
MOKAMOS PAPIDLOMO UGDYMO PASLAUGOS 

 

1.  ANKSTYVASIS  UŽSIENIO KALBOS UGDYMAS  ( ANGLŲ KALBA ) 

 

Ilgametė kitų šalių patirtis rodo, kad pradėti mažylius mokyti užsienio kalbų galima 

pakankamai anksti, tačiau būtina atsižvelgti į vaiko amžiaus raidos ypatumus. Šios programos 

tikslas nėra išmokyti naujos kalbos. Dauguma pedagogų teigia, kad maži vaikai antrąją kalbą 

išmoksta taip pat lengvai, kaip ir pirmąją – gimtąją. Be to, ankstyvas užsienio kalbų mokymasis 

skatina bendrąją vaiko dvasinę ir pažintinę raidą. Tokie vaikai sąmoningiau suvokia kalbą kaip 

reiškinį. Mūsų darželyje vaikučius moko anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Dičiūnienė. 

Mokytoja įgyvendina programą „MY ENGLISH“. 

Programa siekiama supažindinti su anglų kalba, jos skambėjimu. Pagrindinis dėmesys 

kreipiamas į patį ugdymo procesą, jo organizavimą, tinkamų ugdymo metodų parinkimą.   Žinant 

vaiko amžiaus ypatumus, stengiamasi naujos kalbos mokymosi procesą padaryti žaismingą, 

patrauklų mažyliams. Vaikai mokosi anglų kalbos žaisdami, bendraudami, pažindami supantį 

pasaulį, piešdami, dainuodami daineles.  

Siekiant ugdymo programų dermės, programoje numatytos temos yra siejamos su 

Bendrąja priešmokyklinio ugdymo (si) programa ir įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia 

mūsų pradžia“. Dalis temų suplanuota, pasitelkus vaikų mintis ir idėjas, atsižvelgta į vaikų poreikius 

bei individualius gebėjimus. 

 

 

 

2. CHOREOGRAFIJA. 

Choreografijos (ritminių šokių) užsiėmimus darželyje veda choreografijos mokytoja Birutė 

Želvienė 

Programos tikslai: 

- visapusiškai ugdyti vaiko gabumus, kelti jų kultūrinį lygį, padėti  vystytis fiziškai. 

- skiepyti  etikos ir moralės normas, ugdyti meninį skonį . 

Uždaviniai: 

 Lavinti ritmo pojūtį ir muzikalumą. 

 Formuoti taisyklingą kūno laikyseną, pritaikant ritminio šokio ir pagrindinius klasikinio 

šokio elementus. 

 Tobulinti bendravimo įgūdžius: berniukas – mergaitė, šokėjas – vadovas. 

 Mokyti taisyklingos šokio laikysenos, pagrindinį dėmesį skirti figūrų žingsnių krypčiai, 

pasisukimo dydžiui ir pėdų technikai. 

Aktualumas: meninės veiklos metu vystoma vaiko socialinė, emocinė, pažinimo, kalbos raida. 

padeda vaikams anksčiau bręsti fiziškai ir protiškai. 



 

3. KREPŠINIS 

 Krepšinio treniruotes du kartus per savaitę vaikams veda krepšinio treneris Šarūnas Ajauskas. 

 

4. EDUKACIJA VAIKAMS „BRICKS 4 KIDZ“  

  Ši programa skirta 3-12 metų vaikams, kur vaikai mokosi, stato ir žaidžia su LEGO kaladėlėmis, 

mokosi S.T.E.M. (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos pagrindų). Užsiėmimus veda Kristina 

Litvaitienė 


