TEL I LOP ELIO – DAR ELIO „MASTIS“
ETNINIO UGDYMO PROGRAMA

„Cyruliokams“
Skirta ikimokyklinio ir prie mokyklinio
am iaus vaik ugdymui

Atnaujinta: 2016 m. gegu ės mėn.

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų statymas (1999 m.
rugsėjo 21 d. ) galina integruoti etninę kultūrą

švietimo sistemą ir taip ugdyti tautinę vaikų

savimonę, pagarbą savo kultūrai, skatina norą perimti ir vystyti ją. Tai lemia reikšmingas etninės
kultūros bruoţas – jos gyvybingumas, nes nuolat atnaujinama ji ir šiandien reiškiasi vairiomis
formomis, padedančiomis išsaugoti tautin identitetą.
Kaip niekada anksčiau, daugelyje šeimų bet kokios kultūrinės vertybės yra podukros vietoje.
Tik retoje šeimoje dvasinis mūsų protėvių palikimas yra vertinamas, puoselėjamas ir
perduodamas vaikams. Todėl, pedagogas tampa bene vieninteliu etninės kultūros pradmenų
ugdytoju, jos saugotoju ir skleidėju. Manoma, kad vaikas pirmąsias etnines ţinias ir tautiškumo
pajautimą gali gyti nuo maţų dienų, kada jis yra imliausias intelekto, kūrybos, jausminio gebėjimo
ugdymui ir lavinimui. Mūsų staigos pedagogės, kurdamos programą, planuodamos ugdomąją
veiklą, didţiąją dal medţiagos susirenka pačios iš vairių etnologinių ir folklorinių šaltinių.
Ugdymo turin planuoja kalendorinių švenčių, papročių, tradicijų diktuojamomis temomis. Lopšelio
– darţelio gyvenimo, veiklos ciklas susijęs su metų sezoniškumu, kalendorinėmis šventėmis, artima
aplinka, vietovės išskirtinumu. Etnokultūros temas integruojame ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo(si) programas. Etninės temos ar jų elementai, medţiaga panaudojama paţintinėje (gamta,
papročiai, istorija), meninėje (folkloras, rankų darbeliai, aplinkos apipavidalinimas, kūrybinė vaiko
raiška, tautodailė), ţaidybinėje (liaudies ţaidimai), komunikacinėje (tautosakoje), darbinėje,
vaidybinėje veikloje. Lopšelyje – darţelyje kurta senovinių rakandų, namų apyvokos daiktų,
liaudies meno dirbinių „Seklytėlė“, kurioje organizuojame vairias veiklas. „Seklytėlėje“ vaikai
supaţindinami su liaudies menu, amatais, gali išbandyti ir savo rankose palaikyti eksponatus.
staigoje plėtojamos ne tik prastos, bet ir unikalios, pačių sukurtos tradicijos, šventės.
M sų vizija:
Lopšelis-darţelis „Mastis“ - saugi, atvira ikimokyklinio ugdymo staiga, taikanti vaiką orientuoto
ugdymo pedagogines idėjas, paţangius ugdymo modelius, siekianti paţinti ir puoselėti Ţemaitijos
regiono tradicinę kultūrą, papročius, etninio paveldo unikalumą, sveikos gyvensenos ir ekologiško
mąstymo idėjas.
Programoje siekiame: vadovaujantis vaikų amţiaus tarpsnių raidos ypatumais ir ikimokyklinio
ugdymo programos „Mondriejem solig dėina“ vertybinėmis nuostatomis, nuosekliai išdėstyti
ugdymo vyksmą remiantis gyjamomis kompetencijomis.

TIKSLAS
1. Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą.
2. Ugdyti norą paţinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę
saviraišką.
3. Rasti tinkamiausius etninio ugdymo būdus, priemones, atsiţvelgiant vaiko amţių.
UŽDAVINIAI:


integruoti etninę kultūrą bendrąj ugdymo turin per vaikui paţ stamą aplinką: šeimą,
namus, gimtąj miestą Telšius, gimtąj Ţemaitijos kraštą;



ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savai etninei kultūrai;



ugdyti pagarbų santyk su gamta, remiantis protėvių poţiūriu ţmogų supančią aplinką;



skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant bei puoselėjant liaudies meno tradicijas
(muziką, šok , dailę);



plėsti etninio muzikavimo ir kolektyvinės kūrybinės veiklos patirt , lavinti groţio pojūt ,
vaizduotę, aktyviai sitraukti ansamblio „Cyrulioka“ gyvavimą ir veiką;



stiprinti šeimos ir ugdymo staigos sąveiką, perimant etninės kultūros tradicijas.
SIEKIAMYB :



Vaikai gys pirmąsias etnines ţinias ir tautiškumo pajautimą;



Ţinos savo etninę kilmę;



Ugdysis vaikų bendruomeniškumo jausmas.



