Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Aš skubu užaugt...” parengta, vadovaujantis leidinio
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Šiaulių lopšelis – darželis
„Kregždutė“

DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ
Šiaulių lopšelis-darželis,,Kregždutė“ įkurtas 1965 m.
Lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra biudžetinė, pelno nesiekinati, savivaldybės įstaiga.
Adresas: P Cvirkos 60, Šiauliai, LT- 77164:
Tel. (8 41) 523 829.
Elektroninsi paštas kregzdute@splius.lt
Interneto svetainės adresas: www.kregzdute.mir.lt
Mokyklos tipas: neformaliojo ugdymo mokykla – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

UGDYMO PROGRAMOS IR STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ,
ATSKLEIDŽIANČIŲ ŠIUOLAIKINĮ POŽIŪRĮ Į VAIKĄ IR JO
UGDYMĄSI, SĄSAJOS
Šiuolaikinį ugdymą reglamentuoja strateginiai tarptautiniai, Lietuvos ir regioniniai
dokumentai. Rengiant ikimokyklinio ugdymo programą iš šių dokumentų yra atrinktos svarbiausios
idėjos ir nuostatos, aktualios vaikui ir šeimai. Ikimokyklinio ugdymo programoje integruoti socialiniai
ir edukaciniai teiginiai iš šių strateginių dokumentų:
 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos
Respublikos įstatymu Nr. I-983).
 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (1991-06-25, Nr. 1489: 2013-11-01 ir
2015-04-27 suvestinė redakcija).
 Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas
2003 gegužės 20 d.Nr. IX-1569).
 Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m. (Lietuvos Respublikos seimo nutarimas
2013-12-23 Nr. XII-745).
 Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas (Lietuvos respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005-04-18 įsakymas Nr. ISAK-627).
 Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005-07-22 įsakymas Nr. ISAK-1517).
 Šiaulių miesto strateginis plėtros planas 2015-2024 m. (savivaldybės tarybos sprendimas
2016-08-25 Nr. T-325).
 Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 2015 m. (Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras).
 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. 2014 m. (Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos leidinys).
 Vaiko asmenybės ūgties koncepcija. (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016-11-25 įsak. Nr.A-1601).
 Lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ strateginis veiklos planas 2018-2020 m.
 Lietuvos higienos norma HN-2016.

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI
Lopšelis-darželis teikia ankstyvojo (1,5 – 3 m.), ikimokyklinio (3-6 m.) ir
priešmokyklinio (6-7 m.) ugdymo paslaugas.
Darželyje veikia 7 grupės:
• Ankstyvojo amžiaus,
• Ikimokyklinio amžiaus,
• Priešmokyklinio amžiaus.
Grupės formuojamos nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. į laisvas vietas
vaikai priimami visus metus (Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo
įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, aprašas, patvirtintas
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-50).
Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis humanistinės, progresyvinės,
egzistencialistinės ugdymo krypčių idėjomis (leidinys ,,Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio
ugdymo programai rengti“, 2005 m.):
 Vaiko saviraiškos galimybių svarba;
 Bendravimo ir partnerystės ugdymas;
 Ryšio tarp vaiko namų ir ugdymo įstaigos stprinimas;
 Akcentuojamos ne žinios ir žinojimas, o vaiko gebėjimas spręsti problemas;
 Vertinami aktyvūs ugdymo būdai, keičiant edukacines aplinkas;
 Vadovaujamasi nuostata: pedagogas ne visažinis specialistas, o ugdymo proceso
organizatorius;
 Laikomasi konfidencialumo vaiko ir jo šeimos atžvilgiu.
Programoje vadovaujamasi psichologijos mokslo klasikų nuostatomis ir teiginiais:
psichologine vaiko raidos teorija (E.Eriksonas, A. Adleris, Z. Froidas), kognityvine vaiko raidos teorija
(Ž. Piaže, Dž. Bruneris), vaiko savigarbos puoselėjimą, jo unikalumą vertinančių psichologų A. Maslou,
K. Rodžerso idėjomis.
Darželis kuria lygias galimybes visų socialinių grupių šeimų vaikams jų sėkmingam
startui. Vaikas orientuojamas tapti tikra asmenybe. Šiuolaikinis ikimokyklinukas skiriasi nuo to, kuris
buvo prieš 10 metų ar dar anksčiau. Vaiko patirtis, aplinka, šeimos lūkesčiai formuojasi naujomis
,,interneto amžiaus“ skaitmeninių technologijų sąlygomis. Atnaujinant ikimokyklinio ugdymo programą
,,Aš skubu užaugt...“, buvo atsižvelgta į vaikų poreikį savarankiškai naudotis informacija, veikti, pažinti,
tyrinėti, spręsti problemas. Vaikai nori greičiau keisti veiklas, patys susikurti aplinką, pajausti savo
veiklos sėkmę. Vaikų smegenų struktūra pakitusi taip, kad informaciją jie priima greičiau ir lengviau.
Lopšelio-darželio paskirtis – padėti šeimai ugdyti vaiką, todėl rengiant programą yra
išsiaiškinami darželį lankančių vaikų šeimų poreikiai, lūkesčiai, vaikų kultūrinė, emocinė,
socialinė aplinka. Pedagogai, stebėdami vaikus, jų veiklą, bendraudami su tėvais, įvertina
bendruomenės vertybes, požiūrį į vaiko gebėjimų ugdymą, vaiko individualumo skatinimą.
Programa orientuota į vaiką, jo poreikius, gebėjimus, vaikystės vertybių gerbimą.
Kiekvienas vaikas – nepakartojama asmenybė, šeimos, visuomenės dalis, turinti pasirinkimo teisę,
savo nuomonę.

PEDAGOGŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS
Lopšelyje-darželyje dirba 16 pedagogų: 10 - ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 - meninio ugdymo mokytojas (muzikinio ugdymo), 1 logopedas, 1 - socialinis pedagogas, 1 – neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūros specialistas).
15 pedagogų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 1 pedagogas - aukštesnįjį pedagoginį
išsilavinimą, 5 pedagogai yra baigę magistrantūros studijas. Iš 16 lopšelyje-darželyje dirbančių
pedagogų 10 yra įgiję kvalifikacines kategorijas: 5 pedagogai įgiję ikimokyklinio ugdymo auklėtojo
metodininko kategoriją, 4 - vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kategoriją, logopedė įgijusi
vyresniojo logopedo kvalifikacinę kategoriją. 6 - pedagogai turi mokytojo kvalifikaciją.
Pedagogai nuolat tobulina savo profesinį pasirengimą dalyvaudani įvairiuose
mokymuose, seminaruose, paskaitose, stebėdami kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų praktinę
veiklą.
Pedagogai kuria grupėje situacijas patirtiniam vaikų ugdymui, koordinuoja ugdymo
procesą, sudaro sąlygas vaikams veikti, kurti, išbandyti, įgyti įvairios patirties. Vyksta vaiko ir
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, vaiko ir kito vaiko, vaiko ir aplinkos sąveika. Pedagogas padeda,
pasiūlo, pamoko vaiką, stengdamasis neprimesti savo nuomonės, nesutrukdyti vaikų savarankiškumui.
Auklėtoja skatina vaikų bendrą veiklą, padeda tartis, diskutuoti, pasiūlo įvairesnių veiklos būdų,
projektų.
Pedagogai turi gerai pažinti grupės vaikus:








Žinoti vaikų stipriąsias ir silpnąsiais sritis.
Išsiaiškinti vaikų poreikius, pomėgius.
Žinoti kiek yra vaikų, turinčių specialiųjų poreikių.
Pastebėti gabius, motyvuotus vaikus, globoti jautresnius.
Atkreipti dėmesį kiek grupėje yra mergaičių, kiek berniukų.
Ar yra vaikų iš socialinės rizikos šeimų, turinčių dvikalbystės problemų.
Domėtis kokia vaikų sveikatos būklė.
Lopšelyje-darželyje vykstantis gyvenimas, artimiausia aplinka, supanti
bendruomenė sudaro visuminę ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi sampratą.

vaiką

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ VEIKLOS KRYPTYS




Sukurti saugią, funkcionalią,skatinančią vaiką veikti, ugdomąją aplinką.



Pažinti kiekvieno vaiko raidos ypatumus, ugdymosi poreikius, sudaryti sąlygas vaikui
pačiam pasirinkti veiklą.



Individualiai diferencijuoti užduotis, vertinti vaiko pasiekimus, teikti pagalbą
silpnesniems ir gabiems vaikams.



Laisvai pasirinkti ugdymo turinio įgyvendinimo formas ir būdus, prisiimti asmeninę
atsakomybę už vaikų ugdymą, priežiūrą ir saugumą.




Konkretizuoti ir pritaikyti ugdymo programą pagal grupės vaikų poreikius ir patirtį.



Gerbti vaiko asmenybę, atstovauti vaiko teisėms ir jas ginti.

Stebėti vaiką,jo veiklą, bendravimą su kitais vaikais, kaupti informaciją apie vaiko
gebėjimus, pasiekimus, pomėgius ir poreikius.

Numatyti kokius gebėjimus, nuostatas, pasiekimus, kokią patirtį turėtų įgyti vaikai, kaip
to bus siekiama.




Globoti, palaikyti vaiką, būti partneriu, draugu, patarėju.



Laikytis konfidencialumo apie vaiko šeimą, sveikatą, ugdymosi pasiekimus.

Pozityviai bendradarbiauti su vaiko tėvais ir šeimos nariais (globėjais), supažindinti
juos su vaiko pasiekimų rezultatais.

ĮSTAIGOS SAVITUMAS
Lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ yra Šiaulių miesto centrinėje dalyje. Šalia darželio įsikūrę
nemažai kultūrinių, švietimo įstaigų: berniukų dainavimo mokykla ,,Dagilėlis“, Šiaulių universitetas,
koncertinė įstaiga ,,Saulė“, Didždvario, Janonio gimnazijos, Jovaro, Santarvės progimnazijos, Centro
pradinė mokykla. Netoli yra ,,Rūtos“ saldainių fabrikas, autobusų stotis, dailės mokykla, parodų rūmai,
miesto parkas, dramos teatras.
Lopšelis-darželis pradėjo veikti 1965 m. Iki 1992 metų tai buvo dviračių-variklių gamyklos
,,Vairas“ žinybinis lopšelis-darželis. Nuo 1992 m. ,,Kregždutė“ yra miesto savivaldybės administracijos
biudžetinė švietimo įstaiga. Nuo pat lopšelio-darželio veiklos pradžios Šiaulių universiteto edukologijos
fakulteto studentai darželio grupėse atlieka pedagoginę praktiką, edukacinius tyrimus, bakalauro,
magistro darbus, bendrauja su darželio pedagogais. Universiteto dėstytojai teikia patarimus pedagogams
aktualiais šeimų konsultavimo klausimais.
1996-2006 metais lopšelis-darželis dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ugdymo
projekte ,,Gera pradžia“. Pedagogai ,,Geros pradžios“ metodikos elementus integruoja į ugdymo
procesą. Šios metodikos svarbiausi bruožai yra:
 Į vaiką orientuota aplinka;
 Ugdymo individualizavimas ( priedas Nr.1);
 Šeimų dalyvavimas vaikų ugdymo procese.
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.
Socialinis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems elgesio sutrikimų.
Neformaliojo ugdymo mokytoja organizuoja vaikų kūno kultūros valandėles, sportinius
ir sveikatinimo renginius, varžybas bei korekcines pratybas vaikams, turintiems plokščiapėdystės
požymių ir kūno laikysenos problemų. Meninio ugdymo mokytoja ugdo vaikų vokalinius gebėjimus,
muzikinę klausą, ritmo pajautimą, moko šokio žingsnių, liaudies ratelių ir dainų, supažindina su lietuvių
liaudies kalendorinių švenčių papročiais ir muzikos instrumentais.
Lopšelyje-darželyje vaikų individualių poreikių, pomėgių tenkinimui veikia papildomo
ugdymo grupės, kurioms vadovauja savo srityje praktinę patirtį turintys specialistai. Vaikai gali rinktis
lankyti užsiėmimus šiose papildomo ugdymo grupėse: šachmatų, šokių, krepšinio pradmenų, anglų
kalbos, dailės, muzikos ir rytų kovos menų. Šių grupių veikla papildo įvairias vaikų pasiekimų
kompetencijas.
Darželyje yra plėtojamos etnokultūrinės vertybės: vyksta susitikimai, popietės su miesto
liaudies meno kolektyvais ( ,,Kalatiniu“, ,,Abrūsėliu“, Juventos mokyklos pradinių klasių šokėjais, I-os
muzikos mokyklos vokaliniu ansambliu). Švenčiamos tradicinėmis tapusios pavasario darbų pradžios
(svogūnų sodinimo), rudens bulviakasio pabaigtuvių, advento vakarų, užgavėnių, žibintų šventės.
Kasmet rengiamos bendruomenės darbų iš rudens gėrybių parodos. Mėgstamos išvykos į gamtą, parodų
lankymas, sveikatinimo pramogos ir susitikimai su sveikatos specialistais.
Nuo 2006 m.lopšelis-darželis įgyvendina tarptautinę socialinių įgūdžių formavimo
programą ,,Zipio draugai“.
Nuo 2017 m. į ugdymo turinį integruojamas modelis „Mažųjų kūrybinė inžinerija“,
kurio tikslas- sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumo ugdymui pasitelkiant netradicinias priemones. Vaikų
kūrybiškumas plėtojamas įrengtose kūrybinėse dirbtuvėlėse. Atnaujinant ikimokyklinio ugdymo
programą, į visų sričių ugdymo turinį integruojamas kūrybinės inžinerijos ugdymas.

Veikia „Tėvų mokyklėlė“, kurioje tėvai įvairiomis formomis (dalyvaudami seminaruose,
organizuojamuose stovyklėlėse, vakaro pokalbiuose, bendraudami su specialistais facebook paskyroje
„Klauskite drąsiai“, patys pasidalindami pozytiviais pavyzdžiais ir t.t.) gauna reikiamos informacijos
apie vaikų ugdymą, auklėjimą.

VIZIJA:
Moderni, tolerantiška, siekianti užtikrinti visapusiškas sąlygas sėkmingam vaikų
ugdymui(si), ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

MISIJA:
• Ugdyti vaikų

patirtinę veiklą, plėtoti kūrybinės inžinerijos, gamtotyros pradmenis,
gerbti tautines vertybes;
• Sudaryti sąlygas sėkmingam vaiko asmenybės ūgties procesui, sveikatos stiprinimui.

• Telkti bendruomenę švietimo paslaugų kokybės tobulinimui.
VERTYBĖS:
Dialogo kultūra, atsakomybė už veiklos rezultatus, pagarba asmens individualumui.
Demokratiškas problemų sprendimas ir pozytivus bendradarbiavimas.

TĖVŲ IR VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI
Tėvai yra pirmieji ir svarbiausi vaiko ugdytojai. Nuo šeimos priklauso fizinė vaiko gerovė,
emocinė būsena. Ikimokyklinė įstaiga padeda šeimai globoti, auginti, prižiūrėti, ugdyti vaiką.
Programoje vadovaujamasi nuostata, kad šeimos dalyvavimas ugdymo procese yra svarbiausia sąlyga
siekiant sėkmingos vaiko asmenybės sklaidos. Tėvus reikia informuoti apie darželio veiklą, vaiko dienos
ritmą, maitinimo tvarką, galimybes tėvams įsijungti į ugdymo procesą. Visų socialinių grupių šeimos
turi vienodas sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime. Lopšelis-darželis yra parengęs ,,Tėvų
informavimo sistemą“ ( priedas Nr. 3) ir ja vadovaujasi.
Bendradarbiavimo su šeima būdai


Tėvų dalyvavimas kuriant grupės ugdomąją aplinką, rengiant išvykas, pramogas,
parodas, varžybas.
 Šeimos įtraukimas į ugdymo procesą: teikia pagalbą plėtojant savaitės temą, įgyvendinant
ugdymo planus, pagalba pedagogui vykstant vaikų veiklai grupės ugdymo centruose.
 Tėvų supažindinimas su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo formomis, vaiko poreikių
tenkinimo svarba, pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
 Tėvų informavimas ir bendradarbiavimas vertinant vaikų ugdymosi pasiekimus.
 Švietėjiškos pagalbos teikimas šeimai (susirinkimai, pokalbiai, paskaitos, žinutės,
lopšelio-darželio internetinė svetainė, el. paštas, Facebook puslapyje „Klauskite drąsiai“).
 Tėvų dalyvavimas edukaciniuose tyrimuose, apklausose, sutarčių sudarymas su tėvais.
 Projekto „Mokyklėlė tėvams“ įgyvendinimas
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vykstantys renginiai, susitikimai plėtoja
vaikų emocinę, kultūrinę patirtį ir ugdo žmogiškąsias vertybes. Vaikų socializacijos ir elgesio problemos
susidaro dėl nesugebėjimo adaptuotis aplinkoje, nežinojimo kaip bendrauti su nepažįstamais žmonėmis

ar bendraamžiais. Pedagogai sudaro sąlygas vaikams susitikti su kitų švietimo ir kultūros įstaigų
bendruomenių atstovai. Vyresnieji vaikai išvyksta į miesto parodas, nuziejus, mokyklas, dalyvauja
renginiuose kartu su kitų darželių, mokyklų vaikais. Vykdomi bendri gamtosauginiai, sveikatinimo,
kultūriniai projektai. Šiaulių universiteto edukologijos fakulteto studentai gyvai, betarpiškai, natūraliai
bendrauja su ikimokyklinukais. Išvykų, susitikimų, varžybų metu vaikai išmoksta elgtis gatvėje,
koncerte, teatre, muziejuje, įtvirtina elgesio taisykles.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais teikia vaikui sociokultūrinę patirtį:
 Vaikas išmoksta laisvai jaustis naujoje aplinkoje.
 Formuojamas gebėjimas bendrauti su nepažįstamais bendraamžiais ir suaugusiais.
 Leidžia vaikui pasijusti bendruomenės nariu.
 Moko priimti aplinkos pokyčius, jų nesibaiminti.
 Sudaro galimybes išmokti kontroliuoti savo elgesį.
 Skatina norą bendrauti, išklausyti, komunikuoti.
 Suteikia naujų patirčių dalyvaujant renginiuose, varžybose, konkursuose.
 Padeda vaikui suvokti demokratinio bendravimo esmę.
 Sudaro prielaidas tolesnei integracijai į visuomenę .
Pateikiama lopšelio-darželio ,,Kregždutė “ryšiai su socialiniais partneriais“ lentelė (priedas Nr.2).

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

Šiaulių lopšelis – darželis
„Kregždutė“

Humaniškumo – gerbiama vaiko asmenybė, prigimtinės vertybės,vaiko patirtis.
Sudaroma saugi fizinė, socialinė ir psichologinė aplinka.
Demokratiškumo - skatinami pozityvūs vaiko, pedagogo, šeimos santykiai, kiekvieno
bendruomenės nario atsakomybė. Sudaroma galimybė vaikui rinktis veiklą, draugus, turėti savo
nuomonę. Laikytis susitarimų, taisyklių, savo veiksmus derinti prie kitų, netrukdyti kito veiklai. Kuriami
pagarbūs, tolerantiški santykiai tarp bendruomenės narių.
Lygių galimybių ir prieinamumo - programa orientuota visų socialinių , etninių grupių
vaikams. Ugdymo turinys atitinka ikimokyklinio amžiaus vaiko raidą, yra nuoseklus ir visuminis.
Teikiama švietimo pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, turinys pritaikomas
silpnesnių gebėjimų ir gabiems ugdytiniams.

Individualumo –

pripažįstamas kiekvieno vaiko individualumas, pagarba vaikų
skirtybėms, sudaroma galimybė vaikams tenkinti poreikius, pomėgius, individualius gebėjimus.
Atsižvelgiama į kiekvieno turimą patirtį, sveikatos būklę, ugdymosi tempą.

Tautiškumo – į ugdymo turinį integruojami etnokultūrinių tradicijų, papročių, tautinio
tapatumo pagrindai. Padedama vaikui praktiškai perimti tautos kultūros paveldą, elgesio normas.
Bendradarbiavimo – bendradarbiaujant su lopšelio-darželio bendruomenės nariais,
šeimomis, kitomis švietimo ir ugdymo institucijomis, siekiama pajusti veikimo kartu veiksmingumą,
kad santykių pagrindu taptų dalijimasis savo žiniomis. Sąveikavimas veiksmingas, kai suprantame kitą
žmogų, jš priimame, išklausome, pripažįstame jo vertę.
Programoje vadovaujamasi bendraisiais pedagogikos principais,kurie nusako požiūrį į vaiką.

