
                                                                                    Neformaliojo vaikų švietimo programų  
(saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir 

tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos 
aprašo 1 priedas 

 
 „KĄ OŠIA PAJŪRIO MEDŽIAI ?‘‘ PROGRAMOS  

RĖMIMO PARAIŠKA 

 

2017 m. kovo 17  d.  

        Palanga 
            

1. Mokyklos  pavadinimas,  

kodas                           

Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘, 

Kodas  

2. Informacija apie programos   teikėją:  

Adresas Kastyčio g. 36, LT-00137 Palanga    

Telefonas 8 460 49093 

Faksas  8 460 49093 

Elektroninis paštas                                                       nykstukas.palanga@takas.lt 

Banko pavadinimas AB Šiaulių bankas Palangos filialas 

Atsiskaitomoji sąskaita   

Programos vykdytojas (vardas, 
pavardė, telefonas)  

Ilona Mazrimienė, tel. nr. 8 610 62657  

3. Programos pavadinimas Ką ošia pajūrio medžiai? 

4. Programos vykdymo laikas Nuo 2017-05-02 iki 2017 -11-30 

5. Programos pobūdis * Kūrybinė raiška 

6. Trumpas programos 

pristatymas   (3-4 sakiniai) 

Formuos vaikų estetinius jausmus ir atsakingo 
elgesio gamtoje įgūdžius, atras naujas erdves 

ugdymui, judriai veiklai ir poilsiui. 
Projektas „Ką ošia pajūrio medžiai ?“ praplės 

ugdytinių akiratį, plėtos jų pažintines galias, 
formuos aplinkosaugines vertybines nuostatas 
pažįstant gamtą vaikams priimtinu ir įdomiu būdu. 

7.  Programos įgyvendinimo 

preliminari išlaidų suma (Lt) 

250 eurų 

8. Prašoma suma iš 

savivaldybės biudžeto (Lt) 

50 eurų 

9. Kiti finansavimo šaltiniai              2 proc.gyventojų pajamų mokesčio, vaikų tėvų 

lėšos 

10. Programoje planuojamų 

mokinių skaičius 

200  

11. Programoje planuojamų 50 



pedagogų skaičius 

12. Socialiniai partneriai Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis‘‘, Palangos 
lopšelis-darželis ,,Žilvinas‘‘, Palangos lopšelis-

darželis ,,Ąžuoliukas‘‘, Palangos lopšelis-darželis 
,,Pasaka‘‘, Šventosios lopšelis – darželis ,,Sigutė‘‘, 
Palangos pradinė mokykla, Palangos Vlado 

Jurgučio pagrindinė mokykla, Kretingos mokykla-
darželis ,,Žibutė‘‘, Klaipėdos mokykla-darželis ,, 

Nykštukas‘‘ 

 
Palangos lopšelis – darželis „Nykštukas“, įgyvendindamas ikimokyklinio ugdymo 

programą, savitai sprendžia gamtamokslinių pradmenų ugdymą, jo integravimą į įvairias 

vaikų veiklos sritis. Todėl siekiant sukurti tinkamas edukacines erdves, sudaryti sąlygas 
ugdytiniams stebėti ir tirti gamtą, eksperimentuoti, savarankiškai veikti, padėti atsiskleisti 

vaikų kūrybiškumui,  reikalingas programos finansavimas.  
 
 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
pavaduojanti direktorių   ____________             Ilona  Mazrimienė  
                                                                         (parašas)                         (vardas ir pavardė) 
    _________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                                   



Neformaliojo vaikų švietimo programų  
   (saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir  

   tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos aprašo  
                                                                                  2 priedas 

 
„KĄ OŠIA PAJŪRIO MEDŽIAI?“ PROGRAMOS RĖMIMO PARAIŠKA  

 

2017 m. kovo 17 d. 
Palanga  

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

 

Programa „Ką ošia pajūrio medžiai?“. Nuo pat gimimo mus supa gamta. Gamta 
rengia, maitina, gydo, ramina, gaivina. Gamtoje  tampame nuoširdesni, atidesni, paslaugesni, 

geresni. Suteikime vaikams nepakartojamas gamtos pažinimo akimirkas kasdien kartu 
stebėdami, eksperimentuodami, tyrinėdami, iš naujo atrasdami gamtos slėpinius.  

Apie programos „Ką ošia pajūrio medžiai?“ vykdytojus, rėmėjus informacija bus 

skelbiama mokyklų internetinėse svetainėse,  miesto spaudoje.  
 

II. PROGRAMOS TIKSLAS 

 
Padėti vaikams atskleisti gamtos ir žmogaus ryšį tyrinėjant, veikiant netradicinėje 

aplinkoje.   
 

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI  
 

1. Formuoti ekologinę savimonę, pasaulėžiūrą ir etiką.  

2. Lavinti ikimokyklinukų pojūčius, vaizduotę. 
3. Skatinti vaikus kritiškai mąstyti, patiems ieškoti informacijos, pamatyti, išgirsti, veikti, 

kurti realioje aplinkoje. 
4. Išgyventi išvykų, naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą. 
5. Padėti vaikams patirti bendravimo džiaugsmą. 

6. Bendradarbiauti su  programoje dalyvaujančių vaikų tėvais bei socialiniais partneriais. 
 

 

IV. VEIKLOS APRAŠYMAS IR KONKRETUS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla Vieta 

1. 2017 m. 
gegužės mėn. 

