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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Programoje vartojami terminai ir sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo , 

Bendrųjų  programų , Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratos  terminus ir sąvokas. Vartojamų 

terminų ir sąvokų  paaiškinimai teikiami 6 dalyje . 

Švietimo teikėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis “  

Grupė: neformaliojo švietimo mokykla. 

Įstaigos tipas: bendrojo tipo lopšelis-darželis.  

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba Panevėžio miesto savivaldybė.   

Teisinė forma:  Lopšelis - darželis yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga. Lopšelis-

darželis yra juridinis asmuo, jo duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įstaigos 

veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Įstaigos veikla 

grindžiama Lietuvos Respublikos konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu,  Vyriausybės, vietos savivaldos  nutarimais, teisės aktais, Veiklą reglamentuoja steigėjo 

patvirtinti nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai nuostatai.  

Grupių skaičius: 6 (šešios)  grupės.  

Ugdymo kalba: lietuvių .  

Ugdymo (si) forma : dieninė.  

Įstaigos darbo laikas : 7.30-18.18  ; 7.00-19.00 - budinti grupė.  

Įstaigos adresas: Alyvų 31a, Panevėžys, LT - 37467  

Elektroninis paštas: sldpusynelis@gmail.com 

Internetinė svetainė : www.pusynelis.lt 

Pagrindinė veiklos sritis:  ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas,  korekcinė 

pagalba specialiųjų  poreikių vaikams.  

Paslaugos :  

1. Vaikų nuo 1, 5 iki 7 metų ugdymas pilną darbo dieną (10, 8 val.), veikia budinti grupė 

(7.00-19.00) .   

2. Profesionali specialiojo ugdymo pagalba:  

2.1.logopedo  - kalbos  ir komunikacijos sutrikimų korekcija,  

2.2.psichologo  – pagalba vaikui įveikiant  vystymosi krizes, socialiai prisitaikant prie    

aplinkos, sėkmingai adaptuojantis bendruomenėje, 

2.3.judesio korekcijos pedagogo - įvairių fizinių negalių prevencija, bei jų stabilizavimas ir 

šalinimas, 

2.4.specialiojo ugdymo pedagogo - specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

2.5.bendrosios praktikos slaugytojo - vaikų maitinimo organizavimas, pirmosios pagalbos 

http://www.pusynelis.lt/
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teikimas, higienos normų laikymosi vertinimas. 

Ugdytiniai  

Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės 

pažymėjimą (Forma 0027-1/a). Sergantys  alergija , somatiniais ir neurologiniais susirgimais vaikai 

priimami pateikus asmens sveikatos priežiūros specialistų pažymas, o turintys specialiųjų poreikių – 

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą ir specialiuosius 

ugdymosi poreikius.   

Darželį lanko nuo  105 iki 115 vaikų. 48,7% vaikų taikomas specialusis korekcinis 

ugdymas. Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės : 1 –ankstyvojo amžiaus (1,5 -3m.), 4 - ikimokyklinio 

(3-5 m.), 1-priešmokyklinio ugdymo grupė ( 5-6 m).  Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į 

šeimos poreikius: to paties ir skirtingo amžiaus.  Visuminio ugdymo grupės komplektuojamos iš 

vieno amžiaus vaikų,  Montesorinio ugdymo grupės  mišrios bei šeiminės.  Įstaigą lanko vaikai iš 

viso miesto. Didžioji vaikų dalis auga palankioje socialinėje aplinkoje yra lietuvių tautybės, gimtoji 

kalba -  lietuvių.  

Pedagogai  

Įstaigoje patvirtinta 18  pedagogų etatų: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 10 

auklėtojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, judesio korekcijos 

pedagogas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas .  

Išsilavinimas : iš 18-kos pedagogų - 5 su aukštesniuoju išsilavinimu ir 13 su aukštuoju 

išsilavinimu, 2 iš jų baigę  magistratūros studijas.   