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

Šiaulių lopšelis – darželis
„Kregždutė“

Ikimokyklinis ugdymas – vaiko gyvenimo namuose tąsa. Ugdymo institucijoje (lopšelyjedarželyje) ugdymas neskaidomas į atskiras sritis. Ugdymo visumą sudaro visų kompetencijų tarpusavio
integracija. Programa laiduoja darną tarp vaiko fizinių, dvasinių, dorinių galių ugdymo bei visų veiklos
sričių kryptingo plėtojimo. Ikimokyklinio amžiaus vaikas įgyja gebėjimų, mokėjimų ir įgūdžių tolesniam
ugdymuisi priešmokyklinėje grupėje.

TIKSLAS – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus
bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, kūrybiškumo, aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis
pradmenis. Atsižvelgti į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, vadovaujantis raidos
dėsningumais.
UŽDAVINIAI








Orientuoti grupės aplinką į vaiko veiklą, kur vaikas būtų aktyvus veikėjas, iniciatorius,
kūrėjas, tyrėjas , išradėjas.
Plėtoti vaiko fizines, psichines, socialines galias, ugdyti gebėjimus, tenkinti individualius
poreikius.
Skatinti vaiko pozityvų bendradarbiavimą su bendraamžiais ir pedagogais, tėvais, aktyviai
dalyvauti grupės, lopšelio darželio bendruomenės veikloje.
Ugdyti vaiko motyvaciją dalyvauti ugdomajane procese, kaupti patirtį, spręsti kasdienines
problemas.
Sudaryti sąlygas vaikui įgyti gebėjimų, įgūdžių, nuostatų pagal savo individualų tempą,
gebėjimą mokytis, biologinę brandą.
Formuoti sveikos gyvensenos, gamtosaugines nuostatas, etnokultūrinio identiteto,
kūrybinės inžinerijos pradmenis.
Teikti kokybiškas ugdymo, globos, priežiūros paslaugas vaikams, švietėjišką pagalbą
šeimoms.

SĄLYGOS UGDYMO UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI
1. Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas:
-gera vaiko savijauta, sveika, saugi, šiuolaikiška aplinka
-ugdymosi tikslų siekimas, kūrybiškas ugdymo turinio įgyvendinimas
-pozityvūs santykiai tarp vaikų, vaikų ir pedagogų, vaikų,tėvų ir pedagogų
-geri vaiko pasiekimai ir ugdymosi pažanga.
2. Specialus pedagoginis ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir specialistų profesinis
pasirengimas, aukšta pedagogų kvalifikacija.
3. Sudaryta palanki socialinė-emocinė aplinka (galimybė būti išklausytam, reikšti
savo
nuomonę, spręsti problemas, laisvai rinktis veiklą, draugus).
4. Savalaikė kokybiška pagalba specialiųjų poreikių vaikams ir vaikams iš socialinės
rizikos šeimų.
5. Lopšelio-darželio bendruomenės sutelktumas, atvirumas, bendrų tikslų siekimas,
tarpinstituciniai ryšiai.

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

Šiaulių lopšelis – darželis
„Kregždutė“

Visuminę ikimokyklinio ugdymo sampratą sudaro: vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, patirties,
ugdomosios aplinkos, ugdymo metodų ir būdų visuma.
Ugdymo(si) turinys – tai, ką, kaip, ir kokioje aplinkoje vaikas veikia, ugdosi, kaip vertinami
vaiko pasiekimai ir ugdymo(si) rezultatai. Ugdymosi turinys skleidžiamas numatant ugdymosi
siekinius ir ugdymo gaires, kuriose aprašomi esminiai vaiko pasiekimai, t.y. kokias vertybines nuostatas,
gebėjimus, žinias ir patirtį įgis ir kaip juos ugdysis.
Visas kasdieninis vaikų gyvenimas darželyje pripažįstamas kaip ugdymo turinio dalis. Vaikas
ugdosi visą buvimo darželyje laiką: kai žaidžia, atlieka buities, savęs apsitarnavimo darbus, veikia
individualiai ar kartu su visais, dalyvauja išvykose, varžybose, lankosi spektakliuose ar švenčia draugų
ir savo gimtadienius.
Ugdymo(si) turinys – vaikų nuo 1,5 iki 6 m. amžiaus ugdymo turinys skleidžiamas aprašant
esminius vaiko pasiekimus sąlyginai šešiose numatytose ugdymo srityse. Šios sritys apima ir
aštuoniolika pagrindinių ugdymo sričių, rekomenduojamų Ikimokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų
apraše. Integruotas kūrybinės inžinerijos vaiko ugdymas. Vienos ugdymo srities turinys dėstomas
lygiagrečiai vaikams nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus ir vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Numatomi
esminiai vaikų pasiekimai bei pateikiamos numatomos ugdymosi gairės. Ugdymosi gairėse pateikiamos
tik tam tikros galimos vaikų ugdymosi situacijos (veiklos, veiksenos, pedagogo veikla). Pedagogas
pasinaudodamas ugdymo gairėmis pats kuria ir įgyvendina ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno
vaiko ar vaikų ugdymosi poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

Sėkmingai
besiugdantis
VAIKAS.

KASDIENINIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
Tikslai
Siekti, kad vaikas įvaldytų kasdienio gyvenimo įpročius,
pratintųsi laikytis asmens higienos ir aplinko švaros.
Padėti vaikui pažinti sveikos gyvensenos pradmenis.

Ugdymo strategijos
Žaidžiant didaktinius, siužetinius žaidimus ugdyti vaikų
kasdieninius įgūdžius.
Skatinti vaikus atlikti savarankiškai užduotis.
Bendradarbiaujant su šeima įtvirtinti, ugdyti asmens higienos
įgūdžius.
Probleminių pokalbių, filmukų pagalba ugdyti vaiko sveikos
gyvensenos įgūdžius.

Turinio apimtys
Tvarkingas elgesys valgymo metu, savarankiškas atlikimas
savitvarkos veiksmų: apsirengimas ir nusirengimas,
naudojimasis tualetu, prausimasis, šukavimas. Sveikatos
saugojimas, saugus elgesys aplinkoje.

KASDIENINIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Savarankiškai valgo,
geria, pradeda naudotis
stalo įrankiais, pasako
ko nori, ko nenori.
Pats eina į tualetą.
Suaugusiojo
padedamas susitvarko
po tualeto, prausiasi,
nusišluosto veidą,
rankas.
Suaugusiojo
padedamas pradeda
tvarkyti žaislus.

Žino asmens higienos
taisykles ir jų laikosi.
Savarankiškai tvarkosi
darbo ir žaidimo vietas.
Žino ir laikosi gražaus
elgesio taisykles.

 Sudaryti sąlygas
vaikui
savarankiškai
valgyti, naudojant
įrankius, gerti iš
puodelio.
 Ugdyti ramaus
sėdėjimo įgūdžius
prie stalo valgio
metu.
 Suaugusio
pavyzdžiu mokyti
plauti vaisius ir
daržoves prieš
valgant.
 Suaugusio
padedant, mokyti
naudotis tualetu,
susitvarkyti po jo.
 Skatinti
savarankiškai
nusirengti ir
apsirengti. Autis
batukus.
 Pratinti
savarankiškai
praustis,
nusišluostyti
veidą, rankas.
 Ugdyti higienos
įgūdžių
suvokimą.
(plautis rankas
prieš valgį, ar
pasinaudojus
tualetu, kosint
užsidengti burną
naudotis
vienkartinėmis
nosinaitėmis ir
t.t.)
 Pratinti vaikus
prie kasdieninių,
besikartojančių
veiksmų, kurie
leistų suprasti
dienos ritmą.

Pažįsta savo kūno
dalis, domisi sveikata.
Supranta sveikos
gyvensenos ir mitybos
principus. Domisi
sveika , ekologiška
aplinka.

 Padėti mokytis
taisyklingai naudotis
stalo įrankiais.
 Padėti kartu su
suaugusiu serviruoti,
ir po valgio sutvarkyti
stalą.
 Ugdyti stalo etiketo
principus.
 Supažindinti su
maisto piramide,
ugdyti supratimą apie
sveikus ir žalingus
maisto produktus.
 Lavinti supratimą
apie pasirenkamus
drabužius ir avalynę
pagal oro sąlygas.
 Turtinti žinias apie
tam tikrų oro sąlygų
pavojų žmogui.
 Supažindinti su
tinkamu elgesiu
gamtoje, kad
nepadaryti žalos.
 Sudominti vaiką su jį
supančia aplinka,
supažindinti su kuo
daugiau augalų,
aiškinti jų naudą ir
žalą.
 Ugdyti norą ir
supratimą apie
antrinių žaliavų
rūšiavimą.
 Skatinti
savarankiškai
tvarkytis žaislus,
veiklos vietą.
 Įtvirtinti savarankiško
apsirengimo ir
nusirengimo, bei
apsiavimo ir
nusiavimo įgūdžius.
 Įtvirtinti higienos
įgūdžius, mokyti
savarankiškai

 Lavinti orientaciją
aplinkoje ieškant
žaidimų, darbo
įrankių.
 Ugdyti norą
pačiam pasiruošti
ir susitvarkyti
darbo vietą, bei
įrankius.
 Pasakoti kaip
elgtis saugiai
aplinkoje,
pavojingais
daiktais
(degtukais,
vaistais ir pan.)
 Savo ar kitų
pavyzdžiu,
kalbant,
demonstruojant,
ugdyti vaiko
suvokimą saugoti
ir rūpintis savimi,
mokėti pailsėti,
nusiraminti.

prižiūrėti savo kūną,
drabužius.
 Ugdyti suvokimą
savo daiktų
saugojimui ir
priežiūrai.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Bando laikytis, higienos  Mokyti
nusiplauti
reikalavimų, domisi
rankas
atlikus
asmens higiena, bei
darbus.
saugios aplinkos
 Skatinti
vaikus
kūrimu.
susitvarkyti
savo
darbo vietą.
 Mokyti
netrukdyti
draugui. Sudominti
filmų žiūrėjimu apie
švarą.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Savarankiškai geba
pasirūpinti savo darbo
vieta.
Žino, kodėl svarbu
laikytis higienos.

 Skatinti
savarankiškai
pasiruošti savo darbo
vietą, bei ją
susitvarkyti.
 Mokyti išklausyti ir
netrukdyti kitų.

FIZINIS AKTYVUMAS
Tikslai
Skatinti, kad vaikai dalyvautų fizinio aktyvumo veiklose,
stiprintų
stambiuosius ir smulkiuosius raumenis, kūno
pusiausvyrą.
Padėti pažinti savo kūno galias ir mokyti saugiai judėti.
Ugdyti sveikos gyvensenos pradmenis.

Ugdymo strategijos
Aktyvios fizinės veiklos, judrių žaidimų, atitinkančių vaikų
fizines galias, organizavimas.
Asmeninis padagogo pavyzdys, padedantis suprasti judėjimo
naudą.
Vaikų ugdymo nuoseklumas.

Turinio apimtys
Judėjimas: ėjimas, bėgimas, šliaužimas, ropojimas, laipiojimas,
šokinėjimas, pusiausvyros pratimai.
Judrūs žaidimai su taisyklėmis.
Veikla, skatinanti smulkiosios motorikos įgūdžius, akių- rankos
koordinaciją.

FIZINIS AKTYVUMAS
1,5 - 3 metai
Ugdymo psiekimai
Ugdymo gairės
Savarankiškai stovi,
atsitupia,
eina
pirmyn
į
šoną;
tempia daiktą paskui
save, stumia pirmyn;
pro kliūtis pralenda
keturpėsčia,
padedamas
lipa
laiptais,
išlaiko
pusiausvyrą, spiria
kamuolį.
Pasuka riešą, ploja
rankomis,
meta,
ridena,
gaudo
kamuolį.
3-4sek. pastovi ant
vienos kojos, apeina
arba
peržengia
kliūtis, eina plačia
linija,
bėga
keisdamas
kryptį,
abiem
kojomis
atsispirdamas
pašoka nuo žemės.
Tiksliau konstruoja,
veria ant virvutės
sagas, mėto, gaudo,
spiria
kamuolį,
įkerpa
popieriaus
kraštą.

 Įtvirtinti vaiko judesius
žaidžiant, nešiojant
žaislus tarp dviejų virvių.
 Siūlyti vaikytis ir ridenti
kamuolį, žaisti su
stumdomais, traukiamais
žaislais.
 Skatinti statyti bokštus,
atsukti ir užsukti
dangtelius, glamžyti
popieriaus lapą, žaisti su
kruopomis, siūlyti lipdyti
iš minkšto plastilino.
 Eiti plačia linija,
peržengti kliūtis. Laipioti
kopėtėlėmis, imituoti
šuoliuojančius gyvūnus.
 Ridenti, mėtyti, spardyti,
gaudyti kamuolius.
 Siūlyti verti makaronus,
sagas, karoliukus.
 Paraginti žaisti žaidimus,
kur atliekami sukamieji
plaštakos judesiai.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Pasistiebia, stovi
ant kulnų, eina ant
pirštų galų.
Geba eiti siaura 5cm
pločio linija,
gimnastikos suoleliu.
Lipa laiptais
aukštyn- žemyn
nesilaikydamas
turėklų, šokinėja
abiem ir ant vienos
kojos, mina ir
vairuoja triratuką.
Pieštuką laiko tarp
nykščio ir kitų pirštų,
kočioja plastiliną
tarp delnų,
ištiestomis rankomis
pagauna didelį
kamuolį.
Eina pakaitiniu ir
pristatomu žingsniu,
aukštai keldamas
kelius, bėgioja
vingiais.
Šokinėja abiem
kojomis vietoje ir
judėdamas į priekį.
Peršoka per virvutę,
spiria kamuolį į
taikinį iš įvairių
padėčių.
Pieštuką ir žirkles
laiko beveik
taisyklingai, atsega
ir užsega sagas,
atmuša ranka nuo
žemės atšokusį
kamuolį.

 Skatinti vaikščioti ant
pirštų, kulnų, eiti
tiesia linija.
 Sudaryti sąlygas
važinėti paspirtukais,
dviratukais.
 Surinkti pagaliukus
po vieną, sukaišioti į
skylutes.
 Kirpti nesudėtingas
formas, klijuoti ant
popieriaus.
 Žaisti pirštukų
žaidimus, pasiūlyti
pupų, žirnių, kruopų,
akmenukų, kaštonųtarp jų ieškoti
pasislėpusio kokio
mažo žaisliuko.
 Naudoti pincetą,
žnyples, pagaliukus ir
jais pernešti įvairaus
dydžio karoliukus iš
vieno indo į kitą.
 Organizuoti bėgimo,
ėjimo estafetes,
panaudojant įvairias
priemones: lazdas,
kamuolius, lankus,
kaspinus.
 Siūlyti šokinėti per
šokdynę.
 Pieštuku apvesti
įvairius daiktus, žaisti
su pipete, sagomis
karoliukais, skalbinių
segtukais.
 Organizuoti estafetes,
kur vaikai galėtų
žaisti poromis, ratu.
 Žaisti “Klases“,
šokinėti per gumytę.

Eina ratu, poromis, 
gyvatėle, atbulomis,
šonu.

Bėga aukštai
keldamas kelius,
suoleliu, įkalnėn,
nuokalnėn, šoka į
tolį, aukštį.
Važiuoja dviračiu.
Tiksliau valdo
pieštuką, žirkles, su
kamuoliu atlieka
sportinių žaidimų
elementus, žaidžia
komandomis, derina
tarpusavyje
veiksmus.

Pasiūlyti įverti siūlą į
adatą, siuvinėti, nerti
vąšeliu, daryti kutus.
Parūpinti priemonių
sportiniams
žaidimams žaisti:
krepšinio, futbolo
kamuolių,
badmintono rakečių,
kėglių, salės riedulio
vartų.
 Organizuoti sportinius
žaidimus, kad vaikai
galėtų tarpusavyje
varžytis.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi gairės

Ugdymosi
pasiekimai
Tikslėja rankos ir
akies judesiai,
stiprėja smulkieji
raumenys: ridena,
meta, dėlioja, jungia
detales, piešia
atsitiktines linijas,
taškuoja, konstruoja
iš didesnių detalių.

 Siūlyti
žaidimus
su
žaislais
ir
daiktais,
kuriuos vaikai gali stumti,
traukti, nešiotis iš vienos
vietos į kitą.
 Siūlyti
žaidimus
veiksmams su daiktais
atlikti:
sudėti/išimti
daiktus iš dėžės, žaisti su
kaladėlėmis,
statyti,
konstruoti,
dėlioti
dėliones ir kt.
 Kalti
pagaliukus
į
skylutes,
konstruoti
statinius iš 10-12 detalių.
 Žaisti
su
kinetiniu
smėliu.
 Sudėlioti mozaikas iš
akmenukų, kaštonų, gilių.

3 – 6 metai
Ugdymosi
Ugdymosi gairės
pasiekimai
Išlavėję rankos ir
 Pateikti vaikams
akies judesiai, vikrūs
idėjų, minčių, kaip
rankos pirštai.
galima panaudoti
Užsisega sagas, veria
paprastą popieriaus
mažus daiktus,
lapą: ant jo galima
tvirčiau laiko
piešti, jį galima
pieštuką, kerpa
lankstyti, susukti,
žirklėmis įvairiomis
glamžyti, sušlapinti,
kryptimis, tikslingai
išgauti garsus ir kt.
piešia įvairias linijas,  Siūlyti kurti erdvines
dėlioja smulkių
formas iš siūlų, pro
detalių dėliones,
jas landžioti.
konstruoja.
 Verti karoliukus,
varstyti raištelius.
 Daryti kutus, nerti
vąšeliu, siuvinėti,
kurti kompozicijas iš
gamtinės medžiagos.

SAKYTINĖ KALBA
Tikslai
Sudaryti sąlygas klausyti įvairių aplinkos garsų, sakytinių
pasakojimų, skaitomų grožinės bei pažintinės literatūros
kūrinių, ugdyti taisyklingą kalbą, padėti pajausti jos grožį.
Sudominti knyga, kad vaikai ugdytųsi poreikį skaityti ir pamiltų
knygą.
Ugdyti (-s) sakytinę kalbą kaip saviraiškos, bendravimo ir
pažinimo priemonę, sudarant prielaidas ugdytis rašytinę
kalbą.

Ugdymo strategijos
Aktyvus vaiko klausymasis: demonstruoti veido mimika,
kūno kalba, žodžiais susidomėjimą vaiko pasakojimu.
Atkartojimas vaiko išsakytų paskutinių minčių trumpa
taisyklinga, vaikui suprantama kalba.
Žaidimai, veiklos, projektai, kurių metu vaikai aktyviai
bendrauja, tariasi, dalinasi mintimis, idėjomis su
bendraamžiais ir suaugusiais.
Neverbalinės kalbos technologijos: kūno kalba, veido mimika,
rašytiniai ženklai, simboliai.

Turinio apimtys
Klausymasis
ir
supratimas
(prašymų,
nurodymų
vykdymas); pasakojimas, išreikšiant mintis savais žodžiais;
natūralus bendravimas; dialogas su kitais; neverbalinė
kalba (judesiais, veido mimika); įvairūs aplinkos garsai;
knygelių
„skaitymas“, simboliai aplinkoje; raidės ir žodžiai;
dramatizacija ir vaidmeniniai žaidimai; žodžių žaidimai.

SAKYTINĖ KALBA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Vartoja įvairius
garsus ir judesius:
daug čiauška, kartoja,
mėgdžioja tariamus
garsus ir skiemenis
Vartoja kelis trumpus
žodžius objektams,
veiksmams įvardyti,
norams išsakyti,
palydi juos judesiu.
Įdėmiai klausosi
suaugusiojo.
Daug klausinėja
„Kas“, „Ką daro“,
Kas čia?“
Noriai dalyvauja
pokalbiuose. Dviejų
trijų žodžių sakiniais
kalba apie tai, ką
mato ir girdi, kas
atsitiko, ko nori.
Suaugusiojo
padedamas kartoja
girdėtus trumpus
kūrinėlius.
Pradeda mėgdžioti
suaugusiųjų
kalbėseną. Sako
„Ačiū“, „Prašau“.
Pradeda išklausyti
šalia esančius
draugus. Išklauso,
supranta ir reaguoja į
kelis vienas paskui
sekančius prašymus,
siūlymus, patarimus.

