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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „SENOLIŲ SKRYNELĖ“  

 

I SKYRIUS 

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, Lietuvos Respublika, 

tel./faksas: (8 46) 34 63 06, el. pašto adresas: info@papartelis.lt, interneto svetainės adresas: 

www.papartelis.lt  

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

švietimo programa „Senolių skrynelė“ (toliau – Programa). 

4. Programos rengėjai: Ona Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė 

Minkevičiūtė, neformaliojo ugdymo mokytojas  programai vykdyti. 

5. Programos koordinatorė – direktorė Irena Daukšienė. 

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

7. Programos apimtis – vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

9. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios sąlygos: įrengtas tautodailės 

kambarėlis, įsigytos priemonės vaikų grupiniams ir individualiems užsiėmimams organizuoti, 

atskiroje patalpoje įrengtas smėlynas bei kampelis darbui su gamtine medžiaga. Sukurta funkcionali, 

dinamiška, skatinanti ugdytinių saviraišką aplinka. Tautodailės užsiėmimai vyks antroje dienos 

pusėje, pogrupiais, vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms. 

10. Programą įgyvendina neformaliojo ugdymo pedagogas, turintis aukštąjį išsilavinimą ir  

galintis dirbti su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.  

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI  

 

 11. Įgyvendinant Programą vadovaujamasi šiais principais: 

 11.1. Humaniškumo principas. Pagarba vaikui, tinkama vaiko psichinių galių plėtotė, 

prasmingas vaiko poreikius, interesus ir galimybes atitinkantis ugdymo turinys bei metodai, vaiko 

pasitikėjimas suaugusiais. 

 11.2. Tikslingumo principas. Turinys orientuotas į vaiko socializaciją, ugdymosi 

motyvacijos žadinimą ir prielaidų tolesniam ugdymuisi sudarymą. Ugdymo turinys sistemingai 

vertinamas, analizuojamas ir atnaujinamas pagal poreikius.  
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 11.3. Integralumo principas. Turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio 

suvokimą ir jo mąstymo bei veiklos konkretumą ir sinkretiškumą. Ugdymas vyksta integruotai, 

garantuojama vaiko pažinimo, saviraiškos, psichinio ir socialinio ugdymo darna.  

 11.4. Tęstinumo principas. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko turimą patirtį, 

vaikų amžių bei ugdymosi perspektyvą, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius.  

 11.5. Diferencijavimo principas. Ugdymo turinys grindžiamas visapusišku amžiaus 

tarpsnio ypatumų žinojimu, atsižvelgiama į vaiko ar vaikų grupės ugdymosi poreikius. Ugdymo 

tikslai diferencijuojami ir individualizuojami.  

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

 12. Programos tikslas – skatinti ugdytinius pažinti tautos kultūros paveldą, ugdyti pagarbą 

gimtajam kraštui, etninės kultūros tradicijoms, puoselėti vaikų kūrybinius ir meninius gebėjimus.  

 13. Programos uždaviniai:  

 13.1. ugdyti jautrumą gamtos reiškiniams, tėviškės spalvų ir formų deriniams, liaudies 

meno ženklams; 

 13.2. turtinti vaikų etninės kultūros patirtį, skatinti savitą, etnokultūros tradicijomis 

praturtintą kūrybą; 

 13.3. formuoti norą dalyvauti įstaigos, miesto, šalies organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, parodose, šventėse; 

 13.4. ugdyti vaikų pasitikėjimą ir laisvę, formuoti meninius gebėjimus. 

 

IV SKYRIUS 

TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

14.  Programos turinys, naudojamos priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Kompetencijos Veiksenos Priemonės 

14.1. 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. 

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 literatūra, gamtinė 

medžiaga, tušas, vaikiškos audimo 

staklės, įvairūs siūlai, adatos, 

juostelės, lininio ir vilnonio audinio 

skiautės, šiaudeliai, įvairaus dydžio 

ir faktūrų popieriaus lakštai, maistinė 

plėvelė, folija, odos gabaliukai,  

žirklės, klijai, vąšeliai, siuvinėjimo 

piešimo ir spalvojimo reikmenys. 



Dailės ir tautodailės technikos:  

- piešimas spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis, pastele, anglimi; 

- tapyba guašu, akvarele, akrilu; 

- ornamentika tušu; 

- audimas vaikiškomis staklėmis, pynučių pynimas, rišimas; 

- dekoravimas įvairių buities daiktų, indų, atviručių kūrimas iš džiovintų augalų, karpiniai; 

14.2. 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,   

muzikiniai kūriniai. Gamtinė 

medžiaga, siūlai, adatos, įvairių rūšių 

audinių skiautės, juostelės, tradicinės 

dailės priemonės, piešimo ir 

spalvinimo reikmenys, įvairios 

daržovės, vaisiai, uogos ir kt.  

 

Dailės ir tautodailės technikos: 

- tapyba guašu ir akvarele; 

- piešimas spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis, pastele; 

- siuvimas vilnoniais, lininiais siūlais, šiaudais, darbai iš įvairių audinių; 

- ornamentų dėlionės iš gamtinės medžiagos (gilių, kaštonų, gėlyčių, smilgų, lapų, akmenukų); 

- žemės menas, kūrimas ant žemės paviršiaus iš gamtinės medžiagos, obuolių, kriaušių, morkų, 

įvairių uogų 

14.3. Pažinimo 

kompetencija 

Savo emocijas, požiūrį išreiškia 

piešiniais, darbeliais. Susipažįsta 

su įvairiais tautodailės žanrais. 