Susitikimas su socialiniais partneriais, 
aptariami programos vykdymo etapai   

Palangos lopšelis- 
darželis „Nykštukas“ 

 2017 m. 

gegužės mėn 

Vaistažolių paradas ,,Žiedai ir pumpurai-

mūsų draugai‘‘. Susitikimas su žolininke 
Janina Danielienė (Kretinga). 

Palangos Botanikos 

parkas. 

2. 2017 m. birželio 

mėn. 

Teatralizuota pramoga ,,Rasos šventės 

2017‘‘  

Palangos lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 
Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė 

S.Sičiūnienė 

3. 2017 m. birželio Vaidinimai, improvizacijos netradicinėje  Palangos lopšelio- 



– rusėjo mėn. aplinkoje (gamtoje) pagal grožinės 
literatūros kūrinius, tautosaką. Teatro 
dekoracijų kūrimas naudojant gamtinę 

medžiagą. Pasakos ,,Giliuko nuotykiai‘‘ 
improvizacija 

darželio „Nykštukas“ 
žaidimų aikštelės, 
pajūris, pušynas 

4. 2017 m. rugsėjo 

mėn. 

Susitikimai su medžio drožėju Raimondu 

Puškoriumi 

Palangos lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 

5 2017 m. rugsėjo 
mėn. 

Ekskursija į Botanikos parką. 
Ekologinio tako piešimas ,,Mūsų tėviškės 

medžiai‘‘ 

Palangos Botanikos 
parkas 

6 2017 m. spalio 
mėn. 

Ugdytinių kūrybinių darbų paroda (iš 
antrinių medžiagų) Palangos miesto 
viešojoje bibliotekos Vaikų skyriuje 

Palangos miesto 
viešoji biblioteka, 
vaikų skyrius 

5.  2017 m. spalio 
mėn. 

Ekskursija į Laukžemę ,,Baltų mitologijos 
takas‘‘ (priešmokyklinio ugdymo grupės) 

Kretingos rajonas,  
Laukžemė 

6. 2017 m. 
lapkritis mėn. 

Edukacinės veiklos Palangos Gintaro 
muziejuje (vyresniojo amžiaus vaikams) 

Palangos Gintaro 
muziejus. 

7. 2017 m. 

lapkričio mėn. 
20-30 d.  

Renginių ciklas „Mano krašto 

padavimai“. Susitikimas su Klaipėdos 
Lėlės teatro aktoriumi, režisieriumi Linu 

Zube. Vaidybinės scenelės, 
improvizacijos, mini vaidinimai. 
Dalyvauja vaikai, tėvai, pedagogai, 

socialiniai partneriai 

Palangos lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 

8. 2017m. 
gruodžio mėn. 

Viktorina „Ką žinai apie medžius?“. 
Mįslės, patarlės, žaidimai ir t.t.  

Programos aptarimas, veiklos 
apibendrinimas 

Palangos lopšelis- 
darželis „Nykštukas“ 

 

 
V. VERTINIMO KRITERIJAI  

 

 Aktyvus partnerių dalyvavimas programos vykdyme, dalyvių atsiliepimai. Programos 
aktualumas ir jos tęstinumo poreikis. Grįžtamasis ryšys – tėvų, pedagogų  apklausa (žodžiu) 

ir jos analizė.   
 

VI. LAUKIAMAS PROGRAMOS POVEIKIS  

 
Ugdytiniams bus didelis naujų kūrybinių jėgų išbandymas, suteikta galimybė save 

naujai atrasti, susiklausyti, išmokti dirbti komandoje. Programos vykdymo metu surengta 
kūrybinių darbų paroda, kuri visą savaitę bus pristatoma partnerių ugdymo įstaigose. Vyks 
pokalbiai, aptarimai, diskusijos. Toks renginys skatins vaikus aktyviai dalyvauti ekologinėje 

veikloje, kritiškai mąstyti, veikti netradicinėje aplinkoje, gilinti žinias gamtos, savo miesto 
istorijos pažinimo srityje,  tobulinti komunikacinius gebėjimus. 

 
VII. PROGRAMOS VYKDYTOJO CV 

 

 (Vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija, pedagoginio 
darbo stažas,  programų vykdymo patirtis). 

  



      Vardas pavardė: Ilona Mazrimienė 
      Dėstomas dalykas:  ikimokyklinis ugdymas   

      Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji auklėtoja  
      Pedagoginis darbo stažas: 29 metai 

 
 

VIII. PRELIMINARI PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA 

 

Eil.  
Nr. 

 

Išlaidų 
pavadinimas 

Iš viso  
 

Iš jų:  

prašoma suma iš 
Savivaldybės biudžeto 

kiti finansavimo šaltiniai 
(nurodyti rėmėjus ir lėšas) 

1.  Edukacinėms 

programoms, 
eksursijoms  

200 eurų  - 

2.  Apdovanojimai, 

prizai 

50 eurų  - 

Iš viso:  250 eurų   

 
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.  

Įsipareigoju, gavęs paramą, informuoti Palangos miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrių, kaip vykdoma programa, ir pateikti galutinę ataskaitą, 
įvykdžius programą.  

 
 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
Pavaduojanti direktorių   ____________         Ilona   Mazrimienė 
                            (parašas)  vardas ir pavardė) 
    

 
_________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


