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UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

EDUKACINĖ PROGRAMA 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS RENGĖJĄ 

 

Įstaigos pavadinimas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
 

Programos rengėjas/ai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
Atsakingi už programą Metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą Laima Jurkevičienė. 
Programos laikas ir vieta  Šaltuoju metų laiku daugiafunkcio centro konferencijų salė ir  krašto istorijos kampelis. 
Programos dalyviai Pradinių klasių mokiniai ir  ikimokyklinio ugdymo mišri darželio grupė 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas IŠ KUR ATSIRANDA DRABUŽIAI 
Programos paskirtis Pristatyti audinio kelią nuo vilnos iki spalvoto siūlo. Supažindinti su vilnos turėtojais, vilnos  

surinkimo, perdirbimo: karšimo, verpimo darbais. Išryškinti natūralių audinių privalumus, lyginant 
su sintetiniais audiniais, Vilną panaudoti kūrybinėms užduotims atlikti. 
 

Programos kryptis Pažintinė programa į kurią integruojamos tokios sritys kaip: istorija, aplinkos pažinimas, 
tyrinėjimas, mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, estetinis 
suvokimas,  kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais, santykiai su vyresniais vaikais ir su 
suaugusiais. 



Programos tikslas Skatinti vaikus domėtis bei tyrinėti kaimiškuosius verslus, vykdant neformaliojo ugdymo 
pažintines – tiriamąsias, menines  edukacines programas netradicinėse ugdymosi erdvėse. 
 

Programos uždaviniai  1.Gamtos pažinimas. Panaudojant video medžiagą, supažindinti vaikus su seniausiai prijaukintais 
gyvūnais ir augalais, teikiančiais vilną, išryškinti vilnininkystės svarbą  žmogui. 
2. Istorija. Rodant krašto istorijos kampelyje sukauptus senovinius darbo įrankius, supažindinti 
vaikus su rankų darbo amatais, įrankiais, technologija,  parodyti kaip kito darbo įrankiai. 
3.Sakytinė kalba. Minant mįsles, patarles, priežodžius, turtinti vaikų sakomąją  kalbą,  žodyną. 
4. Bendravimas. Bendrai organizuojant pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupės 
vaikų  praktines užduotis,  ugdyti skirtingo amžiaus vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo, 
savitarpio pagalbos įgūdžius. 
5. Smulkioji motorika. Panaudojant spalvotus vilnonius siūlus, sukurti „drabužius“ gyvūnams- 
vilnos nešiotojams ir papuošti Užgavėnių kaukes. 
6. Meninė saviraiška. Atliekant kūrybines užduotis, skatinti vaikų kūrybiškumą-  derinti  spalvas, 
ieškoti įvairių siūlų panaudojimo variantų. 
7. Pažintinė – tiriamoji veikla. Pasitelkiant eksperimento metodą,  tirti medžiagos natūralumą, 
nustatyti audinio tankį, marginimo būdą. 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

Turinys Trukmė  Metodai, priemonės  Vieta  Lėšos, 
ištekliai 

Pristatymas „Iš kur 
atsiranda drabužiai“ 

 Viso 
užsiėmimo 
metu. 

Video medžiaga supažindinanti vaikus su 
seniausiai prijaukintais gyvūnais ir augalais 
teikiančiais vilną.  
Priemonė- video medžiaga „Iš kur atsiranda 
drabužiai“. 

Konferencijų salė  

Susipažinimas su 
senoviniais įrankiais 

~20 min. Apžiūrėsime senovinius įrankius, naudotus 
apdoroti vilną, bei gaminti audinius. 
Priemonės: sukaupti senoviniai vilnos 
apdirbimo įrankiai. 

Centro krašto istorijos kampelis  



Žaidimas poromis 
„Išvyk matką“ 

~ 10 min. Vaikų komandinis  darbas, išvyniojant 
„matką“ į kamuoliuką. 
Naudojama spalvoti vilnoniai siūlai.  

Konferencijų salė  

Tyrinėjimai ~ 10 min. Panaudojant eksperimento metodą (tai 
deginimo būdas), nustatomos medžiagos 
natūralumas, audinio tankis, marginimo 
būdai. Naudojama vilnoniai, sintetiniai 
siūlai ir įvairūs spalvoti audiniai, degtukai, 
lūpa. 

