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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. BENROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“ - savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio
asmens teises. Įstaiga yra neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 Švietimo teikėjas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Varpelis“.
 Įstaiga teikia: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei socialines (priežiūros,
maitinimo, dienos miego ir kt.) paslaugas.
 Adresas, pašto indeksas: Šviesos takas 30; LT – 78164 Šiaulių savivaldybė
 Telefonai: 8(41) 552975, 8(41) 390106
 Įstaigos kodas: 190526570
 Elektroninis paštas: darzelis.varpelis@splius.lt
 Interneto svetainės adresas: www.varpelis.mir.lt

1.2. FILOSOFINIS - PSICHOLOGINIS BEI PEDAGOGINIS
UGDYMO(SI) PROGRAMOS PAGRINDIMAS
Vadovaujamės M. Fullan šiuolaikiškumo, nuolatinės kaitos principu - greitis keičia
veiklos aplinką, vartotojų lūkesčius, mokymosi taikymo laiką. Kaita negali būti prievartinė.
Žmonės nesikeičia vien todėl, kad kažkas jiems liepė pasikeisti. Negalima paliepti išsiugdyti
atsidavimo veiklai ar motyvacijos, tapti dėmesingesniu ar sąžiningesniu. Daugiausia, ką
galima padaryti – tai sukurti sąlygas, leidžiančias ugdytiniams tai daryti. Kaitos procesą
nuolat lydi nežinomybė, nerimas, papildomi sunkumai, net nesėkmės. Pagal Fullan „Problemos“ – mūsų draugai. Ne veltui vaikų vertinime atsiranda sritis problemų sprendimas
ir mokėjimas mokytis. Sunkumai paprastai kelia mūsų nepasitenkinimą, norą kuo greičiau jų
atsikratyti arba išvengti, bet be jų neišmoktume svarbių dalykų. Todėl sunkumai (problemos)
– tai galimybė ugdyti savo sugebėjimą rasti sprendimą, galimybė ko nors išmokti, - ką prieš
ugdydamiesi turi suprasti ir vaikai.
Ikimokyklinis amžius yra labai svarbus žmogaus tapsmui, nes šiuo laikotarpiu susiklosto
asmenybės pagrindai. Vaikams turi būti keliami pamatuoti reikalavimai ir suteikta galimybė
pasiekti maksimizuotos ugdymosi sėkmės. Pedagogų vaidmuo – padėti vaikams nugalėti
kliūtis tobulėjimo kelyje. Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas supratimu, kad - ugdymas yra
konstruktyvi paties individo veikla, sudarant jam ugdymosi sąlygas bei suteikiant paramą.
Vaikai ugdomi, remiantis jų sukaupta patirtimi, įgūdžiais bei jiems būdingais pasaulio
pažinimo ir mokymosi būdais. Pedagogas privalo parinkti ugdymo metodus, kurie tenkintų
individualius vaiko poreikius.
Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ ugdymo(si) programos pagrindą (toliau programa)
sudaro humanistinė filosofija, kuri pabrėžia vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos ir
savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo procese. Vaikai ugdosi gebėjimą mokytis, rasti sau
reikalingą informaciją, gebėti ją taikyti, sprendžiant problemas pažinti save ir supantį pasaulį:
atrasti santykius su savimi, kitais žmonėmis, gamta, visuomene.
Mes siekiame, kad vaikai užaugtų sumanūs, kūrybingi, aktyvūs, sąmoningi piliečiai,
dirbantys savo visuomenės labui.
Padedame vaikui tapti žmogumi apskritai: vaikas mokomas vadovautis
bendražmogiškomis vertybėmis, atsiskleisti ir realizuoti savo paties galimybes, atrasti savo
identiškumą, o kartu ir savo pašaukimą. Svarbiausias ugdytojo vaidmuo – suteikti asmenybei
3

laisvę, bendradarbiauti su vaiku, skatinti vaiko aktyvumą ir atsakomybę. Pagrindinė sąlyga –
pasitikėjimas vaiku.
Priimtina patirtinio mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį. Tai
ugdymas(is) veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi
gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo ir kitų patirties.
Plačią perspektyvą įstaigoje atskleidžia filosofo-psichologo Ž. Piaže idėjos. Jis vaiko
žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį.
Vaikui neužtenka žinių, informacijos, patirties gautos iš kitų žmonių. Jis atranda, sužino
stebėdamas, fantazuodamas, eksperimentuodamas, išbandydamas, kurdamas.
Įstaigos vaikų ugdymo procesas grindžiamas konstruktyvine vaiko ugdymo samprata,
kur vaikai:
 žaisdami aktyviai mokosi ir nuolat sužino ko nors naują apie juos supantį pasaulį;
 vystosi pagal vaikystei būdingas stadijas;
 yra nevienodi augančios ir besivystančios, nepakartojamos asmenybės;
 ugdymas – netiesioginis, vedantis vaiką į savarankiškumą;
 ugdymo pagrindas – pedagogo idėjos ir vaiko savarankiška, kūrybinė veikla;
 ugdymo metodai – bendradarbiavimas, skatinimas, palankumas, pagalba;
 skatinama veikla eksperimentuojant, bandant, atrandant, darant savo išvadas;
 vaiko aktyvumas – dažniau inspiruotas, kartais organizuotas ir savaiminis;
 ugdymo erdvė – griežtai neapibrėžta, ją lemia ugdymo uždaviniai ir turinys,
pedagogo kūrybiškumas.

1.3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS IR STRATEGINIŲ
DOKUMENTŲ SĄSAJOS
Ikimokyklinio ugdymo(si) programa parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo
programų kriterijų aprašu (2005 m.), Ikimokyklinio ugdymo programų metodinėmis
rekomendacijomis (2015 m.), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.), bei
pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos
respublikos įstatymu Nr. I – 983, kuria grindžiamas požiūris į vaiką: „valstybės dalyvės
garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį
liečiančiais klausimais, be to vaiko pažiūromis, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą <...>“ (12
str.); „nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį <...>
gyvenimą“ (16 str.); „valstybės dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko teisę turėti tokias
gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam, socialiniam
vystymuisi“ (27 str.).

Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausybės 2005 m. nutarimu Nr. 184. Kaip nurodoma šiame dokumente, siekiame užtikrinti
vaiko teisę veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems su jo
gerove.

Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368, kuriais vadovaujantis kuriama
ir turtinama materialioji įstaigos aplinka, tinkama siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio,
ugdymo programose numatytų tikslų.

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis ir šių nuostatų
įgyvendinimo programa.
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Lietuvos Respublikos sveikatos įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN
75:2016“.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 - 2024 metų strateginiu plėtros planu.

Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ 2018 - 2020 metų strateginiu planu.
Programa remiasi Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose išskiriamomis
prioritetinėmis laukiamų ugdymo rezultatų krytimis: vaiko individualių galių plėtojimu, t.y.
pozityviai nusiteikęs, vaiko santykių su kitais plėtojimu, t.y. bendraujantis ir
bendradarbiaujantis bei aktyvus visuomenės narys ir vaiko įgalinimas mokytis, t.y. pasirengęs
mokytis visą gyvenimą.
Įstaiga laikosi nuostatos garantuoti vaiko teisę aktyviai veikti, reikšti savo nuomonę,
siūlyti idėjas ir sumanymus. Kaip teigiama Geros mokyklos koncepcijoje 13.2 str.
(patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V-1308) ,,Mokyklos gyvenime daug įdomios veiklos, įvykių ir nuotykių, kurių
iniciatoriumi bei lyderiu gali būti bet kuris mokyklos bendruomenės narys. Vyrauja darna,
humaniški santykiai, tolerancija ir geranoriškumas. Skatinama mokinių saviraiška, aktyvus
dalyvavimas neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose, kurių
metu lavinami mokinių mąstymo, kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio,
bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai“.
Remiantis šio dokumento straipsniu, įstaigoje vaikas gali aktyviai dalyvauti įvairiuose
renginiuose, projektinėje veikloje, drąsiai reikšti savo nuomonę kuriant grupės aplinką,
pasirenkant ugdymo/si priemones, žaidimus. Vaikas laisvai gali siūlyti sumanymus, idėjas
kaip žaismingiau, kūrybiškiau organizuoti vieną ar kitą veiklą, dalyvauti kuriant grupės
taisykles.
2014 m. parengtu Europos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros kokybės
kriterijų aprašu buvo suvienodintas ES šalių suvokimas, kas yra kokybiškas ikimokyklinis
ugdymas, kokybiška ikimokyklinio ugdymo programa. Siekiant ikimokyklinio ugdymo
programos kokybės, akcentuota būtinybė bendradarbiauti su vaikais, kolegomis ir tėvais (Key
principles of a Quality Framework, 2014). Didelis dėmesys rengiant šią ikimokyklinio
ugdymo(si) programą buvo skirtas įstaigos bendruomenės bendriems susitarimams priimti,
koks ikimokyklinis ugdymas yra kokybiškas, kokia turi būti kokybiška ikimokyklinio
ugdymo(si) programa.

1.4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS IR VAIKŲ
POREIKIŲ SĄSAJOS
Įstaigoje ugdomi ikimokyklinio (1 – 5/6 metų) ir priešmokyklinio (5/7 metų) amžiaus
vaikai. Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus
tarpsnius. Veikia 3 lopšelio (1-3 m.), 7 darželio (3-5/6 m.), 1 priešmokyklinio amžiaus grupė
(5/6-7 m.).
Programos turinys orientuotas į 1 – 5/6 metų vaikų poreikius:

pagrindinius prigimtinius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, savigarbos,
saviraiškos;

specialiuosius: gabių, socialinės atskirties šeimose augančių, specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių ir kt.
Tam, kad geriau pritaikytume ugdymo(si) turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui,
atsižvelgėme į šiuolaikinio (Z kartos) vaiko ypatumus, vykdėme ugdytinių apklausą, kurios
tikslas – nustatyti jų poreikius, pageidavimus, pomėgius, sėkmes, nesėkmes, (t.y. turimas
ugdymo(si) galimybes) ir numatyti galimas ateities veiklos gaires. Išsiaiškinome, kad
ugdytiniai įstaigoje jaučiasi gerai, turi įdomios, įvairios, jų interesus ir poreikius atitinkančios
veiklos. Atsižvelgdami į apklausos rezultatus, ugdytiniams siekiame:
5

 sudaryti galimybes pačiam vaikui susikurti, keisti, pertvarkyti aplinką;
 kurti vaikų ugdymo(si) situacijas, kupinas žaismės, nuotykių, atradimų;
 kurti situacijas, kurios skatintų vaikus spręsti problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti;
 skatinti vaikų veiklą grupelėmis;
 sudaryti galimybes patiems vaikams ieškoti informacijos;
 sudaryti sąlygas žaisti su šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkančiais žaislais
(kompiuteriai, fotoaparatai, interaktyviosios lentos, skaitmeninės knygos ir kt.).
Vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdo logopedas. Vaikams higienos
ir sveikos gyvensenos įgūdžius formuoja ir atlieka prevencinį darbą visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas. Socialinis pedagogas teikia pagalba ugdytiniams, veda paskaitas
tėvams, pedagogams.
Kiekvienas gabus vaikas turi teisę papildomai lavinti meninius (dailės, šokio) ir kitus
gebėjimus. Įstaigoje vaiko saviraiškos poreikiai tenkinami atsižvelgiant į jo amžių, tėvų ir
vaiko poreikius. Teikiamas papildomas ugdymas pagal meninę, ekologinę, etnokultūrinę
kryptis. Vaikams sudaryta galimybė lankyti Futbolo, Wan Chwa Do treniruotes, Robotikos
užsiėmimus. Sudaromos sąlygos atsiskleisti ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama
vaizduotė, ugdomas atsakingumas, sumanumas, pasitikėjimas savo jėgomis, fizinėmis
galiomis.
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis - rūpintis vaikui saugia ir
palankia ugdymo(si) aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, brandą, individualias vaiko
galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove
susijusias funkcijas.
Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, vaiko teisių paisymas –
svarbiausia įstaigos pedagogų taisyklė. Vaikas turi teisę lavinti savo gebėjimus, laisvai reikšti
savo nuomonę, jaustis oriai ir garbingai. Skatinamas aktyvus vaiko dalyvavimas visose
veiklose, palaikoma jo iniciatyva, išklausoma vaiko nuomonė.

