
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS  VAIKŲ  UGDYMO(SI) PROGRAMA 
MONTESORINIS UGDYMAS



VAIKYSTĖ - ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ PAŽINIMO, ELGESIO MOTYVACIJOS, 

SAVIMONĖS FORMAVIMO LAIKAS.  

ŠIUO METU ĮGYJAMI ASMENYBĖS BRUOŽAI IŠLIEKA VISĄ LAIKĄ.. 

VAIKO SOCIOKULTŪRINIAI POREIKIAI : IŠBANDYTI NAUJUS POTYRIUS IR ĮGŪDŽIUS;

UGDYTI GEBĖJIMUS PAGAL INDIVIDUALIUS POREIKIUS; PRIKLAUSYTI (BŪTI SUSIETAM  VISŲ 

PIRMA SU MAMA , ŠEIMA...); SUSIRASTI DRAUGŲ; BENDRAUTI SU KITAIS ŽMONĖMIS.

PAGRINDINĖS SĄLYGOS  ŠIEMS  POREIKIAMS TENKINTI IR VAIKUI BRĘSTI KAIP ASMENYBEI 

TAI - BENDRAVIMAS, GYVENIMO ĮGŪDŽIAI IR SAVARANKIŠKUMAS, 

SAVIVOKA IR TAPATUMAS, PASIRINKIMO LAISVĖ. 



PROGRAMOS 
TIKSLAS 

KURTI SĄLYGAS, 
PADEDANČIAS 

VAIKUI TENKINTI 
PRIGIMTINIUS, 

KULTŪROS, 
ETNINIUS, 

SOCIALINIUS, 
PAŽINTINIUS 
POREIKIUS.

UŽDAVINIAI

LAIDUOTI SVEIKOS, STIPRIĄ PAŽINIMO MOTYVACIJĄ TURINČIOS VAIKO 
ASMENYBĖS RAIDĄ .

SUKURTI M.MONTESSORI UGDYMO PRINCIPAIS GRINDŽIAMĄ 
UGDOMĄJĄ APLINKĄ, UŽTIKRINANČIĄ PRIGIMTINIŲ GALIŲ 

SKLAIDĄ. 

PUOSELĖTI VAIKŲ FIZINĘ, PSICHINĘ SVEIKATĄ PAGAL  
INDIVIDUALIAS VAIKO GALIAS IR SUDARYTI SĄLYGAS VAIKŲ 

VYSTYMOSI SUTRIKIMŲ KOREKCIJAI.

UGDYTI ASMENS BENDRAŽMOGIŠKĄSIAS VERTYBES, PUOSELĖTI 
SOCIALINĘ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PATIRTĮ, 
GERANORIŠKUS, PAGARBA IR TOLERANCIJA GRINDŽIAMUS 
UGDYTINIŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ TARPUSAVIO SANTYKIUS.  



UGDYMO 

PRINCIPAI 

Humaniškumo 
principas. 

Vaiko 
asmenybės 

pripažinimas, 
garantuojant 

teisę gyventi ir 
elgtis  pagal 
prigimtį bei 
asmeninę 

patirtį. 

Tautiškumo 
principas.

Tautinės 
savimonės 
ugdymo(si), 

savojo ,,aš‘‘ , 
kaip tautos 

atstovo 
suvokimas, 
atvirumas 

kitoms 
kultūroms .

Integralumo 
principas. 

Visuminis 
pasaulio 

suvokimas, 
mąstymo bei 

veiklos 
konkretumas, 

prielaidos   
ugdytiniui 
įsitraukti į 
ugdymo(si) 
procesą, 

bendradarbiauti, 
pažinti, patirti. 

Individualumo 
principas. 

Ugdymo 
lankstumas, 

atsižvelgiant į 
vaiko 

individualius 
poreikius, 
interesus, 
optimalios  

sąlygos  
realizuoti 

prigimtines 
galias, 

sėkmingo 
ugdymo(si)  
patyrimas. 

Saviauklos 
principas. 

Pagrindas 
vaiko veikla, kai 

jis 
savarankiškai 

randa  
atsakymus ir  
bandymais 

randa 
problemos 
sprendimą.  

Laisvės 
principas. 

Jis  
grindžiamas 

M.Montessori  
kultūra, 

filosofija. 
Laisvė tai 
struktūra, 

kurioje vaikas 
yra laisvas 

visapusiškai 
vystytis. 



UGDYMOSI  TURINYS  

Gebėjimų  visumą  atskleisti   ikimokykliniame   ugdyme  padeda  

išsikirtos  UGDYMOSI SRITYS , kurios  sudaro pamatą sėkmingai 

kompetencijų - socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės 

plėtotei. 



