PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“
direktoriaus 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. V1-65
PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo
skyriaus vedėjo 2014 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. ŠV1-270

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,, PAPARTĖLIS “ NEFORMALIOJO VAIKŲ
ŠVIETIMO TAUTODAILĖS UGDYMO PROGRAMA „SENOLIŲ SKRYNELĖ“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“ (toliau – įstaiga), įregistruota
Juridinių asmenų registre, kodas 190435843 Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė –
ikimokyklinio ugdymo mokykla.
2. Įstaigos buveinės adresas – Reikjaviko 5, LT-94245 Klaipėda.
3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ neformaliojo vaikų
švietimo tautodailės ugdymo programa „Senolių skrynelė“ (toliau – programa).
4. Programos rengėjai: Ona Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė
Minkevičiūtė, neformaliojo ugdymo mokytoja programai vykdyti.
5. Programos koordinatorius – direktorė Irena Daukšienė.
6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį.
7. Programos apimtis – vieneri metai .
8. Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
9. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės, ugdymo(si) sąlygos.
10. Programos tikslas – ugdyti kūrybišką, savo tautos meną mylintį žmogų, būsimą tautos
kultūros kūrėją ir puoselėtoją.
11. Programos uždaviniai:
11.1. skatinti domėjimąsi tradicijomis, papročiais, tautodailės paveldu, prasmingą bei aktyvų
dalyvavimą veikloje kaupiant etnokultūrinę patirtį;
11.2. ugdyti jautrumą gamtos reiškiniams, tėviškės spalvų ir formų deriniams, liaudies meno
ženklams;
11.3. turtinti vaikų etninės kultūros patirtį, skatinti savitą, etnokultūros tradicija praturtintą
kūrybą.
12. Tautodailės užsiėmimai grupėje vyks antroje dienos pusėje, pogrupiais, vyresniojo ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms. Pedagogas supažindins vaikus su įvairiais tautodailės
žanrais, skatins grožio pajautos pradmenis stebės gamtą, tautodailės kūrinius. Užsiėmimų metu
skatins vaikus domėtis tradiciniais papročiais per kalendorines šventes. Ugdytiniai tobulins savo
jautrumą tautodailei, sieks grožio, norės puošti aplinką, grožėsis tautodailės elementais.

III. TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS

Eil.
Nr.

13. Programos turinys, naudojamos priemonės:
Kompetencijos
Veiksenos

Priemonės

13.1. Meninė
kompetencija

Laisvai ir drąsiai reiškia
įspūdžius ir išgyvenimus stebint
įvairius tautodailės kūrinius.
Tenkinamas saviraiškos poreikis
kurti gėrį ir grožį, puoselėti
gamtą ir etnokultūrines vertybes.
Domisi tautodailės žanrais,
drąsiai įsisavina naujus
pasaulėjautos išraiškos būdus.
Suvokia dangaus ir žemės
simboliką , savaip ją
interpretuoja, išreiškia save per
simbolį, ornamentiką, formą ir
spalvą. Domisi gamtinės
medžiagos komponavimu,
dekoravimu , skulptūrine
kompozicija. Grįžta prie
pradėtos veiklos, tobulina ją.
Eksperimentuoja su gamtine
medžiaga, tautodailės
medžiagomis erdvėje ir
plokštumoje. Perteikia
pasakojamosios ir
dainuojamosios tautosakos
motyvus, vysto siužetą,
įvairiomis tautodailės ir dailės
priemonėmis.

Lietuvių liaudies kūrinių stebėjimas
ir analizavimas, literatūra apie
tautodailę, susitikimai su
tautodailės meistrais,
tautodailininkų darbų stebėjimas ir
analizavimas (molio, vilnos
dirbiniai, medžio drožiniai,
kalvystės darbai), gamtinė
medžiaga, tušas, siūlai, audimas
vaikiškomis staklėmis, pynimas,
rišimas naudojant įvairius siūlus,
medžiagos juosteles ir kt.

13.2. Socialinė
kompetencija

Savarankiškai pasirenka įvairias
rudens gėrybes ir formuoja
skulptūrines kompozicijas,
vertina situaciją, derina
ketinimus ir veiksmus,
bendradarbiauja kuriant bendras
kolektyvines mozaikas.
Klausydamiesi lietuvių liaudies
dainų, muzikinių kūrinių
išreiškia savo jausmus, emocijas,
išgyvenimus dailės
priemonėmis. Domisi
tautodailininkų kūryba.
Intuityviai jaučia kūrinių
emocinį atspalvį.

Reprodukcijos, tautodailės knygos,
pokalbių valandėlės, ekskursijos į
Mažosios
Lietuvos
istorijos
muziejų,
gamtinė
medžiaga,
muzikiniai
kūriniai,
siūlai,
medžiagos, juostelės, tradicinės
dailės priemonės ir kt.