Konferencijų salė  

Kūrybinės užduotys 
“Vilna rengia ir 
puošia“ 

~ 40 min.  Pasitelkiant kūrybiškumą „rengiamos“ 
alpakos ir puošiamos siūlais Užgavėnių 
kaukės. Priemonės: alpakos iškarpos, 
Užgavėnių kaukės,  spalvoti vilnoniai siūlai, 
žirklės, klijai, šakutės 

Konferencijų salė  

Žaidimas „Koks“ ~ 10 min. Komandinis žaidimas. Komandos rungiasi 
pateikdamos kuo daugiau vilną 
apibūdinančių požymių.  

Konferencijų salė  

 „Kaziuko“ mugė. 1 val. Centro vaikų Kaziuko mugėje 
pardavinėjami vaikų kūrybiniai darbeliai 
puošti spalvotais vilnoniais siūlais.  

Ikimokyklinio ugdymo grupės renginių 
erdvė 

 

 

 

Rasa Žitkuvienė 

Laima Jurkevičienė 
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UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

EDUKACINĖ PROGRAMA, I DALIS 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS RENGĖJĄ 

 

Įstaigos pavadinimas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
 

Programos rengėjas/ai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
Atsakingi už programą Metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta 

Andrašiūtė 
Programos laikas ir vieta   Šiltuoju metų laiku. Utenos r. Sudeikiai, Alaušo ežero pakrantė, mažoji sala. 
Programos dalyviai Pradinių klasių mokiniai ir  ikimokyklinio ugdymo mišri darželio grupė 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas ANT  VANDENS 
 

Programos paskirtis Supažindinti su Alaušo ežero, jo salų atsiradimo istorija. Tyrinėti Alaušo ežero mažosios salos 
augmeniją , susipažinti su vandens ir salos paukščiais, o  patirtus įspūdžius perkelti į salos 
maketą , nuspalvintą  gamtinėmis medžiagomis. 
 

Programos kryptis Pažintinė programa į kurią integruojamos tokios sritys kaip: aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, 
mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, estetinis suvokimas,  
kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais, santykiai su vyresniais vaikais ir su suaugusiais. 

Programos tikslas Skatinti vaikus domėtis bei tyrinėti juos supančią aplinką, vykdant neformaliojo ugdymo 
pažintines- tiriamąsias, menines  edukacines programas netradicinėse ugdymosi erdvėse. 



 
Programos uždaviniai 1. Klausydami grupės vadovo- mokytojo  ir kartu gyvai stebėdami aplinką vaikai susipažins su 

Alaušo mažojoje saloje gyvenančiais paukščiais ir augmenija, lygins su pakrantės augalais. 
2.Vadovaujami Utenos r. aplinkos apsaugos departamento, gyvosios gamtos aplinkos viršininko 
B. Vygelio, plukdomi plaustu ,vaikai  susipažins su Alaušo ežero ir jo salų atsiradimo istorijomis,  
į vandens paviršių kylančios augmenijos nendrynų atsiradimo ir išplitimo tendencijomis ir jų įtaka 
ežero būklei. 
3. Žaisdami žaidimus bei atlikdami kūrybines užduotis, vaikai pamėgdžios paukščių balsus, 
matytus paukščius lipdys iš molio, lapų, sukurs iš gamtinių medžiagų Alaušo mažosios salos 
modelį su augmenija ir paukščiais. 
4. Bendros pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupės pažintinės- tiriamosios, 
meninės veiklos natūralioje aplinkoje skatins skirtingo amžiaus vaikų bendravimo ir 
bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos įgūdžius. 
5. Bendros programos parengtos Sudeikių daugiafunkcio centro su Utenos nardymo klubu įgalins 
vaikams teorines žinias be atotrūkio įtvirtinti praktiškai natūralioje aplinkoje, leis pamatuoti 
neformaliojo ugdymo sėkmę. 
 

III. PROGRAMOS TURINYS 

Turinys Trukmė  Metodai, priemonės  Vieta  Lėšos, ištekliai 
Susipažinimas su Alaušo mažosios 
salos augmenija ir paukščiais, į salą  
plaukiant  plaustu. 