Šeimos aktyviai dalysis sukaupta kultūrine patirtimi bei vertybėmis.



Vaikai susipaţins su šventėmis, lietuvių liaudies tradicijomis, ţaidimais, dainomis,
tautosaka, gaus doros pagrindus.



Susipaţins su protėvių gyvensenos, pasaulėjautos ir kūrybos ypatumais.



Nuo maţumės ugdysis vaikų ekologinis mąstymas: vertybe laikys švarų orą ir vanden ,
gamtos ir namų aplinkos groţ .



Savo kalbą praturtins smulkiosios tautosakos pavyzdţiais (m slėmis, patarlėmis, gamtos
garsų pamėgdţiojimais ir kt.)

ETNOKULT RINIS UGDYMAS
3 – 6 metų vaikams
Komunikavimo kompetencija
Įgyjami geb jimai

Vaiko veiksenos

Plečia supratimą apie

Klausosi auklėtojos, senolių, svečių tarmiškos kalbos, rašų, tarmiškai

gimtosios tarmės

skaitomų pasakų, sakmių, padavimų ir juos aptaria.

savitumą.

Bando spėti neţinomų senovinių, ţemaitiškų ţodţių prasmę (troba,
klėtis, kūtė, šėpas, prosas ir kt.)
Sieja, lygina ţemaitiškus ir bendrinius ţodţius pagal skambes , ilgumą.
Ţaidţia ţodţiais ir kuria naujus, ieško panašiai skambančių,
besirimuojančių ţodţių.
Varto, aptaria senovines knygas su šiuolaikinėmis.
Ugdosi toleranciją, kantrybę labiau tarmiškai kalbantiems ţmonėms,
išklauso jų, klausia nesuprantamų ţodţių reikšmės.

Perima ir

Klausosi ir patys seka pasakas, suvokia ir simena patarles bei

kasdieniniame

prieţodţius, kartoja mėgdţiojimus.

gyvenime naudoja

Nusiteikia sveikintis šmaikštavimais, juokaujant, liaudiškais posakiais,

liaudies išmint .

dialogais, nesusikalbėjimais.
Geba pritaikyti liaudies patarimus, pamokymus, senolių spėliojimus
kasdieninėse situacijose (pav.: susipykę sako – „kas pyksta, tam ragai
dygsta“).
Ţaidimuose ir bendravime naudoja ţemaitiškus dialogus, ratavimus,
palyginimus, pamėgdţiojimus, greitakalbes ir kt.
Plėtoja eiliuotą kūrybą: kuria pasakas, juokų pasakas, pasakas be galo,
pasakas apie vairius daiktus.

Rašytinę kalbą sieja su Tyrinėdamas puošybos elementus ant baldų, juostų, tautinių rūbų,
ţemaičių simboliais.

keramikos dirbinių, karpinių, audinių, susipaţ sta su ornamentika, pats
kurdamas mokosi rašto elementų.
Kopijuoja, kuria ornamentus, grafinius elementus, pavaizduotus knygose
ir ant senovinių indų bei rakandų.
Lygindamas, tapatindamas, siedamas liaudiškus ornamentus su
lietuviškomis raidėmis, gyja skaitymo ir rašymo gūdţius ar pradmenis.

Pažinimo kompetencija
Įgyjami geb jimai

Vaiko veiksenos

Reiškia domėjimąsi

Domisi, stebi, lygina senovines ir šiuolaikines sodybas, kiemus

ţmonių gyvenimo

(knygose, nuotraukose, išvykų metu).

būdu, darbais,

Išbando kai kuriuos senovinius darbus: skalbimą, kočiojimą, lyginimą.

technika,

Lygina juos su šiuolaikinėmis technologijomis.

technologijomis.