Kvalifikacija :  12 auklėtojų  įgiję vyresniojo, 3 – metodininko, 1 – eksperto ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo kvalifikacines kategorijas, 1 - III vadybinė  kategorija, 1-  II kvalifikacinė 

psichologo     kategorija.   

Programą reglamentuojantys teisės aktai 

Ikimokyklinio ugdymo programos nuostatos grindžiamos strateginių dokumentų idėjomis ir 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais, koordinuojančiais vaikų 

teises, saugumą, higienos sąlygų užtikrinimą, sveikatos priežiūrą ir ugdymą, pagalbos vaiku 

teikimą. Programa  rengiama ir sistemingai atnaujinama vadovaujantis Lietuvos Švietimo įstatymą 

reglamentuojančiais   Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, pasikeitus teisės aktams, keičiasi 

ir programos atitinkami punktai (dalys). Vadovaujamasi dokumentais :  

1. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752; 2011, 

Nr. 71-3448), kuriame nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai.   

2. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir 

aprūpinimo jais tvarkos aprašo , patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m.  lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310,  14 punktu (Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos 



 4 

taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo) ir 16 punktu 

(Įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, už mokinio krepšelio lėšas perka 

priemonių, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti 

reikalingos priemonės).  

3. Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m.  gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368.   

4. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, patvirtintu  2003 m. birželio 17 d. 

Nr. IX-1630, kuriame ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros 

dalis. 

5. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos  ( ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos 

įstatymu Nr. I-983)  nuostatomis  apie vaiko teisę  lavinti savo sugebėjimus, laisvai reikšti nuomonę 

ir pasirinkti  , mėgstamas veiklos  sritis ir t.t. programoje grindžiamas požiūris į vaiko kultūrą , 

dalyvavimą ugdyme (si).  

6. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo patvirtinto 1996m. kovo 14 d. Nr. 

I-1234  (Žin., 1996, Nr. 33-807)   43 str. 1p., numatančiu  valstybės, vietos savivaldos institucijų, 

kitų fizinių ir juridinių asmenų pareigas saugoti vaiką nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos.  

 7.  Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. 

gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569, kurioje numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai 

vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse.  

8. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m.balandžio 11 įsakymu Nr. V-

579.  

9. Į programą integruojamos respublikinės programos : „Alkoholio, tabako ir kitų  psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos “  patvirtinta  Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo 

ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.ISAK -49),   „Universalioji  sveikatos ugdymo bei 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa” patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007m. vasario 7 d. įsakymu  Nr.ISAK – 179.     

Darbo formos ir metodai padeda realizuoti ugdymo nuostatas,  grindžiamas šiuolaikinio  

ugdymo stiliumi.  Mūsų išskirtinumas – ugdymo  kryptys, ugdymo turinio įgyvendinimo būdai.  

Taikomi Visuminio ir Montesorinio ugdymo modeliai. M.Montessori pedagoginės idėjos ugdyme 

pradėtos taikyti nuo 1992 metų.  Skirtingų ugdymo modelių dermė sudaro prielaidas ugdyti sveiką, 

savarankišką, smalsų ir aktyvų vaiką.   

Projektinė veikla, ekskursijų ciklai  padeda efektyviau įgyvendinti ugdymo turinį, formuoti 

ir puoselėti   tautinius,  patriotinius jausmus, formuoti  ekologinio ugdymo pradmenis, plėtoti 

įvairias kompetencijas. Jų metu organizuojamos  vaikų akcijos, parodos, kūrybos konkursai, 

viktorinos, ekskursijos. Vykdomi tęstiniai projektai: ”Mažieji gamtos bičiuliai”, ”Aš būsimasis 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=64398
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=64398
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mokinys” , „Gyvename kartu, gyvename šalia“, „Soti žiema“ , „Muzikos taku“ . Ekskursijų ciklai : 

„Mano tėvelių darbas“ , “Pažinkime gimtąjį kraštą“ .   

Vienas iš svarbiausių mūsų įstaigos uždavinių yra vaiko  sveikatos ugdymas. 2004 m.  

metais įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Sveikatinimo projektai, 

programos integruojami į kasdienę vaikų veiklą.  