 Alaušo ežero ir salų atsiradimo 
istorijų pristatymas- legendos, 
informacinė medžiaga prie Pojūčio 
tako. 
Supažindinimas su  Alaušo ežero 
mažosios salos augmenija  
( medžiais, krūmais , žole)). Augalų  
aukščio, lapų formos,  stiebo, 
stebėjimas ir tyrinėjimas , augalo 
amžiaus nustatymas. 
( matavimo metras, liniuotė, 
skriestuvas). 
Susipažinimas su ežere ir saloje 
gyvenančiais paukščiais ( gulbe, 
kiru, antimi, laukiu, naru). Jų elgesio, 

Alaušo ežero mažoji sala  



lizdų, išvaizdos, dydžio stebėjimas, 
lyginimas, paukščių balsų 
klausymas, aiškinimasis kodėl 
vandens paukščiai neskęsta ir 
vandens paukščių gyvensenos, 
dauginimosi ir apsaugos ypatumų 
aptarimas ( stebint, klausant, 
lyginant, čiuopiant, naudojamasi 
žiūronais)). 

Gamtosauginės ežero ir mažosios  salos  
aplinkos   tyrinėjimas, supažindinant su 
nendrynų įtaka ežero būklei. 

 Susipažinimas su į vandens paviršių 
kylančios augmenijos nendrynų 
atsiradimo ir išplitimo 
tendencijomis, jų įtaka ežero būklei. 
Saugaus ir kultūringo elgesio prie 
vandens ir vandenyje taisyklių 
priminimas ir kartojimas., sukuriant 
vaidybines situacijas, atliekant 
praktines užduotis. 

Alaušo ežero mažoji sala  

Alaušo ežero mažosios salos kūrybinis 
modelis. 

 Darbas grupėmis. Alaušo ežero 
mažojoje  saloje surinktos gamtinės 
medžiagos naudojamos kuriant salos 
modelį su augmenija ir paukščiais, 
nulipdytais iš molio ar sulankstytais 
iš lapų ( pirštinės, šiukšlių maišai, 
kastuvėlis, kibirėlis, virvė). Modelis 
viešinamas ant Alaušo poilsiavietės 
tiltų.  
 

Sudeikių daugiafunkcio 
centro lauko erdvės 

 

 

Parengė      metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė 

                  Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta Andrašiūtė 
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EDUKACINĖ PROGRAMA, II DALIS 

 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS RENGĖJĄ 

Įstaigos pavadinimas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
 

Programos rengėjas/ai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
Atsakingi už programą Metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta 

Andrašiūtė 
Programos laikas ir vieta   Šiltuoju metų laiku. Utenos r. Sudeikiai, Alaušo ežeras, jo pakrantė. 
Programos dalyviai Pradinių klasių mokiniai ir  ikimokyklinio ugdymo mišri darželio grupė 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Programos pavadinimas PO  VANDENIU 
 

Programos paskirtis Supažindinti su Alaušo ežero augmenija ir gyvūnija, išgirsti Alaušo ežero atsiradimo  legendą., 
atsiradimo istoriją. Nuo laivo (katamarano) denio stebėti po vandeniu įrengtus žuvininkystės 
objektus, įvertinti povandeninę ežero būklę. Naudojant gamtines atabrade rastas medžiagas,  
sutalpinti skulptūriniame reljefe „Ežero gyvūnija“. 

Programos kryptis Pažintinė programa į kurią integruojamos tokios sritys kaip: aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, 
mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, estetinis suvokimas,  
kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais, santykiai su vyresniais vaikais ir su suaugusiais. 

Programos tikslas Skatinti vaikus domėtis bei tyrinėti juos supančią aplinką, vykdant neformaliojo ugdymo 
pažintines- tiriamąsias, menines  edukacines programas netradicinėse ugdymosi erdvėse. 

Programos uždaviniai 1. Plaukiant laivu (katamaranu), gyvai stebėdami ežero aplinką, vandenį, vaikai susipažins su 
Alaušo ežero kilmės legenda , ežero dydžiu, gyliu. 