Rengiasi senoviniais rūbais, aunasi nagines, vaikščioja su klumpėmis,
dedasi skrybėles, rišasi skaras ir kt.
Tyrinėja, paţ sta buit (baldus, indus, apdarus), buities ir sezoninius
darbus.
Suţino apie senovės amatus, vertina senovės amatininkų darbus, domisi
ţemaičių tautodailininkų dirbiniais.

Bando suvokti lietuvių Suţino ryš tarp metų laikų, ţemės ūkio darbų, švenčių, papročių ir
poţiūr

gamtą, ţemę,

gyvybę.

tradicijų.
Domisi šventiniuose ritualuose, aplinkoje naudojamais simboliais:
eglute, verba, margučiais ir kt.
Pajaučia ţemaičių kalbos turtingumą nusakant gamtos reiškinius.
gyja supratimą apie ţmogaus ir gyvulių ryšius senovėje: gėrisi ir
dţiaugiasi, glosto, bendrauja, mėgdţioja gyvulių balsus.
Ţaidţia su gyvulių figūrėlėmis, perteikia globos, gelbėjimo, sugyvenimo
momentus.

Ugdosi paţintines

Tyrinėdamas ţemaičių tautinių drabuţių, audinių raštus, nustato spalvų

galias tyrinėdamas

derinius, geometrines formas.

senovinę aplinką.

Mena m sles apie ţemaičių senovinius darbo rankius, buities rakandus
ir kt.
Plėtoja laiko sąvoką vartydami seną ir naują kalendorius, lygindami ir
išbandydami senuosius ir dabartinius laiko matavimo būdus.
Išmėgina senuosius ţemaičių ir šiuolaikinius svorio, tūrio, ilgio
matavimo būdus.

Sveikatos saugojimo kompetencija
Įgyjami geb jimai

Vaiko veiksenos

Domisi ir perima

Organizuoja ir dalyvauja tradiciniuose ţemaičių ţaidimuose: išbando

liaudiškas sveikatos

savo jėgas, vikrumą, drąsą, geba garbingai pralaimėti.

saugojimo ir

Ţaisdamas ţemaitiškus ţaidimus, dalyvaudamas tradiciniuose

puoselėjimo tradicijas.

renginiuose išgyvena teigiamas emocijas.
Suţino apie kai kuriuos liaudie medicinos būdus: gydomąsias lino
savybes, vaistines medaus, profilaktines česnako, svogūno savybes,
vairias ţolelių arbatas ir kt.

Paţ sta aplinką, lygina

Tyrinėdami savą ir bendrą erdvę suvokia durų rakinimo svarbą

senolių aplinką su

saugumui.

dabartimi.

Supranta darbo, kaip fizinio krūvio, emocinio atsipalaidavimo svarbą:
dirba švarinimosi, aplinkos tvarkymo darbus grupėje, lauke.
Diskutuodamas su suaugusiu, klausydamas pasakų, sakmių, pamokymų
supranta, kad rūpinimasis supančia aplinka, tinkama apranga ir mityba
apsaugo nuo kai kurių ligų.
Tyrinėdamas senovinius daiktus geba su jais saugiai elgtis: atsargiai
neša stiklinius ir molinius indus, išbando senovinius rankius.
Sodindamas ir priţiūrėdamas medţius suvokia jų buvimo artimiausioje
aplinkoje svarbą.

Suvokia senolių

Dalyvaudamas tradicinėse ţemaičių šventėse, padeda ruošti šventin

vaišinimosi papročius.

stalą, moka saikingai vaišintis, domisi tradicinių patiekalų taka
sveikatai, ragauja pasninko valgius.
Suvokia ir patiria pasibuvimo prie bendro stalo, kaip dvasinio
bendravimo svarbą.

Socialin kompetencija
Įgyjami geb jimai

Vaiko veiksenos

Geba palaikyti

Bendrauja su skirtingų kartų atstovais, šeimos nariais, vyresniais

santykius su tėvais,

ţmonėmis.

seneliais, kitais šeimos Kartu su šeimos nariais dalyvauja grupės, darţelio renginiuose,
nariais.

išvykose.
Ţaidţia savo tėvelių, senelių pamėgtus vaikystės ţaidimus, seka pasakas,
dainuoja daineles, ţino jų mėgstamus ţaislus.
Lanko parodas, muziejus.