Socialiniai partneriai 

Sąveikos su socialiniais partneriais sistema orientuojama į įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, 

ugdymo vientisumo užtikrinimą. Partneriai – miesto ir respublikos panašaus profilio formaliojo ir 

neformaliojo švietimo įstaigos, miesto sveikatos įstaigos. Pagal bendradarbiavimo sutartis vykdomi 

bendri projektai, pedagoginės , metodinės, kultūrinės ir  vadybinės patirties sklaida su respublikos ir 

miesto   įstaigoms. Pedagogai skleidžia gerąją darbo patirtį mieste ir šalyje : rengia ir įgyvendina  

kvalifikacijos kėlimo programas, dalyvauja mokslinėse-praktinėse konferencijose,  PPRC 

organizuojamose parodose, Lietuvos M.Montessori asociacijos , leidybinėje veikloje.  

Bendradarbiaujame su : Vaikų teisių tarnyba, Panevėžio pedagogine psichologine tarnyba, 

Šiaulių Universitetu, Panevėžio kolegija, Lietuvos Montessori asociacija, E.Vaičekausko mokyklų 

knygynu, Panevėžio Smėlynės biblioteka.  

Mūsų partneriai:  Vilniaus Montessori metodo centras, Kauno Montessori metodo centras,  

Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“, Panevėžio gamtos mokykla, Lietuvos agentūra SOS vaikai 

Panevėžio skyrius, Lietuvos išsėtinės sklerozės  sąjunga Panevėžio skyrius, Panevėžio Rožyno 

pagrindinė mokykla.   

Sociokultūrinė aplinka ir tradicijos 

Įstaigos vertybinės nuostatos : vaikas, jo sveikata ir  darnus vystymasis,  pagarba tautos tradicijoms, 

gamtinei ir kultūrinei aplinkai, bendravimas ir bendradarbiavimas. Tai pagrindas , kuriuo 

grindžiama įstaigos misija -  ikimokyklinėje įstaigoje sudaryti  palankias sąlygas harmoningam  

asmenybės brandinimui, taikant visuminio ir M.Montessori  ugdymo principus bei integruojant 

sveikatinimo programas.  

Vaikų kultūra - prioritetinė įstaigos kultūros dalis, todėl siekiama sudaryti optimalias 

sąlygas vaikui atskleisti savo individualumą , plėtoti pažintines, kūrybines galias.  

 Sveikata ir darnus vystymasis - vienas iš svarbiausių įstaigos uždavinių . Sveikatos 

ugdymas integruojamas į pažintinę-tiriamąją, meninę, darbinę, judrią ir ramią veiklą. Vykdomos 

programos “Noriu būti sveikas ir “Sveikatos pradžiamokslis”.  

Pagarba gamtinei ir kultūrinei aplinkai, tautos tradicijoms, bendravimas ir 

bendradarbiavimas.  

Šios vertybinės nuostatos rodo , kad vaiko raidą lemia ne tik biologiniai veiksniai, bet ir 

aplinka,  turinti  įtakos sveikatai, darbingumui , ugdymosi sėkmei.  Lopšelis-darželis įsikūręs 

šiaurinėje miesto dalyje, Rožyno privačių namų gyvenamajame rajone, šiaurinėje miesto dalyje.  
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Darželio teritorija   pakankamai didėlė (6663m²) , joje gausu suaugusių lapuočių ir spygliuočių 

medžių, vaismedžių , dekoratyvinių augalų.  Joje daug erdvės  žaidimams bei judriai veiklai. 

Įrengtos  pavėsinės, smėlio dėžės, medinės priemonės judesių lavinimui, žaidimams ir veiklai  lauke 

naudojamas įvairus mobilus inventorius ir priemonės, žaislai, tai  sudaro puikias galimybes vaikų 

judėjimo, žaidimų poreikiams tenkinti. 