2. Laive (katamarane) klausydami vadovo, mokytojo  ir kartu gyvai stebėdami ežero aplinką,  
vaikai susipažins su pagrindinėmis sąlygomis būtinomis gyvybei palaikyti vandenyje, išsiaiškins 
ir pateiks pavyzdžių, kaip kai kurie augalai ir gyvūnai prisitaikę prie išskirtinų aplinkos sąlygų. 
2.Vadovaujami Utenos r. aplinkos apsaugos departamento, gyvosios gamtos aplinkos viršininko 
B. Vygelio, plukdomi laivu (katamaranu), vaikai  susipažins su Alaušo ežero ekologine dabartine 
būsena ir diskutuos ar vaikai norėtų maudytis ežere, jei pamatytų kas „gyvena“ ežero dugne. 
3. Atlikdami vadovo, mokytojo praktines užduotis , tyrinės ežero atabrado gruntą per mikroskopą, 
rinks gamtines medžiagas ir rūšiuos rastas šiukšles. 
4.  Žaisdami žaidimus bei atlikdami kūrybines užduotis, pasinaudodami  ežero atabrado augmenija 
ir gyvūnija,  vaikai sukurs skulptūrinį reljefą „Ežero gyvūnija“. 
5. Bendros pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupės pažintinės- tiriamosios, 
meninės veiklos natūralioje aplinkoje skatins skirtingo amžiaus vaikų bendravimo ir 
bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos įgūdžius. 
6. Bendros programos parengtos Sudeikių daugiafunkcio centro su Utenos nardymo klubu įgalins 
vaikams teorines žinias be atotrūkio įtvirtinti praktiškai natūralioje aplinkoje, leis pamatuoti 
neformaliojo ugdymo sėkmę. 
 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

Turinys Trukmė  Metodai, priemonės  Vieta  Lėšos, ištekliai 
Susipažinimas su Alaušo ežero dydžiu, 
gyliu, jo kilme plaukiant laivu 
(katamaranu). 

 Alaušo ežero kilmės legendos 
pristatymas- naudojama  informacinė 
medžiaga viešinama prie Pojūčio 
tako. 
Supažindinimas su  Alaušo ežero 
dydžiu, gyliu. 
 

Alaušo ežeras, Pojūčių 
takas. 

 

Alaušo ežero augmenijos ir gyvūnijos 
pristatymas 

 Povandeninis gyvenimas vaikams 
pateikiamas naudojant vaizdo 
medžiagą- nuotraukos iš laivo 
(katamarano). Susipažinimas su 

Alaušo ežeras.  



ežere gyvenančias gyvūnais: žuvimis 
(seliava, kuoja, ešerys, ungurys, 
raudė, lydeka, aukšlė), vabalais 
(dusė, vandens čiuožikas, vandens 
voras, dėlė), sraigėmis ( gyvavedė 
sraigė, lėkštinė sraigė, perluotė), jų 
stebėjimas ir tyrinėjimas (išvaizda, 
spalva, judėjimo būdas). Pristatomi 
vaikams ežero augalai: rūgtis, 
elodėja, vandens lelija, jų stebėjimas 
ir tyrinėjimas ( aukštis, spalva, 
žiedai, lapų forma), akcentuojant 
būtinų savybių, sąlygų reikalingumą 
gyvybei palaikyti po vandeniu ir 
gebėjimu prisitaikyti prie aplinkos 
sąlygų.  

Ežero atabrado tyrinėjimas.  Ežero atabrado tyrinėjimas, ežero 
gruntą stebint per mikroskopą. 
Medžio, krūmų šakelių, kitų nuokritų 
rinkimas ir tyrinėjimas, lyginant kaip 
kinta medžiagos išbuvę vandenyje, 
žmonių išmestų šiukšlių rinkimas, 
rūšiavimas, vandens paviršiaus 
spalvos, kvapo tyrinėjimas ir 
lyginimas su geriamuoju vandeniu. 
Reikalingos priemonės: pirštinės, 
maišai, mikroskopas, geriamas 
vanduo, plastikiniai indai, stiklainiai. 

Sudeikių poilsiavietė, 
kempingas. 

 

Ekologinės ežero būklės  tyrinėjimas, 
žmogaus daromos žalos gamtai 
įvardijimas. Diskusija „Ar vaikai 
norėtų maudyti ežere, jei pamatytų kas 
ten „gyvena“? 

 Ežero ir jo pakrantės užterštumo 
stebėjimas, tyrinėjimas, žmogaus 
daromos žalos gamtai ivardijimas. 
šiukščių rūšiavimo būtinumo 
pagrindimas. Reikalingos 
priemonės: vaizdinės priemonės- 

Sudeikių poilsiavietė, 
Utenos nardymo klubo 
buveinė. 

