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I SI(YRIU
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo teikejas - Klaipeclos lopSelis-darZelis "Ziogelis" (toliau - fstaiga), fregistruota
JLrriciiniq asmenll registre, kodas 190432690. Teisine tbrma - savivaldybes biudZetind istaiga.
Grupe - ikimokyklinio Lrgdymo mokykla.

2. {staigos buveines adresas -Kauno g.2"/,LT'91159, Klaipeda.

3. Programos pavadinimas - Klaipedos lop5elio- darZelio "Ziogelis" nefbrmaliojo vaikq

Svietimo etnokulttros ugdymo programa (toliau - programa).

4. Programos rengdjai - Lina Maderniene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ilona

Klumb iene, ne fo rmalioj o Svietimo mokyoj a (aukletoj a).

5. Programos koorciinatorius - clirektore Antanina Sereiviene.

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

7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai.

8. Programos dallwiai - ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikai.

9. Programoje dalyvaujandiq vaikq poreikiai - ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus

vaikams svarbus vertybiq sistemos perdavimas, kfirimas puoselejant nacionalines tradicijas, mokant

vaikus dalyvauti tautotyros ir tautokr-rros procesuose bei pedagogo - vaiko - Seimos s4veikos

stiprinimas skatinant etnokult[rini paZinim4 ir saviraiSk4-

10. Programos igyvendinimui istaigos specialistai turi tinkam4 iSsilavinim4 bei suclarytos

palankios materialinds ir ugdymo s4lygos, skatinandios vaikq etnokult[ros ugdym4.

II SKYRIUS
UGDYMO PRINCIPAI

1 1. Etnokulturinio ikimokyklinio ir prie5mokyklinio tigdymo programa sudaroma taikant

Sir"ros principus:
1i.1. Indiviclr-ralizayTmo. AtsiZvelgiama i vaiko sr-rkauptE patirli, indlvidualius vaiko

poreikius, galimybes, gebejimus, interesus ir vaikri amZirl taikant skirtingus poveikio br:dus ir
priemones;



9'6. Socialinio ir kuitr:rinio kryptingumo. Ugdymo turinys orientuojamas i vaiko gyvenimui ir
ugdymui (si) reikalingq socialiniq bei kulthriniq kompetencrjq pletojim4. lJgdymas grindZiamas
bendraZmogi5komis, tautinemis ir pilietinemis vertybemis, tautinio tapatumo Zadinimu.

III. TIKSLAS IR UZNAVINTAI

1 0. Programos igyvendinimui istaigoje sudarytos palankios materialines, ugdymo(si) s4lygos.
1 1. Programos aktualumas:
i 1.1. Svietimo paslaugq teikimo stiprinimas,

ir prieimokyklinio ugdyrno programas;
integruojant etnokultfrinf ugdym4 i ikimokyklinio

1 1.2.Vertybiq sistemos ktrimas, puoselejant tradicijas, dalyvaujant tautotyros procese;
12. Programos tikslas - tenkinti vaiko prigirntini poreiki palinti ir perimti tautos kultur4,

paprodius, savo kra5to folklor4.
1 3. Programos uZdaviniai:
13.1. turlinti vaikq etnines kulffiros patirti, savirai5kos poreikius;
13.2. skatinti pastebeti tradicijomis grindZiamas Siuolaikines verlybes, iSnaudoti technologijq

teikiamas galimybes;
13.3. stiprinti pedagogo - vaiko - Seimos s4veik4 dalyvaujant kaiendorinese Sventese, metq

Redos rate.

IV. TURINYS. METODAI. PRIEMONES

14. Ugdymo turinys ir priemonds:

Ei1.

Nr.
Kompetencija Turinys Priemones

14.1 Komunikavimo
kompetencija

Mokosi gyvos, turtingos, vaizdingos kalbos, kalbos
intonacij o s. Pledia Lo dy na, ir SnekarnEj 4 kalbq
tarmiSkomis s4vokomis, posakiais, patarldmis,
priei.odLiais. Gilina intuityvq supratim4 apie kalbos
savitum4, ugdosi meilg ir pagarbE gimtajam i,odLiui.
Klausosi sekamq, skaitomrl pasakq, padavimq,
iegendq, sakmiq, tautosakos ir groZiniq krlriniq, juos
aptaria. Kuria savo Zaidimus, skaidiuotes, garsq
pamegdZiojimus, greitakalbes, pasakas be galo, juokq
pasakas, pasakas apie gyvunus ir kt. Pratinasi laikytis
paprotines kaibinio bendravimo etikos: bendraujant
r,Skiausyti ir iSgirsti.
Zaidybtneje veikloje ir bendravime naudoja
skaidiuotes, palyginimus, pamegdZiojimus,
gleitakalbes, mylavimus, lopSines, posakius.
Tyrineja tautinius rubus, juostas, analizuoja
gyvenamqjq namll, trobq, klediq, fikiniq pastatq
autentiSkum4. SusipaZfsta su omamentika, keraminiais
dirbiniais. Atpasakoja girdetas pasakas, sakmes,
legendas, kuria savas pasakas, istorijas, iveda naujus
veikejus, juos pakeidia ir kt. Turtina bendravimo su
savo artimaisiais patirti.