13.3. Pažinimo
kompetencija

Savo emocijas, požiūrį išreiškia
piešiniais, darbeliais. Susipažįsta
su įvairiais tautodailės žanrais.

Reprodukcijos, tautodailės knygos,
tautodailininkų darbų stebėjimas ir
analizavimas
(molio,
vilnos

Stiprina dvasinį ryšį su supančia
gamta, žmonėmis, šeima,
tėvyne. Atsiranda poreikis
tyrinėti ir pažinti senelių,
prosenelių gyvenimą, buitį,
papročius, tradicijas. Tyrinėja
tautodailės priemones,
medžiagas, eksperimentuoja.

dirbiniai,
medžio
drožiniai,
kalvystės darbai), tradicinės dailės
priemonės
(guašas,
akvarelė,
vaškinės
kreidelės),
gamtinė
medžiaga,
buitinės
atliekos
(popierius,
plastikas,
stiklas),
vaškas, molis, tešla ir kt.

13.4. Komunikavimo
kompetencija

Susipažįsta su tautodailės
kūriniais. Išsako ir apibendrina
savo nuomone. Nusako meno
kūrinių formą, medžiagą,
struktūrą, simbolių reikšmę,
įvardija spalvas. Vysto
bendradarbiavimo įgūdžius ,
meno kūrybos procese, dalijasi
patirtimi. Dirbdami su gamtine
medžiaga, pastebi gamtos grožį
(koliažas, darbeliai iš šiaudų,
šieno, mozaikų dėlionės, ir kt.).
Apibudina pasakojamosios ir
dainuojamosios tautosakos
motyvus. Estetinius ir emocinius
išgyvenimus perteikia įvairiomis
dailės priemonėmis.

Smulkiosios motorikos žaidimai,
literatūra
apie
tautodailę,
tautodailės darbų stebėjimas ir
analizavimas, piešimo žaidimai
skatinantys komunikavimą, gamtinė
medžiaga, muzikiniai kūriniai,
pasakos, mozaikų dėlionių dėžutės,
smėlio piešimo dėžutės ir kt.

13.5. Sveikatos
saugojimo
(asmeninė)
kompetencija

Piešdami ir kartu klausydamiesi
lietuvių liaudies dainų, įvairių
muzikinių kūrinių išgyvena
teigiamas emocijas. Pindami
rišdami, ausdami lavina rankų
judesius. Saugiai elgiasi su
įvairia gamtine medžiaga.
Lipdydami iš molio, tešlos
lavina smulkią ir stambiąją
motoriką, rankos ir akių
koordinacija, plėtoja sensorinius
ir psichomotorinius įgūdžius.
Pokalbių valandėlių metu vysto
kalbinius įgūdžius.

Įvairi gamtinė medžiaga, molis,
indai dekoravimui, tešla, vilna,
siūlai, audiniai, medžio plokštės,
muzikiniai
kūriniai,
pynimas,
tekstilės
priemonės
(juostelės,
audinių atraižos, vilna, siūlai) ir kt.

14. Vykdant programą taikysime tradicinius, aktyviuosius metodus bei būdus: paroda,
pokalbių valandėlės, smulkiosios motorikos žaidimai, pasivaikščiojimai, projektai, išvykos,
plenerai, parodos, ekskursijos, demonstravimas ,skulptūrinės kompozicijos, mozaikų dėlionės,
simbolių tyrinėjimas ir vaizdavimas, pynimas, audimas, rišimas, dekoravimas „minčių lietus“ ir kt.
IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
15. Įgyvendinus programą:
15.1. vaikai noriai ir aktyviai dalyvaus įvairiose tautodailės veiklose, tradiciniuose liaudies
renginiuose, kalendorinėse šventėse;

15.2. turės grožio pajautos pradmenis, bus pastabūs ir įžvalgūs lietuvių liaudies meno
ypatumams, lietuviškai ornamentikai, puošybos elementams aplinkoje;
15.3. etnokultūros patirtį gebės atskleisti savo darbuose, norės kurti savitu stiliumi, atsiras
savita kūrybinė raiška, praturtinta tautiniais, tradicinio meno elementais;
15.4. vaikai taps aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.
16. Pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai ir būdai: stebėjimas natūralioje kasdienėje
veikloje, pokalbis su vaiku ir jo tėvais, pedagogais, vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė.
17. Pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį).
18. Ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios
veiklos metų apmąstymai), savaitės planai, vaikų raiškos darbai, veiklos pėdsakai: dalyvavimas
parodose, projektuose, festivaliuose ir kt.
_________________________________________
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