 Žaisti žaidimus:
„Atspėk, kas čia?“,
„Pirštukų
pasakėlės“ ir pan.
 Skatinti varstyti
raištelius;
 Vartyti su vaiku
knygeles;
 Bandyti įvardinti
tai, ką mato
paveikslėlyje „Kas
čia“;
 Žaisti su vaiku
žodžių žaidimus
„Pakartok“;
 Dainuoti daineles;
 Skatinti pasakoti
apie matytas
televizijos laideles
vaikams.
 Išbandyti
pasakojimo,
sekimo, kūrinio
užbaigimo procesą
(pvz.: kviesti
vaikus kurti
pasakojimus apie
save, savo žaislus,
daiktus, apibūdinti
savo darbelį ir
pan.).
 Sekti pasakas,
keisti balso
intonaciją, pasakos
nuotaiką palydėti
kūno judesiais,
veido mimika
perteikti pasakos
nuotaiką, herojus.
 Pateikti vaikams
keletą klausimų,
paskatinti vaikus
atsakyti,
pavyzdžiui, „Kas
ten toks piktas
buvo“ (keisti balsą,
norėdami parodyti

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Nusiteikęs išklausyti
kitą ir išreikšti save
bei savo patirtį kalba.
Klausosi ir supranta
kitų kalbėjimą, kalba
su suaugusiaisiais ir
vaikais.
Kalba pats sau, kalba
kitam, klausinėja,
prašo, pašaukia,
laikosi elementarių
kalbinio etiketo
normų.
Kalba, pasakoja apie
tai, ką jaučia ir jautė,
veikia ir veikė, mato ir
matė, girdi ir girdėjo,
ką sužinojo, suprato,
vartodamas
elementarius
terminus, girdėtus
naujus žodžius.
Natūraliai, laisvai
išreikšdamas savo
išgyvenimus, patirtį,
mintis, intuityviai
junta kalbos grožį.
Atkartoja pasakos,
pasakojimo turinį,
įvykius.
Kalba taisyklingai,
išsako savo norus,
pageidavimus.
Žaidžia garsais ir
žodžiais, kuria naujus
žodžius.

 Drąsinti dalintis
patirtais įspūdžiais su
draugais, auklėtoja.
 Skatinti žaisti
kūrybinius žaidimus,
paskirstyti
vaidmenimis: mama,
pardavėjas, gydytojas,
direktorius.
 Kviesti žaisti stalo
žaidimus: „Daiktai”,
„Kas netinka”, „Kur
dirba”, „Žaislų
parduotuvė”, „Alias“,
„5 sekundės“.
 Stebėti, kaip žaidžia
loto: „Kas tai?”,
„Girdžiu tą patį”.
 Kviesti žaisti
žaidimus: „Sugauk
garsą”, „Koks pirmas
tavo vardo garsas”.
 Skatinti deklamuoti
eilėraščius, sekti
pasakas be galo.
 Žaidsti žaidimus:
„Didelis-mažas”,
„storas- plonas”.
 Mokyti kurti
siužetinius žaidimus:
„Teatras”, „Mano
svajonė”, „Seku
pasaką”.
 Aptarti, susipažinti
kitas kalbas, kalbėti
jų kalba.
 Žaisti žaidimą „Kokį
garsą išgirdai?“
 Skatinti domėtis
aplinka, klausinėti „Iš
kur”, „Kodėl”, „Kaip
auga” ir pan.
 Skatinti, kviesti
dalintis įspūdžiais,
pavyzdžiui, pasakoti
apie tai, ką matė,
patyrė išvykos metus,
būdami savaitgalį su

balsu apie kokį
personažą klausia).

šeima, lankydamiesi
muziejuose,
pramogaudami ir kt.
 Skatinti kurti ir
pasakoti įvairius
tekstus, mįsles,
humoristines istorijas,
kalbėti „ateivių“,
išgalvota kalba.
 Drąsinti vaikus
išsakyti savo
nuomonę.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Natūraliai, laisvai
išreiškia savo
išgyvenimus, patirtį,
mintis, intuityviai junta
kalbos grožį.

 Įvardinti aplinkos
daiktus, žaislus ir
pan.
 Žaisti pirštukų
žaidimus.
 Kurti pasakos
personažus (iš
modelino, molio,
šieno, popierinių
maišelių), pasakoti
apie juos.
 Pastebėti ir
pasidžiaugti
kiekvienu vaiko
žodinės kūrybos
bandymu.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Spontaniškai ir savitai
reiškia įspūdžius,
išgyvenimus, mintis,
patirtas emocijas
muzikuodamas,
vaidindamas,
vizualinėje kūryboje.
Laikosi tam tikrų
bendravimo taisyklių,
išlaukia, kol kitas
baigs kalbėti.
Nupasakoja, ką
sugalvojo ar padarė.

 Kurti šešėlių teatrą.
 Žiūrint pasaką,
įgarsinti personažų
kalbą.
 Kurti dekoracijas,
piešti iliustracijas
girdėtoms
pasakoms,
istorijoms,
vaidinimams,
komiksams.
 Pasakoti vaikams
apie jiems
nepažįstamą patirtį,
skatinti juos kurti
pasakojimus,
fantastinius
nuotykius,
personažus,
vartojant išgalvotus
žodžius.
 Bendraujant vartoti
elementarius
mandagumo
žodžius.

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS
Tikslai
Sudaryti sąlygas ramiai jaustis, bendrauti su suaugusiais,
pedagogais kasdienybėje ir įprastoje aplinkoje, iš jų mokytis.
Skatinti drąsiai reikšti suaugusiems savo nuomonę, tartis,
derėtis;
Padėti suprasti, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais.

Ugdymosi strategijos
Palaikytų ir kurtų teigiamus santykius su bendraamžiais
ir suaugusiais.
Aktyvus vaiko dalyvavimas planuojant kasdienes veiklas,
atsižvelgiant į vaikų interesus ir pomėgius.

Turinio apimtys
Kitų pažinimas: mano draugai, kaimynai, bendruomenė;
iniciatyvumas ir atkaklumas; empatiškumas; emocijų
valdymas; savikontrolės įgūdžiai;

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS
1,5 – 3 metų
Ugdymosi
Ugdymosi gairės
pasiekimai
Lengvai atsiskiria  Priimti
svečius
nuo tėvų ar
grupėje,
dalyvauti
globėjų.
pramogose, šventėse,
išvykose.
Pasitiki
 Susikurti ir laikytis
pedagogu, priima
atsisveikinimo
su
pagalbą, vykdo
tėvais
ritualų:
individualius
apsikabinti, palinkėti
prašymus.
smagių
žaidimų,
pasakyti, kada ateis
Ramiai stebi
pasiimti, susitarti, kad
nepažįstamus
dar galės pamojuoti
žmones.
per langą.
 Skatinti grupėje turėti
įdomių
žaislų,
Dažnai kartoja
žaidimų ir kurį laiką
„Aš pats“,
pažaisti su vaiku, kol
nesileidžia
nusiramins ir įsitrauks
nurengiamas,
į grupės veiklą.
aprengiamas,
 Kalbėtis su vaiku apie
bando tai
jo šeimą (vardus, ką
padaryti pats.
mėgsta
ir
pan.)
draugus, kaimynus (jų
vardai, ką jie veikia ir
pan.)
 Kartu su vaiku vartyti
jo pasiekimų aplanką
(atskirų jo veiklos
momentų nuotraukos,
pirmieji
darbeliai),
kalbėtis, kaip jis
pasikeitė,
ką
jau
moka.
 Pasiūlyti
veiklos,
kurioje
keliems
vaikams reikia siekti
vieno tikslo, skatinti
bendradarbiavimą.

3 – 6 metai
Ugdymosi
Ugdymosi gairės
pasiekimai
Įtraukia
 Skaityti patarles ir
suaugusįjį į savo
priežodžius, skatinti
žaidimus ir
suprasti jų prasmę;
bendrą veiklą.
 Kviesti kurti savo
grupės taisykles;
Priima su veikla
skatinti ugdytinius
susijusius
dalyvauti grupės
suaugusiojo
žaislų tvarkyme.
pasiūlymus.
 Kurti „Draugystė“
plakatą;
Drąsiai
 Dalyvauti
bendrauja su
prevenciniame
mažiau
projekte „Be patyčių“.
pažįstamais.
 Skatinti įsivertinti
Stengiasi laikytis
savo elgesį,
susitarimų.
tyrinėjant: „Kas aš
esu?“, „Mano kūnas“,
Bando tinkamu
„Žmonių panašumai
būdu išsakyti
ir skirtumai“, „Mano
priešišką nei
ir kitų pomėgiai“,
suaugusiojo
„Mano ir kitų
nuomonę.
jausmai“.
 Pasiūlyti vaikams
veiklos, per kurią
reikia kalbėti apie
šeimą. Pakabinti
vaiko ir šeimos
fotografijas vaiko
akių lygyje.
 Kviesti į grupę
vaikams įdomius
žmones ir skatinti
vaikus ką nors veikti
drauge.
 Aiškinti bendravimo
su nepažįstamais
žmonėmis taisykles ir
galimus pavojus.
 Kalbėti su vaikais,
kuo jie yra panašūs į
kitus ir kuo skiriasi,
pavyzdžiui, pasiūlyti
pasikalbėti su draugu
apie tai, kokius
žaidimus jie mėgsta,
ko nemėgsta valgyti,
kas turi augintinius ir
pan.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi
Ugdymosi gairės
pasiekimai
Pasitiki
 Piešti ant ledo su
pedagogu,
vyresnių grupių
priima pagalbą,
vaikais.
vykdo
 Veikla su kinetiniu
individualius
smėliu.
prašymus.
 Žaisti, mėginti
pamėgdžioti ir
nupiešti įvairias
emocijas.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Priima su veikla
susijusius suaugusiojo
pasiūlymus.
Stengiasi laikytis
susitarimų.

 Kurti „Šeimos medį“
kartu su tėveliais,
seneliais.
 Kurti įvairių profesijų
fotografijų koliažą.
 Piešimas pienu ir
žvakės liepsna.
 Žaisti, mėginti
pamėgdžioti ir nupiešti
įvairias emocijas.

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS

Tikslai
Padėti vaikui rasti būdų valdyti emocijas ir kontroliuoti elgesį.
Ugdyti empatiškumą ir gerbti kitus (kitoniškumą,
kultūrų
įvairovę).
Palaikyti ir kurti teigiamus santykius su bendraamžiais.
Gebėti priimti sprendimus ir apmąstyti savo veiksmų, elgesio
pasekmes.

Ugdymo strategijos
Vaikai mokosi suprasti draugą ir jam atsiskleisti, atrasti
bendrų interesų, žaisti bendrus žaidimus, bei sėkmingai
spręsti kilusius nesutarimus.
Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu
vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus,
dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda).

Turinio apimtys
Veikla poroje ir grupėje; bendravimo taisyklės (nuomonės
išklausymas
ir
išsakymas);
problemų
sprendimas;
susitarimai ir jų laikymasis (grupės taisyklės);

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Žaidžia greta arba
trumpai su draugu.
Audringai reiškia
teises į savo daiktą.
Bendrauja mimika,
judesiais, veiksmais,
dažniau kalbasi su
kitu vaiku, pakaitomis
atlieka veiksmus su
tuo pačiu žaislu.
Ieško bendraamžių
draugijos.
Žaidžia greta, trumpai
pažaidžia su kitu
vaiku, trumpam
įsitraukia į kito vaiko
žaidimą.

 Svečiuotis
kitoje
grupėje, patiems
priimti
svečius
grupėje;
 Dalyvauti pramogose,
šventėse, išvykose.
 Statyti su draugu
vieną bokštą;
 Su
auklėtoja
ir
draugais
žaisti
siužetinius žaidimus:
„Namai“, „Kelionė“ ir
pan.;
 Atsinešti žaislą iš
namų ir dalintis su
draugu.
 Stebėti
vaikus,
stabdyti netinkamus
veiksmus ir paaiškinti,
kodėl negalima taip
elgtis.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Žaidžia kartu su
bendraamžiai.
Rodo iniciatyvą
bendrauti ir
bendradarbiauti su
kitais vaikais.
Tikslingai atsineša
žaislą iš namų
bendram žaidimui su
žaidimo draugu.
Paprašius kitam
vaikui, duoda pažaisti
savo žaislu arba
žaidžia juo paeiliui.
Taikiai diskutuoja,
tariasi, derasi su
kitais vaikais dėl
žaidimų sumanymų ir
veiklos.
Siekdamas rasti
kompromisą,
įsitraukia į derybų
procesą.

 Kartu kurti savo
grupės taisykles;
žaisti bendrus
žaidimus;
 Kartu su auklėtoja
dalyvauti grupės
žaislų tvarkyme;
 Kurti „Draugystė“
plakatą;
 Piešti geriausio
draugo portretą;
 Žaisti stalo žaidimus:
„Šaškės“, „Kas
pirmas pasieks
finišą?“ ir pan.
 Dalyvauti
prevenciniame
projekte „Be patyčių“.
 Skatinti vaikus
nesivelti į peštynes,
kreiptis pagalbos į
suaugusįjį, jei atėmė
žaislą, pastūmė,
kabinėjasi ar erzina.
 Drąsinti vaikus
patiems spręsti
kylančius konfliktus ir
suteikti jiems
grįžtamąjį ryšį,
pavyzdžiui, kilus
konfliktui stebėti
vaikų elgesį ir padėti
spręsti konfliktą,
pasiūlyti nusiraminti,
apgalvoti, kas įvyko,
kodėl susipyko,
pabandyti susitarti ir
pan.;

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Žaidžia, veikia vienas
greta kito, gali
pasidalinti žaislais.

Draugauja bent su
vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais
(supranta kitų norus,
dalinasi žaislais,
tariasi, užjaučia,
padeda).

Ieško draugijos.

 Piešti Ebru (tapyba
ant vandens)
technika.
 “Mano draugas”
kūrybinė veikla su
spalvotais
kukurūzais.
 Kurti laimės,
sėkmes amuletą,
pakabuką iš
modelino.
 Spalvų pažinimo
žaidimas „Spalvų
takeliai“ .

 Kurti „Draugystės
apyrankę“.
 Draugo portretas
(naudojant šiaudelį
ir pro jį pūčiant
balutę į visas
puses).
 Kurti laimės,
sėkmes amuletą,
pakabuką iš
modelino.
 Piešti Ebru (tapyba
ant vandens)
technika.
 Piešti draugui
piešinį, atvirutę.

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ
Tikslai
Sudaryti sąlygas vaikui susikaupti, išlaikyti dėmesį.
Skatinti, kad ugdytiniai kantriai, atkakliai tęstų pradėtą darbą.
Padėti susilaikyti nuo agresyvių veiksmų, gebėti nusiraminti.

Ugdymo strategijos
Skatinimas laikytis taisyklių, susitarimų, tvarkos.
Motyvavimas pabaigti pradėtą darbą.
Pasakų skaitymas, žaidimai su dėlionėmis.

Turinio apimtys
Emocijos ir elgesys įprastoje ir naujoje aplinkoje; gebėjimas
nusiraminti; mokėjimas susitarti ir laikytis taisyklių; konfliktų
sprendimas.

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Įprastoje aplinkoje
jaučiasi gerai, stebi
suaugusiojo, kurį
pažįsta, emocijas.

Pats ieško
nusiraminimo,
pradeda valdyti savo
emocijų raišką ir
veiksmus.

Rodo pasitenkinimą
kasdienine tvarka,
ritualais, žaisdamas
kalbasi su savimi,
išbando įvairius
konfliktų sprendimo
ir savo interesų
gynimo būdus.
Bando laikytis
suaugusiųjų
prašymų, susitarimų.

 Žaisti su
vaiku,sukuriant saugią,
mažai kintančią aplinką,
dažnai paimant ant
rankų, rodyti emocijas,
kalbėti keičiant
intonacijas.
 Nustatyti vaiko veiklai
būtinus apribojimus ir
nuosekliai jų laikytis.
 Nusiraminimui pasiūlyti
minkštus, švelnius
daiktus (pavyzdžiu
demonstruoti kaip
vaikai turi elgtis).
 Taikyti kiekvienam
vaikui priimtiną dienos
ritmą, skatinti žodžiu, o
ne fizine jėga reikšti
savo poreikius.
 Įrengti grupėje
nusiraminimo, gerų
emocijų kampelį,
pagirti, kai vaikai
atsižvelgia į suaugusiojo
prašymą ir nepažeidžia
susitarimų.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Nusiramina, kai
pasikalba su
suaugusiuoju apie
savo nuoskaudas,
emocijų raiškos
intensyvumą pradeda
valdyti.
Nuolat primenant,
laikosi grupėje
numatytos tvarkos,
susitarimų ir taisyklių.
Geba nusiraminti, kai
klausosi ramios
muzikos, kalbasi su
draugais.
Sugalvoja kelis
konflikto sprendimo
būdus.
Kartais pats primena
kitiems tinkamo
elgesio taisykles ir
bando jų laikytis be
suaugusiųjų
priežiūros.
Pats randa sau
priimtiniausius
atsipalaidavimo
būdus.
Susilaiko nuo
netinkamo elgesio,
stengiasi suvaldyti
savo pyktį.
Lengvai priima dienos
ritmo pasikeitimus.

 Susitarti su vaikais,
kad, iškilus
problemai, tartųsi su
suaugusiais.
 Žaisti kūrybos
žaidimus,
padedančius
mokytis spręsti
konfliktines
situacijas.
 Paskatinti už
tinkamą emocijų
raišką.
 Kartu su vaikais
nustatyti ir aptarti
elgesio grupėje
taisykles.
 Grupėje parūpinti
žaislų, kurie padeda
valdyti emocijas:
muzikinių dėžučių,
grojančių,
švilpiančių vilkelių,
muzikos klausymosi
kampelį.
 Užduoti problemų
sprendimą
skatinančius
klausimus: kaip
galima išspręsti
problemą, kaip tau
atrodo, ką reikėtų
daryti?
 Padėti tiems
vaikams, kurie turi
kokių nors
problemų: kalbos,
bendravimo ir kt.
 Išklausyti vaikus,
padėti išreikšti
jausmus.
 Mokyti įvardyti
jausmus: pyktį,

nusivylimą, nerimą,
pavydą.
 Leisti žaisti kovos
žaidimus, bet
stebėti, kad nebūtų
peržengtos ribos.
 Aiškintis, skirtumus
kovinių ir kitų
žaidimų.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi gairės

Ugdymosi
pasiekimai
Atpažįsta įvairius
garsus (tylūs,garsūs).
Išklauso suaugusįjį,
supranta užduotį.
Atpažįsta save
veidrodyje, džiaugiasi
savo atvaizdu.

Susikaupia ir klausosi
sekamų pasakų.
Draugiškai dalinasi
turimomis
priemonėmis.

 Žaisti su garsus
skleidžiančiais žaislais,
barškučiais.
 Stebėti savo atspindį
veidrodyje, lyginti su
draugo matomu vaizdu.
 Skambant ramiai
muzikai atlikti potepius
teptuku.
 Klausytis sekamos
pasakos, stebėti šešėlio
teatro vaidinimą.
 Žaisti su smėliu,
vandeniu, sniegu stebėti kaip keičiasi
sniego struktūra.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Įsikūnija į pasakų
veikėjų personažus.
Geba pasiskirstyti
vaidmenis be
konfliktų.
Bando naujų
sprendimo būdų kaip
atsipalaiduoti,
susikurti jaukią
aplinkądarbui,
žaidimui.
Kurdami nusiramina.

 Žaisti vaidmenų
žaidimus.
 Atlikti šešėlio
teatro aktorių
vaidmenis,
improvizuoti
pasakas.
 Rašyti laiškus
dragams,
tėveliams,
seneliams ir kt.
 Eksperimentuoti su
smėliu, vandeniu,
sniegu.
 Kurti kompozicijas
ant šviesos stalo.

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS
Tikslai
Skatinti vaikus ieškoti naujų veiklos ir veikimo ar raiškos būdų,
naujos informacijos.
Siūlyti pagal amžių gana sudėtingos veiklos ir siekti, kad
patirtų sėkmę.
Skatinti susidūrus su sunkumais ieškoti sprendimų kliūtims
įveikti.
Užtikrinti, kad atlikdami veiklą saikingai rizikuotų.

Ugdymo strategijos
Vaiko iniciatyvos palaikymas.
Užduočių, šiek tiek viršijančių vaikų galimybes, parinkimas.

Turinio apimtys
Tikslingi judesiai, veiksmai; savarankiška veikla; susikaupimas,
susitelkimas veiklai.