 



nuotraukos, darytos iš laivo 
(katamarano).  

Skulptūrinį reljefas „Ežero gyvūnija“.  Darbas grupėmis. Alaušo ežero 
atabrade surinktos gamtinės 
medžiagos naudojamos kuriant 
skulptūrinį reljefą „Ežero gyvūnija“ 
 (pirštinės, šiukšlių maišai, 
kastuvėlis, kibirėlis, virvė, šakos). 
Modelis viešinamas ant Alaušo 
poilsiavietės tiltų.  
 

Sudeikių daugiafunkcio 
centro lauko erdvės 

 

 

Parengė      metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Asta Andrašiūtė 
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EDUKACINĖ PROGRAMA, III DALIS 

 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS RENGĖJĄ 

Įstaigos pavadinimas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
 

Programos rengėjas/ai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
Atsakingi už programą Metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta 

Andrašiūtė 
Programos laikas ir vieta   Šiltuoju metų laiku. Utenos r. Sudeikiai, Alaušo ežeras, jo pakrantė. 
Programos dalyviai Pradinių klasių mokiniai ir  ikimokyklinio ugdymo mišri darželio grupė 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas PRIE  VANDENS 
 

Programos paskirtis Supažindinti su Sudeikių miestelio, prie Alaušo ežero besiglaudžiančių kaimų, atskirų lankytinų 
vietų, objektų atsiradimo istorija. Pristatymas iliustruojamas istorine medžiaga, nuotraukomis, 
senų žmonių pasakojimais, padavimais. Susipažinti su ežero pakrantėje augančiais augalais, juos 
stebint ir tyrinėjant. Rinkti pakrantės augalų herbariumą, augalus panaudoti paukščių darymui, 
plaustų rišimui, pynimui. Susipažinti su Alaušo ežero pakrantės negyvąja gamta. Priminti saugaus 
elgesio prie vandens taisykles. 



Programos kryptis Pažintinė programa į kurią integruojamos tokios sritys kaip: aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, 
mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, estetinis suvokimas,  
kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais, santykiai su vyresniais vaikais ir su suaugusiais. 

Programos tikslas Skatinti vaikus domėtis bei tyrinėti juos supančią aplinką, vykdant neformaliojo ugdymo 
pažintines- tiriamąsias, menines  edukacines programas netradicinėse ugdymosi erdvėse. 

Programos uždaviniai 1.  Centro krašto istorijos kampelyje, klausant vadovo, mokytojo pasakojimų, susipažinti su 
Sudeikių miestelio ir aplink jį  išsidėsčiusių lankytinų vietų ir objektų istorija, to krašto garsiais 
žmonėmis 
2. Panaudojant turimas žinias apie augalus, stebėti pakrantėje augančius medžius, krūmus, žolę, 
susipažinti su šių pakrantės  augalų vaistinėmis savybėmis ir jų pritaikymu žmogaus buityje.  
3. Natūralią gamtą (smėlis) tyrinėjant mikroskopo pagalba ir naudojantis palyginamuoju metodu, 
vaikai turės galimybę susipažinti su ežero pakrantės negyvąja  gamta.  
4. Žaisdami žaidimus bei atlikdami kūrybines užduotis ir naudodami  ežero pakrantėje rastas 
gamtines medžiagas , vaikai darys paukščius iš meldų, riš plaustus, pins iš ajero lapų, meldų.  
5. Bendros pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupės pažintinės- tiriamosios, 
meninės veiklos natūralioje aplinkoje skatins skirtingo amžiaus vaikų bendravimo ir 
bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos įgūdžius. 
 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

Turinys Trukmė  Metodai, priemonės  Vieta  Lėšos, ištekliai 
Sudeikių miestelio ir aplink jį  
išsidėsčiusių lankytinų vietų ir objektų 
istorijos, to krašto garsių žmonių 
pristatymas. 
 

 Centro krašto istorijos kampelyje 
iliustruotas istorine medžiaga, 
nuotraukomis, senų žmonių 
pasakojimais, padavimais. 
pristatomas Sudeikių miestelis ir 
aplink jį  išsidėstę lankytinos  vietos 
ir objektai, garsūs  krašto žmones.  
  

Krašto istorijos kampelis.  

Alaušo ežero pakrantės  augmenijos 
pristatymas. 

