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         Neformaliojo vaikų švietimo programų  

(saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir 

tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

PREVENCINĖS  PROGRAMOS   „VANDUO - GYVYBĖS ŠALTINIS“  

PARAIŠKA 

 

2020 m. rugpjūčio 17 d.  

 

1. Įstaigos pavadinimas ir kodas: Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘, kodas  290273310 

 Kastyčio g. 36, LT-00137 Palanga,  (8 460) 49093, nykstukas.palangos@gmail.com 

 

2. Programos pavadinimas: Vanduo – gyvybės šaltinis. 

 

3. Programos vykdymo laikas: nuo 2020-09-01 iki 2020-11-30 

 

4. Dalyviai: 

Planuojama įtraukti šias švietimo įstaigas kaip veiklos dalyvius: 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, Palangos miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras., Kretingos mokykla - darželis ,,Žibutė‘‘, Klaipėdos mokykla - darželis 

,,Nykštukas‘‘                                      

Planuojamų mokinių skaičius: 250 

Planuojamų pedagogų skaičius: 50 

 

  5. Veiklos tęstinumas (pagrįskite): 2019 m. vykdytos programos „Eina saulytė žemės takeliais“ 

rezultatai parodė, kad vaikai aktyviai tyrinėjo negyvosios gamtos reiškinius eksperimentuodami, 

diskutuodami, keldami probleminius klausimus apie gyvybės išsaugojimą. Akivaizdu, kad praktinė 

aplinkotyrinė veikla sužadina ugdytinių smalsumą, aktyvumą, formuoja ekologines nuostatas, ugdo 

atsakomybę už gyvybės žemėje išsaugojimą. Todėl manytina, jog šios veiklos tęstinumas būtų 

sėkmingas gamtosaugos temą  integruojant į vaikų ugdymo(si) procesą.  

 

7. Socialiniai partneriai: UAB Palangos vandenys, Palangos miesto botanikos parkas, Palangos 

miesto savivaldybės viešoji  biblioteka, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, UAB 

,,Vlasava“.  

 

8. Programai įgyvendinti reikalingos lėšos (Eur): 500 Eur. 

9. Iš Savivaldybės prašoma lėšų (Eur): 500 Eur. 

10. Kiti finansavimo šaltiniai (detalizuokite): 

 

11. Programos pobūdis (pažymėti X): 

     saviraiškos  

 x    prevencinė  

     pilietinio ir tautinio ugdymo 

x 

mailto:nykstukas.palangos@gmail.com


x

12. Programos prioritetai (pažymėti X): 

Saviraiškos programoms: 

      sportinės, meninės, ekologinės, techninės ir kitos krypties programoms organizuoti; 

      sudarančioms galimybes mokiniams naudotis turima materialine ar kita baze po pamokų bei    

savaitgaliais; 

      nedubliuojančioms organizuojamų būrelių veiklos mokyklose. 

Prevencinėms programoms: 

 x    kuriančioms saugią ir sveiką aplinką; 

      skirtoms psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai; 

      skatinančioms mokyklos lankomumą; 

      ugdančioms socialinius ir kt. įgūdžius. 

Pilietinio ir tautinio ugdymo programoms: 

      skatinančioms iniciatyvą ir socialinės kompetencijos ugdymą, etnokultūrinį ugdymą; 

      ugdančioms pilietinę savimonę; 

      puoselėjančioms tautines vertybes; 

      turinčioms išliekamąją vertę. 