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS
1,5 - 3 metai
Ugdymo pasiekimai
Trumpam sutelkia
žvilgsnį, atlieka
tikslingai judesius ir
veiksmus, dalinasi
žaislu su kitais.
Žodžiais ir veiksmais
reiškia savo
norus,kartoja
pavykusius veiksmus,
kelis judesius ir
veiksmus modeliuoja į
vieną seką, pats
renkasi daiktus
žaidimui.
Dažnai keičia veiklą,
nuolat užsiėmęs,
išbando naujus
žaislus, žaidimus,
sugalvoja būdus kaip
pasiekti norimą
daiktą. Norus reiškia
ekspresyviai.

3 - 6 metai

Ugdymo gairės

Ugdymo pasiekimai

 Palaikyti vaiko
rodomą iniciatyvą,
kartu žaisti, kol šito
nori vaikas, pasiūlyti
žaidimų smulkiajai
motorikai lavinti,
reikalaujančių
dėmesio,
susikaupimo,
neskubėti į pagalbąleisti pačiam ieškoti
tinkamo sprendimo.

Mėgsta pats pasirinkti
ir kurį laiką plėtoti
veiklą vienas arba su
draugais.

Ugdymo gairės

 Palaikyti veiklos
sumanymus.
 Pasiūlyti žaisti su
draugu ar didesne
vaikų grupele.
Dalyvauja grupės
 Vaikams, kurie
veikloje.
greitai nusimena,
padėti rasti
Nori būti
sprendimą, kurie
savarankiškas, bet dar
nori veikti
tikisi suaugusiųjų
savarankiškai pagalbos, padrąsinimo;
neskubėti teikti
nesėkmes bando įveikti
pagalbą.
 Palaikyti vaiko
pats arba laukia
norus, nuteikti
 Pasidžiaugti tais
pagalbos.
teigiamai.
vaikais, kurie teikia
Pasiūlytą veiklą
pagalbą kitiems.
atlieka savitai,
 Sudaryti sąlygas
 Skatinti turiningiau
savarankiškai,susikaup
stebėti aplinkoje
plėtoti savo
vykstančius procesus. ęs, ilgesnį laiką bando
sumanymus
įveikti kliūtis.
pasiūlant naujų
 Pasirūpinti saugia
Nepavykus kreipiasi
idėjų, priemonių.
aplinka, pasiūlyti
pagalbos į daraugus ar  Siūlyti problemines
priemonių, kurios
suaugusius.
užduotis, pateikti
atitiktų vaikų
probleminius, o ne
Savo pasirinktą veiklą
poreikius.
uždarus klausimus,
plėtoja turiningai, ją
kad tai būtų kaip
 Nuolat stebėti vaikus pratęsdamas net kelias
ir, esant būtinybei,
motyvuojanti idėja,
dienas. Į paties
suteikti reikalingą
kurią vaikai galėtų
sugalvotą veiklą pasiūlo
pagalbą.
sukonkretinti ir
įsitraukti kitus vaikus ir
savitai įgyvendinti.
suaugusius.
 Pasiūlyti keleta
Šešiamečiai pagalbos
alternatyvų, iš kurių
pirmiausia kreipiasi į
vaikai galėtų rinktis
bendraamžius ir tik po
pritaikyti ir bandyti
to į sauaugusius.
daug kartų, ieškant
teisingo sprendimo.
 Palaikyti vaikų
sumanymus, padėti
juos plėtoti
neardant vaikų
sukurtos aplinkos
keleta dienų.
 Skatinti pabaigti
pradėtus darbus,

padėti vienas kitam
įveikti problemas.
 Pasiūlyti
kruopštumo,
susikaupimo
reikalaujančių
darbelių.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Veiksmais ir žodžiais
reiškia savo norus; kelis
veiksmus modeliuoja į
vieną seką.
Pats renkasi daiktus
veiklai.

 Ieškoti pasislėpusio
daikto nepažįstamoje
aplinkoje, pagal
garsą, žodinį
apibūdinimą.
 Žiūrint filmuką
kartoti žodžius, juos
įsiminti.
 Segti sagas.
 Sujungti kelias
dėlionės dalis,
konstruoti.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Išlaiko dėmesį įlgesnį
laiką, nori užbaigti
pradėtą darbą.
Veiklą geba plėtoti
kartu su draugais.
Nori būti
savarankiškas.

 Piešti įvairia
technika, darbus
pratęsiant
sekančią dieną.
 Konstruoti
įvairius
sugalvotus
objektus
pasitelkiant
turimas detales.
 Padėti
suaugusiems
paruošti aplinką
žaidimams.
 Žaisti dėlionių
žaidimus,
varstyti
raištelius.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Tikslai
Skatinti nustatyti ir įvardinti problemą.
Padėti ieškoti įvairių sprendimų ir išeičių.
Siūlyti bandyti, tyrinėti, aiškintis, bendrauti.
Aptarti pačių priimtų sprendimų pasekmes.

Ugdymo strategijos
Mokymas atpažinti ir įvardinti problemą.
Skatinimas įspėti ir įvardinti nesėkmės priežastį.
Leidimas klysti, išbandant įvairius sprendimo būdus.
Pagyrimas, paskatinimas už pastangas.

Turinio apimtys
Sudėtingos veiklos atpažinimas; problemos įveikimas; veiksmų
pasekmės; netikėti atradimai, taikant tam tikrus veiksmus ir
būdus.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS
1,5 - 3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Gestais, mimika
žodžiais parodo, kad
susidūrė su kliūtimi,
tikėdamasis
suaugusiojo ar
vyresnio vaiko
pagalbos.
Pakartoja
nepasisekusį veiksmą.
Nepavykus įveikti
kliūties, prašo
pagalbos arba meta
ją.
Drąsiai imasi
veiklos, kurią mano
atlikti.
Keičia veikimo būdus,
stebi savo veiksmų
pasekmes.

 Pagirti vaiką, jei
jam pasiseka
susidoroti su
kliūtimi.
 Padrąsinti
savarankiškai
įveikti problemą.
 Parodyti,kaip
galima įveikti
sunkumus.
 Jei vaikas imasi
pavojingos veiklos,
nukreipti dėmesį ir
paaiškinti kodėl to
daryti negalima.
 Padrąsinti imtis
veiklos, parodyti
naujus veiklos su
daiktais būdus,
komentuoti veiklos
pasekmes.
 Stiprinti
pasitikėjimo
jausmą, šiek tiek
padedant įveikti
sunkumu arba
pateikti kelis
sprendimo būdus,
padedančius įveikti
kliūtis.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Susidūręs su
sudėtinga veikla
mėgina ją įveikti,
išbando sugalvotus
arba jau žinomus
veikimo būdus.
Pastebi veiksmų
pasekmes.
Nepasisekus prašo
suaugusiųjų pagalbos.
Kartais pats ieško
sunkumų, mėgina juos
savarankiškai įveikti,
tariasi su kitais.
Nepavykus
samprotauja kaip
reikėtų pasielgti arba
prašo pagalbos.
Atpažįsta sunkumą ar
problemą.
Pradeda numatyti
priimtų sprendimų
pasekmes, tariasi su
kitais, atsižvelgia į
kitų nuomonę, mokosi
iš padarytų klaidų.
Kelis kartus bando
rasti išeitį; nepavykus
kreipiasi pagalbos.

 Aptarti su vaiku,
kokios buvo padarytos
klaidos, dėl kurių
nepavyko įveikti
užduoties.
 Skatinti prisiminti
įvairius problemos
sprendimo būdus,
kuriuos taikė anksčiau.
 Drąsinti ir padėti įveikti
sunkumus.
 Mokyti tartis su kitais
bendraamžiais ir
bendrai priimti
sprendimus.
 Skaityti kūrinius apie
žmonių poelgius,
ketinimus, pasekmes.
 Susidūrus su problema
padėti rasti tinkamą
sprendimo būdą.
 Pateikti atviruosius
klausimus, skatinančius
ieškoti tinkamiausio
atsakymo ar sprendimo.
 Siūlyti probleminių
užduočių, kuris turėtų
įveikti patys.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 - 3metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Imasi veiklos, stebi
veiksmų pasekmes.
Susidūręs su kliūtimi
prašo pagalbos.
Toleruoja šalia
esančius draugus.

 Naudoti įvairius
įrankius, kuriais
galima atlikti
daugybę
funkcijų,maišyti
spalvas ir bandyti
išgauti norimą
spalvą.
 Žaidimai- rateliai.

3 - 6metai
Ugdymosi pasiekimai
Tariasi su draugais
dėl iškilusios
problemos sprendimo.
Pastebi sunkumus,
geba juos įvardinti.
Susikaupia darbui,
siekia rezultato.

Ugdymosi gairės

 Panaudoti įvairius
daiktus kūrybiškai, ne
pagal jų tiesiogines
funkcijas,
pvz.:pagaliukus,
akmenukus, gamtinę
medžiagą ir kt..
 Skirstytis vaidmenimis
žaidžiant vaidybinius
žaidimus.
 Žiūrėti filmukus ir
komentuoti herojų
problemos sprendimo
teisingumą.

APLINKOS PAŽINIMAS
Tikslai
Padėti vaikui pažinti pasaulį, jo įvairovę, skatinti pajausti
žmogaus ir gamtos ryšį, puoselėti pagarbą žemei, gyvybei,
gimtajam kraštui.
Siekti, kad vaikai noriai tyrinėtų ir pažintų aplinkinį pasaulį
visais pojūčiais, patirdami pažinimo džiaugsmą, atrastų ir
perimtų įvairius pažinimo būdus.

Ugdymo strategijos
Tyrinėjimas žaidžiant.
Spontaniškas ir suplanuotas tyrinėjimas, teikiantis vaikui
pažinimo džiaugsmą.

Turinio apimtys
Gamta, aplinka, gamtos reiškiniai ir ištiekliai, žmogus, jo
santykis su gamta.

APLINKOS PAŽINIMAS
1,5 - 3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Apibudina aplinką,
gamtos reiškinius,
pavadina kai kuriuos
augalus, gyvūnus.
Žino savo vardą,
savo šeimos narių
vardus.
Įvairiais būdais
tyrinėja aplinkos
daiktus.
Žaidžia
vaidmeninius
žaidimus, žino kur
laikomi žaislai,
knygos, daiktai.
Susipažįsta su
šeimos, darželio,
tautos tradicijomis.
Įvardina smėlio ir
vandens savybėmis.
Myli ir saugo gamtą.

 Stebėti ir pavadinti
artimiausioje aplinkoje
augančius augalus
(medis, krūmas, gėlė).
 Stebėti gamtos
reiškinius, kalbėti apie
juos (lyja lietus, sninga,
pučia vėjas).
 Apžiūrėti įvairias
daržoves, kalbėtis,
kokias daržoves
mėgsta, įvardyti spalvą,
skonį, formą, dydį.
 Pasivaikščiojimo metu
džiaugtis boružėle,
drugeliu, ieškoti vabalo
pievelėje, atsargiai su
jais elgtis.
 Žiūrėti paveikslėlius
apie gyvūnus, juos
atpažinti. Parodyti
kūno dalis – galvą,
uodegą, kojas, akis,
ausis, snukutį.
 Kabėti apie šeimą,
kokius žmones
sutinkame darželyje,
eidami pasivaikščioti,
ką žmonės veikia
(vairuotojas vairuoja,
kiemsargis šluoja,
virėja verda).
 Įvardinti veiksmus, ką
ir kada veikia dienos
bėgyje (ryte
pasisveikname,
kviečiame pusryčiauti).
 Suprasti skirtingų
daiktų paskirtį ir kaip
jais naudotis
(nesudėtingais namų
apyvokos daiktais –
puodais, samteliais,
šluota, sieteliu).
 Tyrinėti kaip žaislai
juda, kaip juos naudoti
žaidžiant, kur juos rasti

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Atpažįsta gamtoje ir
paveikslėliuose
dažniausiai
sutinkamus medžius,
gėles, daržoves,
pasako jų
pavadinimus.
Pasakoja, kur gyvena
gyvūnai, įvardija
naminius.
Pasakoja apie save,
savo šeimą, skiria tam
tikras profesijas.
Plėtoja laiko ir erdvės
bei vietos pojūčius,
pradeda suprasti, kad
aplinka ir jis pats
keičiasi.
Žino, kad reikia
globoti augintinius
Tyrinėdamas daiktus,
reiškinius pasinaudoja
turima patirtimi,
eksperimentuoja,
stebi, domisi, kelia
klausimus ir ieško
atsakymų jam
prieinamuose
pažinimo šaltiniuose.
Rodo pagarbą gyvajai
ir negyvajai aplinkai,
formuojasi
atsakomybė už jos
saugojimą.
Stebi atliekų
rūšiavimo
konteinerius, įsidėmi
jų spalvas ir paskirtį.
Dalyvauja
pokalbiuose apie

 Komentuoti,
klausinėti apie
gyvūnus, medžius,
gėles, žiūrint vaikų
enciklopedijose,
paveikslėliuose,
filmus apie gamtą.
 Kalbėti apie gyvūnų
išvaizdą, ko jiems
reikia, kad augtų,
kaip juos saugoti ir
prižiūrėti.
 Kalbėti apie tėvelių
darbą, profesijas,
šeimą.
 Pažinti gamtinę ir
socialinę aplinką,
stebint artimiausius
objektus, statinius,
paminklus.
 Pasivaikšiojimo
metu stebėti darželio
kieme augančius
medžius, gėles,
pievą ir jos
gyventojus, bei
įvardinti pastebėtus
pokyčius.
 Dalintis savo
patirtimi, kas kokius
turi namie
augintinius, kaip jais
rūpinasi, kuo jie
ypatingi.
 Bandyti savo pačių
sumanytus
eksperimentus,
projektus, kurie
skatintų smalsumą,
teiktų tyrinėjimo
džiaugsmą, padėtų
atrasti atsakymus į
rūpimus klausimus
apie daiktus ir
reiškinius.
 Pasitelkti aplinkoje
esamomis įvairiomis

ir susitvarkyti po
žaidimo.
 Kviesti vaikus
dalyvauti įvairiuose
darželio renginiuose,
šventėse. Švęsti vaikų
gimtadienius
 Eksperimentuoti,
suprasti priežasties ir
pasekmės ryšius (kas
atsitiks, jei ant smėlio
užpilsime vandens? Jei
paliksime ledukus
kambarye?).
 Bandyti sėti sėklas,
auginti ir stebėti
augančius augalus.
 Kalbėtis apie
gamtosaugą ir formuoti
pirmuosius ekologiško
elgesio pradmenis

ekologiją ir
gamtosaugą.

tyrinėjimo
priemonėmis.
 Pasinaudoti
informacinėmis
technologijomis,
skatinant dalintis savo
atliktais tyrinėjimo
projektais ir planuoti
naujas veiklas.
 Rūšiuoti atliekas,
saugoti aplinką ir
gamtos resursus
(rūšiuoti šiukšles,
taupyti energiją
išjungiant šviesą,
neleisti be reikalo
vandens, popierinius
ar plastikinius
indelius panaudoti
antrą kartą išvykose
ar meninams
sumanymams).
 Dalyvauti
pokalbiuose apie
gamtos, gyvybės
saugojimą,
atsakomybę už savo
elgesį gamtoje.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Žaidžia su gamtinėmis
medžiagomis, pilsto
vandenį- plukdo
įvairius daiktus. Pasako
savo pastebėjimus.

Skiria daiktų
požymius, įvardija
savybes, skaičiuoja,
lygina, pasako
pastebėjimus.

Geba įvardinti spalvą,
dydį.

 Sudaryti sąlygas
susipažinti su
įvairiomis
medžiagomis, jų
savybėmis.
 Mokyti saugiai
elgtis, tyrinėti.
 Įvardinti
naudojamas
medžiagas,
priemones
( pvz. moliūgas,
kriauklė,
svarstyklės ir t.t.).

Paaiškina, ką reiškia
saugoti gamtą.

 Kviesti žaisti su
natūraliomis
medžiagomis, daryti
nesudėtingus
eksperimentus,
skaičiuoti, matuoti,
susipažinti su daiktų
savybėmis, skatinti
stebėti,
lyginti,
analizuoti, įvertinti.
 Kviesti žaisti su
magnetais, įvairiais
matuokliais, šviesos
stalu.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
Tikslai
Siekti, kad vaikai suprastų skaičiaus sąvoka ir susietų skačių su
atitinkamu jo simboliu, skaitmenimi.
Lavinti loginį mąstymą, skaičiuojant, matuojant, lyginant,
grupuojant ir rūšiuojant pagal formą, dydį.
Pratinti kasdieninėje viekloje naudotis matematine patirtimi,
tyrinėti, pažinti daiktus, atrasti ryšius tarp jų.
Plėtoti erdvės ir laiko supratimą.

Ugdymo strategijos
Palaikyti natūralų vaiko domėjimąsi skaičiavimu, skaičiais.
Įvairios vaiko veiklos metu kviesti grupuoti, lyginti.
Kviesti kasdieninėje veikloje naudoti formų, dydžių, krypčių,
erdvinių padėčių ir laiko įvardinimą.

Turinio apimtys

Skaičiai ir skaičiaus sandara; formų, dydžių, erdvės ir laiko
matai: formos aplinkoje ir geometrinės figūros, daiktų dydis,
dydžių santykiai; matavimas ir matavimo priemonės;
orientavimasis laike ir erdvėje.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
1,5 - 3 metai
Ugdymo pasiekimai

Ugdymo gairės

Žaisdamas randa
tokios pat formos ar
dydžio daiktą,
tapatina daiktus pagal
formą, dydį.

 Statant bokštą
vartoti daiktams
lyginti skirtus
žodžius: ilgas,
trumpas, didelis,
mažas, sunkus,
lengvas, toks pat, ne
toks pat.
 Skatinti vaikus
lyginti ir rūšiuoti
daiktus pagal spalvą,
formą dydį.
 Siūlyti žaisti su
žaislais, kuriuos
reikia įdėti, išimti
pagal formą, dydį.
 Žaisti formų, didelių
detalių dėliones.

Skiria žodžius: mažai,
daug.
Paprašytas duoda
kitiems po vieną
žaislą, daiktą.
Geba išrikiuoti
daiktus į vieną eilę.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Skaičiuoja daiktus
skaičiuotuvo
(kalkuliatoriaus)
pagalba.
Atlieka įvairias
užduotis, pratybas.
Apibūdina daiktų
vietą, padėtį kitų
daiktų atžvilgiu.
Skiria geometrines
figūras: skritulį,
kvardratą, trikampį,
stačiakampį.
Skiria paros dalis,
pavadina savaitės
dienas, metų laikus,
naudoja sąvokas
„šiandien“,
„vakar“, „rytoj“.
Naudoja kelintinius
skaitvardžius.

Ugdymo gairės
 Mokyti naudotis
informacinėmis
priemonėmis, kurių
pagalba galima
suskaičiuoti, užrašyti
skaičiais.
 Skirti užduotėles
skaičiavimas ir
skaičiaus sąvokos
plėtojimui.
 Kviesti vaikus rūšiuoti,
klasifikuoti daiktus
pagal tam tikrus
požymius: aukščiausias
– žemiausias, nuo
mažiausio iki
didžiausio, dėti sekas.
 Kviesti žaisti su
geometrinių formų
mozaika.
 Kasdieninėje vaikų
veikloje padėti vaikams
formuotis laiko
nuovoką, jį matuojant
smėlio laikrodžiu ar
stebint laikrodį.
 Žaisti su žaisliniais
laikrodžiais, stalo
žaidimais apie laiką
(metų laikai, metai,
para)
 Kviesti žaisti kalbinius
žaidimus „Kada tai
būna?“, „Pirmadienis
praeis, antradienis
ateis“.
 Mokytis suvokti praeitį,
dabartį ir ateitį, skirti
sąvokas „šiandien“,
„rytoj“ ir „vakar“.
 Kviesti skaičiuoti
žaislus, vaikus,
nusakyti jų vietą eilėje
– „pirmas“, „antras“.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Supranta ir pradeda
vartoti daiktų
palyginimui skirtus
žodžius: didelis- mažas,
ilgas-trumpas, sunkuslengvas, storas- plonas,
toks pat, kitoks ir pan.

 Sudaryti
sąlygas
skaičiavimui,
lyginimui.
 Parūpinti
gamtinės
medžiagos, daržovių,
įvairaus
dydžio
žaislų.
 Stebėti,
bandyti
svėrimąvaisių,
daržovių.
 Prašyti
įvardinti:
sunkus,
lengvas;
ilgas, trumpas ir pan.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Supranta ir vartoja
žodžius: daugiaumažiau vienu, dviem,
po lygiai, pusiau.
Atpažįsta, atkuria,
pratęsia, sukuria
skirtingų garsų,
dydžių, formų, spalvų
sekas su 2-3
paskartojančiais
elementais.
Apibudina daiktų
vietą ir padėtį kitų
daiktų ar vienas kito
atžvilgiu: aukščiaužemiau, virš-po; šalia,
greta, viduryje, tarp,
priešais, prie ir pan.