 Susipažinimas su ežero pakrantėje 
augančiais augalais: medžiais, 

Alaušo ežeras pakrantė.  



krūmais žole , artimiau susipažįstant 
su žoliniai augalais: nendre, ajeru, 
meldu, švendru. Jų stebėjimas ir 
tyrinėjimas: augalų spalvos, kvapo, 
aukščio, stiebo, lapų formos, žiedų, 
stiebo, šaknų. Augalo amžiaus 
nustatymas (matavimo metras, 
liniuotė, skriestuvas). 
 Pakrantės augalų herbariumo 
rinkimas, supažindinimas su ajero 
vaistinėmis savybėmis, su jo lapų 
panaudojimu duonos kepimui 
krosnyje.  
 

Ežero pakrantės negyvosios gamtos 
tyrinėjimas. 

 Ežero pakrantės smėlio  tyrinėjimas  
per mikroskopą, sauso ir šlapio 
smėlio palyginimas talpinant jį į 
skirtingo dydžio ir formos indus. 
Piešimas smėliu, smėlio „pyragų“ 
kepimas, smėlio pilių statymas  
( kibirėliai, stiklainiai, mikroskopas). 
Ežero pakrantės akmenukų 
tyrinėjimas: dydžio ,formos, svorio, 
spalvos, paviršiaus lygumo 
nustatymas, liečiant, stebint, keliant, 
sveriant, matuojant, lyginat 
tarpusavyje ir pan.  
Ežero pakrantės kriauklių 
tyrinėjimas: dydis, spalva, forma, 
tvirtumas, aiškinimasis kam jos 
galėjo priklausyti. (maišai, 
mikroskopas, plastikiniai indai, 
stiklainiai). 

Sudeikių poilsiavietė, 
kempingas. 

 



Alaušo ežero pakrantės gamtinės 
medžiagos kūrybinis panaudojimas. 

 Darbas grupėmis. Alaušo ežero 
pakrantėje surinktos gamtinės 
medžiagos naudojamos kuriant: 
paukščius iš meldų, rišant plaustus, 
pinant iš meldų ir ajero lapų.    
 

Sudeikių piolsiavietė, 
kempingas. 

 

 

Parengė      metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Asta Andrašiūtė 
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                                                                          UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

EDUKACINĖ PROGRAMA 

I. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS RENGĖJĄ 

 

Įstaigos pavadinimas Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
 

Programos rengėjas/ai Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 
Atsakingi už programą Metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta 

Andrašiūtė 
Programos laikas ir vieta   Šiltuoju metų laiku. Utenos r. Sudeikiai, Alaušo ežero pakrantė, mažoji sala. 
Programos dalyviai Pradinių klasių mokiniai ir  ikimokyklinio ugdymo mišri darželio grupė 

 

II. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas ARTIMIAUSIOJE APLINKOJE ESANTYS GAMTOS IR ISTORIJOS PAMINKLAI 
Programos paskirtis Supažindinti su Sudeikių miestelio, prie Alaušo ežero besiglaudžiančių kaimų, atskirų lankytinų 

vietų, objektų  istorija. Pristatymas iliustruojamas istorine medžiaga, nuotraukomis, senų žmonių 
pasakojimais, padavimais. 
Susipažinti su Sudeikių švč. Mergelės Marijos bažnyčios istorija,jos architektūra. 
Aplankyti Maneičių piliakalnį, susipažinti su piliakalnio kilmės legenda. Matyto Maneičių 
piliakalnio piešimas ir pylimas iš smėlio. 
Užlipti į Alkų kalną, apkabinti senuosius Alkų ąžuolus, pasiklausyti jų istorijų. 



Programos kryptis Pažintinė programa į kurią integruojamos tokios sritys kaip: aplinkos pažinimas, tyrinėjimas, 
mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, fizinis aktyvumas, meninė raiška, estetinis suvokimas,  
kūrybiškumas, santykiai su bendraamžiais, santykiai su vyresniais vaikais ir su suaugusiais. 

Programos tikslas Skatinti vaikus domėtis bei tyrinėti juos supančią aplinką, vykdant neformaliojo ugdymo 
pažintines- tiriamąsias, menines  edukacines programas netradicinėse ugdymosi erdvėse. 
 