1.5. TĖVŲ, VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIŲ IR
IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS SĄSAJOS
Atlikus bendruomenės (tėvų, pedagogų) apklausą paaiškėjo, kad ugdant vaiką jiems
svarbu:
 gera vaiko savijauta ir sveikata;
 tinkama priežiūra ir maitinimas;
 šiltas pedagogo ir kitų specialistų santykis su vaikais ir jų tėvais;
 saugi, estetiška ir vaiko poreikius tenkinanti ugdymo įstaigos aplinka;
 įdomus, turiningas kasdienis vaiko gyvenimas grupėje.
Tėvams svarbu, kad vaikai išmoktų mokytis, vertinti sukauptą informaciją. Jų teigimu,
pedagogo požiūris į vaiką ir ugdymo(si) metodai svarbiausios sritys siekiant vaiko ūgčiai
užtikrinti, tėvų lūkesčiams patenkinti. Priimtiniausi ugdymo(si) metodai aktyvieji, tada vaikas
aktyvus, smalsus ir žingeidus. Tėvai labiausiai vertina pedagogų kūrybiškumą,
bendradarbiavimą bei gebėjimą ugdymo(si) turinį pritaikyti kiekvienam vaikui. Įstaigoje
ugdymas grindžiamas orientuojantis į vaiko socialinę patirtį, pasiekimus, atsižvelgiama į
vaiko individualumą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Pedagogai siekia padėti vaikui
atrasti galimybes ugdytis kartu, bendraamžių grupėje, kad ugdymas(is) būtų džiaugsmingas ir
entuziastingas, drąsiai ir kūrybingai priimant su ugdymusi susijusius naujus iššūkius. Grupės
aplinka, ugdymo(si) priemonės ir veiklos planavimas skatina kiekvieno vaiko vystymąsi,
sudaro galimybę personalizuoti ugdymą.
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Įstaigos bendruomenė siekia: pažinti vaikų šeimas (organizuoti susirinkimus, bendrus
renginius, individualius pokalbius ir kt.), rinkti informaciją apie vaiką supančią emocinę,
socialinę ir kultūrinę aplinką (atlikti apklausas ir kt.), numatyti vaiko ugdymo(si) darną
garantuojančias sąlygas.
Įstaigos veikla orientuota į pagalbą šeimai ugdyti vaiką, siekiant darnaus vystymosi bei
tolimesnio ugdymo(si) mokykloje. Tėvai yra svarbiausi partneriai pedagoginiame darbe. Be
jų, visos pedagogų nuoseklios vaiko ugdymo pastangos gali neturėti jokio rezultato. Tėvų ir
pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse pagarba,
dėmesiu. Siekiama, kad įstaigos darbuotojai ir šeimos taptų ugdymo(si) proceso partneriais,
garantuojančiais ugdymo kokybę. Sąveikaujant su šeima vadovaujamasi principu, kad viskas,
kas daroma, daroma vaiko labui.
Visus klausimus liečiančius vaikų ugdymą(si), auklėjimą, priežiūrą, sveikatos stiprinimą
sprendžiame kartu su šeima. Tėvai sistemingai gauna informaciją apie įstaigos darbo
organizavimą, jos veiklos tikslus, uždavinius, ugdymo turinį. Leidžiame šeimai pačiai
pasirinkti jai priimtinus dalyvavimo grupės veikloje ir įstaigos gyvenime būdus.
Tėvai yra pagalbininkai ugdymo procese bei ugdomųjų aplinkos kūrime, palaiko tradicijų
puoselėjimą, aktyviai dalyvauja šventėse, parodose, projektinėje veikloje, pritaria vaikų ir
pedagogų iniciatyvoms. Nuolatinis ryšys naudingas visai įstaigos bendruomenei.
Nuoseklios bendravimo ir bendradarbiavimo formos ir būdai tarp šeimos ir įstaigos yra
svarbi paramos šeimai dalis, padedanti ugdyti vaikus, bei užtikrina švietimo plėtotę didinant
prieinamumą, tęstinumą ir socialinį teisingumą.
MŪSŲ SIEKIAI:
 susipažinti su šeimos socialine - kultūrine aplinka, vaiko auklėjimo ir ugdymo
tradicijomis, vystymosi ypatumais;
 skatinti glaudžius santykius: vaikas - šeima - pedagogas, siekiant demokratinio
dalyvavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos;
 vertinti ir gerbti šeimos vaidmenį ugdant vaiką, konsultuoti ugdymo, elgesio
klausimais;
 personalizuoti ugdymą įvertinus vaiko patirtį, gebėjimus, pasiekimus;
 atskleisti šeimai vaiko gyvenimo įstaigoje ypatumus;
 sistemingai vykdyti švietėjišką veiklą.
NUOSTATA – tėvai/globėjai lygiaverčiai vaiko ugdymo(si) proceso partneriai.

1.6. PEDAGOGŲ PASIRENGIMAS
Norint tapti mokytoju, visų svarbiausia yra būti mokiniu, t. y. mokytis visą gyvenimą
(Andrew Pollard, Refleksyvusis mokymas, 2006 ).
Keičiantis vaikų vertinimui, programoms, ugdymo(si) sampratai, mūsų įstaigos
pedagogai mokėsi:
 aptarti ikimokyklinio ugdymo kaitos tendencijas bei iššūkius;
 išbandyti Aprašo projektą ir jo taikymo galimybes;
 aptarti vaikų pasiekimų stebėjimo patirtis;
 ugdyti(is) refleksyvaus pedagogo gebėjimus.
Džiaugiamės personalizmo ir kolektyvizmo pusiausvyra mūsų įstaigoje. Mokytojas
dažnai apibūdinamas kaip individualistas, kuris linkęs remtis savo asmenine patirtimi.
Neįmanoma dirbti besimokančioje organizacijoje nebendradarbiaujant. Atliktų vertinimų
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rezultatai parodė, kad mūsų pedagogai puikiai geba dirbti komandinį darbą ir siekti geriausio
rezultato ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.
Ugdymo(si) programą įgyvendina pedagogai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai,
logopedas, meninio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas), turintys reikiamą išsilavinimą,
įgiję kvalifikacines kategorijas, nuolat jaučiantys atsakomybę už ugdymo rezultatus, gebantys
keistis, pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti. Jų taikomi ugdymo(si) metodai, inovacijų taikymas,
bendravimas su šeima ir socialiniais partneriais užtikrina vaikų savalaikę, optimalią raidą,
puoselėjant vaiko intelektualines, emocines, fizines ir kitas galias.
Siekdami būti kompetentingais ugdytojais suprantame, kad reikia turėti pakankamai
pedagoginės srities žinių ir sugebėjimų, kad būtų galima konstruktyviai juos taikyti
sprendžiant iškilusius konkrečius pedagoginės praktikos uždavinius.
Dauguma įstaigos pedagogų turi didelę darbo patirtį, dirba kūrybiškai, geba kritiškai
pažvelgti į savo darbą, ieško ir ugdymo turinyje įgyvendina naujoves, supranta mokymosi
visą gyvenimą svarbą.

1.7. REGIONO SAVITUMO IŠRYŠKINIMAS IKIMOKYKLINIO
UGDYMO(SI) PROGRAMOJE
Ikimokyklinio ugdymo(si) programa parengta atsižvelgiant į reikšmingus geografinius,
istorinius, kultūrinius, socialinius regiono ypatumus:

sudarytos galimybės vaikams susipažinti su gamtos reiškiniais, artimiausia juos
supančia aplinka: (Šiaulių miesto Lieporių mikrorajonu, Lieporių parku, Žaliūkų malūnu);

numatytos kasmetinės išvykos į Kryžių kalną, Botanikos sodą, Žvėrinčių, Šiaulių
katedrą;

ikimokyklinio ugdymo(si) programoje numatyta puoselėti įstaigos, miesto tradicijas;

numatyta padėti vaikams daugiau sužinoti apie socialinius vietovės objektus
(„Rasos“ progimnazija, Lieporių biblioteka, vaistinė).

1.8. ĮSTAIGOS SAVITUMAS, UGDYMO PRIORITETAI
Įstaiga - atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų
organizacija, savo veiklos strategiją įgyvendinanti programiniu būdu.
Įstaiga turi didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį, prioritetą teikianti pilietiškumo
vertybių puoselėjimui.
Organizuojama daug tradicinių ir netradicinių renginių įstaigos vaikams ir bendruomenei.
Įstaiga kasmet tampa vis informatyvesnė. Dalyvaujama respublikiniuose ir Šiaulių mieste
organizuojamuose renginiuose: konferencijose, seminaruose, varžybose.
Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais:
Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendrojo lavinimo mokyklomis, švietimo,
sveikatos priežiūros, mokslo, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių ir kitomis institucijomis.
Įstaiga siekia, kad kiekviena grupė būtų savita savo aplinka, kiekvienas pedagogas turėtų
individualų darbo stilių, o įstaiga – savo veidą.
Planuojamus pokyčius stengtąsi gerai apgalvoti ir kurti realistinę viziją. Pernelyg
ankstyvas strateginis planavimas gali trukdyti, jeigu nesugebėsime į jį lanksčiai ir kūrybiškai
žvelgti. Tikslingas atvirumas aplinkai. Kadangi visuomenėje vykstantys procesai – tiek
socialiniai, tiek ekonominiai – glaudžiai tarpusavyje susiję, negalime nematyti kaitos,
vykstančios už ikimokyklinio ugdymo įstaigos sienų. Atvirumas aplinkai, neišvengiama
būtinybė. Svarbus kiekvienas žmogus. Taip įdiegtos naujovės įgyja tvarumo kokybę.
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Ugdymo įstaigos savitumą išryškina jos vizija, misija ir filosofija:
Vizija - tapti lyderio pozicijų siekiančia ir nuolat tobulėjančia švietimo paslaugas
teikiančia organizacija, kuri užtikrins jos teikiamų paslaugų kokybę, tenkins vartotojų
poreikius, kurioje bus jauku, saugu visiems bendruomenės nariams ir visos bendruomenės
komandos aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtotėje. Veikla nukreipta į Lietuvos ir
Europos Sąjungos teisėto piliečio ugdymą, tautinio savitumo puoselėjimą, sudarant kitų
kultūrų pažinimo sąlygas.
Misija - sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus, ugdyti
kultūros saugotoją ir kūrėją, stiprinti pilietiškumo jausmą, siekiant išsaugoti tautos tradicijas
ir papročius, ugdyti dorą, iniciatyvią asmenybę.
Filosofija:
 įstaigos unikalumas – humanizuotas ugdymo procesas, grindžiamas tautinės kultūros
vertybių puoselėjimu, harmoninga pedagogo ir ugdytinio sąveika;
 kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė, pripažįstant jo teisę gyventi ir elgtis pagal
prigimtį, ugdymo šeimoje tradicijas, patirtį;
 įstaigoje kuriama palanki aplinka vaiko ir visuomenės sociokultūrinės integracijos
prielaidoms formuotis;
 bendruomenė, gerbdama šeimos ugdymo, įstaigos kultūrinio gyvenimo tradicijas ir
darniai, sutelktai dirbdama, siekia pateisinti patrauklios ugdymo įstaigos įvaizdį.
Įstaigos strategijos prioritetai:
 kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;
 nuolat besimokanti, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdytojų
profesionalumas;
 tikslinga parama ir pagalba specialiųjų poreikių, socialinės rizikos šeimos vaikui,
šeimai;
 prevencinių priemonių įgyvendinimas įtraukiant daugiau bendruomenės narių;
 metodinės, ugdymo(si) ir techninės bazės stiprinimas ir atnaujinimas;
 saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas.
Prioritetai ugdymo programoje:
 gilesnis vaiko pažinimas, įvairesnių būdų ugdytiniui ir jo poreikiams išsiaiškinti
taikymas, kokybiškas gebėjimų vertinimas ir tobulinimas toliau ugdant;
 visuminis vaiko galių žadinimas, visos asmenybės vystymas, žvelgiant į ugdymo
procesą iš vaiko perspektyvos;
 vaiko patirtinį ugdymą(si) skatinančios aplinkos kūrimas, patirties kaupimas,
sisteminimas, sklaida;
 vaikų ugdymo(si) galimybių ir metodų kaita;
 saugus ir sveikas vaikas.

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PRINCIPAI
Numatyti ikimokyklinio ugdymo(si) principai iš esmės apsprendžia ugdymo
kryptingumą, padeda išsikelti uždavinius, parinkti ugdymo(si) turinį, metodus, priemones,
kurti aplinką ir organizuoti ugdymo procesą.
Programa įgyvendinama, vadovaujantis šiais ugdymo principais:
Personalizavimo - atsižvelgiama į vaiko išsivystymo lygį ir planuojama tokia veiklos
apimtis, kuri užtikrina sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(si). Didelis dėmesys skiriamas
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veiksniams: šeimos kultūrai ir tradicijų įvairovei, vaiko amžiui, lyčiai, vaiko išsivystymo
lygiui, charakteriui ir temperamentui, išmokimo stiliui, pomėgiams, geriau ir menkiau
išsivysčiusiems gebėjimams, vaiko savęs vertinimui.
Diferencijavimo - ugdymo procesas grindžiamas visapusišku amžiaus ypatumų
žinojimu, atsižvelgiama į vaiko ar vaikų grupės ugdymo(si) poreikius. Ugdymo tikslai
diferencijuojami ir personalizuojami.
Sudaromos palankios ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų poreikių
(gabiems, turintiems specialius poreikius, socialiai ar pedagogiškai apleistiems ar kt.).
Ugdymo priemonės diferencijuojamos pagal poreikių reikmes.
Prieinamumo - sudaromos tinkamos sąlygos vaiko gebėjimams ugdytis, per pasirinktą
veiklą. Ugdomoji veikla yra prieinama visiems vaikams pagal amžių, turimą patirtį,
gebėjimus.
Konstruktyvizmo - taikomi tokie socialinės, kultūrinės aplinkos bei gamtos pažinimo
būdai, kurie skatina vaikus rinktis veiklos būdus, eksperimentuoti, pačiam ieškoti
informacijos, dalintis patirtimi su kitais.
Humaniškumo - vaikas gerbiamas kaip asmenybė, turinti ryškių prigimtinių bruožų,
kuriuos reikia padėti ugdyti. Vaikas saugioje, ramioje aplinkoje turi galimybių išreikšti save,
parodyti savo gebėjimus, kūrybiškumą.
Nuoseklumo ir perimamumo - vaikas vedamas nuo artimų (šeimos, namų aplinkos,
gimtosios vietovės, gamtos) prie tolimų reiškinių (vietovės, tėviškės, gamtinės, daiktinės bei
istorinės aplinkos) pažinimo siekiant veiksmų suderinamumo bei perimamumo.
Sveikatingumo-individualumo - laiduojama saugi aplinka, ugdant nuostatą
savarankiškai laikytis asmens higienos, pratinti saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę
sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. Organizuojant
ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į vaiko sveikatą, galimybes, turimą patirtį, pomėgius.
Tęstinumo - laiduojamas tinkamas perėjimas nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymo(si)
ikimokyklinėje įstaigoje, o vėliau - prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje. Sudaromos
nenutrūkstamo ugdomojo proceso prielaidos vaikui pereinant iš vieno amžiaus raidos tarpsnio
į kitą.
Grįžtamojo ryšio - skatinamas šeimos ir pedagogų keitimasis informacija apie vaiko
ugdymą/si, nuolatinis ugdymo proceso vertinimas, pedagogo veiklos refleksija padedanti
analizuoti vaikų pasiekimus, kokybinius pokyčius.
Šiuolaikiškumo, nuolatinės kaitos - greitis keičia veiklos aplinką, mokymosi taikymo
laiką ir vartotojų lūkesčius. Kaitos procesą nuolat lydi nežinomybė, nerimas, papildomi
sunkumai, net nesėkmės, kurioms reikia būti pasiruošus. Vadovaujamės nuostata, kad
sunkumai (problemos) – tai galimybė ugdyti savo sugebėjimą rasti sprendimą, galimybė ko
nors išmokti, tobulėti, keisti, gerinti.
Ugdymo(si) per žaidimą - žaidimas – pagrindinė, kasdienė vaiko veikla, kurios metu jis
pažįsta save ir jį supantį pasaulį, mokosi bendrauti. Spontaniško žaidimo metu vaikas tyrinėja,
manipuliuoja, eksperimentuoja, sprendžia problemas ir tai sudaro esminį pagrindą asmeninės
patirties kaupimui.