 Piešti,
spalvinti,
karpyti
įvairias
geometrines
figūras, žaisti su
geometrinių figūrų
mozaika.
 Lyginti
daiktų
grupes pagal daiktų
kiekįpridedant
didėja,
atimant
mažėja.
 Atskaičiuoti
skaičiaus ir kiekio
ryšį; „Kiek iš
viso?“,
„Kiek
liko?“, „Po lygiai“.

RAŠYTINĖ KALBA
Tikslai:
Žadinti poreikį rašyti, skaityti, siekti, kad vaikai domėtųsi
knyga ir ją pamiltų.
Padėti atrasti rašytinės kalbos pritaikomumą elektroninėje
erdvėje ir mokėjimo rašyti bei skaityti naudą informacijos
paieškai internete.

Ugdymo strategijos:
Skatinti vaiko domėjimąsi skaitymu, raidėmis, žodžiais bei
įvairiais simboliais
Įrengti vaikams jaukią ir patogią vietą bibliotekėlei.
Knygas keisti atsižvelgiant į vaikų amžių bei interesus.
Parūpinti saviraišką skatinančių priemonių rašinėjimui,
planšetinių kompiuterių, lentučių daugkartiniam rašymui.
Nuolat skatinti pasakoti apie savo piešinėlius, „rašymą“,
skatinti imituoti skaitymą ir pačiam skaityti.
Drąsinti vaikus ieškoti informacijos internete.

Turinio apimtys

Skaitymo ir rašymo pradmenys: knygelių „skaitymas“ ir jų
gamyba; ženklai, simboliai aplinkoje; raidės ir žodžiai; žodžių
žaidimai.

RAŠYTINĖ KALBA
1,5 - 3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Įvairiomis rašymo
priemonėmis
spontaniškai brauko
lape, rašinėja, paišo
įvairias linijas.
Domisi knygelėmis,
įvardija ką mato,
veikėjus, veiksmą,
pažįstamą raidę.

 Drąsinti vaikus
rašinėti, paišynėti,
klausti „ką rašo?“,
pasidžiaugti jo veikla.
 Sudominti
knygelėmis su
„paslaptimis“,
paveikslėliais, kuriuos
reikia atverti kaip
slaptus langelius.
 Pasiūlyti džiaugtis
knygelėmis su
dideliais objektais,
paveikslėliais, kietais
lapais, kad vaikas
galėtų čiupinėti.
 Vaikams skaityti labai
raiškiai, leidžiant į
paveikslėlius žiūrėti
tiek, kiek norisi,
džiaugtis „skaitymu“,
liesti knygeles,
žiūrinėti, vartyti.
 Pasistengti, kad
skaitymas būtų
ypatinga dienos
viekla, kuriant
kasdieninį skaitymo
ritualą jaukioje
aplinkoje, susėdus
drauge.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Domisi galimybe
rašyti.
Rašo raides ir įvairius
simbolius.
Pastebi žodžius
prasidedančius ta
pačia raide.
Domisi ir supranta
skirtingų spaudinių
funkcijas, kalendorius,
reklama, meniu.
Atpažįsta, rašinėja
raides, žodžius,
pradeda skaityti,
žaidžia stalo žaidimus
su raidėmis.

 Kviesti kopijuoti
raides ir paprastus
žodžius
 Skatinti žaisti su
klaviatūra
 Kviesti piešiniu,
rašinėjimu atvaizduoti
savo patirtį, norus.
 Dekoruoti, lipdyti,
iškirpti, aplikuoti,
lankstyti raides.
 Parodyti, sudominti,
kur pradedame
skaityti žodį ir
pirmąją raidę.
 Pasivaikščiojimo
metu stebėti ženklus,
simbolius, užrašus ir
juos aiškintis.
 Kviesti kurti
knygeles, kopijuoti
elementarų tekstą.
Žaidimų metu rašyti
meniu, reklamą,
receptus ir pan.
 Dominti stalo
žaidimais su raidėmis
– „sudėk žodį“,
„žaidžiu ir skaitau“.
 Drąsinti perskaityti
trumpus žodžius
palaikant vaiko
pažintinį aktyvumą,
norą išmokti skaityti.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Piešia, rašinėja,
brauko įvairiomis
rašymo priemonėmis.
Bando įvardinti tai, ką
nupiešė, „parašė“.

 Paruošti sąlygas
vaikams braižyti ant
molio, šlapio smėlio,
ant šviesos stalo.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Dėlioja raidę, puošia,
dekoruoja.
Piešia ant molio,
modelino, rašo įvairius
simbolius, ženklus,
raides, savo vardą ir kt.
ant šlapio smėlio.

 Kviesti dėlioti
raides iš
pagaliukų,
gamtinės
medžiagos:
daržovių-pupelių,
žirnių.
 Puošti, dekoruoti
raidę su grikiais.
 Lipdyti raides iš
molio, modelino.
 Sudominti raidžių
lankstymu iš
vielučių.
 Atkreipti vaikų
dėmesį į užrašus,
pavadinimus.
 Kviesti rašyti,
pasirašyti savo
vardą, stebėjimo
rezultatus.

TYRINĖJIMAS
Tikslai
Ugdyti smalsumą, domėjimąsi kas vyksta aplinkui.
Skatinti ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, tyrinėti ir
eksperimentuoti.

Ugdymo strategijos
Tyrinėjimas žaidžiant.
Suplanuotas ir spontaniškas tyrinėjimas, skatinantis naujus
tyrinėjimus.
Stebėjimai, bandymai;
Eksperimentų ir priemonių paparastumas ir prieinamumas
vaikui.
Eksperimentai kūrybinėse dirbtuvėlėse.
Saugumas pačiam vaikui ir aplinkiniams.
Teikiantis vaikui pažinimo, atradimo džiaugsmą.

Turinio apimtys
Domėjimasis supančia aplinka: daiktai, medžiagos, gyvoji
gamta – augalai.

TYRINĖJIMAS
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ima, liečia įvairius
daiktus, žaislus.
Stebi, reaguoja, nori
viską pamatyti,
išbandyti, rodo visiems
jei pavyksta.
Tą patį veiksmą atlieka
kelis kartus.
Nedrąsiai elgiasi su
nematytais žaislais, bet
rodo susidomėjimą.
Mokosi pastebėti,
išbandyti daiktus,
medžiagas.
Noriai lipdo, pilsto
įvairių spalvų smėlį,
žaidžia su juo – piešia
ant šviesos stalo.

Ugdymo gairės
 Kviesti paliesti,
paimti į rankas,
pabandyti žaisti su
įvairiais žaislais:
mediniais,
medžiaginiais,
popieriniais ir t.t.
 Skatinti vežti
(traukti už virvutės,
stumti), veikti su
įvairiais žaislais:
mašinėlėmis,
vežimėliais,
vienratukais.
 Padrąsinti išbandyti,
sudominti žaisliuku,
mokyti juo naudotis,
paaiškinti kaip įdėti,
sudėti, išimti ir t.t. –
parodyti veikimo
būdus.
 Kviesti įvardyti
spalvas, naudoti
gamtinę medžiagą.

3 - 6 metai
Ugdymo pasiekimai
Savarankiškai renkasi
žaidimams priemones,
žaislus, aiškina, kodėl
taip pasirinko.
Žaisdami tyrinėja,
išbando daiktus ar
medžiagas, domisi iš ko
padaryti daiktai.
Žino su kuriais
daiktais, medžiagomis
elgtis atsargiai (Pvz.,
degtukais, aštriais
daiktais).
Domisi aplinka, mėgsta
stebėti, noriai atlieka
parastus bandymus.
Naudoja įrankius: lūpą,
mikroskopą,
svarstykles, liniuotes.
Aptaria nesudėtingų
stebėjimų, bandymų
rezultatus, kelia
klausimus, siūlo idėjas,
pavaizduoja piešiniu,
siūlo idėjas.
Lygina daiktus,
medžiagas, padeda
grupuoti, klasifikuoti.

Ugdymo gairės
 Įrengti vaikų veiklai
patogią erdvę,
saviraiškai,
kūrybiškumui
skatinančias priemones,
žaislus.
 Numatyti erdves vaikų
kūrybiniams
žaidimams, aplinką
keisti pagal vaikų
sumanymus.
 Skatinti tyrinėti:
ridenti, statyti,
plukdyti, palyginti,
domėtis iš kokių
medžiagų padaryti
daiktai, žaislai.
 Kviesti domėtis, kalbėti
apie įvairius daiktus,
medžiagas, gyvūnus,
augalus – jiems
būdingus bruožus,
savybes, kartu skaityti
pažinimo literatūrą.
 Kviesti dalyvauti
kūrybinių dirbtuvėlių
veikloje, mokyti
suprasti saugaus
tyrinėjimo taisykles,
sudominti, ugdyti norą
pažinti, išsiaiškinti kas
ir kodėl vyksta, skatinti
klausti, klausinėti ir
aptarti atrastus ir
sužinotus dalykus.
 Pasivaikščiojimų metu
stebėjimams naudoti įv.
dydžio kibirėlius su
didinamaisiais stiklais,
stebėti augalus,
vabzdžius, mokant
saugiai ir atsargiai
elgtis gamtoje.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Mėgaujasi stebėdami ir
atlikdami paprastus
veiksmus, bandymus.
Drąsiai imasi nežinomos
veiklos, pasitikint
suaugusiuoju.
Noriai žaidžia su
daiktais, natūraliomis
medžiagomis.
Atpažįsta ir pavadina
keletą daiktų, reiškinių.

 Kviesti vaikus
stebėti paprastus
bandymus: tirpinti
ledą, piešti ant
sniego ir stebėti,
sumaišyti 2 spalvų
dažus, vandenį.
 Lipdyti su baltu ar
rudu moliu,
išsiaiškinti jų
savybes.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Domisi aplinkos
daiktais ir reiškiniais
aktyviai tyrinėjant ( iš
ko jie sudaryti, kaip jie
veikia, pasireiškia).
Drąsiai klausinėja,
ieško informacijos,
tariasi sprendžiant
problemas, siūlo
idėjas.

 Atlikti bandymus
kūrybinėse
dirbtuvėlėse: „Slapti
pranešimai“, „Pirštų
atspaudai“, „Diena –
naktis“ – apšviečiant
gaublį, „Ar sveria
oras“.
 Žaisti su magnetais.
 Daiginti sėklas
įvairiomis
sąlygomis.
 Bandymas pilstymu:
„Kas bėga lėčiausiai
– vanduo, aliejus,
sirupas, vandens,
aliejaus
sumaišymas,
druskos, cukraus
kristalų auginimas.
 Svėrimai, matavimai
– skatinant užrašyti
rezultatą.

MOKĖJIMAS MOKYTIS
Tikslas
Ugdyti norą mokytis, atkakliai siekti tikslo visais savo pojūčiais:
tyrinėjant supantį pasaulį, plėtojant savo fizines, intelektines ir
kūrybines galias.

Ugdymo strategijos
Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius,
Klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas,
spęsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos
mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą.

Turinio apimtys
Domėjimasis, klausinėjimas, ieškojimas informacijos,
bandymai, noras išmokti, sužinoti – aktyvus mokymasis.
Saviraišką skatinančios priemonės ir informacijos šaltiniai
(matavimo prietaisai, kompiuteriai, knygos).

e

MOKĖJIMAS MOKYTIS
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai

Ugdymo gairės

Reaguoja į kalbinimą,
mimiką, žaislus,
daiktus.

 Naujas priemones,
žaidimus pristatyti
originaliai, įdomiai,
žaismingai,
išraiškingai veikiant
vaikų akivaizdoje,
skatinti juos veikti ir
mėgdžioti.
 Ugdyti pavyzdžiu:
pradėti veiklą,
sudominti vaiką ir
perleisti savarankiškai
tęsti vaikui.
 Kviesti vaiką žaisti
drauge; organizuoti
žaidimus – kai
vyresni vaikai moko
mažuosius.
 Sudominti, įtraukti į
veiklą įdomia
informacija,
žaidybiniu elementu,
gera idėja.
 Keisti ir atkurti naujai
ugdymo aplinką,
atnaujinant žaislus,
priemones, skatinti
vaikų saviraišką, norą
žaisti kartu siužetinius
žaidimus.
 Naudoti įvairias
piešimo, tapymo,
lipdymo technikas,
skatinti konstruoti.

Stebi, domisi, tyrinėja
daiktus, žaislus
įvairiais pojūčiais.
Mėgdžioja, klausia,
veikia su daiktais,
žaislais.
Modeliuoja veiksmus
ir siužetinio žaidimo
epizodus.
Džiaugiasi tuo, ką
išmoko, klausia,
atidžiai stebi, bando
pakartoti.

3-6 metai
Ugdymo pasiekimai
Pasako kuo domisi ir
ką nori išmokti.
Noriai žaidžia
bendrus žaidimus,
mokosi organizuoti,
siūlo idėjas,
komentuoja.
Aktyviai veikia,
bando, klysta, taiso
klaidas, klausinėja,
domisi.
Kalba apie tai ką nori
išmokti, sužinoti,
pasako ką jau išmoko,
sužinojo, paaiškina
kaip mokėsi ir kaip
mokysis toliau.

Ugdymo gairės
 Pedagogas turi didelį
dėmesį skirti
individualiam darbui
su vaiku: dalyvauti
žaidimuose kaip
žaidimo ar veiklos
partneris, mimika,
elgesiu ar veiksmais
modeliuoti tai, ką
tikisi perduoti vaikui.
Išklausyti, sužinoti
kuo domisi, kas
vaikui įdomu ir ką
nori išmokti ir
sužinoti vaikas.
 Skatinti vaikų
savarankiškumą
kuriant ugdymo
aplinką: parenkamos
ugdymą,
kūrybiškumą,
saviraišką
skatinančios
priemonės, žaislai,
informacijos gavimo
šaltiniai, simboliai,
užrašai, ženklai.
 Įdėmiai išklausyti,
klausti ko nežino, ką
nori sužinoti,
pasitikslinti.
 Skatinti žaisti stalo
žaidimus, mokyti
taisyklių draugus,
dalintis įspūdžiais.
 Domėtis pažinimo
literatūra.
 Kviesti sverti, matuoti
panaudojant įvairias
svarstykles, liniuotes.
 Kartu paieškoti ir rasti
informaciją įvairiuose
šaltiniuose, kviesti
dalintis ją su draugais.
 Sudominti knygomis,
kartu pasiieškoti
įdomių eksperimentų

knygose: „Mano
pirmoji mokslinė
enciklopedija“;
„Išbandyk“;
„Eksperimentai
kiekvienai dienai“,
„Moksliniai
eksperimentai su oru,
vandeniu“.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės

Nori naujų įspūdžių,
todėl aktyviai domisi
aplinkos daiktais,
juda, norėdamas
paimti, pasiekti,
išbandyti žaislus ar
daiktus.

Mėgsta kūrybiškai
žaisti, veikti, siūlo
žaidimų ir veiklos
idėjas, imasi
iniciatyvos joms
įgyvendinti, pastebi ir
komentuoja
padarinius.





Stebi, mėgdžioja,
klausia.
Veikia spontaniškai ir
tikėdamasis tam tikro
rezultato.



Žaislus ir žaidimus,
tinkamus daiktus
parinkti taip, kad
būtų ir tokių, su
kuriais lengva
veikti, ir tokių, kurie
keltų iššūkius.
Kartu su vaiku
pasidžiaugti tais
dalykais, kurių jis
jau išmoko.
Netrukdyti, kai
vaikas įsitraukia į
žaidimą, ko nors
mokosi, tačiau
stebėti ir padėti ar
padrąsinti, kai
vaikas prašo ir kai
tai būtina.

Aptaria padarytus
darbus, planuoja, ką
darys toliau, spėlioja,
kas atsitiks, jeigu...

 Vaikus drąsinti
nebijoti suklysti ką
nors darant, iškelti
klausimus,
problemas, galvoti,
kaip rasti atsakymą
ar sprendimą.
 Skatinti kalbėti
apie savo
žaidimus, kitą
veiklą ir taip
plėtoti jų
refleksijos
gebėjimus.
 Sudaryti sąlygas
vaikui žaisti
sudėtingus
žaidimus ir kartu
mokytis tyrinėti
daiktus,
medžiagas, jų
savybes ir pan.

MUZIKA IR ŠOKIS
Tikslai
Ugdyti meninės veiklos poreikį, kad ji taptų vaiko
kasdieninės veiklos dalimi.
Skatinti kūrybinę laisvę, spontanišką improvizaciją, bei kūrybos
džiaugsmą.
Įtraukti aktyviai dalyvauti meninėje veikloje, kad patirtų
džiaugsmą dainuodamas, šokdamas.
Supažindinti su įvairaus pobūdžio muzika, padėti skirti
nuotaikas, tempą.

Ugdymo strategija
Padėti vaikui suvokti tautos kultūros, liaudies meno savitumą,
grožį, įvairumą.
Skatinti vaiką laisvai reikšti savo kūrybinį potencialą per šokį ir
muziką.
Drąsinti išsakyti savo jausmus emocijas per laisvą judėjimą,
dainavimo improvizavimą.
Puoselėti vaiko savitą meninę raišką, neprimetant
nusistovėjusių šablonų.

Turinio apimtis
Muzika kasdienėje vaiko veikloje (muzikos klausymasis ir
dainavimas); lietuvių liaudies dainelės; muzikos kalba
(melodija, ritmas, tempas, dinamika); muzikos kūryba ir
improvizacija (muzikos instrumentų ir kūno garsai); raiška
judesiu ir šokiai (liaudies rateliai, žaidimai).

MUZIKA IR ŠOKIS
1,5 – 3 metai
Ugdymosi
pasiekimai

Ugdymosi gairės

Džiaugiasi, išgyvena
emociją, klausydami
įvairių muzikos
instrumentų, gamtos
garsų, žmogaus
balso.

 Pedagogui padedant,
dainuoti
vienskiemenius
žodžiu, trumpas
siužetines daineles
(daineles, lopšines,
žaidimus.)
 Klausytis dainų,
įvairių žanrų muzikos.
Skatinti reikšti
emocijas naudojant
kūno judesius,
imituoti įvairius
gyvūnų ir gamtos
reiškinius.
 Žaidžiant, imituoti
muzikos
instrumentus
žiogelis-groja
smuikeliu, kiškisdūdele, vėjasarmonikėle ir t. t.
 Stuksenti
kaladėlėmis,
šaukštais, mediniu
plaktuku, žaislu;
 Skambant muzikai
ploti rankytėmis,
trepsėti kojytėmis.
 Skambant įvairiai
ritmo muzikai
improvizuoti,
išreikšti savo
emocijas.
 Katu su pedagogu
žaisti muzikinius
žaidimus, eiti rateliu,
jų tekstą imituoti
rankų ir kūno judesiu.

Dainuoja
nesudėtingas
daineles, jas palydi
ritminiais judesiais
ir garsais.
Tyrinėja ir išbando
ritminius
instrumentus, bei
ritmo raiškos
galimybes.
Atlieka nesudėtingus
inscenizavimo
veiksmus klausydami
muzikos, pasakos.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai

Nusako kūrinio
nuotaiką, tempą,
dinamiką, skiria kai
kuriuos girdimus
instrumentus.
Dainuoja sudėtingesnio
ritmo melodijas,
atrasdami įvairias savo
balso galimybes.
Dainuodami atlieka
įvairius judesius,
ritminius veiksmus,
naudoja muzikos
instrumentus.
Sudaro šokių ratelius su
įvairiais šokių
elementais. Išlaiko rato
formą judėdami
skirtingomis kryptimis.
Atpažįsta kai kuriuos
girdimus muzikinius
kūrinius, instrumentus.
Improvizuodamas
balsu, muzikos
instrumentu kuria
melodijas, daineles,
judesius.
Dalinasi savo įspūdžiais
apie matytą ; - girdėtą
muziką, vaidinimą, šokį,
dailės kūrinius. Aptaria
nuotaiką.
Stengiasi kuo gražiau
šokti, vaidinti,
deklamuoti, dainuoti,
groti, piešti. Didžiuojasi

Ugdymosi gairės

 Klausytis
charakteringų
muzikos kurinių,
nusakyti jų nuotaiką,
bandyti ją
atvaizduoti judesiu,
piešimu, mokytis ją
apibūdinti vartojant
sąvokas liūdna –
linksma, iškilminga,
rami – energinga ir
t.t.
 Ugdyti gebėjimą
skirti maršą, lopšinę,
lietuvių liaudies
dainas, šokio
muziką, orkestro
kūrinius.
 Supažindinti su
terminais:
dainininkas,
choristas,
kompozitorius,
orkestras.
 Sudominti ir tyrinėti
natūralius gamtos
garsus (miško
ošimas , lietus,
vėjas, lapų
šnarėjimas ir t.t.),
juos atpažinti,
improvizuoti,
palyginti su
žmogaus sukeltu
garsu.
 Pratinti suvokti
dainos ir dainavimo
niuansus.
 Mokyti dainuoti,
intonuoti įvairiu
tempu, aiškiai tariant
dainos, greitakalbės,
skaičiuotės,
skanduotės žodžius.

