
Šeštadieninių pamokėlių programa 3-4 metų vaikams (VYTURIŲ GRUPĖ) 

Grupės dydis – 15 vaikų 

 

Lietuvių kalbos pamokėlės 

Ankstyvame amžiuje efektyviausia ir patraukliausia mokymosi priemonė yra žaidimai. 

Žaisdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, lavina kalbinius, bendravimo įgūdžius, 

mokosi susikaupti ir sėkmingai atlikti pradėtą darbą. 

Atsižvelgiant į tai 3-4 metų amžiaus vaikučių grupėje lietuvių kalbos mokysimės 

žaisdami pirštelių žaidimus, lipdydami, klijuodami, dėliodami ir rašydami raides 

(lavinama smulkioji motorika), klausydami ir mokydamiesi lietuviškų eilėraštukų, 

patarlių, mįslių, greitakalbių (lavinamas artikuliacinis aparatas), dainuodami daineles, 

žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, sekdami ir klausydamiesi pasakų. 

Mokytoja Jurgita Orlovaitė 

 

 

Šeštadieninių pamokėlių programa 5-6 metų vaikams (PELĖDŽIUKŲ GRUPĖ) 

Grupės dydis – 15 vaikų 

 

Lietuvių kalbos ugdymas ir aplinkos pažinimas 

Lietuvių kalbos pamokėlių tikslas - lavinti skaitymo bei rašymo įgūdžius, atmintį, 

mąstymą, dėmesį. Pamokėlių metu vaikai mokysis rašyti, skaityti, taip pat susipažins su 

lietuvių liaudies tautosaka, pasakomis, eilėraščiais.  

Aplinkos pažinimo pamokėlių tikslas - padėti vaikams pažinti save ir suprasti juos 

supančią aplinką. Užsiėmimų metu vaikai bus supažindinami su žmonių veikla, šeima, 

gimtine, gamtos pokyčiais įvairiais metų laikais, laukinių ir naminių paukščių bei gyvūnų 

gyvenimu.  

Šeštadieninių pamokėlių metu bus plečiamos lietuvių kalbos žinios, ugdomas vaikų 

kūrybiškumas. Temos bus parenkamos atsižvelgiant į metų laikus, lietuvių liaudies 

tradicines šventes. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Gabija Karvelienė 

 

 

Šeštadieninių pamokėlių programa 7-10 metų vaikams (ISTORIJOS 

PAMOKĖLĖS) 

Grupės dydis – 15 vaikų 

 

Lietuvos istorija, kultūrinis paveldas 

Tikslas - supažindinti vaikus su Lietuvos valstybei svarbiais įvykiais, kultūriniu paveldu, 

gamtine įvairove ir geografiniais ypatumais. 

Užsiėmimų pobūdis: pamokėlės, kūrybinės užduotys, galvosūkiai, žaidimai, darbeliai, 

viktorinos. 

Užsiėmimų temos: Lietuvos valstybės simboliai, istorinės asmenybės, valstybei svarbūs 

įvykiai ir minimos datos, valstybės ir kalendorinės šventės, Lietuva Didžiosios 

Kunigaikštystės laikais ir šiandien, Lietuvos etnografinių regionų savitumai, kultūrinis ir 

kulinarinis paveldas, lietuvių kalbos reikšmė pasaulyje. 

Mokytoja Jolita Greičienė 



 

 

 

Muzikos užsiėmimai 4-6 metų vaikams (MUZIKOS UŽSIĖMIMAI) 

Grupės dydis – 10 vaikų 

 

 

Visi žmonės gimsta turėdami muzikinę klausą. Kuo anksčiau ji pradedama lavinti, tuo 

geresniais rezultatais galime džiaugtis suaugę.  

Muzikuodami įvairiais muzikos instrumentais (lazdelėmis, barškučiais, varpeliais, 

būgneliu, dūdelėmis) susipažinsime su muzikiniais ritmais, tempais, gamos natomis. 

Dainuosime lietuvių liaudies daineles, šoksime, improvizuosime, klausysimės klasikinės 

muzikos kūrinių, juos vizualizuodami (šokdindami „parašiutą“, skareles), susipažinsime 

su muzikos instrumentais (pianinu, fleita, gitara, kanklėmis, būgnais, smuikeliu ir kt.). 

Klausysimės jais atliekamos muzikos, mėginsime jais groti. Patys gaminsime 

nesudėtingus muzikos instrumentus. Kaskart užsiėmimą baigsime trumpa meditacija, kuri 

padės nusiraminti ir atsipalaiduoti. 

Vienai temai bus skirti keturi užsiėmimai. 

Pirmoji tema: Rudenėlis. 

Mokytoja Jurgita Orlovaitė 