Tautosakos
rinkiniai, knygos,
tautine simbolika,
tautiniai r[bai,
senoviniai
kalendoriai,
atvirukai,
leidiniai,
enciklopedijos,
tautodaiies
rinkiniai, pasakq,
dainq, iopSinirtr

ira5ai, paveikslai,
Seimos

nuotraukos,
informacines
technologijos ir
kt.



14.2" Sveikatos

saugojimo
kompetencija

estafetes, lenktyniauja. Ugdosi kuno raijkos gebejirn4,
derinti Zodi ir veiksm4, fizing ir dvasing sveikat4,
iStvenng, patiria dZiugias emocijas, atsipalaidavim4.
Supranta savo ir kitq sveikatos saugojimo bfitinum4,
atsakingai elgiasi bendraamiiq tarpe ir kt. Supranta
gamtos poveikf Zmogaus sveikatai, igyja Ziniq apie
vaistaZoles, atpaiista jas gamtoje. Zino j\l
pavadinimus, suZino sveikatos tausojimo paprodius,
liaudies medicinos i5minti, Zino gydomqjq vaistiniq
augalq pavadinimus, ragauja ir vertina vaistaZoliq
arbatq skonio savybes, suZino gydom4sias medaus,
desnako, svog[no, vilnos, lino savybes. Grudinasi oru,
saule. Aktyviai juda, pratinasi atsakingai elgtis
gamtoj e, ne5iuk5linti, saugoti augmenij 4 ir- gyvunij 4,
jaudia pagarbEmedZiui, krDmui, gelei, susipaZista su
gamtoj e egzistuoj andiais pavoj ingais ir sveikat4
Zalojandiais veiksniais (nuodingais grybais, augalais,
uogomis ir kt.) SuZino kaip saugiai elgtis gamtoje (pvz.
griaudZiant perkunui, pamadius gyvatg) ir kt.

idZia liaudies judrius Zaidimus, ratelius, autentiSkas I(nygeles,

plakatai,
paveiksleliq
rinkiniai,
dZiovintos
vaistaZolds,
encikiopedijos,
sportinis
inventorius, stalo
L.aidimai,
informacines
technologijos ir
kt.

14.3. PaZinirno
kompetencija

SusipaZista su etnines kulturos vertybemis ir
rei5kiniais. Suvokia ir fsis4monina iS karlos i kar-t4
perduodam4 senoliq iSmint1. SusipaZista su liaudies
paprodiais ir tradicijomis. Domisi savo Seimos,
gimines tradicijomis, bendruomenes paprodiais,
tradiciniais amatais (droZyb a, keramika, Zvakiq
liejyba). Tyrineja senovinE aplink4, senovinius daiktus,
rakandus, buities irankius, tautinius drabuZius,
audinius, jq ra5tus, pastebi spalvq derinius, raStus
ornarnentik4, simbolik4 (Kaledq eglutg, verbas,
margudius ir kt.) Domisi senoves Zmoniq gyvenimo
b[du, senoviniais darbais, lygina senovines ir
Siuoiaikines sodybas (knygq iliustracijose,
nuotraukose, atvirukuose, i5vykose). Klausosi
pasakojimq apie senovds iietuviq gyvenimo btd4,
buiti, Seimos tarpusavio santykius. Mena misles apie
darbo irankius, senovinius buities rakandus, gyr,,r_rnus,
augalus, gamtq, dalyvaudarni edukacinese iSvyko se
susipaZista su tradiciniais darbais ir kt.

Senoviniai buities
rakandai, frankiai,
tautiniai rubai,
medines
skulptfiros,
droZiniai,
kalendoriai,
paveikslai, tautine
simbolika, stalo
i.aidimai,
infonnacines
technologijos ir
kt.