3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Ugdymo(si) tikslas - atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį,
poreikius, vadovaujantis raidos dėsningumais, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui
išsiugdyti savarankiškumo, pagarbos sau ir kitiems, pozityvaus bendravimo, sveikos
gyvensenos, gamtinės aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
Ikimokyklinio ugdymo(si) programos uždaviniai:
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 įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 1 –5/6 metų vaikų raidos bendruosius ir
individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas
Programoje įvardytas sritis;
 kurti vaiko poreikius atitinkančią saugią, funkcionalią, džiaugsmingą aplinką,
efektyviai taikant naujas ugdymo(si) formas, metodus ir būdus;
 atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, dialogiška sąveika
grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką ugdymąsi, pasiekti, kad vaikas taptų oria, laisva,
kūrybiška asmenybe, aktyviu bendruomenės dalyviu, sėkmingai besimokančiu;
 tenkinti saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius, plėtoti gebėjimus, skatinant
iniciatyvumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis;
 pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, mokytis
spręsti kasdienes problemas, atsižvelgiant į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes;
 sudaryti galimybę tenkinti pažintinius bei patirtinius vaiko poreikius stebint,
smalsaujant, išbandant, tyrinėjant, eksperimentuojant;
 saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą garantuojant jo saugumą,
tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikį;
 turtinti patyrimą per sąlytį su gamta, aplinkiniu pasauliu, plėtojant gamtosaugos
patirtį;
 siekti gabių ir talentingų vaikų ugdymo diferencijavimo bei personalizavimo;
 taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui
sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
 plėtoti estetinę ir dorovinę pasaulėjautą, tautinę savimonę, sudaryti sąlygas vaikų
patriotiškumo ugdymui.

4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) TURINYS
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1 pav. Ugdymo(si) turinys

4.1. UGDYMO(SI) TURINIO SAMPRATA

SAVĘS SUPRATIMO
SRITIS
Savivoka ir savigarba
Savireguliacija ir
savikontrolė
Emocijų suvokimas ir raiška

SVEIKATOS,
FIZINIO UGDYMO
SRITIS

KALBOS UGDYMO
SRITIS

Kasdieninio gyvenimo
įgūdžiai
Fizinis aktyvumas

Santykiai su suaugusiaisiais
Santykiai su bendraamžiais
Sakytinė kalba
Rašytinė kalba

l
VAIKO KŪRYBINIŲ
GALIŲ SRITIS
Meninė raiška
Estetinis suvokimas
Kūrybiškumas
Iniciatyvumas ir atkaklumas

APLINKOS PAŽINIMO
SRITIS
Tyrinėjimas
Aplinkos pažinimas
Skaičiavimas ir matavimas
Mokėjimas mokytis
Problemų sprendimas

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programos ugdymo turinys nevaržo pedagogo, leidžia
jam kūrybiškai dirbti, organizuoti vaikų veiklą atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo
patirtį, gebėjimus, vaiko bei grupės individualumą. Ugdymo(si) būdus bei metodus pedagogai
gali laisvai rinktis, planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą. Ugdymo(si) turinyje
atspindi, kaip vaikas ugdomas, ką ugdosi, kokias vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir
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gyvenimišką patirtį ikimokykliniame amžiuje įgyja. Pažindamas, eksperimentuodamas,
kurdamas, judėdamas, jausdamas ugdytojų pagalbą, palankumą ir skatinamas pirmiausiai
tenkina pagrindinį savo poreikį žaisti ir bendrauti su bendraamžiais. Atsižvelgiant į įstaigos
veiklos specifiškumą, ugdymo programa papildoma teminėmis savaitėmis, projektais.
Įstaigoje suteikiama ugdytiniams veiklos pasirinkimo laisvė, ugdymo turinyje
akcentuojamos ne tik žinios, o gebėjimas kaupti informaciją, veikti pačiam, kuriamos įvairios
ugdymo(si) galimybės kiekvienam vaikui. Taikomos vaikų veikloje informacinės
komunikacinės technologijos. Programoje orientuojamasi į šiuolaikinę vaikystės ir vaiko
ugdymo(si) vaikystėje sampratą.

4.2. UGDYMO(SI) TURINIO SUDARYMAS
Ugdymo(si) turinys - orientyras, nevaržantis pedagogo, leidžiantis jam kūrybingai
organizuoti veiklą, ją įvertinti, koreguoti, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus, ugdytinių
patyrimą, žinias, gebėjimus, galimybes, poreikius, vaikų fizines, emocines, intelektines galias,
vaiko bei grupės individualumą, stengiantis, kad kiekvienas ugdytinis pasiektų vis aukštesnę
savo vystymosi pakopą.
Tematika ir temos yra tik rekomenduojamos, paliekant pedagogui ir ugdytiniams visišką
pasirinkimo laisvę. Savaitės temai nurodomos vaiko veiksenos, paliekant pedagogui laisvę
pasirinkti ugdytinus gebėjimus. Galimos iš anksto nenumatytos temos, besiorientuojančios į
netikėtai atsiradusią problemą, situaciją, momentinius įvykius. Veiklos tema gali tapti vaikų,
tėvų idėjos, sumanymai, apimantys veiklą ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų, įtraukiant
šeimos narius, socialinius partnerius.
Į programos ugdymo turinį gali būti integruojami sveikatingumo, ekologinio,
aplinkosauginio, etnokultūrinio, meninio ugdymo ir kiti teminiai grupių projektai. Projektų
temos pasirenkamos laisvai, orientuojantis į rekomenduojamas tematikas, temas. Trukmė nėra
griežtai reglamentuota.
Vaiko gebėjimus, žinias ir veiksenas suskirstėme į penkias ugdymo kryptis, kurios
sudaro pagrindinių gebėjimų sričių ugdymąsi bei į visas sritis integruojamų gebėjimų
ugdymas:
 Aplinkos pažinimo sritis - smalsaus ir tyrinėjančio vaiko ugdymas.
 Sveikatos, fizinio ugdymo sritis - sveiko, aktyvaus ir saugaus vaiko ugdymas.
 Kalbos ugdymo sritis - bendraujančio ir bendradarbiaujančio vaiko ugdymas.
 Savęs supratimo sritis - save suvokiančio, pasitikinčio savimi vaiko ugdymas.
 Vaiko kūrybinių galių sritis - iniciatyvaus, kūrybingo, kuriančio vaiko ugdymas.
Įgyvendindamas numatytą ugdymo(si) turinį pedagogas ieško būdų ir metodų, kaip
žaismingiau ir kūrybiškiau organizuoti vaikų veiklą, apmąsto ką veikdamas vaikas gali
sėkmingai ugdytis.

Programoje išskirtos ugdymo turinio sudedamosios dalys:
 esminis lūkestis;
 tobulėjantys gebėjimai, žinios;
 ankstyvojo amžiaus vaikų veiksenos;
 ikimokyklinio amžiaus vaikų veiksenos;
 pedagogo veiklos metodai, būdai, strategijos.
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Skiltyje „Lūkestis“ išskirtas esminės veiklos krypties lūkestis, orientuojantis kokio vaiko
tikimės jį ugdydami.
Skiltyje „Tobulėjantys gebėjimai, žinios“ aprašytas pagrindinis tam tikros ugdymo(si)
srities gebėjimas, žinios remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų aprašu“.
Skiltyje „Veiksenos“ numatyta, ką galėtų veikti ankstyvojo amžiaus (1-3 m.) ir
ikimokyklinio amžiaus (3 – 5/6 m.) vaikas, kad į gytų siektinus gebėjimus, žinias, supratimą.
Skiltyje „Pedagogo veiklos metodai, būdai, strategijos“ išskirtos pagrindinės
priemonės, numatyta grupės ir kita aplinka (aplinka už įstaigos ribų) ugdomosios veiklos
organizavimui.

4.3. UGDYMO(SI) TURINIO DĖSTYMAS

♦ KALBOS UGDYMO SRITIS ♦
Lūkestis: bendraujantis ir bendradarbiaujantis vaikas.
Sietina su šiomis pasiekimų sritimis:
 Santykiai su suaugusiaisiais
 Santykiai su bendraamžiais
 Sakytinė kalba
 Rašytinė kalba
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Vaiko ir auklėtojo bei kitų suaugusiųjų sąveika

Vaiko ir vaiko sąveika

Vaiko sąveika su gamtine ir sociokultūrine aplinka

SANTYKIAI SU
SUAUGUSIAIS
Santykių su
suaugusiaisiais
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
 gebėjimas
atsiskirti nuo tėvų ir
pasitikėti pedagogais,
abipusė pagarba;
 gebėjimas mokytis
palaikyti partneriškus
santykius su
pedagogais;
 žinojimas,
kaip
saugiai elgtis su
nepažįstamais
suaugusiaisiais.

SANTYKIAI SU
BENDRAAMŽIAIS
Santykių su
bendraamžiais
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
 gebėjimas užmegzti
geranoriškus
santykius su kitais
vaikais;
 gebėjimas mokytis
bendrauti ir
bendradarbiauti,
spręsti tarpusavio
nesutarimus;
 gebėjimas užmegzti
ir palaikyti
artimesnius
asmeninius santykius
su vienu ar keliais
vaikais.

SAKYTINĖ
RAŠYTINĖ
KALBA
KALBA
Sakytinės kalbos
Rašytinės kalbos
srityje vaikui
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
ugdantis tobulėja:
 aplinkinių
 aplinkinių
kalbėjimo, skaitymo kalbėjimo, skaitymo
klausymasis;
klausymasis;
 kalbėjimo
 kalbėjimo
atpažinimas ir
atpažinimas ir
supratimas;
supratimas;
 natūralus vaiko
 natūralus vaiko
kalbėjimas su
kalbėjimas su
suaugusiaisiais ir
suaugusiaisiais ir
vaikais apie savo
vaikais apie savo
patirtį ir
patirtį ir
išgyvenimus;
išgyvenimus;
 vaiko kalbėjimas su  vaiko kalbėjimas
suaugusiaisiais ir
su suaugusiaisiais ir
vaikais apie supančią vaikais apie supančią
aplinką, jos objektus, aplinką, jos objektus,
įvykius;
įvykius;
 kalbėjimas laikantis  kalbėjimas
perprastų kalbos
laikantis perprastų
taisyklių;
kalbos taisyklių;
 tautosakos ir
 tautosakos ir
grožinės literatūros
grožinės literatūros
kūrinėlių
kūrinėlių
deklamavimas,
deklamavimas,
sekimas,
sekimas,
pasakojimas.
pasakojimas.

VAIKO VEIKSENOS
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ANKSTYVASIS AMŽIUS
Klausosi ir supranta vaikų ir suaugusiųjų
kalbą, prašymus, patarimus, pasiūlymus,
kvietimus.
Klausosi skaitomų ir pasakojamų
kūrinėlių, naujų žodžių.
Kalba (kelių žodžių sakiniais) ir klausinėja
apie tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko;
atsako į elementarius klausimus.
Deklamuoja trumpus eilėraštukus.
Varto knygeles, atkreipia dėmesį į
paveikslėlius, prašo paskaityti.
Įvairiomis rašymo priemonėmis keverzoja
vertikalias ir horizontalias keverzones.
Nori veikti savarankiškai ir tikisi
suaugusiojo palaikymo, pagyrimo.
Žaidžia greta kito vaiko.
Dažniau kalbasi su kitu vaiku,
simpatizuoja kuriam nors vaikui.

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS
Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų
pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų kūrinių
literatūrine kalba, tarmiškai, įvairių stilių
tekstų (mįslių, erzinimų pajuokavimų ir pan.)
jaučia ryškiausius tarmės ir bendrinės kalbos
skirtumus.
Supranta sudėtingesnio turinio tekstus, pokalbio
turinį, įvykių eigą, pajuokavimus, dviprasmybes,
frazeologizmus, perkeltinę žodžių prasmę.
Kalba sau, kitiems, klausinėja, taisyklingai taria
garsus, pasakoja nutikimus.
Seka pasakas, kuria istorijas, eilėraščius,
deklamuoja ilgesnius eilėraščius.
Domisi abėcėlės raidėmis (žino keletą raidžių),
knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, supranta
nesudėtingą jų siužetą, klausinėja.
Suvokia tekstų prasmes, abstraktesnes žodžių
reikšmes; vartoja vaizdingus žodžius,
palyginimus, kuria naujus žodžius, žaidžia
žodžiais.
Perskaito vaikui svarbius žodžius, kai kuriuos
užrašus gatvėse.
Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, taip pat
ir kompiuteriu, planšete.
Kopijuoja raides, paprastus žodžius, rašo savo
vardą ir kitus aplinkoje matomus žodžius.
Kuria rankų darbo knygeles.
Braižo ir aiškina planus, schemas, grafikus.
Ieško reikalingos informacijos, stebi iliustracijas
(bibliotekoje, knygyne, grupės, darželio
bibliotekoje).
Pasitiki ir bendradarbiauja su auklėtoja, tariasi
dėl dienotvarkės, elgesio taisyklių, bendrauja
mandagiai, priima pasiūlymus.
Žino, į ką galima kreiptis pagalbos pasimetus,
nutikus nelaimei;
Bendrauja su nepažįstamais į grupę atėjusiais
žmonėmis;
Kalba apie sudėtingus reiškinius, priežastinius
ryšius, procesus, kalba apie tai, ką norėtų patirti,
pamatyti.
Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus
žaidimus, tariasi dėl vaidmenų, taisyklių,
diskutuoja, dalinasi žaislais; Turi keletą draugų.
Intuityviai supranta žodžiu, vaizdu, muzikos
garsu, judesiu perteikiamą prasmę.