 Puoselėti vaikų

individualumą,
padrąsinti atskleisti
savo gebėjimus
kitiems vaikams.

savo pasiekimais gėrisi
savo menine kūryba.

 Išbandyti, atrasti
naujas balso
galimybes,
taisyklingai
kvėpuoti.
 Dainavimą papildyti
judesiais:
imitaciniais,
instrumentiniu bei
„kūno“ garsų
pritarimu, kurį gali
sugalvoti patys.
 Klausyti, išbandyti
įvairius muzikos
instrumentus, lyginti
jų muzikinius
garsus.
 Instrumentais pritarti
girdimai melodijai.
 Pratinti vaikus kurti
muziką, ne tik
muzikos
instrumentais, bet ir
aplinkoje esančiais
daiktais, žmogaus
kūno dalimis.
 Ugdyti savarankišką
ėjimą ratu keičiant
judėjimo kryptį,
lavinti šokio
žingsnelius
( dvigubas, šoninis),
bei sustoti ir šokti
poromis.
 Puoselėti vaikų
tautiškumą per šokį,
lietuvių liaudies
žaidimus, ratelius.
 Drąsinti
improvizuoti
judesiu, žinomais
šokio žingsneliais,
mėgdžioti
suaugusius ir kurti
savo šokio derinius,
pavyzdžiui, judėti
imituojant hip-hopą,
valsą ir kt.
 Pratinti vaikus
klausytis muzikos
įvairios veiklos
metu.

 Skatinti pasakoti,
apibūdinti tai, ką
matė parodoje,
spektaklyje.
 Laisvai, spontaniškai
reikšti, komentuoti
savo įspūdžius,
išgyvenimus.
 Mokyti elgesio
pagal sceninio
elgesio taisykles:
išeiti į sceną,
nusilenkti, palaukti
kol baigsis plojimai,
padėkoti publikai.
 Siekti, kad vaikas
klausydamas
muzikos , koncerto,
stengtųsi susikaupti,
netrukdytų kitiems.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi pasiekimai
Išbando įvairius garso
išgavimo būdus,
gaminasi barškučius.
Laisvai judėdami, šoka,
koordinuoja judesius,
moka ir harmoningai
atlikti judesius, gerina
fizinę ir emocinę
sveikatą, ugdosi
kūrybiškumą.

Ugdymosi gairės
 Dekoruoti barškučius
ir būgnelius padarytus
iš apvalių kartono
dėžučių, plastikinių
kibiriukų.
 Su pasigamintais
instrumentais mokytis
pritarti girdimai
muzikai.
 Atrasti muzikinius
garsus žaidimo metu
panaudojant buitinius
rakandus.
 Naudojant
gimnastinius kaspinus
imituoti muzikos
ritmą (lėtas, greitas).
 Piešimas teptuku,
štampavimas vatos
gumulėliais klausantis
muzikinių kutinių.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Kurdami, grodami,
bei improvizuodami
įvairiais
instrumentais, vaikai
patiria daug teigiamų
emocijų, susipažįsta
su instrumentų
įvairove, geba juos
atskirti klausant
muzikinio įrašo.
Žaidimų pagalba
klausosi ritmingų
melodijų, moka reikšti
emocijas, šoka,
ritmingai juda ir
koordinuoja judesius.

Ugdymosi gairės
 Iš įvairių antrinių
žaliavų gaminti
muzikos
instrumentus, juos
panaudoti kuriant
muzikinę pasaką.
 Atrasti muzikinius
garsus panaudojant
buitinius rakandus.
 Šokio
inscenizavimas
skambant muzikai
panaudojant skareles
ar kitokius
plazdenančius
daiktus.
 Spontaniškas
piešimas guašu,
kreidelėmis, pirštais,
pėdomis skambant
muzikai.
 Šokio judesiu
atkartojimas pagal
kompiuterinius
įrašus.

VIZUALINIAI MENAI
Tikslai
Skatinti tyrinėti aplinkoje esančius daiktus, supažindinti su jų
savybėmis, bei panaudojimo galimybėmis.
Siūlyti išbandyti įvairias kūrybines technikas: piešti ant
popieriaus, veidrodžio, stiklo, su pirštukais, su teptukais, su
voleliais, štampuoti, klijuoti, it t.t.,
Lavinti smulkiąją ir stambiąją motoriką, akies, rankos
koordinacija.
Padėti vaikui atskleisti vidinį pasaulį, nuotaiką, jausmus, santykį
su juo supančia aplinka ir kitais žmonėmis. Atrasti naujas
galimybes.

Ugdymo strategija
Drąsinti reikšti savo emocijas per laisvą kūrybą, spalvas, bei
formų derinius.
Puoselėti vaiko savitą meninę raišką, per įvairias kūrybines
technikas.

Turinio apimtis
Vizualiniai menai: meninės raiškos priemonės (piešimas,
tapymas, lipdymas, aplikavimas, lankstymas, karpymas,
spaudavimas, konstravimas); raiška (spalva, linija, forma);
tautodailės elementus

VIZUALINIAI MENAI
1,5 – 3 metų

3 – 6 metai

Ugdymosi pasiekimai

Ugdymosi gairės

Ugdymosi
pasiekimai

Ugdymosi gairės

Mokosi tinkamai laikyti
piešimo priemones,
koordinuoti rankos
judesius.

 Skatinti su
pieštuku, guašu
kreida, medžio
anglimi, pagaliuku
ant įvairaus
popieriaus lapo,
sniego, smėlio
„keverzoti“
vertikalius ,
horizontalius
brūkšnius,
raizginius,
taškučius,
ornamentus.
 Mokyti tinkamai
laikyti, naudoti
žirkles, kirpti
įvairias formas,
juostas.
 Mokyti pajusti
linijas, stebėti
dėmes, spalvas,
formas ir šią patirtį
panaudoti
išgyvenimams,
idėjoms reikšti.
 Ugdyti gebėjimą
pavaizduoti
norimą objektą
(medį, gėlę...) ir
apie ji papasakoti.
 Eksperimentuoti
dailės
priemonėmis
atrandant spalvas
(liedami,
maišydami dažus).
 Štampuoti
įvairiomis
priemonėmis
(pirštai, lūpos,
daržovės, teptukai,
buitinės
medžiagos...).
 Padedant
pedagogui
minkyti, lipdyti,

Naudojasi naujomis
piešimo technikomis
pritaikydami ankščiau
įgytus įgūdžius.

 Eksperimentuoti
mišriomis dailės
priemonėmis ir
technikomis. Naudoti
įvairias priemones.
 Ugdyti gebėjimą apie
lapo plokštumos
valdymą, fono
spalvinimą, įvairių
formų piešimą,
ornamentus, linijų
brėžimą, siužetų
kūrimą. Piešiami
objektai praturtinami
daugiau detalių.
 Dailės darbus
papildyti grafiniais
ženklais (raidės,
skaičiai, žodžiai).
 Skatinti pažinti
tautodailės
ornamentus.
 Mokyti kurti bendrus
kūrybinius darbus.
 Puoselėti pastabumą
spalvų įvairovėje,
pajusti spalvas, skirti
atspalvius.
 Skatinti kurti savo
albumus, knygas,
atvirukus.
 Skatinti kirpti, plėšyti,
glamžyti, vynioti
įvairius popierius. Iš
jų kurti įvairias
formas, nesudėtingas
kompozicijas,
ornamentus ,
koliažus.
 Supažindinti,
sudominti „Origami“
technika.
 Mokyti aplikaciją
derinti su piešimu.
 Skatinti lipdyti pagal
duotą temą, pačių
sumanymą. Lipdant

Reiškia savo mintis,
idėjas, sumanymus
dailės raiškos
priemonėmis.

Drąsiai išbando,
tyrinėja piešimo
priemones ir medžiagas
(pieštukus, kreideles,
guašą, plastiliną, klijus,
anspaudus), piešia ant
įvairios faktūros
popieriaus, medžiagos,
medžio, akmens, ir kitų
tekstūrų.

Įžvelgia ryšį tarp
dailės vaizdų ir
realaus pasaulio,
simboliniais vaizdais
atspindėdamas
realaus pasaulio
daiktus bei reiškinius
ir savo ryšius su jais.

Naudoja įvairią
techniką savo
kūrybiniams
sumanymams išreikšti.

Džiaugiasi savo
veiklos rezultatais.

kočioti plastilino,
molio gabalėlį.
Gaminti įvairias
geometrines ir
netaisyklingas
formas, puošti
anspaudais,
gamtinėmis
medžiagomis,
popieriumi.
 Ugdyti įvairių
popierių plėšymo,
kirpimo, lamdymo
įgūdžius.
 Ugdyti klijavimo
įgūdžius.
 Skatinti kuriant
įvairius statinius,
panaudoti
„buitines atliekas“.








naudotis įrankiais,
formai ir raštams
išgauti.
Mokyti lipdymo
darbus pradėti iš
atskyrų detalių, o
vėliau jas sujungti į
visumą.
Sudaryti sąlygas
norimus kūrinius
dekoruoti gamtinėmis
medžiagomis,
papuošalų elementais,
popieriaus atraižomis.
Skatinti džiaugtis
savo ir draugų
darbais.
Ugdytis supratimą,
jog meninė veikla
padeda atsipalaiduoti,
nusiraminti, pajausti
kūrybos džiaugsmą.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Džiaugiasi kūrybos
procesu, naujais
atradimais, bei
saviraiškos
galimybėmis.
Tyrinėja naujas
vizualinės raiškos
priemones.
Lavina akies, rankos
koordinaciją.

 Štampuoti drobę,
panaudojant
audinių dažus.
 Kurti „spalvotų
kukurūzų,
pagalba, įvairius
3D paveikslėlius.
 Panaudojant
audinių atraižas
kurti, aplikuoti
trafaretus.
 Žaisti su įvairiais
tekstūriniais
teptukais.
 Kurti koliažą .

3 – 6 metai
Ugdymosi gairės

Ugdymosi
pasiekimai
Išbando įvairias
kūrybos
technikas, kūrybinės
veiklos būdus.

Vaikai palaipsniui
supažįsta su
įvairiomis vizualinės
raiškos priemonėmis,
ir šių priemonių
ypatybėmis.
Turtinama vaiko
kūryba, skatinama
saviraiška bei
originalumas,
tobulinamas mąstymo
proceso, akies, rankos
koordinacija.

 Kurti smėlio
mozaikas
paveiksluose ir
vazose.
 Lieti žvakes, bei
dekoruoti vaško
aplikacijomis.
 Piešti anglimi ant
sieninio tapeto
(pirmykščio žmogaus
ornamentai).
 Piešti su stiklo dažais
ant stiklinės.
 Gaminti molinį indą
ir jį dekoruoti.
 Kurti pasaką ir puošti
su štampukais.
.

ESTETINIS SUVOKIMAS
Tikslai
Skatinti savitai reikšti patirtus meninės raiškos įspūdžius,
išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas.
Pratinti džiaugtis savo ir kitų kūryba, aplinkos grožiu, dalintis
išgyvenimais, įgūdžiais, pastebėjimais.
Skatinti apibūdinti meno kūrinius, jų ypatumus.

Ugdymo strategija
Estetiniam suvokimui plėtoti skatinti išsakyti savo nuomonę
apie savo ir kitų darbelius ar stebėtus meno kūrinius.
Lankytis pagal galimybes teatre, koncerte, meno darbų
parodose, muziejuose ir kalbėti apie stebėtus ar išgirstus meno
kūrinius.

Turinio apimtis
Savitas, nepakartojamas išgyvenimas, kuris priklauso mūsų
vidaus pasauliui, jutiminiam meno kūrinio suvokimui.

ESTETINIS SUVOKIMAS
1,5 – 3 metų
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Geba stebėti aplinką,
kaupti žinias ir įspūdžius,
panaudoti jos kūryboje.
Geba įsiklausyti į
melodiją, skirti
muzikinius kūrinius,
šokius, personažus.
Bando pajusti muzikinių
kūrinių ypatumus.
Domisi savo šalies
kultūra, bei vertybėmis.

 Tyrinėti aplinkoje
pamatytus paveikslus
ar knygelių
iliustracijas.
 Stebėti ir gėrėtis
aplinkos daiktais,
spalvomis, gamta ir
jos reiškiniais.
 Vartyti knygeles,
paveikslėlius skirti
realius ir fantastinius
vaizdus.
 Skatinti keliais
žodžiais papasakoti
savo meninius
įspūdžius.
 Skatinti reikšti savo
emocijas apžiūrint
savo ir kitų
piešinėlius, žaislus,
vartant knygeles.
 Mokyti džiaugtis
savimi, tinkamai
reaguoti į kitų
vertinimą.
 Ugdyti klausą
atpažinimui kai kurių
jau girdėtų muzikos
kūrinių, matytų
šokius.
 Klausytis muzikinių
kurinių spontaniškai
reaguoti į muzikinių
kūrinių ypatumus.
 Skatinti pasakyti
savo nuomonę apie
muzikos kūrinėlius,
daineles, šokius,
vaidinimus ar
kūrybinius darbelius.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Geba stebėti aplinką,
kaupti žinias ir
įspūdžius, panaudoti
juos kūryboje.
Geba įsiklausyti į
melodiją, pajusti
muzikinio kūrinio
tempą, dinamiką.
Išgirsti atlikimo
ypatumus.
Saugo ir puoselėja
savo kultūrines
vertybes.

 Sudaryti sąlygas
vartyti iliustruotas
knygeles, žurnalus,
žiūrinėti įvairias
nuotraukas, meno
reprodukcijas,
atvirukus, vaikų
darbelius ir
klausinėti vaikų,
kas jiems patinka,
atkreipti dėmesį į
iliustracijų, meno
kūrinių ir kitų
kūrinių spalvas,
nuotaikas,
perspektyvą.
 Grožėtis savo ir
kitų dailės darbais,
kūryba, dalintis
įspūdžiais.
 Skatinti domėtis
draugų idėjomis, jas
panaudoti savo
darbuose.
 Kartu su vaikais
lankytis dailės ir
darbų parodose. Jas
aptarti, dalintis
įspūdžiais.
 Ugdyti pastabumą
ir grožio pajautimą
stebint papuošta
aplinką.
 Mokyti jausti ir
išgyventi
skambančią
muziką, pajusti
estetines muzikinių
kūrinių savybes ir
jomis gėrėtis.
 Klausantis
muzikos, perteikti
savo mintis, patirtas
emocijas (gestais,
judesiais, mimika).

 Ugdyti norą šokti
dainuoti, vaidinti.
Džiaugtis menine
veikla.
 Skatinti švęsti
kalendorines, savitas
ugdymo įstaigos
šventes.
 Puoselėti vertybes.
 Mokyti tradicinių
lietuvių liaudies
dainelių, ratelių,
žaidimų.
 Kartu su vaikais
lankytis ugdymo
įstaigos
organizuojamuose
koncertuose, bei
spektakliuose.

 Skatinti pasakoti
įspūdžius apie
meninio kūrinio
siužetą po
spektaklio ar
koncerto.
 Skatinti švęsti
kalendorines
šventes.
Supažindinti su
etnokultūrinėmis
tradicijomis.
 Puoselėti savitas
ugdymo įstaigos
šventes. Jomis
didžiuotis
 Mokyti tradicinių
liaudės dainelių,
ratelių, žaidimų,
patarlių. Ugdymo
įstaigos himno.
 Lankytis miesto
organizuojamuose
renginiuose,
koncertuose,
spektakliuose.
 Padedant pedagogui
rengti koncertus,
spektaklius ugdymo
įstaigoje ir už jos
ribų.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi pasiekimai
Geba pastebėti ir
grožėtis aplinkoje
naujais daiktais,
objektais.
Bando pajusti kūrybos,
meno ypatumus
išreiškiant emocijas.
Pradeda domėtis savo
šalies kultūra, bei
vertybėmis.

Ugdymosi gairės
 Mokyti pastebėti kitų
darbus ir jais
pasigrožėti.
 Eksponuoti vaikų
kūrybinius darbus
ugdymo įstaigos
patalpose.
 Koncertuoti įstaigoje
ugdytinių tėvams, bei
bendruomenei.
 Dalyvauti įstaigos
organizuojamose
šventėse.

3 – 6 metai
Ugdymosi
pasiekimai
Džiaugiasi savo
atliktais darbais,
grožisi estetiniais
vaizdais ir garsais.
Kuria ir puoselėja
savo kultūrines
vertybes.

Ugdymosi gairės
 Eksponuoti vaikų
kūrybinių darbelių
parodas miesto
ribose.
 Kurti, organizuoti
koncertus,
spektaklius bei
pasirodyti kitose
įstaigose.
 Aptarti, vertinti
kūrybinius darbus,
išreikšti emocijas.
 Įtraukti vaikų
idėjas, pastebėjimus
organizuojant
šventes.

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA
Tikslai
Siekti, kad vaikai atpažintų emocines būsenas, suvoktų savo
jausmus, atrastų saugius būdus sąmoningai juos išgyventi.
Padėti vaikui išmokti kontroliuoti emocijų raišką – išreikšti
emocijas kitiems priimtinais, jų neskaudinančiais būdais.

Ugdymo strategijos
Vaiko jausmų supratimas, pagalba įvardijant emocines būsenas.
Leidimas išjausti ,,blogus“ jausmus nemoralizuojant.
Vaikų pastangų nukreipimas nemalonius jausmus išreikšti
priimtinais būdais.

Turinio apimtys
Savo jausmų raiška, suvokimas ir jų pavadinimas; kitų jausmų
atpažinimas ir tinkamas reagavimas į juos; savo bei kitų
nuotaikų ir jausmų apmąstymas.

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Pradeda atpažinti ir
įvardinti, kai kurias
emocijas, ką jaučia
(linksma, pikta,
nuliūdęs).
Pastebi kitų žmonių
emocijas pagal veido
išraišką ir į jas
reaguoja (glosto,
pasitraukia šalin, jei
kitas piktas).

 Reaguoti į vaiko
rodomas emocijas ir
skatinti jas įvardinti,
ką jis jaučia, kai
vaikas yra supykęs,
nuliūdęs, linksmas,
pavyzdžiui,
pakomentuojant jo
jausmus: „Taip
suprantu, tau pikta...,
tu pyksti, taip? “Tau
labai linksma...) ir
paskatinti vaikus
pakartoti įvardinant
kaip jis jaučiasi.
 Kalbinti vaikus rodant
savo emocijas veido
mimika ir kūno kalba,
pavyzdžiui, pakelti
antakius, jei
nustembame ar
džiaugiamės,
suraukiame antakius
ir ramiai stovime
kalbėdami, jei
nepatenkinti ir kt.
 Sekti pasakas, skaityti
knygeles stengiantis
perteikti herojų
nuotaikas balso
intonacija, kūno
kalba, pavyzdžiui,
vilkas – piktas (žemas
balsas, suraukti
antakiai ir kt.). Savo
pavyzdžiu padėti
vaikams mokytis,
kaip reikia reaguoti į
kito vaiko emocijas:
jei jis džiaugiasi,
pasijuokti kartu su
juo, jei liūdi, verkia –
paglostyti, duoti
žaislą.
 Žaisti slėpynes ir
kitus žaidimus ir jų
metu padėti vaikams

3-6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Nusako, ką jaučia ir
kodėl.
Kalbėdamas naudoja
veido ir kūno judesius.
Gali nusakyti, kaip
kitas jaučiasi iš veido
mimikos, kūno
judesių.
Užjaučia kitą
žinomais jam būdais.