Gamta, artimiausia aplinka - šaltiniai padedantys vaikui tenkinti pažintinius, 

sociokultūrinius, dvasinius , tautinio identiteto  poreikius.  Netoliese darželio   yra miesto žaliosios 

zonos : senasis parkas ir nedidelis pušynas,  geležinkelio stotis su  vieninteliu Lietuvoje ir 

Pabaltijyje  Siauruoju geležinkeliu, Panevėžio Rožyno  pagrindinė  mokykla, paštas , prekybos 

centrai, šeimos klinikos, vaistinė, kiek tolėliau – Panevėžio Gamtos mokykla.  Įstaigą supančios 

aplinkos  objektai teikia vaikams betarpiškos informacijos apie socialinę aplinką, gamtą, profesijas, 

miestą, žmones, padeda plėtoti pažintinę, komunikavimo, socialinę ir kitas kompetencijas. Vaikų 

pažinimo plėtotei lankomi  socialinės-buitinės paskirties objektai, sveikatos, kultūros, švietimo 

įstaigos. Tai įgyvendinti padeda  bendri projektai su Panevėžio gamtos mokykla , Panevėžio 

Rožyno pagrindine  mokykla, miesto kraštotyros muziejumi, artimiausiomis bibliotekomis.   

Edukacinė aplinka 

Palanki edukacinė  aplinka sudaro  prielaidas darniai, visapusiškai  vaiko raidai, todėl darželyje  

kuriama tokia aplinka , kuri optimaliai tenkintų  pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko 

brandą; būtų  estetiška, patraukli, saugi, kupina  spalvų, faktūrų, vizualinių dimensijų  ir 

perspektyvų, laiduotų vaiko ↔vaiko, vaiko ↔suaugusiojo bendravimą ir bendradarbiavimą.  

Lopšelio – darželio bendrosios patalpos  maksimaliai išnaudojamos vaiko ugdymusi (si), 

kultūros puoselėjimui, įvairioms  parodoms rengti, estetiniam visų bendruomenės narių ugdymui, 

bendruomenės, miesto ir šalies gyvenimui atspindėti, informavimui apie įstaigos veiklą, jos 

savitumą. Tiek bendrosios , tiek grupių aplinkos atitinka higienos ir saugos reikalavimus, estetiškos, 

neperkrautos, įrengtos taip, kad partrauktų vaikų  dėmesį ir kartu kviestų užsiimti specifine veikla 

(piešti, lipdyti, laipioti, dėlioti, rūšiuoti, žaisti ir kt.).  

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupės aplinkoje   mažieji gali rasti erdves  tyrinėjimui, pažinimui ir 

meninei  veiklai, įvairiems žaidimams, judesių lavinimui, poilsiui . Aplinka saugi,  įrengta taip, kad 

vaikai gali užsiimti individualiai arba grupėmis, laisvai judėti, rinktis priimtiniausią užsiėmimą. 

Parinkdami žaislus, inventorių, pedagogai  atsižvelgia  į vaikų amžių, raidos ypatumus, 

individualius poreikius, interesus ir gebėjimus. Grupės aplinka kuriama ir pildoma laipsniškai ir  

nuosekliai. Ją siekiama priartinti prie namų aplinkos – nuotraukos, žaislai (vežimėliai, mašinėlės, 

muzikiniai žaislai, lėlės, knygelės, bokšteliai,  ar kt.) ir  priemonės, skatinančios visuminį vaikų 

ugdymą (si). Grupės aplinkos kūrime dalyvauja tėvai (globėjai).  

Darželio grupių  aplinkos erdvės pritaikytos tiek žaidybinei tiek pažintinei  veiklai. Jose  dominuoja 

grožinės literatūros, meno, statybinių, vaidmenų  žaidimų, valgio gaminimo, konstravimo, 
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pažinimo, tyrinėjimų veiklą inspiruojančios priemonės. Aplinka keičiama atsižvelgiant į konkrečios 

grupės vaikų savitumus :  amžių, lytį, poreikius, pomėgius, gebėjimus.  Vaikams sudaromos sąlygos 

laisvai judėti, rinktis veiklas ir žaidimus bei jų partnerius.  