PEDAGOGO VEIKLOS METODAI, BŪDAI, STRATEGIJOS
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Ugdymo formos

projektinė veikla, šventės, šeimų savaitės, tėvelių profesijų dienos, etnokultūriniai renginiai,
susitikimai su mokytojais iš mokyklos.
Ugdymo metodai,
būdai

pokalbis, pasakojimas, stebėjimas, žaidimas, interviu, interpretavimas, inscenizavimas,
diskusija, minčių refleksija, vaikų idėjų plėtojimas, kalbos lavinimo būdai (minčių ežys,
voratinklis ir kt.), individualus darbas, darbas grupelėmis.

Ugdymosi aplinkos
kūrimas
 Grupės erdvės ir priemonių pritaikymas: grupės bibliotekėlė: knygos vaikams
(knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, albumai ir kt.), žaislinės knygelės vaikams (su
iškirptais langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios trimačio vaizdo ir garso efektų),
pedagogų gamybos knygelės, pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės, skirtukai, popierius (kortelės,
juostelės, lapeliai), receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams, žaidimai kalbai lavinti,
pasakų įrašai, abėcėlės (kortelių, magnetinės), raidžių kortelės, kompiuteris, planšetė, rašymo
priemonės: pieštukai, žymekliai, kreidelės ir lenta, magnetinės lentos, sąsiuvinukai,
antspaudai, raidžių trafaretai, popieriniai lipdukai, atvirukai, vokai, laiškų rašymo lapeliai;
popierius: liniuoti lapai, kalkės, užrašų knygelės, pratybų knygelės ir kt., muzikos įrašai
(kompaktiniai diskai, garso kasetės), stalo žaidimai, nuotaikų kortelės, kalendoriai,
magnetofonas, pagalvėlės, kilimėlis, vaikiški baldai; priemonės knygelių gamybai, „autoriaus
kėdė“, susegėjas, žaislinis telefonas, flanelinė lenta, širmelės, siužetiniai žaislai (lėlės,
vežimėliai, įvairių profesijų atributai), popierinės lėlės, pirštukinės lėlės, šešėlių teatras;
įvairių dydžių raidelės (iš vielos, molio), stalo teatras, televizorius, tautinė atributika,
pedagogų pagamintos priemonės.
 Natūrali aplinka, aplinka už įstaigos ribų : biblioteka, knygynas, spaustuvė-knygrišykla.
 Virtuali aplinka: vaizdinė medžiaga iš interneto, skype programa, logopedinės
pamokėlės, interaktyvios lentos žaidimai, skatinantys kalbinę raišką, filmukai su vaikų
atsakymais ir kt.
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♦ APLINKOS PAŽINIMO SRITIS ♦
Lūkestis: norintis pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, gebantis
tyrinėti ir mokytis vaikas.
Sietina su šiomis pasiekimų sritimis:
 Tyrinėjimas
 Aplinkos pažinimas
 Skaičiavimas ir matavimas
 Mokėjimas mokytis

Domėjimasis socialine, kultūrine, gamtine
aplinka, noras ją tyrinėti ir pažinti.

Gebėjimas
mąstyti,
samprotauti
remiantis
informacija,
spręsti
problemas, nusakyti pasaulį kalba,
vaizdais,
simboliais
ir
kitomis
priemonėmis, pritaikyti žinias.

TYRINĖJIMAS
Tyrinėjimo
srityje vaikui
ugdantis
tobulėja:
 domėjimasis
supančia aplinka;
 tyrinėjimas

APLINKOS
PAŽINIMAS
Aplinkos
pažinimo
srityje vaikui
ugdantis
tobulėja:
 socialinės
aplinkos

SKAIČIAVIMAS
IR MATAVIMAS
Skaičiavimo
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
 gebėjimas
vartoti skaičius ir
matematinius
simbolius daiktų

MOKĖJIMAS
MOKYTIS
Mokėjimo
mokytis srityje
vaikui ugdantis
tobulėja:
 numatymas,
ko nori išmokti;
 aktyvus

PROBLEMŲ
SPRENDIMAS
Problemų
sprendimo
srityje vaikui
ugdantis
tobulėja:
 problemų
atpažinimas,
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pasinaudojant
įvairiais
pojūčiais;
 atrastų,
sužinotų dalykų
aptarimas.

pažinimas;
 gamtinės
aplinkos
pažinimas;
 pagarba
gyvybei ir
aplinkai.

kiekiui žymėti,
daiktų grupėms;
 palyginti pagal
kiekį;
 gebėjimas
suprasti daikto
vietą eilėje,
pastebėti
dėsningumus,
sudaryti įvairias
sekas;
 matavimo srityje
vaikui ugdantis
tobulėja: gebėjimas
tapatinti, grupuoti,
klasifikuoti daiktus
pagal formą, dydį,
spalvą;
 gebėjimas
matuoti;
 daikto vietos ir
padėties erdvėje
suvokimas;
 laiko tėkmės
suvokimas.

mokymasis;
 gebėjimas
apmąstyti, ko
išmoko.

įžvelgimas;
 sprendimų,
išeičių paieška
ir tinkamiausio
sprendimo
pasirinkimas bei
įgyvendinimas,
pasekmių;
 panaudojus
sprendimą,
stebėjimas ir
apmąstymas;
 mokymasis
įveikti
nesėkmes.

VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS AMŽIUS
Atpažįsta ir pavadina vis daugiau
artimiausioje aplinkoje esančių augalų
(sodo, daržo, lauko), gyvūnų, daiktų,
domisi jais.
Skiria atskirus gamtos reiškinius.
Orientuojasi savo grupės, darželio, namų
aplinkoje.
Pasako savo ir savo šeimos narių vardus.
Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus.
Skiria žodžius: mažai (vienas, du)
ir daug.
Paprašytas duoda kitiems po vieną
žaislą, daiktą. Geba išrikiuoti daiktus į
vieną eilę.
Tapatina daiktus pagal formą, dydį.
Suranda tokios pat spalvos
(raudonos, mėlynos, geltonos, žalios)
daiktus.
Supranta ir pradeda vartoti daiktams

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS
Pasako tėvų profesijas, įvardija savo
giminaičius, žino savo namų adresą.
Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą.
Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus
ir buitį palengvinančią techniką (prietaisai,
transportas, įrenginiai).
Samprotauja apie tai, kad gamindami daiktus
žmonės įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui
reikia darbe, kokios yra profesijos.
Domisi, kokie daiktai buvo naudojami seniau,
kaip jie pasikeitė.
Papasakoja apie tradicines šventes.
Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus
tarp gyvūnų ir tarp augalų.
Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta
naminiai ir laukiniai gyvūnai.
Moka prižiūrėti kambarinius augalus, daržoves,
stebi jų augimą.
Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su
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lyginti skirtus žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus –
lengvas, storas – plonas, toks pat – ne toks,
kitoks, vienodi – skirtingi ir pan.
Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais
ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą,
bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl
tai veikia, vyksta.
Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam
tikro rezultato.
Klausia, kaip kas nors vyksta,
kaip veikia, atidžiai stebi, bando.
Modeliuoja veiksmus ir siužetinio
žaidimo epizodus.
Džiaugiasi tuo, ko išmoko.

atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu.
Skaičiuoja bent iki 10.
Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal
kiekį.
Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų
garsų, dydžių, formų, spalvų sekas.
Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir
rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus
pagal dydį, formą arba spalvą.
Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi
vienu ar keliais sąlyginiais matais (savo pėda,
sprindžiu, trečiu daiktu).
Atranda, kad į skirtingos formos daiktus
galima sutalpinti tą patį skystų ar
birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.)
kiekį, vartoja jų skirtumo didumą
pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis,
truputį mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt.)
Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip
auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai,
noriai atlieka paprastus bandymus, tyrinėja, iš
kokių medžiagų padaryti daiktai, kur jie
naudojami.
Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia
tolesnius klausimus, siūlo idėjas, ką dar galima
būtų tyrinėti.
Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, kaip
žmonės gyvena kitose šalyse.
Galimybėms išplėsti pasitelkia įrankius ir kitas
priemones (pvz., lupą, mikroskopą).
Mokosi pavaizduoti nesudėtingose lentelėse,
diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato
savo tyrinėjimus ir kitus darbus.
Stebėdamas fotografijas aiškinasi, kuo
yra panašūs su savo artimaisiais, kuo
skiriasi nuo jų.
Lygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir
augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos
tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.
Drąsiai ieško atsakymų į klausimus,
rodo iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas
problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos
reikia, randa reikiamą informaciją
įvairiuose šaltiniuose, pvz., enciklopedijose,
žinynuose.
Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms
įgyvendinti.
Pasako, ką jau išmoko, ko dar mokosi,
paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau.
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PEDAGOGO VEIKLOS METODAI, BŪDAI, STRATEGIJOS
Ugdymo formos

projektinė ekologinė veikla, šventės, šeimų savaitės, parodos, išvykos, tėvelių profesijų
dienos, vaikų projektai, specialistų pamokėlės, bandymų, atradimų savaitės ir kt.

Ugdymosi metodai,
būdai
pokalbis, pasakojimas, stebėjimas, eksperimantas, žaidimas, interviu, interpretavimas,
diskusija, minčių refleksija, vaikų idėjų plėtojimas, tiriamoji veikla grupėje ir lauke
(bandymai, atradimai), individualus darbas, darbas grupelėmis.

Ugdymosi aplinkos
kūrimas
 Grupės erdvės ir priemonių pritaikymas: knygos, kalendoriai (metų, savaitės, orų ir kt.),
žurnalai, žaidimai mąstymui lavinti, stalo žaidimai bei lego, įvairūs įrašai, kompiuteris,
planšetė, žemėlapiai, plakatai, insektariumai, konstruktoriai, šviesos stalai, matavimo
reikmenys: plastikiniai, stikliniai matavimo šaukštai, spacialūs termometrai, formelės,
piltuvėliai, sodinukai, magnetai, žaislai ardymui, surinkimui; aitvarai, akmenėliai, atsuktuvai,
batų dėžės, cukrus, durpės vazoniniams augalams, guminės juostos, kartoniniai kiaušinių
dėkliukai, vaisių kaulai, kavos indeliai, kempinės, kibirėliai, klijai, kompasas; laikrodžiai,
laistytuvas, ledų pagaliukai, magnetai, muilas, skystas muilas, muilo burbulai, piltuvėliai,
plaktukai, plastmasiniai maišeliai, plastmasiniai puodeliai, puodeliai su padalomis, sėklos,
replės, siūlai, spynos ir raktai, stetoskopas, svirtinės svarstyklės, šaukštai, švitrinis popierius,
termometras, valgomieji dažai, varžtai ir veržlės, vinys, virvelės, žaisliniai laiveliai, žvakės,
lapai, žievės, medžio gabalėliai, kriauklės, paukščių plunksnos, didinamieji stiklai, spalvoti
rutuliukai, dėklai iš putplasčio, įvairių dydžių tušti plastmasiniai buteliai, butelių kamščiai,
kartono gabalai, audeklo atraižos, kailio gabaliukai, kreidelės, įvairus popierius, medžių
šakelės, sodinukai ar sėjinukai; smėlis, sniegas, ledo kubeliai, skėčiai, koštuvai, šiaudeliai,
uolienų pavyzdžiai, veidrodžiai, žemė, molis, vėjo malūnai, vandens malūnai, spyruoklės, įv.
grimztantys ir plūduriuojantys daiktai, pedagogų pagamintos priemonės. Skaičiavimui:
skaitmenys, žaislai, dėlionės su skaitmenimis, skaičiavimo mediniai rinkiniai (skaičių klasė,
logikos-skaičiuoju ir kt.), skaičiai magnetai, skaičiavimo ir rūšiavimo pagal spalvas žaislai ir kt.
 Natūrali aplinka, aplinka už įstaigos ribų: biblioteka, darželio kiemas, smėlio dėžės
(formelės, piltuvėliai, akmenukai, kastuvėliai, grėbliukai, pertvarėlės, rėtis, žaisliukai,
šluotelės) , daržas (kastuvėliai, grėbliukai, kauptukai, vaikiškos darbinės pirštinaitės, sėklos,
augalai, maišai šiukšlėms, laistytuvėliai, žymekliai lysvėms žymėti ), artimiausia aplinka už
darželio – parkas, išvykoms skirti daiktai: didinamieji stiklai, žiūronai, kuprinės, indukai,
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metras, liniuotės, fotoaparatas, diktofonas, blonknotėliai, bei rašymo reikmenys, vietovės
žemėlapiai ir kt.
 Virtuali aplinka: vaizdinė medžiaga iš interneto, interaktyvios lentos su mokomaisiais
žaidimais, filmai su gamtos stichijomis ir kt.

♦ SAVĘS SUPRATIMO SRITIS ♦
Lūkestis: save suvokiantis, gerbiantis, kontroliuojantis bei tinkamais būdais
atsiskleidžiantis bei savitai save išreiškiantis vaikas.
Sietina su šiomis pasiekimų sritimis:
 Savivoka ir savigarba
 Savireguliacija ir savikontrolė
 Emocijų suvokimas ir raiška

Domėjimasis savo ir kitų emocijomis bei jausmais.