 

 

 

 

 

Direktorė 

                                         ____________                     Ilona Mazrimienė 

          (parašas)           

   

 

      __________________________ 

13. Trumpa programos santrauka (ne daugiau kaip 10 sakinių, pristatant programos esmę): 

    Programa „Vanduo – gyvybės šaltinis“ atliepia vaikų gamtamokslinių kompetencijų ugdymo 

sampratą. Ugdytiniams formuojamas vientisas, holistinis pasaulio pažinimas remiantis gamtos 

išsaugojimo vertybinėmis nuostatomis. Sudaromos galimybės eksperimentuoti, atrasti.  Dėmesys 

skiriamas asmeninės patirties įgijimui (per patyriminį ugdymą) jos refleksijai ir taikymui realiame 

gyvenime. Ugdomas vaiko asmens pasiryžimas veikti: mokomasi  tausojančios, atsakingos, 

draugiškos elgsenos su supančiu pasauliu, formuojamas  darnus ryšys su gamta ir žmonėmis,  

skiriamas dėmesys tikrovės problemų atpažinimui ir tyrimui bei interpretavimui per praktines - 

kūrybines užduotis. Patirti įspūdžiai, atradimai išreiškiami taikant meno ir kalbos raiškos 

priemones.   



  Neformaliojo vaikų švietimo programų  

 (saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir  

 tautinio ugdymo) rėmimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

PREVENCINĖS  PROGRAMOS   „VANDUO - GYVYBĖS ŠALTINIS“  
 

I. Bendra informacija. Programa ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“. Pasaulinis klimato atšilimas vyksta 

visame pasaulyje, neaplenkdamas ir mūsų šalies. Išdegusios pievos, vietomis pliki javų plotai, 

sudžiūvę bulvienojai, geltoni medžių lapai vidurvasarį, nusekusios upės ir ežerai, perdžiūvę miškai. 

Šiandien aiškiai  suvokiame, kad vanduo – gyvybės šaltinis ir žmonijos išlikimo sąlyga. Praktinė 

aplinkotyrinė veikla padės sužadinti ugdytinių smalsumą, aktyvumą, suteiks žinių apie žmogaus ir 

vandens, gamtos ir vandens tarpusavio ryšį bei vandens svarbą sveikatos stiprinimui, skatins vaikus 

prisidėti prie visuomenei svarbių problemų sprendimo. 

 

II. Programos vykdytojo CV.  Jolanta Jasaitė, mokytoja metodininkė, pedagoginio darbo stažas - 31 

metai. Violeta Petravičienė, vyr. mokytoja, pedagoginio darbo stažas - 36 metai. Vykdytos 

programos ,,Ką ošia pajūrio medžiai?‘‘ (2017 m.), ,,Paukščio įvaizdis lietuvių pasaulėjautoje“ 

(2018m.)  ,,Eina saulytė žemės takeliais“ (2019 m.). 

  III. Programos tikslas – ugdyti vaikų gamtamokslines kompetencijas plečiant ekologijos žinias, 

praktinių gebėjimų lauką, formuojant atsakingą, gamtą tausojantį elgesį.   

  

  IV. Uždaviniai: 

1. Tyrinėti gamtą, eksperimentuoti, stebėti jos pokyčius ir džiaugtis kūrybiniais atradimais. 

2. Formuoti  vertybines nuostatas pažįstant negyvąją gamtą: emocinį ryšį su supančia aplinka, 

atsakomybę už ją, domėjimąsi aplinkos tausojimu, norą aktyviai veikti. 

3. Pasitelkiant teigiamą emocinę aplinką, žaidybinius momentus ir kitas priemones, siekti, kad 

ugdytiniai suvoktų vandens  naudą, jo svarbą žmogaus gyvenime. 

4. Patirtus įspūdžius, atradimus bei savo jausmus gamtai išreikšti taikant meno ir kalbos raiškos 

priemones.  

5. Lavinti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.  

 

V. Veiklos aprašymas ir konkretus veiklos planas. 

Eil. 

Nr. 

Konkreti programos veikla Veiklos laikas ir vieta Dalyvių skaičius 

1. Susitikimas su socialiniais 

partneriais, aptariami programos 

vykdymo etapai 

2020 m.  rugsėjo mėn. 