 Pasiūlyti žaidimus,
kurių metu vaikai
gali suprasti, kaip
jaučiasi žmonės su
negalia, pavyzdžiui,
uždėti ausines,
užrišti akis, nejudėti,
ir pan., klausti, kaip
vaikai jaučiasi ir ką
jaučia.
 Skatinti vaikus
pasakoti, kada ir
kaip jie jautėsi
linksmai, džiaugėsi,
buvo nustebę, liūdni,
vieniši, pikti ar
išsigandę.
 Aptarti, ką jie darė,
kad pasijustų geriau;
ką galėtų patarti
kitiems vaikams, ką
daryti, kad
nesijustum vienišas
ir pan.;
 Padėti vaikui
išreikšti savo
jausmus ir išmokti
naujų nusiraminimo
būdų, pavyzdžiui,
pasišalinti iš
situacijos, giliai
įkvėpti ir iškvėpti,
susirasti kitą veiklą
ar užsiėmimą ir kt.
 Švenčių, pramogų
metu skatinti ir
padėti vaikams
susitvarkyti su
kylančiomis
emocijomis,
nevaldomu elgesiu ir
mokytis
savikontrolės,
pavyzdžiui, vaikams
įsiaudrinus per
šventes parodyti,
kaip galima

suprasti, ką jie jaučia,
kai jiems pavyksta,
nesiseka ir pan.
 Žaisti vaizduotės
žaidimus, pavyzdžiui,
paėmus žaislinius
meškiukus suvaidinti
situaciją, kai vienas
meškiukas išeina ir
palieka kitą viena –
klausti, kaip
meškiukas jaučiasi;
jei grįžta; duoda
žaislą ir pan.

nusiraminti (sustoti į
ratelį ir pūsti
balionėlį, giliai
įkvėpti ir nusilenkus
stipriai iškvėpti).

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi
Ugdymosi gairės
pasiekimai
Išreiškia
 Antistresiniai žaisliukai
pasitenkinimą,
iš vandens kamuoliukų
atsipalaidavimą
,,orby“, ,,Tąsusis
teigiamomis
šlykštukas“.
emocijomis.
 ,,Purvini‘ žaidimai iš
nekenksmingų
Priima siūlomus
medžiagų: spalvotas
žaidimus,stebi,
krakmolainis, putli
įsitraukia į procesą.
smėlio masė, acto
vulkanai smėlyje,
piešimas ant skutimosi
putų.

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Ugdymosi gairės
Jaučiasi saugiai,
drąsiai veikia,
komentuoja, klausia,
siūlo savo idėjas.
Kūrybiškai sprendžia
situacijas, geba
ramiai reaguoti
konfliktinėje
situacijoje, gali
padėti, patarti
draugui.

 Gaminti
antistresinius
žaisliukus iš balionų
ir miltų. Lavina
emocinį intelektą padeda
nurimti
supykus ar jaučiant
nerimą.
 Gaminti priemonę
,,Kišeninis
žaisliukas-draugas“
iš degtukų dėžutės ir
akmenėlio.
 Gaminti “Pojūčių
maišelius“ iš balionų
ir įvairių kruopų.

SAVIVOKA IR SAVIGARBA
Tikslai
Padėti vaikui pažinti savo stiprybes ir ugdytis teigiamą savęs
vertinimą.
Siekti, kad vaikas būtų pasitikintis, gintų savo teises, stengtųsi
elgtis atsakingai, garbingai.

Ugdymo strategijos
Saugios, geranoriškai bendrauti skatinančios aplinkos
sudarymas.
Dalyvavimas veikloje, kuri stiprina unikalumo ir bendrumo
jausmą.

Turinio apimtys
Savo asmeninio tapatumo supratimas, pozityvus savęs
vertinimas; bendrumo su šeima, grupe jausmas, tautinio
tapatumo jausmas.

SAVIVOKA IR SAVIGARBA
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Domisi savo kūnu,
nori viską daryti
pats, saugo savo
daiktus, (savojo Aš
tvirtinimas), bando
laikytis susitarimų.
Žaidžia vienas greta
kito, gali pasidalinti
žaislais.
Geba pasitikėti
savimi, pradeda
suprasti kuo jis
skirias iš kitų.
Bando įvairiais
būdais ginti savo
interesus (neduoda
žaislo, kreipiasi į
suaugusį.

 Žaisti žaidimus,
siūlyti veiklas, kurių
metu vaikai tyrinėja
save, kas jie tokie
yra, kaip jie atrodo,
kaip vadinasi kūno
dalys, pavyzdžiui,
parūpinti grupėje
keletą didesnių
veidrodžių, prie
kurių vaikai gali
atsistoję ar atsisėdę
tyrinėti (liesti
pirštais save
veidrodyje, keisti
veido mimikas,
stebėti savo
judesius, kalbėtis su
savimi, ką mato
veidrodyje ir pan.;
rengti lėles, žaisti
judesių žaidimus
panaudojant
trumpus eiliuotus
posmelius (atėjo
meškutis, pakraipė
galvelę, pakėlė
kojelę – trept).
 Kasdienės veiklos
metu, pavyzdžiui,
rengiantis, vardinti,
kaip rengiamės
(kišam rankelę,
užrišam šalikėlį ant
kaklo ir pan.),
valgymo metu
(imame šaukštą į
rankelę); laikantis
higienos ir kt.
 Bendrauti, žaisti
individualiai su
vaikais, leisti jiems
vadovauti žaidimui,
pokalbiui, skatinant
savojo Aš
tvirtinimą,
pavyzdžiui, ,,puiku,
tu žinai ką nori

3-6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Supranta savo norų,
ketinimų, jausmų
pasaulio autentiškumą.
Pasitiki savimi ir savo
gebėjimais, palankiai
kalba apie save, tikisi,
kad kitiems jis patinka,
supranta ir gina savo
teises būti ir žaisti kartu
su kitais.
Save apibūdina,
nusakydamas fizines ir
elgesio savybes,
priklausymą šeimai,
grupei, gali pasakyti
savo tautybę.

 Kalbėti su vaiku
apie jo šeimą,
praeitį, dabartį,
ateitį. Pasiūlyti
veiklos
tyrinėjimams:
,,Mano kūnas,
pomėgiai,
gebėjimai
praeityje,
dabartyje,
ateityje“.
 Siūlyti užduotis,
žaidimus, kurių
metu vaikai
samprotautų, keltų
hipotezes,
pavyzdžiui, žaisti
žaidimą, „Kas
neteisinga“
(rodomi skruostai,
o sakoma –
antakiai) ir pan.
 Skatinti vaikus
reflektuoti apie
savo pomėgius,
gebėjimus,
pavyzdžiui, siūlyti
pasidaryti plakatą
„Aš ir mano
šeima/mano
draugai/mėgstami
žaidimai“ ir pan.
 Kalbėtis su
vaikais, kuo jie
yra panašūs į kitus
ir kuo skiriasi,
pavyzdžiui,
pasiūlyti
pasikalbėti su
draugu apie tai,
kokius žaidimus
jie mėgsta, ko
nemėgsta valgyti,
kas turi
augintinius ir pan.









žaisti“; kalbėtis su
vaiku apie jo šeimą
(vardus, ką mėgsta
ir pan.) draugus,
kaimynus (jų vardai,
ką jie veikia ir pan.).
Žiūrinėti
nuotraukas,
paveikslėlius,
kuriose yra
vaizduojama šeima,
grupės gyvenimas.
Kasdienės veiklos
metu, žiūrinėjant
paveikslėlius,
kalbėtis apie tai, kuo
vaikas yra panašus į
kitus (rankos, kojos,
mėgsta žaisti) ir kuo
skiriasi (akių,
plaukų spalva,
nešioja akinius ir
kt.).
Atsakyti į vaikams
rūpimus klausimus
demonstruojant
susidomėjimą
žodžiais ir kūno
kalba. (veido
mimika, kūno
judesiais).
Palaipsniui nustatyti
tam tikras elgesio
ribas kasdienės
veiklos metu,
pavyzdžiui,
nuspėjant būsimas
konfliktines
situacijas, padėti
vaikams jas spręsti
(paklausti, kas
atsitiko, pasiūlyti
kitą žaislą,
nuraminti vaiką);
pastiprinti tinkamą
vaikų elgesį
suteikiant grįžtamąjį
ryšį (pasidalinote
žaislais, šaunuoliai).
Kartu su vaiku
vartyti jo pasiekimų
aplanką (atskirų jo

 Leisti vaikui vis
daugiau rinktis
pačiam,
nepažeidžiant savo
ir kitų saugumo
bei nustatytų
elgesio taisyklių.
 Skatinti juos
pozityviai reaguoti
į savo klaidas.
 Kartu su vaiku
vartyti jo
pasiekimų
aplanką ir
kalbėtis, kaip jis
vertina save (kaip
jis pasikeitė, ką
jau moka, kur
reikėtų
pasistengti).
 Skatinti vaikus
vieni kitiems
sakyti malonius
žodžius,
komplimentus, kai
jiems kažkas
pasiseka, ar
padarė.
 Atkreipti dėmesį į
taisykles, kurių
yra sutarta
laikytis,
pavyzdžiui,
pasidaryti plakatą
su taisyklėmis ir
skatinti vaikus
patiems
pasižymėti savo
sutartu ženkliuku,
jei pamiršo
taisyklę
(nesusitvarkė po
žaidimo ir pan.).
 Stebėti ir drąsinti
vaikus patiems
spręsti kylančius
konfliktus ir
suteikti jiems
grįžtamąjį ryšį,
pavyzdžiui, kilus
konfliktui stebėti
vaikų elgesį ir

veiklos momentų
nuotraukos, pirmieji
darbeliai) ir kalbėtis,
kaip jis pasikeitė, ką
jau moka.

padėti spręsti
konfliktą,
pasiūlant
nusiraminti,
apgalvoti, kas
įvyko, kodėl
susipyko,
pabandyti susitarti
ir pan..
 Skatinti vaikus
nesivelti į
peštynes, kreiptis
pagalbos į
suaugusįjį, jei
atėmė žaislą,
pastūmė,
kabinėjasi ar
erzina.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi pasiekimai

Ugdymosi gairės

Supranta, ką ir kaip
gali padaryti pats,
išreiškia savo norus,
pyksta, kai
suaugusysis neleidžia
to daryti.

 Monotipijos (ant
veidrodžio, dažų
voleliais, naudojant
neįprastas
tekstūras).

Jaučiasi svarbus
kitiems- šypsosi,
krykštauja, kai su juo
bendrauja.

 ,,Drėgnų servetėlių
batika“.
 Sudaryti vaikui
pasirinkimo
situacijas, naudoti
tik būtinus
draudimus (kad
nenukristų,
nenusidegintų ir
pan.).

3 – 6 metai
Ugdymosi pasiekimai
Supranta, kad jis
buvo, yra ir visada
bus tas pats asmuo:
atpažįsta save
kūdikystės
nuotraukuose,
apibūdina savo
išvaizdą, teisingai
pasako, kad suaugęs
bus vyras ( moteris),
tėvelis (mamytė).
Jaučiasi esąs šeimos,
vaikų grupės narys,
kalba apie šeimą,
draugus.
Pasitiki savimi ir savo
gebėjimais.

Ugdymosi gairės
 ,,Portretai ant
stiklo“-priglaudus
prie draugo veido
,,kopijuoti“ veido
bruožus.
 Daryti
„Draugystės”
apyrankes.
 Gaminti kaukes
Užgavėnėms
(papje mašė).
 Kalbėtis su vaikais
apie tai, kas yra
gerai, o kas blogai.
 Išsakyti pastabas
konkrečiam vaiko
poelgiui ar
veiksmui,
nesiejant su jo
asmenybe

 Paskatinti vaikus
dažniau keisti
žaidimo
partnerius,
įtraukiant į savo
žaidimus mažiau
populiarius
vaikus.

KŪRYBIŠKUMAS

Tikslai
Siekti, kad vaikas įžvelgtų problemas ir lanksčiai, netikėtai jas
spręstų.
Padėti vaikui išreikšti save unikaliais būdais.
Ugdyti gebėjimą nuolat plėtoti anksti susiformavusius savo
interesus.

Ugdymo strategijos
Žaidybinės (įvairių formų) veiklos pateikimas kūrybingoje
aplinkoje.
Galimybė vaikui tenkinti savo asmeninius poreikius ir interesus.
Asmeninės erdvės ir kūrybinės laisvės suteikimas padrąsinant ir
priimant vaiką tokį, koks jis yra.

Turinio apimtys
Drąsa veikti, daryti savaip; gebėjimas įžvelgti problemas,
klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti; troškimas ieškoti atsakymų,
netikėtų idėjų, savaip pritaikyti.

KŪRYBIŠKUMAS
1,5-3 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Atranda ir domisi
naujais dalykais
(daiktais, vaizdais,
garsais, judesiais)
artimiausioje
įprastoje aplinkoje.
Įsivaizduoja
situacijas, daiktus,
apie kuriuos jam
skaitoma,
pasakojama bei
perteikia tai žaidimo
metu.














Orientuoti
užsiėmimus į
procesinę kūrybą ir
meną, suteikiant
vaikui kiek įmanoma
daugiau kūrybinės ir
sprendimų priėmimo
laisvės.
Duoti žaisti įvairių,
atkreipiančių dėmesį,
visus pojūčius
lavinančių žaislų
(įvairių tekstūrų,
formų, kvapų,
spalvų), nuolat
atnaujinti, kaitalioti.
Skatinti vaikus
savarankiškai, be
suaugusiųjų pagalbos
statyti smėlio pilis,
joms dekoruoti
naudoti gamtos
dovanas (kankorėžius,
smilgas, kaštonus,
medžių žiedus ir
pan.), piešti, tapyti,
žaisti.
Siūlyti žaidimų su
vandeniu, leisti
pilstyti, semti, sverti,
laistyti (prižiūrimi
suaugusiųjų).
Veiklą organizuoti ir
patalpose ir lauke.
Parūpinti priemonių ir
skatinti veiklą,
grindžiamą visų 5
pojūčių panaudojimu
aplinkai tyrinėti.
Pasiūlyti saikingai
amžių atitinkančių
lavinančių ir smagių
mobiliųjų
programėlių,
aplikacijų, žaidimų.

3-6 metai
Ugdymo pasiekimai
Ugdymo gairės
Pasitelkia vaizduotę 
veiklos metu,
atranda originalių
idėjų įgyvendinimo
būdų, savitai suvokia
ir vaizduoja pasaulį.
Kelia probleminius
klausimus, lanksčiai
keičia mąstymo
kryptį, minčių eigą,
siekia savito
rezultato.
Drąsiai
eksperimentuoja,
nebijo suklysti,
daryti kitaip.











Organizuoti meninius
ir kūrybinius
užsiėmimus, kurie
orientuoti į procesą, o
ne į rezultatą,
leidžiant vaikui visu
šimtu procentų
pasinerti į kūrybinę
veiklą ir pačiam
priimti sprendimus,
sugalvoti idėjas,
lanksčiai jas
koreguoti.
Pasiūlyti interaktyvių
knygų, kuriose tekstas
papildomas smagia
animacija.
Pateikti pratimų
kūrybiškumui lavinti
pagal metodikas
„Nebaigtos figūros“
ir Alternatyvų
paieška (arba
divergentinis
mąstymas).
Parūpinti kuo
įvairesnių priemonių,
technikos ir suteikti
kuo daugiau
kūrybinės laisvės
procesui, sudarant
didesnes galimybes
augti ir ugdytis vaiko
vaizduotei.
Skatinti vaiką kalbėti
apie jo kūrybą ir
meną.
Naudoti frazes,
skatinančias
originalumą,
keliančias savivertę,
užduoti klausimus
apie procesą,
sprendimų priėmimą.

 Organizuoti
projektus, grupinę
veiklą, mokyti dalytis
idėjomis nedidelėse
grupelėse.
 Ugdyti fantaziją,
žaidžiant ir kuriant
nerealias, bet
prasmingas situacijas
(įsivaizduokime, kad
mes einame
džiunglėmis...)
 Skatinti tolesnį
divergentinį mąstymą.
Užduoti klausimus
,,Kas būtų, jeigu...?“
 Nuolat atkreipti
dėmesį į visus
žmogaus pojūčius.
 Mokytis pastebėti,
įsiklausyti, užuosti,
paliesti ir pajusti.

MAŽŲJŲ KŪRYBINĖ INŽINERIJA
1,5 – 3 metai
Ugdymosi
pasiekimai
Atranda naujus
veiksmus ir taiko juos
daiktų tyrinėjimui.
Atlieka nesudėtingus
eksperimentus ,
domisi ką daro
suaugęs, klausinėja.
Žaisdamas atlieka
įsivaizduojamus
simbolinius veiksmus.

3 – 6 metai

Ugdymosi gairės

Ugdymosi pasiekimai

Ugdymosi gairės

 Panaudoti spalvotas
kruopas ir
makaronus, kaip
visapusiškas
lavinimo priemones.
 Atlikti nesudėtingus
bandymus:
,,Lediniai dinozaurų
kiaušiniai “;
,,Tirpdome ledo
burbulus spalvotai“
ir pan.

Savitai naudoja
įvairias medžiagas,
priemones.
Džiaugiasi savitu
veikimo procesu ir
rezultatu.
Kuria savas pasakas,
gamina knygas, jas
iliustruoja savais
piešiniais.
Gamina įvairius
daiktus iš antrinių
žaliavų.
Kelia probleminius
klausimus, diskutuoja,
fantazuoja.

 Sudaryti įvairias
situacijas, aplinką
skatinančią vaikus
kurti, ieškoti
atsakymų, netikėtų
idėjų.
 Pasidaryti
,,Katapultos iš
zefyrų pašėlusiems
žaidimams“.
 Išbandyti
eksperimentą
,,Kristaliniai jūros
akmenukai“: menas
ir mokslas viename.

UGDOMOJI APLINKA
Vaiko ugdymosi aplinka – tai lopšelis-darželis ir jame vykstantis gyvenimas: saugi, veiklą
skatinanti grupės patalpa, aprūpinta vaikui pritaikytais baldais, žaislais, buitine įranga, moderniomis
edukacinėmis priemonėmis. Tai sporto ir muzikinio ugdymo salė, svetainė, kurioje vyksta papildomo
ugdymo grupių užsiėmimai, sveikatos ugdymo valandėlės. Tai logopedinis kabinetas, kūrybinės
dirbtuvėlės. Ugdomoji veikla vyksta darželio kieme, lauko aikštelėse, tęsiama artimiausioje miesto
sociokultūrinėje aplinkoje už darželio ribų. Ugdomoji aplinka - tai užmiesčio miškas, ežero pakrantė,
kaimo sodyba, parkas ar Botanikos sodas.
Įvairi aplinka skatina vaiką rinktis veiklą, bendrauti su kitais vaikais ir suaugusiais, padeda
vaikui įgyvendinti savo sumanymus.
Kuriamos erdvės, kur vaikai gali ramiai atsipalaiduoti, veikti po vieną ( individualiai) , o kitose
erdvėse vaikams sudaromos sąlygos aktyviai judėti, sportuoti, lakstyti. Ypatingas dėmesys skiriamas
vaiko emocinei-socialinei aplinkai: vaikas turi jaustis laukiamas, gerbiamas, mylimas, juo
rūpinamasi. Pedagogų bendravimo stilius – demokratinis. Pripažįstama kiekvieno vaiko nuomonė,
atsižvelgiama į jų norus, poreikius, klaidos vertinamos kaip natūralus dalykas.
Ankstyvojo ( 1,5-3 m.) amžiaus vaikų grupės aplinka skirstoma į erdves: judėjimo (vaikai
įvaldo naujus judėjimo būdus, tenkina judėjimo poreikius), ramybės (manipuliuoja žaislais, varto
knygas, vyksta individualus bendravimas su vaiku, žaidžiami didaktiniai stalo žaidimai), kūrybinė
(piešia, žaidžia, veikia su žaislais, kuria nesudėtingus siužetus ), vaidybinė ( žaidžia kūrybiniusvaidmeninius žaidimus, atlieka tam tikrą vaidmenį).
Ikimokyklinio amžiaus (3- 6 m.) vaikų grupių veikla vyksta veiklos centruose: kalbos,
dailės, statybinių žaidimų, vaidybos, gamtos tyrinėjimų, valgio gaminimo, smėlio ir vandens.
Veiklos centruose vaikai įgyja gebėjimų, įgūdžių, atlieka užduotis, matavimus, ieško sprendimų,
mokosi bendrauti, susitarti. Veiklos centruose yra pakankamas kiekis priemonių, medžiagų, knygų,
žaidimų. Vaikai centruose veikia savarankiškai, po vieną, grupelėmis. Priemonės centruose dažnai
keičiamos, papildomos ( pagal savaitės temą, mergaičių ir berniukų santykį, pagal metų laiką ).Vaikai
patys kuria, keičia grupės aplinką.
Darželis yra miesto centre, todėl yra tinkamos sąlygos vaikams susipažinti su kultūros
objektais: Aušros, dviračių, fotografijos muziejais, P. Višinskio biblioteka, dramos teatru, dailės
parodų rūmais, mieste esančiomis skulptūromis ir fontanais. Pažintinė veikla vyksta Prisikėlimo,
Saulės laikrodžio aikštėse, centriniame miesto parke, knygyne, prie Talkšos ežero, vaikų pamėgtos
Geležinės lapės. Pedagogai su vaikais išvyksta į Šiaulių apylinkių miškus, draustinius (Kurtuvėnus,
Bubius, Pagėluvį ) aplanko Žaliūkių malūną, Botanikos sodą. Keisdami edukacines aplinkas,
pedagogai suteikia vaikams galimybę betarpiškai susipažinti su Šiaulių miestu, jo apylinkėmis ir
svarbiausiais objektais. Vaikai dalyvauja sportinėse varžybose Ragainės progimnazijoje, A.Sireikos
krepšinio akademijoje, lankosi prekybos centruose, vaistinėse ir taip kaupia patirtį.
Pedagogai kuria pozityvią grupės, darželio bendruomenės emocinę aplinką. Sudaromos lygios
galimybės visiems vaikams, nepriklasomai nuo tautybės, socialinio statuso, fizinės sveikatos ar
gebėjimų.