Nusiteikimas valdyti emocijų raišką ir elgesį.

Teigiamas savęs vertinimas.

SAVIVOKA IR
SAVIGARBA
Ugdantis savivoką ir
savigarbą stiprėja:

SAVIREGULIACIJA IR
SAVIKONTROLĖ
Savireguliacijos ir
savikontrolės srityje vaikui
ugdantis tobulėja:

EMOCIJŲ SUVOKIMAS
IR RAIŠKA
Emocijų suvokimo ir
raiškos srityje vaikui
ugdantis tobulėja:

 vaiko asmeninio tapatumo
jausmas;
 bendrumo su šeima, grupe
jausmas, tautinio tapatumo
jausmas;
 pozityvus savęs
vertinimas.

 gebėjimas nusiraminti,
atsipalaiduoti;
 jausmų raiška tinkamais
būdais, jausmų raiškos
kontrolė;
 gebėjimas laikytis
susitarimų, taisyklių.

 savo jausmų raiška,
suvokimas ir pavadinimas;
 kitų žmonių jausmų
atpažinimas ir tinkamas
reagavimas į juos;
 savo bei kitų nuotaikų ir
jausmų apmąstymas.
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VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS AMŽIUS
Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus
emocijų raiškos būdus. Pradeda vartoti
emocijų raiškos žodelius ir emocijų
pavadinimus.
Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką,
atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į
jas skirtingai reaguoja (pasitraukia šalin, jei
kitas piktas; glosto, jei kitas nuliūdęs).
Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene
tvarka bei ritualais. Jeigu kas nepatinka,
nueina šalin, atsisako bendros veiklos.
Geriau valdo savo emocijų raišką ir
veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio
suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją,
žodžius.
Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda
sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį.
Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo
interesų gynimo būdus (rėkia, neduoda
žaislo, pasako suaugusiajam ir kt.).
Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir
susitarimų.
Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“.
Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų
turėjimu – pasako, ką daro, ką turi.
Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė,
atskiria berniukus nuo mergaičių, pavadina
5–6 kūno dalis.
Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi,
kad juo besirūpinantys suaugusieji ir kiti
vaikai jį mėgsta ir priima.

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS
Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos
sukėlusias situacijas bei priežastis.
Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso,
kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas,
pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir dažniausiai
geranoriškai stengiasi jam padėti.
Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti
pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, piktas.
Pats taiko įvairesnius nusiraminimo,
atsipalaidavimo būdus (klauso pasakos
naudodamasis ausinėmis ir kt.).
Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį
provokuojančiose situacijose, ieško taikių
išeičių, kad neskaudintų kitų.
Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį.
Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei
naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų
laikosi.
Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus.
Suvokia savo norus, jausmus, savybes,
gebėjimus, šeimą, bendruomenę, Tėvynę.
Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką
kitam (pralinksminti, padėti ir kt.) ir
atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis,
aktyviai dalyvauti priimant su jo gyvenimu ir
veikla susijusius sprendimus ar kt.).
Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių,
jeigu jos nesukėlė rimtų pasekmių.
Save apibūdina, nusakydamas fizines ir
elgesio savybes, priklausymą šeimai, grupei,
gali pasakyti savo tautybę.
Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai.
Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir
nepalankumo jam ženklus (pasakytus
žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt.).

PEDAGOGO VEIKLOS METODAI, BŪDAI, STRATEGIJOS
Ugdymo formos

projektinė veikla, socialinės akcijos, labdaros renginiai, šventės, šeimų savaitės, parodos
(pvz. parodėlė „Augu ir keičiuosi.“), išvykos, susitikimai (pvz. su vaikų gydytojais).
Ugdymosi metodai,
būdai
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pokalbis, pasakojimas, stebėjimas, žaidimas, interviu, interpretavimas, diskusija, minčių
refleksija, vaikų idėjų plėtojimas, bendras elgesio taisyklių kūrimas, pamokančio vaidinimo
kūrimas,vaikų projektai, būreliai, individualus darbas, darbas grupelėmis, demonstravimas.

Ugdymosi aplinkos
kūrimas

 Grupės erdvės ir priemonių pritaikymas: elgesio knygos, nuotaikų kortelės, spalvinimo
knygelės, popierinės kortelės vardui, socialinio turinio knygelės, poelgio-pasekmės kortelės,
kompiuteris, pamokančių istorijų, pamokėlių įrašai, planšetė, taisyklių plakatai,
konstruktoriai, šviesos stalai, kolektyviniai komplektai žaidimai, nusiraminimo įrašai,
čiužinys, pagalvėlės, namelis, supama kėdė, veidrodis, akvariumas, „stebuklinga“ dėžutė,
dėlionės („Kūnas ir jo dalys“), spalvų derinimo kortelės, žaislų rinkinys „Aš - gydytojas“,
vaizdinė ugdymo priemonė „Žmogaus gyvenimo linija“, siužetiniai žaislai, žaislai, skirti
žaidimui poromis (šachmatai, šaškės, domino).
 Natūrali aplinka, aplinka už įstaigos ribų: biblioteka, vaistinė, artimiausia aplinka už
įstaigos.
 Virtuali aplinka: vaizdinė medžiaga iš interneto, interaktyvios lentos su mokomaisiais
žaidimais, socialinės pamokėlės internete, filmai apie gyvūnų globą ir kt.

♦ SVEIKATOS, FIZINIO UGDYMO SRITIS ♦
Lūkestis: sveikas, aktyvus, judrus, stiprus bei turintis saugaus elgesio ir
kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius vaikas.
Sietina su šiomis pasiekimų sritimis:
 Kasdienio gyvenimo įgūdžiai
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 Fizinis aktyvumas

Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą
ir žaidimus.

Noriai ugdosi sveikam kasdieniam
gyvenimui reikalingus įgūdžius.

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI
Kasdienio gyvenimo įgūdžių srityje vaikui
ugdantis tobulėja:

FIZINIS AKTYVUMAS
Fizinio aktyvumo srityje vaikui ugdantis
tobulėja:

 vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos
įgūdžiai;
 kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo
įgūdžiai;
 saugaus elgesio įgūdžiai;
 taisyklinga kūno laikysena.

 stambiosios motorikos įgūdžiai ir fizinės
vaiko savybės;
 smulkiosios motorikos įgūdžiai, rankų-akių
koordinacija.

VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS AMŽIUS
Savarankiškai valgo ir geria.
Pradeda naudoti stalo įrankius.
Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti.
Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas
susitvarko. Suaugusiojo padedamas
nusirengia ir apsirengia, bando praustis,
nusišluostyti veidą, rankas.
Padeda į vietą vieną kitą daiktą.
Pastovi ant vienos kojos (3–4 sekundes).
Tikslingai skirtingu ritmu eina ten, kur nori,
vaikščiodamas apeina arba peržengia kliūtis,
eina plačia (25–30 cm) linija.
Bėga keisdamas kryptį, greitį.
Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu
laikydamasis suaugusiojo rankos ar turėklų.
Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo
žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją,
spiria kamuolį.

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS
Valgo tvarkingai.
Pasako, jog maistas reikalingas, kad augtume,
būtume sveiki.
Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį
valgyti sveika, vieną kitą – kurio vartojimą
reikėtų riboti.
Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą.
Savarankiškai apsirengia ir nusirengia,
apsiauna ir nusiauna batus. Suaugusiųjų
padedamas pasirenka drabužius ir avalynę
pagal orus.
Priminus ar savarankiškai plaunasi rankas,
prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą.
Dažniausiai savarankiškai tvarkosi žaislus ir
veiklos vietą.
Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų
saugaus elgesio taisyklių.
Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi
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Geriau derina akies-rankos, abiejų rankų,
rankų ir kojų judesius, tiksliau konstruoja,
veria ant virvutės sagas, ridena, mėto, gaudo
kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą.

veiklai skirtais aštriais įrankiais.
Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis
iškilus pavojui, pasiklydus.
Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti
taisyklingai.
Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, gyvatėle,
atbulomis, šonu. Ištvermingas, bėga ilgesnius
atstumus.
Bėga pristatomu ar pakaitiniu žingsniu,
aukštai keldamas kelius, bėga suoleliu,
įkalnėn, nuokalnėn.
Šokinėja ant vienos kojos judėdamas pirmyn,
šoka į tolį, į aukštį. Važiuoja dviračiu.
Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau,
greičiau, tiksliau, kruopščiau.
Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors
piešdamas, kirpdamas. Su kamuoliu atlieka
sporto žaidimų elementus, žaidžia
komandomis, derindami veiksmus.

PEDAGOGO VEIKLOS METODAI, BŪDAI, STRATEGIJOS
Ugdymo formos

projektinė sportinė veikla, futbolo varžybos, bėgimo ir ištvermės dienos, sporto šventės,
kasdienė higieninė veikla, sveikatos dienos, susitikimai su sveikatos specialistais,
sportininkais, paskaitėlės vaikams, išvykos.
Ugdymosi metodai,
būdai
pokalbis, pasakojimas, stebėjimas-pavyzdys, judrusis žaidimas, interviu, diskusija, minčių
refleksija, vaikų idėjų plėtojimas, spontaniška judri veikla, mankštos, estafetės, varžybos,
judri veikla lauke, individualus darbas, darbas grupelėmis.
Ugdymosi aplinkos
kūrimas
 Grupės, sporto salės erdvės ir priemonių pritaikymas: pagalvėlės poilsiui, žaislai,
karūnos judriems, imitaciniams žaidimams, virvutės, lankai, kamuoliai, laipynės, čiuožynės,
jėgos matavimo prietaisai, svarmenys, juostelės, kėgliai, krepšinio ir futbolo atributika, vartai,
kamuoliai, higienos reikmenys, laiptukai ir kopetėlės, tuneliai, supynės; įv. ilgio virvės,
lazdos, šokdynės, įv. dydžio ir sunkumo kamuoliai, smėlio maišeliai, kaladėlės, barškučiai,
puslankiai, taikiniai, įv. kopėčios, gimnastikos sienelės, kubai, batutas, gimnastikos suoleliai,
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nuožulnus suolelis, čiuožynė, šokinėjimo kamuoliai, supynės – laipteliai, „arkliukai“ – lazdos,
rodyklės, miestučiai, badmintono raketės, paspirtukai, dviračiai, rogutės, čiužiniai, gamtinė
medžiaga, kibirėliai, dėžutės, padalomoji medžiaga: vėliavėlės, kaspinai, vairai, karūnėlės,
švilpukai, nameliai, palapinės, „parašiutai“, „kalneliai“ – laipiojimui, baseinas, maži
kamuoliukai, takeliai su nelygiu paviršiumi, trikrepšis, krepšinio lankai, krepšinio kamuoliai,
futbolo kamuoliai, pėdučių ir delniukų takelis, skraidančios lėkštės, skraidantys žiedai,
riboženkliai, šokinėjimo klasė, tiltelis, pedagogų pagamintos priemonės.
 Natūrali aplinka, aplinka už įstaigos ribų : įstaigos futbolo aikštynas, uždaras kiemelis,
artimiausia aplinka už įstaigos – parkas, Šiaulių arena.
 Virtuali aplinka: vaizdinė sportinė medžiaga iš interneto, tiesioginės varžybų transliacijos
ir kt.

♦ VAIKO KŪRYBINIŲ GALIŲ SRITIS ♦
Lūkestis: iniciatyvus, kūrybingas, gebantis save išreikšti meninės raiškos
priemonėmis vaikas.
Sietina su šiomis sritimis:
 Meninė raiška
 Estetinis suvokimas
 Kūrybiškumas
 Inciatyvumas ir atkaklumas
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Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei
kūrybos džiaugsmą.

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine
veikla.
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai
dalyvauti meninėje veikloje.

MENINĖ RAIŠKA
Meninės raiškos
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
 emocijų, patirties,
minčių, įspūdžių
raiška meninėmis
priemonėmis ir
būdais;
 meninės raiškos
priemonių tyrinėjimas
ir eksperimentavimas;
 meninė kūryba ir
improvizacija.

ESTETINIS
SUVOKIMAS
Estetinio suvokimo
srityje vaikui
ugdantis tobulėja:
 nusiteikimas
grožio, meninės
kūrybos potyriams
bei džiaugsmui;
 aplinkos, žmonių
santykių, meno, savo
ir kitų kūrybos
grožio pajauta;
 jautrumas grožiui,
meno raiškos
priemonėms (spalvai,
linijai, formai,
judesiui, muzikos
garsams ir kt.);
 jutiminių ir
emocinių grožio
išgyvenimų
prisiminimas,
apmąstymas ir
dalijimasis su kitais.

KŪRYBIŠKUMAS
Kūrybiškumo srityje
vaikui ugdantis
tobulėja:
 domėjimasis
naujais, nežinomais,
sudėtingais dalykais;
 gebėjimas įžvelgti
problemas, klausinėti,
diskutuoti,
įsivaizduoti,
fantazuoti;
 gebėjimas ieškoti
atsakymų, netikėtų
idėjų, kurti variantus,
savaip pertvarkyti,
pritaikyti;
 drąsa veikti, daryti
savaip.

INICIATYVUMAS
IR ATKAKLUMAS
Iniciatyvumo ir
atkaklumo srityje
vaikui ugdantis
tobulėja:
 gebėjimas pačiam
susirasti veiklą ir ją
turiningai plėtoti;
 gebėjimas įsitraukti
į suaugusiojo pasiūlytą
ugdymąsi skatinančią
veiklą,
susikoncentruoti ir
išradingai ją plėtoti;
 gebėjimas susidoroti
su kliūtimis siekiant
sumanymų
realizavimo.

VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS AMŽIUS
Muzika
Emocingai atliepia klausomus kūrinius
(vaikiškas dainas, instrumentinius kūrinius) –
šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas
sūpuoja kojas ar pan.
Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 garsų
daineles, palydėdamas jas judesiais.
Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS
Muzika
Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos
kūrinių ir spalvomis ar piešiniu spontaniškai
perteikia kilusius įspūdžius. Tyrinėja
girdimos muzikos, triukšmo, tylos panašumus
ir skirtumus. Įvardija kūrinio nuotaiką, tempą,
dinamiką, skiria kai kuriuos instrumentus.
Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos,
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žaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno
judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka).
Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos
instrumentus ir jais ritmiškai groja kartu su
pedagogu.
Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus
žodžius, ritmuoja vaikiškais instrumentais ir
daiktais.
Šokis
Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų
judesius.
Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų
natūralių judesių (eina, pritupia, pasisuka ir
kt.) seką.
Žaidimai, vaidyba
Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus
veiksmus, judesius. Įvairiai intonuodamas
kalba apie tai, ką daro. Mėgdžioja šeimos
narių kalbą, veiksmus. Muzikiniuose
rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja
siužeto elementus, reiškia savaime kilusias
emocijas.
Vizualinė raiška
Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius
dailės priemonėmis ir medžiagomis.
Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis
labiau koordinuodamas rankų judesius.
Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną).
Savo abstrakcijose įžvelgia daiktus ar
įvykius.
Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir
priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo jomis
būdus. Piešdamas, spauduodamas,
tapydamas, lipdyda, konstruodamas labiau
mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.
Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau
girdėtus muzikos kūrinius, matytus šokius,
ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius.
Emocingai reaguoja girdėdamas darnų garsų,
intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrinėdamas
savo ir kitų piešinėlius, spalvingas knygelių
iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis savo
puošnia apranga.
Paklaustas pasako, ar patiko muzikos
kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, dailės
darbelis.
Atranda vis naujus dalykus artimiausioje
įprastoje aplinkoje.
Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie
kuriuos jam pasakojama, skaitoma.

platesnio diapazono vienbalses dainas, jas
gana tiksliai intonuoja.
Dainuoja trumpas daineles kanonu,
įsiklausydamas į savo ir draugų dainavimą.
Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais
groja 2–3 garsų melodijas. Pritaria
suaugusiojo grojimui, atlikdami muzikines
pjeses solo ir orkestre, seka dirigento
judesius, stengiasi kartu pradėti ir baigti
kūrinėlį.
Improvizuodamas balsu, muzikos
instrumentu kuria melodiją trumpam tekstui,
paveikslui. Žaidžia muzikinius dialogus,
kuria judesius kontrastingo pobūdžio
muzikai.
Šokis
Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių,
grandinėlės), paprastųjų ir bėgamųjų
(paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis,
liaunas, smulkus bėgamasis) žingsnių
autorinius ir natūralių judesių šokius.
Šoka improvizuotai kurdamas septynių–
aštuonių natūralių judesių seką, perteikdamas
trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką,
išreikšdamas erdvės (aukštai – žemai) ir laiko
(greitai – lėtai) elementus.
Vaidyba
Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal
girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją,
improvizuoja trumpas žodines veikėjų frazes,
fizinius veiksmus, atskleidžia jų norus,
emocines būsenas. Tikslingai naudoja
daiktus, teatro reikmenis, drabužius, aplinką.
Žaisdamas muzikinius žaidimus ir ratelius
perteikia veikėjo mintis, emocijas.
Vizualinė raiška
Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais
pasakoja realias ir fantastines istorijas,
įvykius. Vaizdus papildo grafiniais ženklais
(raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.).
Kuria pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai
bando jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria
bendrus dailės darbus.
Skirtingiems sumanymams įgyvendinti
dažniausiai tikslingai pasirenka dailės
priemones ir technikas. Eksperimentuoja
sudėtingesnėmis dailės technikomis,
skaitmeninio piešimo ir kitomis
kompiuterinėmis technologijomis.
Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją
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Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus
simbolinius veiksmus.
Nuolat energingai žaidžia, ką nors veikia,
laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą,
pasirenka vieną iš kelių daiktų, sugalvoja
būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą
daiktą.
Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus
naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą.
Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“.

tęsia po dienos miego, kitą dieną, kelias
dienas.
Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į
suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai vaikų
grupei pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir
suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą
veiklą.
Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo
veikloje, nepasisekus bando įtraukti
bendraamžius ir tik po to kreipiasi į
suaugusįjį.
Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų,
nežinomų dalykų.
Kelia probleminius klausimus, diskutuoja,
svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja.
Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų
sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių,
atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia,
pertvarko, pritaiko, siekia savito rezultato.
Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo
suklysti, daryti kitaip
Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją
tęsia po dienos miego, kitą dieną, kelias
dienas.
Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į
suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai vaikų
grupei pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir
suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą
veiklą.
Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo
veikloje, nepasisekus bando įtraukti
bendraamžius ir tik po to kreipiasi į
suaugusįjį.

PEDAGOGO VEIKLOS METODAI, BŪDAI, STRATEGIJOS

Ugdymo formos

projektinė meninė veikla, kūrybinės popietės, netradicinės šventės,vaidybosir inscenizacijų
dienos, kasdienė meninė ir kūrybinė veikla, susitikimai su dailininkais, meninės paskaitėlės
tėvams ir vaikams,plenerai išvykos.

Ugdymosi metodai,
būdai
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pokalbis, pasakojimas, stebėjimas-pavyzdys, judrusis žaidimas, interviu, diskusija, minčių
refleksija, vaikų idėjų plėtojimas, spontaniška judri veikla, mankštos, estafetės, varžybos,
judri veikla lauke, individualus darbas, darbas grupelėmis.

Ugdymosi aplinkos
kūrimas
 Grupės, menų salės erdvės ir priemonių pritaikymas: pagalvėlės poilsiui, žaislai,
karūnos judriems, imitaciniams žaidimams, būgneliai, dūdelės, ritminės lazdelės, varpeliai,
trikampiai, lėkštelės, barškučiai, gamtinė medžiaga, konstruktoriai, vaidybos komplektai,
širmelės, žaidybinės knygelės, meninės raiškos priemonės tappybai, dailei, lipdymui,
modeliavimui; pianinas, akordeonas, metalofonas, įvairūs barškučiai, traukinio švilpukai,
molinės švilpynės, kastanjetės, varpeliai, tarškutis, skambantys kamuoliukai, įvairūs
skambantys žaisliukai, būgneliai, lūpinės armonikėlės, mediniai šaukštai, įvairaus storio ir
ilgio medinės lazdelės, bambukinės lazdelės, plastmasinės, medžiaginės, megztinės,
kartoninės natos, natelių lenta, pėdelės (tempui: greitas – lėtas), guminės juostelės,
plastmasiniai buteliai, įvairios kaladėlės, akmenėliai, triolė, trikampis, skudučiai, mikrofonas,
magnetofonas, kompaktinės plokštelės, kasetės; teatro lėlės, persirengimo kostiumai; lankai,
kamuoliai; tautiniai rūbai, juostelės, kaspinai, kepurės, klumpės. Šokiams reikalinga atributika
(lašeliai, gėlytės ir pan.); minkšti žaisliukai; molbertas, prijuostės, rankogaliai; įvairaus
dydžio, rūšių popieriaus lapai, įvairaus dydžio teptukai, dantų šepetėliai, šukos, švirkščiami
buteliukai, šiaudeliai, voleliai; vandeniniai dažai, akvarelė, guašas, pieštukai (paprasti,
spalvoti), flomasteriai (įv. storio, su atspaudukais, purškiami), vaškinės kreidelės, grafitinės
kreidelės, kreida; spec. dažai, pagaminti iš kukurūzų, krakmolo, muilo drožlių, žvakės,
skirtingų formų poroloninės kempinėlės, vatos gumulėliai, sagos, kamščiai, siūlų ritės,
kartono ritinėliai, banguotas kartonas; žirklės (kairiarankiams) ir plastikiniai peiliukai;
plastikiniai trafaretai; spalvotas, krepinis, rašomasis, pergamentinis, toninis, kalkinis,
vyniojamas, dovanų popierius; servetėlės, vienkartiniai rankšluosčiai, laikraščiai, žurnalai,
tapetai, saldainių popierėliai; vašeliai, adatos, siūlai, virvelės, kaspinėliai, medžiagų atraižos,
vilnos likučiai; kiaušinių dėkliukai, vienkartinės lėkštelės, puodeliai, jogurto indeliai, tuščios
degtukų dėžutės, torto dėžės, tuščių tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių ritinėliai;
plastelinas, sūri tešla, molis, modelinas, gamtinė medžiaga (akmenukai, kriauklelės, kaštonai,
gilės, sėklos, lapai, gėlės, šakelės), smėlis; vielutės, sąvaržėlės, mediniai skalbinių spaustukai,
jų puselės, pagaliukai, kaištukai, mediniai žiedeliai, mediniai ir plastikiniai karoliukai,
gumelės, medžio ir pieštukų drožlės, plastikiniai buteliukai; įvairios sėklos, džiovintos gėlės,
lapai, žolės, kiaušinių lukštai, makaronai, kruopos, riešutų kevalai, plunksnos; nuotraukų,
reprodukcijų albumai, meno dirbiniai, verbos, kaukės, tautiniai rūbai, kompaktinės plokštelės
su įvairaus žanro muzika.
 Natūrali aplinka, aplinka už įstaigos ribų: įstaigos gelerija, uždaras kiemelis, muziejai,
kino teatras, dramos teatras.
 Virtuali aplinka: darbelių pavyzdžių svetainės, peizažų nuotraukos ir kt., koncertų įrašai.
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5. UGDYMO(SI) TECHNOLOGIJOS, METODAI, APLINKA IR
PRIEMONĖS
5.1. UGDYMO(SI) TECHNOLOGIJOS
Taikomos ugdymo(si) technologijos skatina vaikus kurti, interpretuoti, atrasti, priimti
bendrus sprendimus, susitarti dėl bendros veiklos, bendrauti, bendradarbiauti. Abipusė
sąveika leidžia būti aktyviems proceso dalyviams. Pedagogams priimtiniausios šios
ugdymo(si) technologijos:
 Ugdymo(si) skatinimas, sukuriant tinkamą aplinką: pedagogas sukuria atskiras
erdves vaiko veiklai; skatina susikurti vietas žaidimams, veiklai; pripažįsta vaiko teisę rinktis
veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti.
 Žaidimas: jo metu skatinamos vaikų teigiamos emocijos, padedama formuotis
socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. Žaisdami
vaikai pažįsta aplinką, lavina kalbą, pojūčius, pastabumą, mokosi orientuotis erdvėje, paklusti
žaidimo taisyklėms.
 Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika: pedagogas įtraukia vaikus į veiklą
siūlydamas gerą idėją, temą, problemą, sumanymą. Skatina vaikus interpretuoti,
nereglamentuoja vaiko veiklos žingsnių, bet pastebi, gerbia, palaiko vaikų sumanymus,
padeda juos plėtoti. Dominuoja kūrybinė veikla, eksperimentavimas, reikiamos informacijos
paieška, palaikomi vaikų sumanymai, padedant juos įgyvendinti, vykdomi projektai, kurie
skatina vaikus kurti, atrasti, tirti, padedant pedagogui ieškoti įdomios ir būtinos informacijos.
 Spontaniškas, inspiruotas ugdymas: pedagogas pritaria vaiko spontaniškai veiklai,
ją gerbia, laiko vertinga patirtimi, emociškai palaiko, pasidžiaugia, ugdymui naudoja netikėtai
susikūrusias situacijas, pasiūlo priemones jo poreikiams bei interesams tenkinti.
 Ugdymo(si) situacijų modeliavimas: pedagogas kuria ugdymo(si) situacijas, žadina
vaikų iniciatyvą, netiesiogiai vadovauja ugdymo procesui: vaikai skatinami kalbėti ir
klausinėti, plėtojami dialogai, priiminėjami bendri sprendimai, susitarimai, skatina vaikus
kalbėti apie savo jausmus, patirtį, išbandyti naują veiklą, spręsti problemas.
 Ugdymas pavyzdžiu: pedagogas veikia vaikų akivaizdoje ir taip skatina jį
mėgdžioti, yra lygiavertis vaikų žaidimų ar veiklos partneris, kartu žaidžia, sportuoja,
dainuoja, šoka, vaidina ir kita.

5.2. UGDYMO(SI) METODAI
Ugdymo(si) metodai parenkami atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius,
interesus, amžių, padedantys įvertinti vaikų pasiekimus, atskleidžiantys jų asmeninius ir
socialinius gebėjimus, galimybes, specialiuosius poreikius, šeimos lūkesčius. Metodus
pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai taikyti planuodami veiklą ir parinkdami
ugdomąją medžiagą.
Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų poreikius,
pedagogo sumanymus, naujausią literatūrą, informacinę medžiagą, pedagogų gerąją patirtį ir
kita.
Pagrindinis ikimokyklinio ugdymo(si) metodas bei natūralus vaiko ugdymo(si) būdas yra
žaidimas, kuris skatina vaiko interesus, teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams
įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą.
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Tradiciniai ugdymo(si) metodai:

 Žodinis metodas - suteikiantis galimybę perduoti ir priimti informaciją
(pasakojimai, pokalbiai, aiškinimas);
 Praktinis metodas - vaikams padeda pažinti ir suprasti juos supančią aplinką,
ugdytis gebėjimą atlikti vienus ar kitus veiksmus per praktinę veiklą;
 Vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių apie vaikus supančio pasaulio objektus ir
reiškinius formavimą, tikslinimą;
 Probleminis metodas - skatina ieškoti bendrų, priimtinų sprendimų, daug kalbėti,
aiškintis;
 Kūrybinis metodas - sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas,
ieškoti problemų sprendimo būdų, kurti meninius projektus;
 Situacinis - spontaniškas - pedagogas keičia numatytą veiklą pagal iškilusią vaiko
idėją, sumanymą, problemą, kūrybiškai panaudoja ugdymui netikėtai susidariusią situaciją;
 Tiriamasis metodas skatina stebėti, eksperimentuoti, analizuoti kūrybinius darbus.