Menine
kompetencija

Klausydamiesi ivairiq tautosakos ianrqmokosi suvokti
ir pajusti jq groZl ir vertg, rnalonum4 juos atiikti,
improvizuoti, kurti. ZaidLia ratelius, dalyvauj a
tradicinese Redos rato Sventese. Pajaudia kalendoriniq
Svendiq, savo kra5to paprodiq, dainq, rateliq, Zaidimq
savitum4, autentiSkum4. Dainuoja liaudies dainas,
interpretuoja lietuviq liaudies pasakq, legendq, sakmiq
siuZetus. Ugdosi vaizduotes polekf klausydami

istorijq. Perteikia senovine dv

Muzikiniai
instrumentai,
Svilpynes,
dudeles,
akmenukai,
b[gneiiai,
bar5kudiai,
mediniai, moliniai
l.arslai, darbeliai



kulttr4, rei5kia savo jausmus, patyrima. Mokosi
lietuviq liaudies dainq, rateliq, Bokiq, Zaidimq. Girdi ir
gerisi gan-rtos garsq pamegdZiojimq ivairove, jq
skambumu, melodingumu. SusipaZista su liaudies
meno, tautodailes dirbiniais (moliniais, mediniais
Zaislais, moliniais ir mediniais instrumentais,
Svilpynemis), kuria vaidybinius siuZetus, Zaidimus,
pasakojimus. Puo5ia apiink4 savo padary,tais
autenti5kais darbeliais, igfus raiSkos gebejimus
panaudoja savo spektakliuose, Sventese ir kt.

i5 Siaudq,

pagamintos lelds,
gamtine
medLiaga,
akvarele,
plastilinas,
modulinas, smelis
kt.

14.s. Socialine
kompetencija

Suvokia save, savo vaidmeni, Seimos, gimrneq
bendruomenes gyvenime. Domisi iS karlos ikart4
perduodamais paprodiais. Ugdosi gebejimas skirli, kas
yra gerai, kas blogai, skiepijamas jautrumas,
atsakomybe, pareiga, uZuojauta, pagarba,
pasiaukojimas suaugusiam, draugui, mokosi
savitvardos Zaisdami, pozityviai geranoriSkai
bendrauja su grupes draugais, bendraamZiais,
maZesniais draugais. Dalyvaudami masiniuose
renginiuose ugdosi estetini jautrum4 perimant tautos
dvasini paveld4, moralines ir dorovines vefiybes,
pledia supratimq ir ugdosi meilg apie Seim4, gimting,
Tevyng. Dalijasi savo Ziniomis apie Seim4, senolius,
pagarbiai bendrauj a su pedago gai s, artimaisi ai s,
suaugusiais, susipaZista su gimtuoju miestu, klausosi
tautines giesmes, patriotiniq dainq, supranta ir vertina
savo jausmus, i5gyvenimus, elgsen4, pasitelkiant
liaudies pedagogik4 ugdosi atsakomybE uZ save ir Salia
esantf Zmog4, meile gimtinei ir kt.

Tautine
simbolika,
tautiniai rubai,
kalendoriai,
alburnai,
Lemelapiai, etnine
literatfira,
informaciniq
technoiogijq
teikiama
medZiaga ir kt.

15. Vykdant program4, bus taikomi rnetodai: Zaidimas, pasakojirnas, vaizdinis, pokalbis,
aiSkinimas, improvizavimas, stebejimas, praktinis, krlrybinis, isvykoi, ekskursiios ir kt.

V. PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

16. fgyvendinus program4, bus:
16.1. Organizuojamos etnokulturines veikios, vedami vakarojimai, kalendorines Sventes;
16.2" Otganizuojamos i5vykos i Klaipedos MaZosios Lietuvos muziejq, laikrodZiq muzie.lq;
16.3' Etnokultrlrinio ugdymo patirtis skieidZiama ir perduodama ugdyiniams, ugdytiliq

tevams, seneliams, bendruomenei;
16.4. Taikomi ivairus veftinimo bfidai ir formos: stebejimas, pokalbis, diskusija, vaizdo iraSqperZitrejimas ir komentavimas;
16-5. Ugdymo pasiekimq verlinimo daZnumas: du kartus per metus (rudenf ir pavasari).

Prireikus atliekami tarpiniai vaikq pasiekimq verlinimai.



i 6.6. Ugdyrno pasiekimq fiksavimo fbrmos: ikimokykiines ir priesmokyklines grupes
dienynas, vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo protokolai, aplankai.

16.7. Ugdymo pasiekimq pateikimo formos: metq veiklos pokydiq veftinimas (ugdomosios
veiklos rnetq aprn4stymai), metrl planuojama veikla, grupes ruuuit", planai, pokalbiai su tevais,
pedagogais, vaiko veiklos stebejimo uLraiai.
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