Montesorinio ugdymo grupėse ugdymas  siejamas  su paruošta montesorine (ugdomąja) aplinka. 

Vadovaujamasi nuostata, kad aplinka vaikui turi teikti informaciją ir skatinti jo aktyvumą. Aplinka 

pritaikyta grupės 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. Individualiai ir frontaliai veiklai įrengtos erdvės netrukdo viena kitai. 

Sudaromos sąlygos naudoti mobilų inventorių.   Judėjimas neribojamas, optimaliai išnaudojama 

erdvė.   

Vaikų kultūra - prioritetinė įstaigos veiklos dalis, todėl siekiame sudaryti optimalias 

sąlygas vaikui atskleisti savo individualumą , plėtoti pažintines ir kūrybines galias. Įstaigoje 

puoselėjamos tradicijos  - šaltinis padedantis vaikams  tenkinti pažintinius, sociokultūrinius, 

dvasinius , tautinio identiteto  poreikius.  Tradicija tapusios šventės ir renginiai :  Rudenėlio šventė , 

Darželio gimtadienis , Kalėdinės eglutės , Žiemos šventė miške, Margučių šventė , Lietuvos 

gimtadienis , Mažųjų kūrėjų dienos , Buvusių ugdytinių vakarai , Pavasario sporto šventė , Palydos į 

mokyklą, Pagyvenusių žmonių diena, Vakaronės su tėveliais, seneliais , Atvirų durų dienos , 

Mamos, tėvelio popietės grupėse. Prasmingas  ugdytinių šeimų dalyvavimas ugdymo procese, 

organizuojant ir vykdant tęstinius ekskursijų ciklus,  padeda formuoti, plėtoti  tautinius,  patriotinius 

jausmus, tenkinti pažintinius poreikius.  Ugdytiniai dalyvauja mieste organizuojamuose 

kultūriniuose, sportiniuose  renginiuose, parodose, konkursuose.  

Bendruomenės lūkesčiai   

Sąveika su šeima padeda kurti įstaigos bendruomenę, jos kultūrą, o svarbiausia - užtikrinamas vaiko 

ugdymo įstaigoje ir namuose perimamumas ir kokybė. Bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima 

vadovaujamasi partnerystės, kolegialumo, tarpusavio supratimo ir pagarbos principais. Įstaiga atvira 

šeimai: informuojama apie vaiko raidą ir pasiekimus, teikiamos darželio ugdymo specialistų ir kitų 

pedagogų konsultacijos, organizuojamos atvirų durų dienos, susitikimai su sveikatos ir kitais 

ugdymo specialistais, bendros šventės, vakaronės. Organizuojamos pažintinės išvykos, ekskursijos, 

bendri kultūriniai renginiai. Aiškinantis tėvų lūkesčius, pageidavimus, kasmet atliekamos 

apklausos, diskutuojama individualiai, savivaldos institucijų , grupių ir visuotinių susirinkimų metu. 

Tėvai pritaria įstaigos ugdymo krypčiai . Bendruomenės lūkesčiai  siejami su: palankių sąlygų  

visapusiškam vaiko brandinimui  sudarymu, atsižvelgiant į jo poreikius, individualią raidą ir galias; 

galėjimu rinktis šeimai ir vaikui priimtiną ugdymo modelį; galimybe ir siekiu  būti lygiaverčiais 

ugdymo proceso partneriais (grįžtamoji informacija, aptariant savo vaiko pasiekimus,  bendri 

šeimos ir pedagogų sprendimai koreguojant ugdymo procesą, taikant korekcines priemones).  
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2.   IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PRINCIPAI 

Principai 

 Ugdymo tikslų realizavimo sąlyga , padedanti įgyvendinti šiuolaikinio ugdymo tendencijas. Jų 

parinkimą nulėmė įstaigos  ugdymo tikslai , specifiškumas, ugdymo proceso filosofiniai, 

psichologiniai  pagrindai. Pažymėtina, kad principai glaudžiai siejasi vienas su kitu, papildo ir  

sąlygoja vienas kitą. Programoje vadovaujamasi:  

Bendraisiais Lietuvos švietimo sistemos principais – humaniškumo, tautiškumo;   

Ikimokyklinio ugdymo principais -   integralumo, individualizavimo;  

M.Montessori pedagoginei sistemai būdingais principais - laisvės drausmėje, 

individualumo, klaidų savikontrolės, parengtos ugdomosios aplinkos, saviauklos.  