Programos uždaviniai 1. Centro krašto istorijos kampelyje, klausant vadovo, mokytojo pasakojimų, vaikai susipažins su 
Sudeikių miestelio ir aplink jį  išsidėsčiusių lankytinų vietų ir objektų istorija, to krašto garsiais 
žmonėmis 
2. Aplankydami Sudeikių švč. Mergelės Marijos bažnyčią, vaikai susipažins su jos architektūra, ir 
istorija, išgirs pasakojimus apie 5  paminklus ir 9 kapus šventoriuje. 
3.  Maneičių piliakalnio apsuptyje domėsis ir pažins artimiausią gamtinę aplinką, kaip neišsenkantį 
džiaugsmo ir pažinimo šaltinį, sužinos apie piliakalnio kilmę, paskirtį. 
4.  Turimas žinias taikant praktikoje, mokysis nustatyti Alkų ąžuolų storį, aukštį., susipažins su 
Alkų kalnu. 
5. Klausydami grupės vadovo- mokytojo  ir kartu atlikdami užduotis gamtoje, vaikai mokysis 
tausoti gamtą, gerbti krašto istoriją,  taip pat pakartos saugaus elgesio gamtoje ir prie vandens 
telkinių taisykles. 
6. Žaisdami žaidimus bei atlikdami kūrybines užduotis, atkurs piešiniuose aplankytą  Maneičių 
piliakalnį ir jo maketą pils iš smėlio. 
7. Bendros pradinių klasių mokinių ir ikimokyklinio ugdymo grupės pažintinės- tiriamosios, 
meninės veiklos natūralioje aplinkoje skatins skirtingo amžiaus vaikų bendravimo ir 
bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos įgūdžius. 
 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

Turinys Trukmė  Metodai, priemonės  Vieta  Lėšos, ištekliai 
Krašto istorijos kampelio sukauptos 
istorinės medžiagos apie Sudeikius ir jo 
apylinkes pristatymas. 

  Pasinaudojant sukaupta istorine 
medžiaga, nuotraukomis, senų 
žmonių pasakojimais, padavimais  
Centro krašto istorijos kampelyje, 

Sudeikių Centro krašto 
istorijos kampelyje. 

 



pristatoma Sudeikių miestelio ir 
aplink jį išsidėsčiusių lankytinų vietų 
ir objektų istorija kilmė. Skiepijama 
meilė ir pagarba gimtajam kraštui. 
 
 

Sudeikių švč. Mergelės Marijos 
bažnyčios, šventoriaus lankymas. 

 Sudeikių švč. Mergelės Marijos 
bažnyčios, varpinės lankymas, 
susipažinimas su  jos architektūra ir 
istorija, penkių paminklų ir devynių 
kapų šventoriuje pristatymas. 
Supažindinimas su iškilių žmonių 
:poeto J. Šnapščio- Margalio ir 
filosofo J. Girniaus atminimu ir  
darbais Lietuvai. 
 

Sudeikių švč. Mergelės 
Marijos bažnyčia, varpinė. 

 

Maneičių piliakalnio sandara ir kilmė.  Apsilankymas ant Maneičių 
piliakalnio, susipažinimas su 
piliakalnio legenda, paaiškinant kam 
seniau buvo pilami piliakalniai, 
kopimas į piliakalnį skaičiuojant 
laiptelius. Perteikiamas gamtos 
unikalumas, grožis, svarba saugoti ir 
tausoti gamtą.  

Daugailių seniūnija, 
Maneičių piliakalnis. 

 

Alkų kalnų ir senovę menančių Alkų 
ąžuolų lankymas. 

 Apsilankymas ant Alkų kalno, 
susipažinimas su to kalno istorija, 
šalia augančių ąžuolų storio 
matavimas apjuosiant rankomis, 
bandymas įvardinti medžių amžių. 

Alkų kaimas.  

Maneičių piliakalnio kūrybiniai 
atspindžiai. 

 Maneičių piliakalnio piešimas 
naudojant gamtines medžiagas. 
Darbai pristatomi Sudeikių 
daugiafunkcio Centro erdvėse. Darbas 
grupėmis.                                                                                                                                                                                                     

  



Alaušo ežero pakrantėje netoli 
Maneičių piliakalnio pilamas iš 
smėlio piliakalnio maketas.  
 

 

Parengė      metodininkė- organizatorė Rasa Žitkuvienė 

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Asta Andrašiūtė, Laima Jurkevičienė 
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