
                                                                                    Neformaliojo vaikų švietimo programų  
(saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir 

tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos 
aprašo  

1 priedas 
 

 „NUO ŽAIDIMO IKI VAIDINIMO“ PROGRAMOS  

RĖMIMO PARAIŠKA 

 

2016 m. kovo 21  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. 861062657  

3. Programos pavadinimas Nuo žaidimo iki vaidinimo 

4. Programos vykdymo laikas 2016-05-02 iki 2016-12-05 

5. Programos pobūdis * Kūrybinė raiška 

6. Trumpas programos 

pristatymas   (3-4 sakiniai) 

   Šia programa ugdoma meninė ikimokyklinuko 

kompetencija – atvirumas estetiniams įspūdžiams, 
jautrumas meno kūrinių grožiui, poreikis išreikšti 

save žodžiu ir judesiu, gebėjimas tyrinėti įvairias 
meninės raiškos priemones, spontaniškai reikšti 
savo nuotaiką, jausmus, mintis ir santykį su 

pasauliu, atrasti individualų, savitą raiškos stilių. 
Formuojamas gebėjimas kurti vaizduojant, 

muzikuojant, šokant, vaidinant, žaidžiant.   

 

7.  Programos įgyvendinimo 

preliminari išlaidų suma (Lt) 

200 eurų 

8. Prašoma suma iš 

savivaldybės biudžeto (Lt) 

200 eurų 



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

lėšos 

10. Programoje planuojamų 

mokinių skaičius 
200  

11. Programoje planuojamų 

pedagogų skaičius 
50 

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 lopšelio – darželio „Nykštukas“ vaikų ir pedagogų jungtinė teatro trupė 
„Tukas“ įkurta 1996 metais. Iš viso sukurti 28 spektakliai, sulaukę institucijos ugdytinių, jų 

tėvų, socialinių partnerių, Palangos bendruomenės susidomėjimo ir palankaus vertinimo. Todėl 
siekiant sėkmingai tęsti šią veiklą, reikalingas programos finansavimas.  

 

 
 
Mokyklos direktorė   ____________ Biruta Mazrimienė  
         (parašas)           (vardas ir pavardė) 
    _________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                  Neformaliojo vaikų švietimo programų  
   (saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir  

   tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos aprašo  
                                                                                  2 priedas 

 
„NUO ŽAIDIMO IK VAIDINIMO“ PROGRAMOS RĖMIMO PARAIŠKA  

 

2016 m. kovo 21 d. 
Palanga  

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

 

Programa „Nuo žaidimo iki vaidinimo“ skirta vaikų teatriniam ugdymui. Programoje 
įgyvendinami socialinės partnerystės principai – į teatrinę kūrybinę veiklą įtraukiami 

ugdytiniai, jų tėvai, socialiniai partneriai, kurie išbandys savo aktorinius gebėjimus 
dalyvaudami spektaklių, meninių kompozicijų, teatrinių miniatiūrų kūrime. Vaidinimai bus 
pristatomi  Palangos lopšelyje – darželyje „Nykštukas“. Programa baigiama savaitės trukmės 

renginių ciklu ,,Žaidžiame teatrą‘‘, kuris numatomas 2016 m. lapkričio 14-17 d. Bus įvertint i 
ir apdovanoti geriausi vaidinimai, vyks aptarimas, diskusijos.    

Apie programos „Nuo žaidimo iki vaidinimo“ vykdymą mokyklų internetinėse svetainėse bus 
paskelbta informacija bei supažindinta  miesto spauda, kur  bus paminėti vykdytojai, rėmėjai. 
 

II. PROGRAMOS TIKSLAS 

 

Žaidimo ir teatrinės raiškos pagalba džiugiai bendrauti, plėtoti kūrybines galias ir  
saviraišką.  

 

 
 

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI  
1. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.  
2. Lavinti ikimokyklinukų pojūčius, vaizduotę. 