Humaniškumo principas. Vaiko kaip asmenybės pripažinimas, garantuojant teisę gyventi ir 

elgtis  pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. Šiuo principu vadovaujantis sudaromos sąlygos vaiko 

iniciatyvos, savarankiškumo, kūrybiškumo  sklaidai. 

Tautiškumo principas. Tautinės savimonės ugdymo (si), savojo ,,aš‘‘ , kaip tautos atstovo 

suvokimas,  taip pat  atvirumas kitoms kultūroms . 

Integralumo principas. Vaiko visuminis pasaulio suvokimas, mąstymo bei veiklos 

konkretumas, prielaidos   ugdytiniui įsitraukti į ugdymo (si) procesą, bendradarbiauti, pažinti, 

patirti.  

Individualizavimo principas. Ugdymo lankstumas, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, 

interesus, optimalios  sąlygos  realizuoti prigimtines galias,  nesėkmingo ugdymo (si)  patyrimo 

mažinimas . 

Laisvės drausmėje principas. Jis  grindžiamas M.Montessori  kultūra, filosofija. Laisvė tai 

struktūra, kurioje vaikas yra laisvas visapusiškai vystytis. Laisvė siejama su  drausme, kurios 

pagrindas yra  laisvė ir tvarka, visa tai kreipiama  asmens  darnumo formavimui. Vaikui suteikiama  

laisvė pasirinkti individualią, jį tuo metu dominančią veiklą, atitinkančią jo raidos laikotarpį. 

Saviauklos principas. Pagrindas -  vaiko veikla, kai jis savarankiškai ieškojimų ir pasitikrinimų 

kelyje randa  atsakymus, pereina susidomėjimo, susikaupimo stadijas ir neatsitraukdamas nuo 

veiklos proceso, bandymais randa problemos sprendimą ir pasitikrindamas patiria sėkmę. Klaidos 

savikontrolės principas - užtikrina grįžtamąjį ryšį, nes pati  medžiaga vaizdžiai nurodo klaidas, 

skatina susimąstyti, kas nutiko, ir teikia jam atsakymą apie pasirinkto pažinimo kelio teisingumą. 

Vaikas savaime susidomi problema, savo jėgomis ieškodamas sprendimo. Šiuo atveju niekas jo 

nemoko, o sudaromos sąlygos rasti sprendimą  pačiam.  
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Ugdymo filosofija 

Ikimokyklinis ugdymas grindžiamas nauja ugdymo vaikystėje filosofija, kurioje vaikystė 

interpretuojama kaip socialinė-kultūrinė vertybė ir žmogaus bendrosios socialinės raidos etapas.  

Vadovaujamasi  vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos, spontaniškojo-situacinio ugdymo, ugdymo 

situacijų inicijavimo, ugdančiosios aplinkos kūrimo nuostatomis. Šias ugdymo technologijas 

sąlygoja įstaigos savitumas, pasirinkta ugdymo filosofija. Pagrindas  – humanistinis  ugdymas , kurį 

įprasmina pedagogų, psichologų A.Maslow ir C.Rodžers, Eriksono, Ž.Pjaže,   M.Montessori, 

L.Vygodskio S. Šalkauskio, A.Gučo , M.Lukšienės idėjos .  Autorių  idėjas vienija visuminio 

(holistinio)  ugdymo samprata , didaktinės pažiūros,  grindžiamos realios tikrovės pažinimo 

metodologija, požiūris į laisvo vaiko brendimo puoselėjimą, kad  vaikas geriausiai vystosi tada, kai 

gali rinktis individualų  patirties kaupimo būdą, tenkinantį jo įgimtą smalsumą, ugdytis bendraujant, 