Perima tautos

Lankosi ir susipaţ sta su Kraštotyros muziejaus „Alka“ eksponatais,

vertybines, dorovines

domisi praeitimi.

nuostatas, ţemaičių

Mokosi suprasti ţmogaus atminimo prasmę, išreikšti jam pagarbą

tradicijas, papročius.

lankydamasis kapinėse, jas tvarkydamas, tinkamai elgdamasis.
Puošia prieš vairias šventes grupės aplinką, ruošia dovanėles,
sveikinimus, gamina papuošimus, paprastus tradicinius patiekalus ir kt.
Paţ sta ir vardija tradicinių švenčių papročius, raišką, simbolius, ţaidţia
stalo ţaidimus, dėlioja dėliones.
Svarsto apie dovanas ir dovanojimą seniau ir dabar.
Pratinasi sakyti linkėjimus, dėkojimus, prašymus.
Rodo dėmes ir pagarbą tėvams, draugams, vyresniems ţmonėms.

Plečia supratimą apie

Ţiūrėdamas nuotraukas, knygeles su šeimos gyvenimo, artimos aplinkos

šeimą, giminę, gimtą

vaizdais domisi savo šeima, apie ją pasakoja, rodo meilę ir pagarbą savo

miestą Telšius, tėvynę

šeimai.

Lietuvą, Ţemaitiją.

Domisi šeimos praeitimi, dėlioja ţmogaus gyvenimo liniją, domisi savo
senelių darbais, nutikimais, poelgiais.
Varto vairias knygas, enciklopedijas, rinkinius, domisi savo kraštu, jo
istorija, tyrinėja Lietuvos ir Telšių rajono, miesto ţemėlapius, tautinius
simbolius.
Keliauja po artimas darţelio apylinkes, gimto miesto istorines ir ţymias
vietas; Dţiugo piliakaln , Šatrijos kalną, buities muziejų ir kt.
Ţino savo adresą, gyvenamąją vietą.
Ţiūri filmukas apie Lietuvą, dėlioja dėliones, loto, ţaidţia kitus
ţaidimus.
Atpaţ sta tautinius simbolius, klausosi Tautinės giesmės.

Menin kompetencija
Įgyjami geb jimai

Vaiko veiksenos

Pradeda paţinti tautos

Tyrinėja, apţiūrinėja liaudies meno dirbinius, liaudies ţaislus,

vizualinę meninę

molinukus, švilpukus, bando su jais muzikuoti.

kultūrą (tautodailė yra

Knygose, liaudies meno albumuose stebi tyrinėja liaudies meno

tautos praeities

dirbinius (saulutes, koplytstulpius...) tautodailės darbus, tautinių

atspindys turintis

kostiumų raštus, margučių marginimo, keramikinių dirbinių

simbolinę prasmę ir

raštus, karpinius. Suvokia ir apibūdina jų groţ .

išliekamąją vertę,
perduodamą iš kartos
kartą).
Plėtoja jutimin

Klausosi, dainuoja kalendorines daineles. Klausosi ir vertina liaudies ir

suvokimą, tyrinėjant

profesionalios muzikos kūrinius, pajaučia skirtumus ir panašumus,

praeities ir dabarties

nuotaikas.

meno kūrinius.

Dainuoja, kuria m sles, skaičiuotes ir kitą smulkiąją tautosaką.
Stebi, tyrinėja tautodailės ir dailės kūrinius, juos pastebi ir atpaţ sta
knygose, vairiuose albumuose.
Pastebi groţ aplinkoje, gamtoje, daiktuose.

Pratinasi išreikšti

Dainuoja, kuria m sles, skaičiuotes ir kitą smulkiąją tautosaką.

save, savo kūrybinius

Stebi, tyrinėja tautodailės ir dailės kūrinius, juos pastebi ir atpaţ sta

gebėjimus

knygose, vairiuose albumuose.

pasinaudodamas

Pastebi groţ aplinkoje, gamtoje, daiktuose.

liaudies kūryba.

Dainuoja liaudies daineles, kuria savo.
Atlieka vairius judesius šokdamas liaudies ţaidimus, ratelius.
Improvizuoja, vaidina liaudies pasakas, kuria savo vairius siuţetus,
veiksmus.
Tradicinėse šventėse persirengia vairiais personaţais, bando
sijausti personaţo rolę.
Piešia, tapo, kopijuoja, dėlioja iš geometrinių figūrų liaudies
ornamentus, dekoruoja pagamintus darbelius pasinaudodamas liaudies
kūrybos elementais.
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