UGDYMO 
SRITYS 

Kasdieninio 
gyvenimo 
įgūdžiai  

Emocijų 
suvokimas ir 

raiška 

Savivoka ir 
savigarba 

Problemų 
sprendimas 

Mokėjimas 
mokytis 

Santykiai su 
bendraamžiais 

Santykiai su 
suaugusiais 

Savireguliacija  
ir savikontrolė 

Iniciatyvumas 
ir  atkaklumas 

Fizinis 
aktyvumas 

Tyrinėjimas 

Sakytinė kalba 

Rašytinė kalba 

Aplinkos 
pažinimas 

Skaičiavimas ir 
matavimas 

Estetinis 
suvokimas 

Meninė raiška 

Kūrybiškumas 



UGDOMAJAME DARBE VADOVAUJAMĖS  M.MONTESSORI PEDAGOGINĖMIS  
IDĖJOMIS BEI  UGDYMO PRINCIPAIS,  KURIE IŠLIEKA  AKTUALŪS  IR ATLIEPIA  

ŠIUOLAIKINIO UGDYMO TENDENCIJAS. 

Ugdymas grindžiamas nuostata, kad aplinka vaikui turi teikti informaciją ir 

skatinti jo aktyvumą. Aplinkoje vaikas  aktyviai veikia  su joje esančiais objektais, kuriuos 

pats renkasi  skatinamas vidinių poreikių. 

Aplinka pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi reikmėms sudaro 

galimybę individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti poreikius  tyrinėti, veikti, 

pažinti, judėti, įgyvendinti sociokultūrinius bręstančios asmenybės interesus, išmokti 

įvairių veiksmų, judesių, rašymo, skaitymo, skaičiavimo, pasaulio pažinimo pagrindų ir 

kt. 

Ugdomosios veiklos sąlygos, pobūdis, sudaro prielaidas vaikui įgyti kasdieniam 

gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) būtinų kompetencijų .

UGDYMO TURINYS PRISTATOMAS PER UGDOMOSIOS APLINKOS ERDVES.



UGDYMO(SI)  
TURINYS  

MONTESORINĖJE 
APLINKOJE 

PRAKTIŠKIEJI 
GYVENIMO 
PRATIMAI 

POJŪČIŲ 
LAVINIMAS 

KALBA 

MATEMATIKA 

MOKSLAS -
GAMTA, 

GEOGRAFIJA, 
ISTORIJA 

MENAS : 
DAILĖ, 

MUZIKA, 
TEATRAS 



GYVENIMO PRAKTIKOS PRATIMAI 

Vaikas   : 

 turtėja emociškai ir vystosi 

fiziškai,  

 įgyja ir plėtoja socialinę 

patirtį, mokosi  bendrauti ir 

bendradarbiauti , derinti savo 

ir kitų interesus, 

 pratinasi palaikyti ryšį su 

aplinka,

 formuoja konstruktyvaus 

darbo įpročius 



POJŪČIŲ LAVINIMAS

Vaikas įgyja: 

 pažintinį patyrimą, 

 savarankiškos veiklos 

ir sprendimų 

priėmimo patirtį, 

 vaizdinių, jutiminių  

įspūdžių sisteminimo 

pradmenis, 

 nuoseklios veiklos 

gebėjimus, 

 visumos  ir jos 

elementų suvokimą.



KALBA 

Vaikas :

turtina  komunikavimo, 

bendravimo patirtį, 

išreiškia save kalba, 

susipažįsta  su 

gimtosios kalbos lobiais,  

ugdo meilę,  pagarbą 

knygai, rašytiniam tautos 

paveldui ,

lavina estetinius 

jausmus . 



MATEMATIKA 

Vaikas: 

 įgyja ir plėtoja 

matematinius 

gebėjimus,

 lavina judesius, 

smulkiąją raumenų 

motoriką;  

 aktyvina, lavina  

atmintį, 

 pratinasi daryti  logines 

išvadas,

 įgyja nuoseklios veiklos 

pradmenis.



PASAULIO PAŽINIMAS 

Vaikas:

tenkina pažintinius  

poreikius ,  

mokosi stebėti , lyginti 

gamtos ir gyvenimo  

reiškinius,  

pajunta globos jausmus,

pažįsta ir perima gimtojo 

krašto papročius, 

tradicijas, 

pradeda suvokti  

žmonijos civilizacijos kelią.  



MENAS : DAILĖ, MUZIKA, TEATRAS

Vaikas  : 

išreiškia save įvairiais 

būdais – daina, piešiniu, 

judesiu, scenine kalba;

plėtoja emocinę 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo patirtį;

lavina estetinį pažinimą;

ieško naujų vaizdavimo 

galimybių;

susipažįsta su tautos 

kultūriniu paveldu. 



JUDESYS 

Vaikas išmoksta: 

 jausti ir valdyti savo kūną 

įvairiose padėtyse, 

situacijose , orientuotis 

erdvėje, 

 įveikti kliūtis,

 justi asmeninę ir bendrą 

erdvę,

 suprasti aplinkos teikiamą 

informaciją.



Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. 

Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o 

visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart 

didesniais sunkumais. 

A. Einšteinas