UGDYMO METODAI, BŪDAI, TECHNOLOGIJOS
Ugdymo metodas - tai pedagoginio poveikio vaikui ir vaiko poveikio pedagogui bei
grupės vaikams būdų sistema. Metodų paskirtis – padėti atsiskleisti vaikui, paskatinti jo saviraišką,
ugdyti gebėjimus. Yra išskiriami kūrybiniai – interpretaciniai, modeliavimo, skatinimo-inicijavimo,
pagalbos- paramos metodai (Emillio Reggio, ,,Gera pradžia“,Valdorfo, Egmonto, Montesori ).
Ugdymo būdas – tai, kaip, siekiame plėtoti vaiko kompetencijas, kaip atliepiame vaiko
iniciatyvas, kaip siūlome vaikui veiklą, tobuliname pasaulio pažinimo galimybes, kaip kuriame
aplinką, kaip atrenkame ir naudojame ugdymo medžiagą ir priemones.
Pedagogai praktiniame darbe su vaikais gali laisvai rinktis ugdymo metodus, būdus ir
technologijas, naudoti vieno ar kito metodo elementus, mišrius ugdymo būdus.
PEDAGOGŲ NAUDOJAMI UGDYMO BŪDAI














Žaidimas (didaktinis, kūrybinis, verbalinis, virtualusis, judrusis, vaidmeninis, muzikinis).
Stebėjimas (gamtos reiškinių ir objektų, aplinkos, technologinių prietaisų veikimo).
Tyrinėjimas, bandymas, eksperimentas.
Išvykos, ekskursijos, susitikimai, varžybos.
Parodų lankymas, parodų rengimas.
Vaidybinė raiška, dramatizacija, improvizacija.
Edukacinė filmuota medžiaga ( pažintinė, pramoginė, literatūrinė).
Viktorina, apklausa, interviu, pokalbis, diskusija.
Projektas, pristatymas, vaikų konferencija.
Susitikimas su įdomiais žmonėmis, įvairių profesijų atstovais.
Įvairios medijos (interaktyvi lenta, planšetės, multi media projektorius, skype programa).
Grafinės užduotys, knygų kūrimas, grupinis darbas.
Autoriaus kėdė, ritualai, dienos žinios, minčių lietus, keliaujantis žaislas.

Ugdymo technologija – metodinių būdų sistema ugdymo tikslams pasiekti:
 Vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos technologija.
- pedagogas siūlo vaikams temą, kelia problemą, skatina vaikus daryti, tirti, veikti;
tačiau nevaržo vaikų savarankiškos veiklos;
- pedagogas palaiko vaikų idėjas, sumanymus, padeda įveikti sunkumus;
- priimami bendri sprendimai, susitarimas;
- aktyvūs abu proceso dalyviai- ir vaikas ir pedagogas.
Ši technologija taikoma siekiant demokratiškų vaiko ir pedagogo santykių.
 Ugdančiosios aplinkos kūrimo technologija.
- pedagogas sukuria grupėje funkcionalias, jaukias erdves, vaikų veiklos centrus;
- skatina vaikus patiems susikurti vietas žaidimams ir veiklai;
- pripažįstama vaiko teisė rinktis veiklą, draugus, laisvai judėti erdvėje.
 Spontaniškojo ugdymosi technologija.
- pedagogas pritaria bet kokiai vaiko savarankiškai veiklai, ją gerbia;
- emociškai palaiko vaiko veiklą- pagiria, pasidžiaugia;
- ugdymui panaudoja netikėtai susidariusias situacijas;
- pasiūlo priemonių vaiko poreikiams ir interesams tenkinti.
Tai situacinis ugdymo būdas, kurio sėkmė priklauso nuo pedagogo lankstumo, demokratiškumo.

Šia technologija siekiama pabrėžti vaiko vaidmenį, kaip svarbiausią ugdymo(si) procese.
 Terapinio ugdymosi technologija.
- pedagogas taiko atsipalaidavimo būdus;
- naudoja individualius paramos būdus;
- taiko džiaugsmo, menų terapijos metodus;
- padeda išmokti įveikti sunkumus, spręsti problemas.
Naudodamas šią ugdymo(si) technologiją pedagogas stiprina vidines vaiko galias, padeda vaikui
išmokti įveikti sunkumus, skatina padėti kitiems ir, jei reikia, pačiam kreiptis pagalbos į kitus.
 Ugdymo pavyzdžiu technologija.
- pedagogas vaikų akivaizdoje ką nors veikia ir tuo skatina vaikus jį mėgdžioti.
- pedagogas pradeda kokią nors veiklą ir pasiūlo vaikams ją tęsti;
- pedagogas veikia kartu su vaikais kaip žaidimo ar veiklos dalyvis;
- naudojamasi kito vaiko veiklos pavyzdžiu.
Ugdymo(si) technologijų, tai yra tam tikrų ugdymosi formų, metodų ir būdų pasirinkimą lemia
ugdymo turinys ir pedagogo darbo stilius.

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

Šiaulių lopšelis – darželis
„Kregždutė“

Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas, motyvacja, gyvenimiška patirtis yra individualūs, todėl to paties
amžiaus vaikų pasiekimai įvairiose srityse yra skirtingi. Sukauptą patirtį, žinias, ir gebėjimus vaikai
išreiškia įvairiais būdais- žaisdami, kalbėdami, tyrinėdami, atlikdami praktines užduotis, spręsdami
kasdienines problemas.
Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir nuostatos, apie
kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.
Vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi
ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.
Vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimas – svarbi lopšelio-darželio ugdomojo proceso dalis, siekiant
ugdymo kokybės, vaiko asmenybės pažinimo, jo gebėjimų lygio nustatymo ir tolesnių jo ugdymosi gairių
numatymo.
Vaikų ugdymosi pasiekimai yra vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos darbo grupės parengto leidinio ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ 2014
nuostatas ir rekomendacijas.
Pasiekimų aprašas skirtas ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, su šio amžiaus vaikais dirbantiems
specialistams ( meninio ugdymo, kūno kultūros mokytojams, logopedams, socialiniams pedagogams,
psichologams), tėvams.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo paskirtis – padėti auklėtojams, kitiems ugdytojams
atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti ugdymo programą, įgyvendinti
ugdymo turinį, stebėti vaikų ugdymosi pokyčius ir pažangą. Būtina išsiaiškinti ką vaikas jau geba, ką žino,
kokia jo patirtis.
Vaikui pradėjus lankyti darželį, grupės auklėtoja, kiti ugdytojai stebi jo adaptaciją naujoje aplinkoje,
padeda susirasti veiklą, draugus. Kai vaikas adaptuojasi grupėje, atliekamas pirmasis jo gebėjimų,
individualių galių įvertinimas. Jei vaikai darželį lanko ne pirmi metai, jų pasiekimai I-ą kartą
vertinami rudenį iki spalio 30 d. Pavasarį II-ą kartą vertinami vaikų gebėjimai, pokyčiai, pažanga.
Iki gegužės 15 d. nustatoma, kurios ugdymosi sritys vaikui sekasi, kurias reikia tobulinti.
Vaiko pasiekimai vertinami 18 ugdymosi sričių:
1. Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai.
2. Fizinis vaiko aktyvumas.
3. Emocijų suvokimas ir raiška.
4. Savireguliacija ir savikontrolė.
5. Savivoka ir savigarba.
6. Santykiai su suaugusiais.
7. Santykiai su bendraamžiais.
8. Sakytinė kalba.
9. Rašytinė kalba.
10. Aplinkos pažinimas.
11.Skaičiavimas ir matavimas.
12. Meninė raiška.
13. Estetinis suvokimas
14. Iniciatyvumas ir atkaklumas.
15. Tyrinėjimas
16. Problemų sprendimas.
17. Kūrybiškumas.
18. Mokėjimas mokytis.
Vaikų pasiekimų apraše yra numatyti 7 ugdymosi lygio įvertinimo žingsniai, kurie atitinka vaikų
amžių. ( su vaiko amžiumi siejami sąlyginai). 1,2,3 žingsnių aprašai taikomi vaikams nuo gimimo iki 3jų metų. 4. 5, 6, 7 žingsnių aprašas skirtas įvertinti 4 ių, 5-ių, 6 –ių metų vaiko pasiekimus. Šie pasiekimų
aprašai – ne standartas , o siekiamybė.
Informaciją apie vaiko pasiekimus pedagogai kaupia:




Stebėdami vaiko veiklą, elgesį, žaidimus.
Analizuodami vaiko veiklos ir kūrybos darbus ( piešinius, atliktas užduotis, sukurtas
knygeles, statinius, lipdinius bei vaiko komentarus).
 Užrašydami vaiko pasakojimus, mintis, interviu, žodinę kūrybą, vaiko pateiktas idėjas.
 Aptardami vaizdo ir garso medžiagą apie vaiko veiklą, emocines reakcijas ( nuotraukas,
filmuotus momentus).
 Atsižvelgdami į specialistų, dirbančių su vaiku, pastebėjimus apie vaiko pasiekimus
((logopedo, socialinio pedagogo, papildomo ugdymo grupių vadovų ).
 Panaudodami tėvų pateiktą informaciją apie vaiko individualumą, poreikius, pomėgius.
Vertindami vaiko pasiekimus pedagogai atsižvelgia į vaiko sveikatos būklę, raidos ypatumus,
temperamentą, intelekto tipą, ugdymo tradicijas šeimoje.
Vaiko ugdymosi pasiekimus vertina grupės pedagogai, specialistai, tėvai ir pats vaikas ( nuo 4
m.). Pasiekimai vertinami 2 kartus per metus: rugsėjo-spalio mėn. ir gegužės-birželio mėn.
Grupėje dirbantys pedagogai įvertina kiekvieno vaiko pasiekimus 18 sričių, 7 žingsnių lygiu pagal lentelę
(priedas Nr.4 ).Su vaiko pasiekimų rezultatais supažindinama vaiko šeima, individualiai aptariami vaiko
gebėjimai, stipriosios ir silpnosios veiklos sritys.Pedagogai su vaiko šeima nuolat keičiasi informacija
apie vaiko veiklą namuose ir darželyje ,ugdymosi pasiekimus, pažangą ir silpnąsias sritis. Tėvai savo
vaikų pasiekimus vertina pagal tas pačias ugdymosi sritis ir pasiekimų aprašus.
Tai jie atlieka laisvanoriškai.
Vaikai savo pasiekimus vertina padedami pedagogo klausimų. Individualaus pokalbio metu
vaikai išsako savo nuomonę, vertinimus apie tai, kaip jam sekasi. Vaiko kalba, jo sakiniai užrašomi
be pataisymų ( po piešiniu, grafiniu darbu, atlikta užduotim ar pažymint sutartniais vertinimo ženklais).
Įvertinus visų grupės vaikų ugdymosi pasiekimus, sudaroma grupės pasiekimų suvestinė
(priedas Nr. 5 ). Suvestinės atliekamos 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį).
Vaiko ugdymosi pasiekimų medžiaga neviešinama, informacija apie vaiko pasiekimus yra
konfidenciali. Su kiekvienos šeimos nariais aptariami tik tos šeimos vaiko pasiekimai.
Pedagogai kaupia vaikų pasiekimų medžiagą individualiuose pasiekimų aplankuose: piešinius,
atliktas grafines užduotis, rankų darbus, vaiko pasakojimų užrašus, foto medžiagą, garso ir vaizdo įrašus,
rašytinės kalbos pavyzdžius, žodinę kūrybą nurodant vaiko vardą,pavardę ir datą.Vaiko pasiekimų
aplankas yra laikomas tėvams, pedagogams, vaikams patogioje vietoje, kad būtų galima nuolat peržiūrėti
sukauptą medžiagą.
Vaikų individualių pasiekimų įvertinimų rezultatai ir grupių vaikų pasiekimų suvestinės yra
aptariamos ir analizuojamos pedagogų metodinės grupės susirinkimuose, pedagogų tarybos posėdžiuose,
tėvų susirinkimuose.
Vaikų pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, ugdymo
turinio kaitai, ugdytinių stipriųjų ir silpnųjų sričių išaiškinimui.
Vaikų ugdymosi pasiekimus vertinant pagal ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų
aprašą“ 2014, pasiekiama dermė tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Ikimokyklinio ugdymo programa
„Aš skubu užaugt..“

LITERATŪRA:
1. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti, Vilnius: Švietimo
aprūpinimo centras, 2006.
2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
4. A. Piliuvienė, N. Dailidienė, B. Jakučiūnienė, A. Kulvietienė, B. Plytnikienė. Ikimokyklinio
amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Vilnius: Leidybos centras, 1997.
5. Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki 3 metų, Vilnius: Lietus, 2001.
6. Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas, Gimtasis žodis, 2000.
7. Į vaiką orientuotų grupių kūrimas. Knyga auklėtojai, Vilnius, Lietus, 1997.
8. Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijos. 2013, ŠMM,
projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001.
9. Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Vilnius: Leidybos
centras, 1997.
10. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Vilnius, 2004.
11. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Vilnius,
2006.
12. Aukime sveiki ir stiprūs. Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa.
13. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Klaipėda, 2015.
14. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-2368
„Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo“.
15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
„Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 943522).
16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21d. įsakymas Nr. V-1380 „
Geros mokyklos koncepcija“.
17. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. „Dėl Šiaulių
miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcijos patvirtinimo“.
18. Vaiko teisių koncepcija. Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas, 2000.
19. H. Šeškuvienė. Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas. Vilnius, 2004.
20. Ikimokyklinio ugdymo kokybė. Švietimo problemos analizė, ŠMM, 2012 M. rugsėjis Nr. 13
(77), . ISSN 1822-4156. 4.
21.Szarkowicz, D. Stebėjimas ir refleksija vaikystėje, 2011.
22. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos
įstatymu Nr. I-983.

PRIEDAI

VAIKO PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO
ETIKOS IR KONFIDENCIALUMO
LAIKYMASIS

INDIVIDUALIŲ UŽDUOČIŲ,
VEIKLOS PASIRINKIMO
GALIMYBIŲ SUDARYMAS PAGAL
VAIKO GALIMYBES

VAIKO GEBĖJIMŲ, POMĖGIŲ,
POREIKIŲ TYRIMAS

VAIKO UGDYMOSI PAŽANGOS
(POKYČIŲ) ĮVERTINIMAS METŲ
PABAIGOJE – VERTINA
PEDAGOGAI, SPECIALISTAI, TĖVAI

VAIKO PASIEKIMŲ APLANKO
DUOMENŲ KAUPIMAS. POŽYMIŲ,
RODANČIŲ VAIKO PAŽANGĄ,
FIKSAVIMAS

TĖVŲ PAGALBA KAUPIANT
INFORMACIJĄ APIE VAIKO
INDIVIDUALUMĄ

„VAIKAS YRA ASMUO, ASMENYBĖ, INDIVIDUALYBĖ“
(TARPTAUTINIS VAIKŲ TYRIMO INSTITUTAS. JAV, NIUJORKAS)

VAIKO PASIEKIMŲ ĮVERTIMINAS
METŲ PRADŽIOJE (18 SRIČIŲ,
7 PAŽANGOS ŽINGSNIAI)

STEBĖJIMO DUOMENŲ ANALIZĖ.
STEBĖJIMO IŠVADOS

VAIKO STEBĖJIMAS – VAIKO
PAŽINIMAS

UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS
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1 priedas

RAGAINĖS
PAGRINDINĖ
MOKYKLA

Sportinės pramogos, vaikų
išvykos, bendri meniniai
pasirodymai

Krepšinio varžybos tarp
miesto lopšelių-darželių,
treniruočių stebėjimas.

A. SIREIKOS
KREPŠINIO
AKADEMIJA

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
Teatriniai susitikimai, elgesio kultūra

Ekskursijos, pristatymai, parama

Meninių vertybių formavimas,
susipažinimas su muzikiniais
instrumentais, koncertai

VAIKŲ SPORTO
MOKYKLA
„DUBYSA“
Šachmatai, varžybos tarp
ikimokyklinių įstaigų,
pedagogų konsultavimas

VAIKŲ BIBLIOTEKA
„ŠALTINĖLIS“
Skaitymo skatinimas, susipažinimas
su knygų įvairove, bibliotekos
veikla, literatūriniai rytmečiai

Studentų praktika, edukaciniai tyrimai,
kursiniai, diplominiai studentų darbai,
dėstytojų pagalba pedagogams

Š U EDUKOLOGIJOS
FAKULTETAS, ŠU BIBLIOTEKA

Mokinių profesinio
veiklinimo programa,
skaitymo skatinimo
valandėlės

J.JANONIO G-ZIJA,
DIDŽDVARIO G-ZIJA

DAINAVIMO MOKYKLA
„DAGILĖLIS“

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
„KREGŽDUTĖ“

Dorovinės vertybės,
etnokultūrinis
bendravimas, sportinės
varžybos

JĖZUITŲ
PRADINĖ M-KLA

UAB „BALTIK VAIRAS“

ŠIAULIŲ VAIKŲ TEISIŲ
APSAUGOS TARNYBA,
PEDADOGINĖ PSICHOLOGINĖ
TARNYBA
Konsultavimas, informavimas, pagalba
pedagogams ir tėvams

Ugdymo tęstinumas, vaikų
bendravimas,
susipažinimas su mokykla

CENTRO PRADINĖ
MOKYKLA

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
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ŠIAULIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS
ugdymo vaikų pažangos ir
VAIKO VARDAS, PAVARDĖ ............................................................................. pasiekimų vertinimo tvarkos
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7
žingsnis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo vaikų pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos
PASTABOS
aprašo 1 priedas
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Ruduo

Pavasaris

6
žingsnis

Ruduo

Pavasaris

5
žingsnis

Ruduo

Pavasaris

4
žingsnis

Ruduo

Pavasaris

3
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Ruduo
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žingsnis

Ruduo
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Ruduo

1
žingsnis

1. KASDIENIAI
GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
2. FIZINIS
AKTYVUMAS
3. EMOCIJŲ
SUVOKIMAS IR
RAIŠKA
4. SAVIREGULIACIJA
IR SAVIKONTROLĖ
5. SAVIVOKA IR
SAVIGARBA
6. SANTYKIAI SU
SUAUGUSIAISIAIS
7. SANTYKIAI SU
BENDRAAMŽIAIS
8. SAKYTINĖ KALBA
9. RAŠYTINĖ KALBA
10. APLINKOS
PAŽINIMAS
11. SKAIČIAVIMAS IR
MATAVIMAS
12. MENINĖ RAIŠKA
13. ESTETINIS
SUVOKIMAS
14. INICIATYVUMAS
IR ATKAKLUMAS
15. TYRINĖJIMAS
16. PROBLEMŲ
SPRENDIMAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo vaikų pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo 1 priedas

17. KŪRYBIŠKUMAS
18. MOKĖJIMAS
MOKYTIS

RUDUO – RAUDONA SPALVA
PAVASARIS – ŽALIA SPALVA
Vertinimo lentelė sudaryta remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014),
„Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“(2015)
TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS
.................................................................................................................................................................



