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 Vilniaus lopšelyje – darželyje „Spygliukas“ yra organizuojamas papildomas ugdymas 

vaikams nuo 3 metų. Būrelių poreikis  yra labai įvairus, tačiau galimybės darželyje suteikti jiems 

patalpas yra ribotos, nes turime tik vieną salę. Taigi, siekiant teikti kokybiškas paslaugas svarbu yra 

išsiaiškinti būrelių poreikį. Tuo tikslu buvo atlikta tėvelių apklausa, kokius būrelius pageidautų 

lankyti jų vaikučiai 2019 -2020 m. m. Apklausoje dalyvavo 136 tėveliai iš 8 grupių: 

 „Bitučių“ grupės – 16 tėvelių; 

 „Boružėlių“ grupės – 18 tėvelių; 

 „Drugelių“ grupės – 17 tėvelių; 

 „Ežiukų“ grupės – 16 tėvelių; 

 „Geniukų“ grupės – 19 tėvelių; 

 „Kiškučių“ grupės – 16 tėvelių; 

 „Voveriukų“ grupės – 17 tėvelių; 

 „Zylučių“ grupės – 17 tėvelių. 

Visi apklausoje dalyvavę respondentai (100 %) mano,  kad papildomas ugdymas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams yra reikalingas. 

 

1 pav. Papildomo ugdymo poreikio ikimokyklinio amžiaus vaikams rezultatų 

pasiskirstymas. 

Buvo įdomu sužinoti, kuo vadovaudamiesi tėveliai parenka savo vaikams būrelius. 

Taigi, į klausimą „Kas svarbiausia parenkant būrelį vaikui?“ 86,89 % apklaustųjų atsakė, jog 

svarbiausia yra paties vaiko noras, 55,15 % - praktinė nauda (geresni ugdymosi rezultatai, 

pasiruošimas mokyklai); 66,91 % - visapusiškas vaikų švietimas, akiračio plėtimas, intelektualumo 
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ugdymas; 48,53 % - rūpinimasis vaikų sveikatinimu, sportiškumu; 27,21 % - kaina; 2,21 % - kitų 

tėvų rekomendacijos ir atsiliepimai; 0,74 % - būrelių tvarkaraštis; 0,71 % - mokytojų kompetencija. 

 

 

2 pav. Būrelių pasirinkimo kriterijai 

 Norėdami, tinkamai organizuoti papildomą ugdymą darželyje 2019-2020 m. m., būtina 

buvo išsiaiškinti būrelių įvairovės poreikį. Taigi, klausimo „Į kokį būrelį planuojate leisti savo vaiką 

mūsų darželyje nuo 2019 m. rugsėjo mėn.?“ atsakymai pasiskirstė taip: 

 60,29 % - šokių būrelis; 

 45,59 % - muzikos būrelis; 

 41,91 % - keramikos būrelis; 

 27,94 % - anglų kalbos būrelis; 

 26,47 % - dailės būrelis; 

 25 % - robotikos  būrelis; 

 22,79 % - krepšinio būrelis; 

 12 % - karate būrelis; 

 1,47 % - teatro būrelis; 

 1,47 % - gimnastikos būrelis; 

 0,74 % - futbolo būrelis. 



 

 

3 pav. Būrelių įvairovės poreikis. 

IŠVADOS 

 2019-2020 m. m. Vilniaus lopšelyje-darželyje planuojamos teikti šios papildomo 

ugdymo paslaugos: 

 Šokių būrelis; 

 Keramikos būrelis; 

 Anglų kalbos būrelis; 

 Dailės būrelis; 

 Krepšinio būrelis. 

 Robotikos. 
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