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 

Reprodukcijos, tautodailės knygos, 

tradicinės dailės ir spalvinimo 

priemonės, gamtinė medžiaga, 

antrinės žaliavos (popierius, 

plastikas), vaškas, molis, tešla, įvairūs 

siūlai, audinių juostelės, virvutės, 

džiovinti augalai 

 

Dailės ir tautodailės technikos: 

- pynimas, rišimas, siūlų vyniojimas ( įvairių siūlų, audinio juostelių, virvučių); 

- molio lipdiniai trimatėje erdvėje ir plokštumoje, dekoravimas įspaudais, molio plokščių raižiniai; 

- koliažas, dėlionės iš gamtinės medžiagos (konkoriežių, kaštonų, gilių, vaisių, daržovių, lapų);  

- puokščių kompozicijų kūrimas iš džiovintų augalų 

14.4. Komunikavimo 

kompetencija 

Susipažįsta su tautodailės 

kūriniais. Išsako ir apibendrina 

savo nuomonę. Nusako meno 

kūrinių formą, medžiagą, 

struktūrą, simbolių reikšmę, 

įvardija spalvas. Vysto 

bendradarbiavimo įgūdžius , 

Smulkiosios motorikos žaidimai, 

literatūra apie tautodailę, piešimo 

žaidimai. Gamtinė medžiaga, 

muzikiniai kūriniai, pasakos, 

mozaikų dėlionės, smėlio piešimo 

dėžutės, tešla, žirklės, dailės ir 



meno kūrybos procese, dalijasi 

patirtimi. Dirbdami su gamtine 

medžiaga, pastebi gamtos grožį 

(koliažas, darbeliai iš šiaudų, 

šieno, mozaikų dėlionės, ir kt.). 

Apibūdina pasakojamosios ir 

dainuojamosios tautosakos 

motyvus. Estetinius ir emocinius 

išgyvenimus perteikia įvairiomis 

dailės priemonėmis 

spalvinimo priemonės, klijai, guašas, 

ir kt.  

 

 

Dailės ir tautodailės technikos: 

- dekoravimas įspaudais, miltų tešlos lipdiniai; 

- karpiniai, skrynelių, krepšelių dekoravimas augaliniais motyvais; 

- tapyba guašu, akvarele;  

- ornamentų kūrimas iš įvairaus dydžio ir spalvų medžių lapų, mozaikų dėlionės; 

- piešimas spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis, pastele 

14.5. Sveikatos 

saugojimo 

(asmeninė) 

kompetencija 

Piešia klausydamiesi lietuvių 

liaudies dainų, įvairių muzikinių 

kūrinių išgyvena teigiamas 

emocijas. Pina, riša, audžia, 

saugiai elgiasi su įvairia gamtine 

medžiaga. Lipdo  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, 

audinių skiautės, medžio plokštės, 

muzikiniai kūriniai, dailės ir 

spalvinimo, tekstilės priemonės 

(juostelės, audinių atraižos, 

servetėlės, vilna, siūlai), adatos, 

žirklės, siuvinėjimo lankeliai, sagos, 

spalvotas popierius, žirklės, gamtinė 

medžiaga 

 

 

 

Dailės ir tautodailės technikos: 

- karoliukų lipdymas, vėrimas, trafaretų varstymas; 

- servetėlių meriškavimas, siūlų vyniojimas, rišimas; 

- piešimas spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis, pastele; 

- ornamentų, simbolių dėlionės iš gamtinės medžiagos (individuali ir bendra veika); 

- aplikacija iš spalvoto popieriaus, servetėlių, audinių atraižų 

 15. Ugdymo metodai, formos, būdai: pokalbis, pasakojimas, Lietuvių liaudies kūrinių 

stebėjimas, tautosakos, Lietuvių liaudies dainų klausymas, edukaciniai užsiėmimai muziejuose, 

galerijose, pasakų, greitakalbių sekimas, diskusija, bendra kūrybinė veikla, parodų, ekspozicijų 

organizavimas. 

 16. Programa įgyvendinama pagal iš anksto sudarytą tautodailės užsiėmimų tvarkaraštį, 

antroje dienos pusėje. Veikla vyksta pogrupiais su vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, 

tautodailės ir dailės kambarėlyje, patalpoje kur yra įrengtas smėlynas, lauke.   

 

V SKYRIUS 

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 17. Įgyvendinus programą bus pasiekti vaikų ugdymo tautodaile pokyčiai: 

 17.1. tobulinami vaikų asmeniniai gebėjimai, tenkinami jų saviraiškos ir kūrybiškumo 

poreikiai; 

 17.2 etnokultūros patirtį vaikai norės atskleisti savo darbuose, atsiras noras kurti savitu 

stiliumi, savita kūrybine raiška, praturtinta tautiniais, tradicinio meno elementais; 



 17.3. kuriama ir turtinama etnokultūrinio ugdymo(si) aplinka; 

 17.4. dalyvaujama ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos festivaliuose, konkursuose; 

 17.5. bendradarbiaujama su Klaipėdos krašto liaudies meistrais, Etnokultūros centru, 

muziejais;  

 18. Ugdymo pasiekimai vertinami taikant: 

 18.1. neformalų ir formalų stebėjimą, žaidimą kartu, pokalbius su tėvais, lopšelio-darželio 

pedagogais, atliekant vaiko veiklos ir kūrybos darbelių, nuotraukų analizę,  ir kt.; 

 18.2. ugdymo pasiekimai vertinami du kartus per metus (rudenį ir pavasarį); 

 18.3. ugdymo pasiekimų fiksavimas atliekamas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą.  

 

__________________________________________________________________________ 

  

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 

Tarybos 2019 m. gegužės 27 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr.V4-8) 

 

 
 