Palangos  lopšelis-darželis 

,,Nykštukas‘‘ 

 

2. Kūrinėlių klausymas, skaidrių 

filmukų žiūrėjimas vandens tematika 

2020 m. rugsėjo - gruodžio 

mėn. 

Palangos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas‘‘ 

200 vaikų 

3. Edukacinės valandėlė 

,,Vandens paslaptys“ 

2020 m. spalio mėn. 

Palangos V. Jurgučio  

mokykla 

80 vaikų 

4. Talka prie  Baltijos jūros ,,Lašas po 

lašelio – jau upė gerų darbų“ 

 

2020 m. rugsėjo mėn.  

prie Baltijos jūros 

 120 vaikų 

5. Gyvūnijos, augmenijos stebėjimai 

prie vandens 

 

2020 m. rugsėjo - gruodžio 

mėn. 

Baltijos jūra, Rąžės upelis,  

150 vaikų 



Palangos botanikos  parko 

tvenkiniai 

6. Ekskursija ir edukacinė veikla ..Kas 

gyvena Baltijoje? “ 

2020 m. spalio  mėn. 

Lietuvos Jūrų muziejus 

80 vaikų 

7. Eksperimentai, bandymai 

,,Nežiniuko laboratorijoje“  

2020 m. rugsėjis- gruodis  

mėn. 

Palangos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

100 vaikų 

8. Akcija –plakatai ,,Saugokime  

jūrą“  

2020 m. rugsėjis mėn. 

Palangos miesto pajūris. 

100 vaikų,  50 

pedagogų 

9. Sveikatos valandėlė: ,,Mano švarios 

rankytės“  

 

2020 m. rugsėjo mėn. 

Palangos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ Palangos 

miesto savivaldos 

visuomenės sveikatos 

biuras 

200 vaikų 

10. Edukacinė valandėlė  ,,Vandens 

kelias į namus“ 

2020 m. spalio mėn. 

UAB Palangos vandenys   

80 vaikų, pedagogai 

11. Viktorina „ Ką žinau apie vandenį?“  

 

2020 m. spalio mėn 

Palangos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas‘‘  

150 vaikų 

12. Tapybos ant vandens (ebru) 

edukacinis užsiėmimas 

2020 m.  lapkričio 

Palangos lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

120 vaikų 

 

V. Laukiami rezultatai.  

Tyrinėdami vandenį, eksperimentuodami, stebėdami pokyčius, ugdytiniai susipažins su vandens 

savybėmis, būsenomis, patirs kūrybinio atradimo džiaugsmą, savo santykį su gamta išreikš meno ir 

kalbos raiškos priemonėmis, gebės daryti išvadas ir apibendrinimus, suvoks žmogaus ir vandens, 

kaip gyvybės šaltinio tarpusavio ryšius, formuosis ekologinio elgesio nuostatos, ugdysis atsakomybę 

už viską, kas gyva žemėje.  

 

VII. Preliminari programos išlaidų sąmata. 

Eil.  

Nr. 

 

Išlaidų pavadinimas Iš viso  

 

Iš jų:  

prašoma suma iš 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos, gaunamos iš kitų 

šaltinių  

(nurodyti rėmėjus ir lėšas) 

1.  Edukacinės 

programos, 

ekskursijos 

450,00 Eur.  - 

2.  Apdovanojimai, 

prizai 

50,00 Eur.   

Iš viso:  500,00 Eur.   

 

Tvirtinu, kad: 

  paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga; 

  paraiška nėra teikta konkursams, kuriuos organizuoja ir finansuoja Palangos miesto 

savivaldybės administracija.  

Įsipareigoju, gavęs paramą, informuoti Palangos miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrių, kaip vykdoma programa, ir programą įvykdžius pateikti galutinę ataskaitą.  

 



 

Programos vadovas                      ____________                    Jolanta Jasaitė 

                        (parašas)            

 

 

Direktorė 

                                                               ____________                Ilona Mazrimienė 

          (parašas)           

 

 

 

                                 __________________





 