3. Tobulinti ugdytinių kalbinę raišką. 
4. Padėti vaikams patirti bendravimo džiaugsmą. 

5. Bendradarbiauti su  programoje dalyvaujančių vaikų tėvais, socialiniais partneriais. 
 

IV. VEIKLOS APRAŠYMAS IR KONKRETUS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla Vieta 

1. 2016 m. 

gegužės mėn. 

Susitikimas su socialiniais partneriais, 

aptariamai programos vykdymo etapai   

Palangos lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 

2. 2016 m. 
balandžio mėn. 

Dalyvavimas „Mažųjų knygų bičiulių 
festivalyje 2016“. Rašytojo  

S. Paltanavičiaus kūrinių inscenizavimas: 
5-10 min. trukmės vaidinimai.  

Palangos lopšelis- 
darželis „Nykštukas“ 

3. 2016 m. birželio 
– rusėjo mėn. 

Vaidinimai, improvizacijos netradicinėje  
aplinkoje (gamtoje) pagal grožinės 

literatūros kūrinius, tautosaką. Teatro 

Palangos lopšelio- 
darželio „Nykštukas“ 

žaidimų aikštelės, 
pajūris, pušynas 



dekoracijų kūrimas naudojant gamtinę 
medžiagą  

4. 2016 m. rugsėjo 

mėn. 

Susitikimai su Klaipėdos „Lėlės namų“ 

režisieriumi, aktoriumi L. Zube, Palangos 
„Grubiojo teatro“ režisieriumi, aktoriumi 
V. Miliniu  

Palangos lopšelis- 

darželis „Nykštukas“ 

5.  2016 m. spalio 

mėn. 

Dalyvavimas Klaipėdos lėlių teatro 

edukacinėje programoje; ekskursijos į 
Klaipėdos dramos teatrą (priešmokyklinio 

ugdymo grupėms) 

Klaipėdos lėlių 

teatras, 
Klaipėdos dramos 

teatras 

6. 2016 m. lapkritis 
mėn. 

Susitikimas pedagogams su Palangos 
„Grubiojo teatro“ scenografu; kūrybinės 
dirbtuvėlės  kuriant scenografiją 

mėgstamam vaidinimui 

Palangos „Grubus is 
teatras“ 

7. 2016 m. 
lapkričio mėn. 

14-17 d.  

Renginių ciklas „Žaidžiame teatrą“. 
Susitikimas su šokio teatro „Dausena“ 

vadove B. Banevičiūte.  Vaidybinės 
scenelės, improvizacijos, mini vaidinimai. 

Dalyvauja vaikai, jų tėvai, pedagogai, 
socialiniai partneriai 

Palangos lopšelis- 
darželis „Nykštukas“ 

8. 2016 m. 
lapkričio mėn. 

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 žodinė apklausa ir 

jos analizė.   
 

VI. LAUKIAMAS PROGRAMOS POVEIKIS  
 

Mokiniams bus didelis naujų kūrybinių jėgų išbandymas, suteikta galimybė 

save naujai atrasti, susiklausyti, išmokti dirbti komandoje. Programos vykdymo metu 
surengta kūrybinių darbų paroda, kuri  savaitę laiko bus pristatoma partnerių ugdymo 

įstaigose. O  mokinių  teatriniai gebėjimai  bus pristatyti Palangos Vlado Jurgučio 
pagrindinėje mokykloje. Vyks pokalbiai, aptarimai, diskusijos.Toks renginys  paskatins 
mokinius  aktyviau dalyvauti kūrybinėje veikloje, gilinti žinias teatro  srityje,  gilins 

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 : 28 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  

150 eurų  - 

2.  Apdovanojimai 
prizai 

50 eurų  - 

Iš viso:  200 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 direktorė  ____________         Biruta Mazrimienė 
         (parašas)           (vardas ir pavardė) 
 

 
_________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


