
 
  Neformaliojo vaikų švietimo programų  

(saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir  
 tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos aprašo  

4 priedas 
      

PROGRAMOS  ĮVYKDYMO PEDAGOGINĖ ATASKAITA 
2018-11-29 

 
1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita:                             iki gruodžio 14 d.  
2. Informacija apie programą  

Programos pavadinimas ,,Paukščio įvaizdis lietuvių  pasaulėjautoje‘‘ 
Sutarties numeris, data Nr.131-K , 2018-04-27 
Programos vykdytojas (įstaigos pavadinimas) Palangos lopšelis-darželis ,, Nykštukas‘‘ 
Adresas Kastyčio 36, Palanga 

Programos vykdytojas 

Vardas, pavardė Ilona Mazrimienė 

Pareigos Direktoriaus  pavaduotoja 
ugdymui 

Telefonas, faksas 8460 524 57 
El. paštas nykštukas.palanga@takas.lt 

Programoje dalyvavusių mokinių skaičius 280 Planuotas:200 
Programoje dalyvavusių pedagogų skaičius 30 Planuotas: 30 
Programos įgyvendinimo  laikotarpis Nuo  gegužės  mėn. iki gruodžio mėn. 
Bendra programos vertė (planuota) 265 eurų 
Programai buvo skirta  265 eurų 



3. Programos  santrauka 
Programos tikslas – padėti vaikams pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą, skatinti domėjimąsi 
paukščiais. 
Programos tikslo įgyvendinimo aprašymas. 
Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘ įvykdė vaikų saviraiškos programą ,, ,,Paukščio įvaizdis lietuvių  
pasaulėjautoje‘‘ . Dalyvavo 200 vaikų iš Palangos miesto lopšelio-darželio ,,Nykštukas‘‘ ir 130 kitų Palangos ir 
Klaipėdos, Kretingos  ikimokyklinių įstaigų vaikų. 
Pagaminti iš medžio antys, pelėdžiukai, gandras ir pastatyti lauke , Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas‘‘ 
teritorijoje. Kartu su tėveliais pagamintos lesyklos  žiemojantiems paukščiams. 
Priešmokyklinio ugdymo ir vyresniojo amžiaus grupėms suorganizuotos išvykos į mitologinį objektą ,,Ventės 
ragą‘‘. Vyresniojo amžiaus grupei suorganizuota kelionė į ,,Jūrų muziejų‘‘, stebėti paukščių ekspoziciją.  
Organizuota paroda ,,Iš paukščio skrydžio‘‘  Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje , vaikų 
skyriuje.  
Priešmokyklnio ugdymo pedagogė Birutė Šiaulienė, paruošė projektą ,,Paukščiai šalia mūsų‘‘ (foto 
nuotraukų), ugdyti pagarbą gamtai, supančiam pasauliui, jausti atsakomybę už viską kas gyva. Vyresnieji 
priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai suorganizavo akciją ,,Paukščių palydos‘‘ Palangos miesto pajūryje.  
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė B. Šiaulienė su grupės ugdytiniais sukūrė ir parodė spektaklį ,,Kaip 
žvirblis pačios ieškojo?‘‘. 
Suorganizuota iliustruojančios grafikos dizainerės Martynos Jucevičiūtės darbų paroda ,,Paukščio sparnas‘‘. 
Lapkričio 26-30 dienomis įvyko Palangos miesto lopšelio-darželio ,,Nykštukas‘‘ - 46 gimtadienis ir pramogų 
pavadinimai atspindėjo projekto temą. Priešmokyklinio ugdymo grupių šventės pavadinimas - ,,Pasakoja 
Nykštuko draugai‘‘. 
Pedagogams pravestos dvi atviros veiklos; vyr. auklėtojos D.Dašuk teatralizuotas žaidimas ,,Kur mūsų 
paukščiai, paukšteliai, paukštyčiai...‘‘ ,vyr. auklėtojos  B.Pikūnienės ,,Suskrido paukščiukai ant mano 
delniuko‘‘. 
Įstaigos vaikai, jų tėveliai, pedagogai dalyvavo viktorinoje ,,Daina apie paukščius‘‘.    
 
Saviraiškos programa pasiekė savo tikslą, skatino domėtis protėvių tradicijomis, ugdyti pagarbų santykį su 
gamta. Susipažino su mūsų krašto paukščių pasauliu, jų gyvenimo būdu. Puoselėjo vaiko kūrybines galias, 
skatino jų aktyvumą, saviraišką. Plėtojome meninę, socialinę komunikavimo kompetencijas. Puoselėjome 
etninę kultūra, formavome teigiamas ekologines nuostatas. Sustiprėjo bendradarbiavimas tarp  socialinių 
partnerių. 

 
 
Ataskaitą rengė:                                                                                           Ilona Mazrimienė            
Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui, 
laikinai einanti Direktoriaus pareigas        ____________    
          (parašas)  
 
 
 
 
 
 


