq k[rybines rai5kos

festivaliuose, konkursuose;

18.6. puoselejamos pilietinio ugdymo tradicijos bendradarbiaujant su Seima, vietos

bendruomene;

18.7. tobulinama pedagogq kvalif,rkacija pilietinio ugdymo srityje.

19. Ugdymo pasiekimq vertinimo metodai: stebejimas, pokalbis su vaiko tdvais, vaiko

veiklos, analizd, audio ir video ira5ai.

20. Ugdymo pasiekimq vertinimo daZnumas: du kartus per metus (rudeni ir pavasari).

Prireikus atliekami tarpiniai vaikg pasiekimq vertinimai.

21. Ugdymo pasiekimq fiksavimo formos: ikimokyklines grupes dienynas, vaiko pasiekimq

ir paZangos vertinimo protokolai, aplankai.

22.Ugdymo pasiekimq pateikimo formos: metq veiklos pokydiq vertinimas (ugdomosios

veiklos metq apm4stymai), metq planuojama veikla, grupes savaites planai, pokalbiai su

tevais, pedagogais, vaikq raiSkos darbai, veiklos pedsakai, ,,mindiq lietus", klausimai,

pasakojimai, samprotavimai, Zodine k[ryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebejimo uZra5ai.

SUDERINTA

Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pelen6"

pedagogq metodines tarybos 2019 m. vasario 25 d.

posedZio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2)
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