Netradiciniai (aktyvieji) ugdymo(si) metodai:

 Ryto ratas - vaikai dalijasi namų naujienomis, savaitgalio įspūdžiais, aptaria ką turi
nuveikti per dieną, numato veiklos priemones.
 Autoriaus kėdė - skatinami dalintis mintimis, išklausyti, ugdomas pasitikėjimas,
lavinama kalba, pratinami būti dėmesingi grupės draugams.
 „Minčių lietus“ - išreiškiama nuomonė, norai, siūlomos idėjos. Tikslas - pateikti
klausimą ir skatinti vaikus siūlyti kuo daugiau galimų sprendimų, siekiant gauti greitų ir
neapmastytų atsakymų, originalių minčių.
 Diskusijos - skatinamas vaikų bendravimas tarpusavyje, atsakant vienas kitam į
iškilusius klausimus.
 Taisyklės - kuriamos kartu su vaikais. Jos turi būti nuoseklios, gerai apgalvotos.
Prireikus keičiamos, papildomos.
 Inscenizavimas - jo metu vaikams siūloma įsivaizduoti ir įsijausti į kurį nors veikėją,
ugdytiniai laisvai reiškia savo mintis, jausmus, išsako savo nuomonę.
 Išvykos, ekskursijos - skatina grupinį bendravimą, savo elgesio kontroliavimą būnant
kartu, suteikia naujų žinių, plečia patirtį.
 Žaidimai, kūrybinė raiška - švenčių organizavimas skatina teigiamas emocijas,
bendravimą ir bendradarbiavimą bendros veiklos metu.
 Stebėjimas - ugdo vaiko pastabumą, leidžiantį jam orientuotis, skatinamas vaiko
natūralus smalsumas.
 Kūrybinės ir edukacinės dirbtuvės - jų metu kuriamas geras grupės mikroklimatas,
leidžia geriau pažinti vieniems kitus, puikiai papildo turimas žinias, parodo praktišką jų
pritaikymą.
 Projektinio ugdymo metodo ir priemonių taikymas išsikeltų uždavinių
įgyvendinimui. Projektinis ugdymo turinio modeliavimas padeda užtikrinti ugdymo
integralumą. Šį programos turinio dėstymo būdą renkamės todėl, kad esame įgiję pakankamą
projektinės veiklos patirtį. Patirtis mums leidžia teigti, kad:
 Projektų metodas suteikia ugdymo turiniui lankstumo, nes pedagogas turi kūrybinę
laisvę jį modeliuoti, keisti, pritaikyti atskiram vaikui ar visai grupei. Ypač daug dėmesio
skiriama spontaniškai vaikų veiklai ir aktyvumui.
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 Projektų metodo elementai (stebėjimas, analizė, apmąstymai) leidžia pažinti vaiką,
t,y. jo gebėjimus, patirtį, asmenines savybes, interesus, patirties kaupimo būdus. Nuolatinė
refleksija ir analizė padeda vertinti vaiko pasiekimus ir numatyti ugdymo(si) perspektyvą;
 Projektų metodas įgalina plačiau taikyti praktinio darbo tyrimo metodus; stebėjimą,
interviu, vaizdo įrašus, konkrečių atvejų ar situacijų aprašymus, pokalbį ir kt.tai skatina
pedagogą kritiškai vertinti savo nuostatas, skirtingus požiūrius, labiau suvokti raidos
vystymosi dėsningumus ir šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) poreikius.
 Projektų metodo dėka ugdymo procesas tampa dinamiškesnis ir žaismingesnis, o tai
skatina aktyvesnį šeimos dalyvavimą. Tėvų suinteresuotumas ir idėjos plečia ir paįvairina
ugdymo turinį formomis ir padeda rasti naujų turinio įgyvendinimo priemonių.
 Projektai gali būti numatomi, keičiami, atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir tėvų
(globėjų/rūpintojų) lūkesčius. Pedagogai, pasirinkdami vieną iš projektų, išsikels bendrą
tikslą ir numatys laukiamus rezultatus. Tai skatins pedagogą nuolat stebėti, analizuoti
vykstantį procesą. Tikslai vėliau bus detalizuojami savaitės planuose. Projekto trukmė
neapibrėžiama. Įgyvendinus projektą, bus atliekama analizė laukiamų rezultatų aspektu ir
vykusio proceso apibendrinimu.

5.3. UGDYMO(SI) APLINKA IR PRIEMONĖS
Ugdymo(si) aplinka viena iš svarbiausių ugdymosi veiksnių. Palanki edukacinė aplinka
sudaro prielaidas darniai, visapusiškai vaiko raidai, todėl įstaigoje kuriama tokia aplinka, kuri
optimaliai tenkintų pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko brandą.
Pedagogas, atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, poreikius, galimybes, kuria ir parenka
edukacinę aplinką, kuri formuojama grupėje individualioje ir grupinėje vaikų veikloje,
patalpoje ir lauke, savarankiškoje ir pedagogo organizuotoje vaiko veikloje.
Siekiama, kad aplinka būtų (2 pav.):

Įvairiapusiška,
turtinga
Informatyvi

Lanksti,
dinamiška

Saugi, jauki

Pakanki
kūrybiškumui

EDUKACINĖ
APLINKA
Moderni,
estetiška

Skatinanti
veikti

Žaisminga

Kokybiška

2 pav. Ugdymo(si) aplinka
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Grupių ugdomoji aplinka griežtai neapibrėžta, ją lemia ugdymo tikslai, uždaviniai,
turinys. Ugdymas kuriant ir keičiant aplinką suteikia pedagogui galimybę daryti aktyvų
poveikį vaikų ugdymuisi, paskatinti įdomesnei veiklai, išbandyti įvairesnes priemones ir
žaidimus, palengvinti vaikams orientavimąsi renkantis veiklą, pateikiant laisvai prieinamas
priemones. Vaikas geriausiai vystosi tada, kai turi galimybę pats rinktis patirties kaupimo
būdą, tai yra vietą, žaislus, ugdymo(si) priemones, įrankius, kurti ir keisti aplinką pagal jo
sumanymus, norus. Svarbu, kad vaikui būtų leidžiama kartu su pedagogu vystyti idėjas apie
ugdymo aplinkos kūrimą, apipavidalinimą ir kad visi jaustųsi prisidėję.
Vaikai gali žaisti ir veikti ne tik grupėje, bet ir kitose darželio erdvėse, lauko teritorijoje
Įstaiga turi puikią teritoriją, vaikų žaidimų aikšteles. Atnaujintas lauko žaidimų aikštynas.
Vaikams sudarytos sąlygos pasivaikščioti, stebėti gamtą įvairiais metų laikais, tyrinėti,
eksperimentuoti, aktyviai praktiškai veikti kaupiant patirtį, žaisti (šiltnamis, daržas).
Taikomos ugdymo(si) priemonės tenkina ikimokyklinio amžiaus vaiko poreikį žaisti,
bendrauti, bendradarbiauti, skatina norą puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą, ugdo vaiko
savarankiškumą, saviraišką, kūrybiškumą, meninius gebėjimus.
Ikimokyklinio ugdymosi priemonės naudojamos: ikimokyklinio ugdymo grupėje ir lauke
(kieme, salėje, lauko aikštelėje); individualioje ir grupinėje, savarankiškai inspiruotojoje bei
pedagogo organizuotoje veikloje. Priemonės atnaujinamos atsižvelgiant į ugdytinių poreikius,
ikimokyklinio ugdymosi programą, grupės veiklos organizavimo modelį, kintant
materialinėms, socialinėms, technologinėms sąlygoms visuomenėje (3 pav.):

Tikslingos
(padedančios siekti
ugdymo tikslų ir
uždavinių)

Veiksmingos
(atkreipiančios vaikų
dėmesį, nuolat
naudojamos ugdymo
procese)

Konstruktyvios
(atliekančios
skatinantį, į
pažangą orientuotą
vaidmenį)

Kintančios
(pritaikomos
pagal vaiko
poreikius ir
gebėjimus)

PRIEMONĖS

Efektyvios (atitinkančios
vaiko poreikius,
skatinančios veikti)

Įvairios (apimančios
visas vaiko ugdymo
sritis)

Funkcionalios (tinkančios
daugiau nei vienam vaiko
gebėjimui ugdyti, skirtingos
patirties vaikams)

3 pav. Ugdymo(si) priemonės

35

6. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – neatsiejama ugdymo proceso dalis. Tai
nuolatinės informacijos apie vaiko esamus gebėjimus bei daromą pažangą atskirais amžiaus
tarpsniais kaupimas ir apibendrinimas. Kaupiami duomenys apie vaiko pasiekimus leidžia
palyginti jo gebėjimus mokslo metų pradžioje, pabaigoje ir numatyti tolesnio ugdymo(si)
gaires. Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų psichologinį saugumą, gerą vaiko
savijautą, padėtų išgyventi sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti kliūtis.
Vertinimo paskirtis. Padėti vaikui pažinti save, įsivertinti, bręsti kaip asmenybei; kaupti
informaciją apie vaiko patirtį, pasiekimus, pažangą, kuri padėtų pedagogui įžvelgti vaiko
vystymosi galimybes, nustatyti problemas, diferencijuoti ir personalizuoti ugdymą; įsivertinti
pedagogui savo darbo kokybę, koreguoti ugdymo turinį ir metodus, nustatyti pedagogo ir
įstaigos darbo sėkmę, priimti tinkamus sprendimus dėl tolesnės veiklos.
Vertinimas atliekamas vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu ir
vaikų gebėjimais bei žiniomis (pasiekimais).
Vertintojai. Vaiką vertina pedagogai, tėvai, specialistai. Vaikas tai pat aktyvus
įsivertinimo dalyvis.
Vertinimo nuostatos. Vaikų pasiekimų vertinimas planuojamas, numatoma ką, kokiu
tikslu ir kaip bus vertinama, jis yra nenutrūkstamas, grįžtamasis, lankstus.
Vertinimo dažnumas. Vaikų pasiekimai vertinami du kartus metuose: rugsėjo-spalio ir
balandžio-gegužės mėnesiais. Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais
(globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai,
surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus. Pedagogai vertina
vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaiko pasiekimų žingsnelį ir numato
silpniau išreikštus gebėjimus. Po pirmo ir antro pusmečio atliekama surinktos informacijos
apie vaiko pasiekimus ir pažangą analizė. Surinkti duomenys apie vaikų ugdymosi
pasiekimus analizuojami, pasitelkiant pasiekimų diagramą. Ji vaizdžiai parodo individualią
vaiko kiekvienos srities pažangą. Šie duomenys panaudojami kryptingai planuojant ir
organizuojant vaikų ugdymą.
Vertinimo metodai, būdai:
 Stebėjimas - kryptingas ir tikslingas vaiko veiklos stebėjimas padeda pedagogui laiku
ir tinkamai vertinti vaiko pasiekimus ir pastebėti gebėjimų augimą. Stebimas vaiko elgesys,
kuris atspindi jo norą ugdytis, siekti naujų dalykų; vaiko elgesys sudėtingose, konfliktinėse
situacijose; vaiko santykiai skirtingose aplinkose įvairių situacijų metu; vaiko individualios
savybes (interesai, polinkiai).
 Pokalbiai su vaiku - vyksta natūraliai. Skatiname vaiką kalbėti arba leidžiame jam
pasirinkti laiką, kada jis norėtų pasikalbėti.
 Vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė padeda suprasti vaiko gebėjimų raidą ir
parengti tolesnes jo ugdymo gaires. Vaiko kūrybiškumą, meninio suvokimo ir raiškos
įgūdžius įvertiname atliekant vaiko veiklos rezultatų analizę.
 Vaiko elgesio faktų analizė. Stebimas vaiko elgesys įvairiose kasdienėse situacijose,
žaidybinėje ir kitose vaiko veiklose. Vaiko elgesį stebime nuolat, analizuojame stebėjimo
rezultatus, darome apibendrinančias išvadas.
 Skatinamas įsivertinti save patį. Atlikdami įvairias užduotis atitinkančias jų amžių,
žinių ir gebėjimų lygį formuoja supratimą apie jo paties ugdymąsi.
Pasiekimų fiksavimas. Kiekvienam vaikui kaupiamas jo pasiekimų aplankas. Aplankas
yra vaiko augimo liudijimų rinkinys, surinktas ir sudėliotas taip, kad atskleistų, išryškintų
vaiko daromą pažangą, gebėjimų augimą. Jame kaupiami vaiko darbeliai, vaikų kalba, žodinė
kūryba, vaiko mintys, pasakojimai, interviu su vaiku, įvairios veiklos stebėjimo užrašai,
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anketos tėvams, diplomai, nuotraukos, specialistų komentarai, tėvų pastebėjimai, pasiekimų
diagramos ir kiti pavyzdžiai, parodantys įvairių sričių pasiekimų augimą. Vaiko pasiekimų
įrodymai renkami nuolat, vykstant realiam ugdymosi procesui.
Informavimas. Apie vaiko pasiekimus tėvai, (globėjai) informuojami individualiai, esant
reikalui aptariami su specialistais. Pedagogas individualių vaiko vertinimų aprašų neviešina.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vertinimas. Ikimokyklinio amžiaus
vaiko, kurio ugdymasis skiriasi nuo daugumos bendraamžių, ugdymo tikslas iš esmės yra
toks pat, kaip ir bet kurio kito vaiko: išmokti būti kiek galima savarankiškesniam, išmokti
mokytis, plėtoti turimus gebėjimus. Tai reiškia, kad planuojant tokio vaiko ugdymąsi,
pedagogas, remiantis pasiekimų aprašu, pirmiausia turi įvertinti turimus vaiko gebėjimus,
nuostatas, žinias ir supratimą bei numatyti tolesnio vaiko ugdymo galimybes. Ryšį tarp
naudojimosi pasiekimų aprašu ir Metodimėmis rekomendacijomis planuojant savitai
besivystančio vaiko ugdymąsi iliustruoja 4 pav.:

Pasiekimų
aprašas

Pasiekimo aprašo
skyrius „Ženklai,
įspėjantys apie
poreikį pritaikyti
ugdymo procesą“

Rekomendacijos dėl
ugdymo proceso

4 pav. Savitai besivystančio vaiko ugdymo(si) planavimo eiga

Pastebėjus nerimą keliančius požymius dėl raidos sutrikimo ar kitų priežasčių,
rekomenduojama tėvams (globėjams) tiesiogiai kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą ar
švietimo pagalbos tarnybą dėl vaiko ugdymo poreikių įvertinimo. Jei vaikui bus nustatyti
specialieji ugdymosi poreikiai ir rekomenduota teikti specialiojo pedagogo, logopedo ar kitų
specialistų pagalbą, pritaikyti ugdymąsi, atsižvelgiant į nustatytus specialiuosius ugdymosi
poreikius ir tėvų lūkesčius, tolesnio vaiko ugdymo klausimai, tėvams pritarus, turi būti aptarti
įstaigos Vaiko gerovės komisijoje, kurios darbe dalyvauja ir ikimokyklinio ugdymo
auklėtojai, įstaigos vadovai, tėvų deleguoti atstovai.
Logopedas rugsėjo-spalio mėnesį atlieka vaikų kalbinės veiklos vertinimą, pildo
specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo pažymą, priskyrimo
specialiųjų ugdymosi poreikių grupei ir jų skirstymo į lygius tvarkos aprašą, numato
korekcinio darbo būdus, o sausio ir gegužės mėnesiais − padarytą pažangą. Vaiko pasiekimai
aptariami įstaigos metodiniuose pasitarimuose.
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Vaiko pasiekimai vertinami vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais:

vaiko pasiekimų vertinimas yra visuminis. Jis vyksta nuolat, kad ugdytinis kiekvieną
kartą neliktų nepastebėtas, o tėvai gautų aiškią ir savalaikę informaciją apie vaiką;

vertinant atsižvelgiama į individualius vaiko pasiekimus, pažangą.
Vaiko pasiekimų vertinimo principai: planingumas, objektyvumas, visapusiškumas,
informatyvumas, vaiko pažangos fiksavimas, jautrumas ir humaniškumas, pozityvumas,
vaiko pasitikėjimo ugdymas.
Įstaigos programoje pateikti vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai, metodai bei
procedūros, pedagogų bus nuolat tobulinami atsižvelgiant:
 ar vertinimo kriterijai atitinka vaiko emocinio, socialinio, pažintinio ir fizinio
ugdymo tikslus;
 ar vaiko pasiekimų vertinimo kriterijai ir požymiai aktualūs šiandieniniam vaikui;
 ar vertinimas leidžia pedagogui įžvelgti tipiškus vaiko ugdymo(si) pasiekimus,
ypatingus pasiekimus, individualius pasiekimus;
 ar numatyti pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į perspektyvą;
 ar vertinimas padės gerinti ugdymo(si) kokybę bei plėtoti vaiko pasiekimus;
 ar vertinimo metodika grindžiama pedagogo lūkesčiais;
 ar vertinimas garantuos vaikui psichologinį saugumą, sėkmės išgyvenimą;
 ar pakankamai lanksti pasiekimų vertinimo sistema ir procedūros;
 ar vertinimas turės poveikį įstaigos kultūros kaitai.
Vaiko pasiekimai yra tiesiogiai susiję su ugdymo programos ir jos įgyvendinimo kokybe.
Vaiko galimybes atitinkantis nuolatinis vaiko pasiekimų augimas rodys įstaigos ugdymo
kokybę bei įstaigos pasirengimą įgyvendinti ugdymo tikslus ir uždavinius.

.
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PRIEDAI
1 priedas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS „VAIVORYKŠTĖ“
TEMATIKA

 RUDENĖLIO TAKELIU Į
DARŽELĮ AŠ SKUBU
 RUDENĖLIO GĖRYBĖS
 PASAKŲ LABORATORIJA

RUDUO

ŽIEMA

PAVASARIS

 KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖS
LINK
 ŽIEMOS DŽIAUGSMAI IR
RŪPESČIAI
 MYLIU LIETUVĄ TĖVYNĘ

 SAULĖ AUKŠTYN –
DIENELĖS ILGYN
 MUMS VISKAS ĮDOMU
 ŽIEDAIS PRAŽYDO ŽEMĖ

VASARA




SMĖLIS IR VANDUO
VASAROS SPALVOS
LIK SVEIKA, VASARĖLE!
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2 priedas

REKOMENDUOJAMOS TEMOS
RUDUO:
1. „Aš esu naujoje grupėje“.
2. „Aš ir mano draugai“.
3. „Mano žaislai-draugo žaislai“.
4. „Mano žaislas-tai mano meškiukas“.
5. „Turim lėlę, mašinėlę, šen, pažaiskime kartu“.
6. „Mano vasarėlė“.
7. „Mano naujoji grupė, nauji draugai“.
8. „Pasiilgau draugų“.
9. „Aš tarp draugų“.
10. „Mano kelias iki darželio“.
11. „Aš saugus, kai žinau“.
12. „Saugau save ir draugą“.
13. „Aš mergytė, aš berniukas“.
14. „Aš ir mano šeima“.
15. „Aš – mažasis šiaulietis“.
16. „Mano gimtasis miestas“.
17. „Jau ruduo“.
18. „Apskritas kamuoliukas, raudonas šoneliukas“.
19. „Kas auga sode, darže“.
20. „Rudens gėrybių paroda“.
21. „Ką aš žinau apie rudenines gėles?“.
22. „Nuspalvinsiu rudeninį lapą“.
23. „Surinksiu sodo gėrybes“.
24. „Valgau daržoves-skanu ir sveika“.
25. „Rudenėlio dovanos vaikučių sveikatai“.
26. „Eisiu duonelės keliu“.
27. „Duonytės riekelė ant mūsų stalo“.
28. „Mano pintinėlė pilna baravykų“.
29. „Rudens darbai“.
30. „Rudeninė daržovių kraitelė“.
31. „ Mes su tėčiu sode, darže“.
32. „Dėdės Rudenėlio belaukiant“.
33. „Ką žada oras“.
34. „Miško karalystės valdovas“.
35. „Ką slepia miškas?“.
36. „Medžio dovanos žmogui“.
37. „Paukščiai rudenį“.
38. „Paukštelius palydint“.
39. „Miško žvėrelių šeimynėlė“.
40. „Grybų lietus ant mano skėčio“.
41. „Rudenėlis pažėrė spalvų margumyną“.
42. „Rudenėlio spalvos po mano kojom“.
43. „Paskaičiuokim, pagalvokim“.
44. „Kap kap lietutis“.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

„Vienas ir daug“.
„Didelis-mažas“.
„Mano augintiniai“.
„Pakeliaukim su vandens lašeliu“.
„Seku, seku pasaką“.
„Pasakėlę tau seku, kad miegelis būt saldesnis“.
„Iš kur ateina pasakos“.
„Svečiuojamės pasakų karalystėje“.
„Mano knygelės“.
„Mus kalbina knygos lapeliai“.
„Kūrybinės raiškos savaitė“.
„Žiba vėlinių žvakelė“.

ŽIEMA:
1. „Adventas – laukimo metas“.
2. „Adventas. Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“.
3. „Jaučiu, myliu, dėkoju“.
4. „Diena-naktis“.
5. „Metų laikai“.
6. „Dvylika brolių mėnesių“.
7. „Mano ilgi žiemos vakarai“.
8. „Ruošiames Kalėdoms“.
9. „Kalėdų tradicijos ir papročiai“.
10. „Kalėdų senelio belaukiant“.
11. „Kalėdų seneli, ateiki greičiau“.
12. „Susitikimas su Kalėdų seneliu“.
13. „Dovanų dienelės“.
14. „Stovi senis besmegenis, šypsosi vaikams“.
15. „Besmegenių šalyje buvau“.
16. „Sudie eglute“(trys Karaliai).
17. „Žiemos išdaigos“.
18. „Žiemos malonumai ir pavojai“.
19. „Globoju paukštelius“.
20. „Globoju miško žvėrelius“.
21. „Miškas žiemą“.
22. „Atspaudai ant balto sniego“.
23. „Kaip aš rengsiuos žiemą“.
24. „Snaigė ant mano delno“.
25. „Sniegas ir draugas ir priešas“.
26. „Stebuklingas šalčio teptukas“.
27. „Žiema, žiema bėk iš kiemo“.
28. „Kepsiu blynus, varysiu žiemą iš kiemo“.
29. „Esu nepaprastas ir įdomus“.
30. „Aš tik vienas toks esu“.
31. „Mažoj širdelėj visa Lietuva“.
32. „Aš saugus, nes turiu namus“.
33. „Aš lietuvaitis“.
34. „Mano kaimynai“.
35. „Namai, namučiai“.
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36. „Kūrybinės raiškos savaitė“.
PAVASARIS:
1. „Šviečia saulė pro langą“.
2. „Ankstyvo pavasario požymiai“.
3. „Žemė gyvybės nešėja“.
4. „Kaziuko mugė“.
5. „Kas pirks, kas parduos, kas už dyką atiduos“.
6. „Aš auginu“.
7. „Daržas ant palangės“.
8. „Savaitė be patyčių“ (Tolerancijos diena).
9. „Rieda margučiai“.
10. „Marginsiu kiaušinį“.
11. „Mano spalvos“.
12. „Eina saulutė pievų takeliais“.
13. „Paukšteliai“.
14. „Parskrido paukšteliai“.
15. „Mane džiugina paukštelių garsai“.
16. „Sulaukiau gandro“.
17. „Gamta-mūsų namai“.
18. „Pirma gėlytė mano mamytei“.
19. „Mano mamytė pati geriausia“.
20. „Mano mamytė - pavasario saulytė“.
21. „Noriu būti kaip mama, noriu būti toks kaip tėtis“.
22. „Vabaliukų karalystėje“.
23. „Važiuojam, skrendam, plaukiam“.
24. „Žiedų žiedai nuklojo pievas“.
25. „Žalios pievos, daug gėlių“.
26. „Kur dirba mūsų tėveliai?“
27. „Kuo užaugęs būsiu?“
28. „Aš saugus gatvėje“.
29. „Gatvėj būsi atsargus, sveikas grįši į namus“.
30. „Smagu sportuot kartu“.
31. „Aš skaičiuoju“.
32. „Žaidžiu ir tyrinėju“.
33. „Suskaičiuosiu boružėlės taškelius“.
34. „Aš ir pievos gyventojai“.
35. „Iškylaujame, išdykaujame“.
36. „Smėlio pilys nematytos“ (žaidimai su smėliu ir vandeniu).
37. „Mano fantazijų pasaulis“.
38. „Labas, vasarėle“.
VASARA:
1. „Renku vaistažoles“.
2. „Vasarėlė dovanoja mums po gėlę“.
3. „Aš pievoje“.
4. „Tėvo diena“.
5. „Vasaros spalvų kilimuos“.
6. „Žaidimų dienelės“.
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7. „Vasarėlės džiaugsmai ir rūpestėliai“.
8. „Vasaros pramogos ir žaidimai“.
9. „Basomis per pievelę“.
10. „Vasaros darbeliai“.
11. „Jie gyvena vandenyje“.
12. „Kur keliauji debesėli?“.,
13. „Mirksi gatvėje trys spalvotos akys“.
14. „Aš sportuoju“.
15. „Palenktyniausiu su vėju“.
16. „Aš dailininkas“.
17. „Visad madingas“.
18. „Mane sušildys saulutė“.
19. „Suskaičiuosiu boružėlės taškelius“.
20. „Aš ir pievos gyventojai“.
21. „Žaliosios pievos gyventojai“.
22. „Linksmos kojytės“,
23. „Iškylaujame, išdykaujame“.
24. „Aš skubu, važiuoju bėgu“.
25. „Grok žiogeli, smuikeliu“,
26. „Aitvarai, laiveliai, vėjo malūnėliai“.
27. „Smėlio pilys nematytos“.
28. „Pastatysiu smėlio pilį“.
29. „Mano fantazijų pasaulis“.
30. „Lik sveika, vasarėle“.
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3 priedas

INTERNETINIŲ SVETAINIŲ NUORODOS
Dailei, darbeliams
http://www.billybear4kids.com/Learn2Draw/Learn2Draw.html
http://www.dltk-kids.com/
http://www.oriland.com/index.php
http://www.tammyyee.com/origami.html
http://www.papertoys.com/
http://cp.c-ij.com/en/index.html
Pasakos, eilėraščiai
http://eilerastukaivaikams.blogspot.lt/2011/02/dziaugiasi-grobiu-peliukas-tai-bent.html
Skaidrių kūrimui Power Point programa
http://www.heathersanimations.com
http://www.freeppt.net/animal-backgrounds.html
http://www.free-power-point-templates.com/education-powerpoint-slide-designs
http://www.smailikai.com/
Paveikslėliai spalvinimui
http://www.mudubudu.lt/spalvinimo_paveiksliukai
http://mokytojalaima.jimdo.com/mokiniams/spalvinimui/
http://www.vaikams.lt/spalvinimas/
http://pepe.lt/spalvinimas/vaikams-ir-tevams/
http://piesiniaiirdarbeliai.blogspot.lt/p/puslapiai-spalvinimui.html
Senoji animacija
http://smailas.net/
http://www.vaikam.eu/
http://www.senoji-animacija.lt/
Naudingos svetainės
http://www.bitute.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.ziburelis.lt/
http://www.elogopedai.lt /
http://www.sesioszasys.lt/
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