žaidžiant, veikiant. A.Maslow ir C.Rodžers  humanistinė savivokos ir saviraiškos teorija, 

Eriksono  socialinė asmenybės raidos teorija, asmens gyvenimo tarpsnių   samprata, kultūros 

veiksnių ir socialinės bendruomenės įtaka žmogaus raidai,  vadovaujamasi siekiant kūrybinės vaiko, 

ugdytojo, tėvų sąveikos ugdyme (si). Ž. Pjažė vaikystės, kaip amžiaus tarpsnio,  kai  vaikas,  įgyja 

patyrimą  tenkindamas prigimtinį poreikį pažinti ir patirti asmeninių  atradimų metu,  samprata 

remiamasi  sudarant optimalias sąlygas tenkinti ir plėtoti prigimtinius vaiko  poreikius. M. 

Montessori  kėlė savarankiškumo, asmeninės iniciatyvos svarbą raidoje ir  protinių galių plėtotėje. 

Jos  požiūris apie  vaikų gebėjimą savarankiškai veikti, savo pastangomis save tobulinti, apie 

parengtos aplinkos įtaką kūrybingai veiklai  atitinka laikmečio dvasią ir nuostatas aktyvaus ugdymo 

srityje, kurias siekiama įgyvendinti šioje programoje. L. Vygotskio idėjomis apie asmenybės 

vystymąsi remiamasi  atskleidžiant specialiuosius poreikius, jų kilmę, atsiradimo nuoseklumą 

(pirminius, antrinius ar tolesnės eilės sutrikimus),  nustatant priežasčių ir pasekmių tarpusavio 

sąveiką vaiko raidoje. S.Šalkauskio požiūris  apie  ugdymo veiklos individualizavimą , tautinės  

lietuvių kultūros formavimą , sudaro prielaidas  pedagogams kompetentingai formuoti tautinės 

kultūros pagrindus jau ikimokykliniame amžiuje.  A.Gučas vaiko aktyvumo pagrindu laiko  – 

žaidimą, vaizduojamąją veiklą, jutiminį pažinimą. Šiais teiginiais vadovaujamasi siekiant plėtoti 

vaiko pažintines galias jo amžiui priimtinu būdu. M.Lukšienės teiginiai apie vaiko natūralų  

prigimtinį poreikį pažinti, veikti, apie perteikiamos informacijos įprasminimą , siekiant ugdyti 

poreikį naujai patirčiai, sudaro prielaidas ne  slopinti, o  plėtoti, puoselėti natūralius vaiko poreikius 

įgyjant įvairias kompetencijas.  
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3.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Šiuolaikinė ikimokyklinė ugdymo įstaiga yra ne tik vaikų priežiūros, bet ir fizinio bei protinio 

ugdymo institucija.  Stiprėjantis ugdymo proceso humanizavimas ir demokratizavimas lemia  tai, 

kad centrine ugdymo proceso ašimi tampa vaikas ir jo poreikiai. Posūkis nuo akademiškai 

orientuoto į integralų, visuminį ugdymą skatina kelti tikslus ir uždavinius  atliepiančius šias idėjas.  

Tikslas – Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, 

pažintinius poreikius. 

Siekdama  įgyvendinti užsibrėžtą tikslą įstaiga kelia tokius uždavinius  : 

Sukurti visuminio ir M.Montessori ugdymo principais grindžiamą ugdomąją aplinką, atitinkančią 

vaiko asmenybės raidos tarpsniams būdingus fizinius, dvasinius, sociokultūrinius  poreikius ir  

užtikrinančią prigimtinių galių sklaidą.  

 Laiduoti sveikos, stiprią pažinimo motyvaciją turinčios vaiko asmenybės raidą . 

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.   

 

4.  UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS  

Ugdymo turinys sudarytas vadovaujantis  pasirinkta teorine ugdymo samprata ir  orientuojamas į 

vaiką, jo poreikius,  interesus, kultūrą, grindžiamas naujaisiais vaiko, vaikystės bei šeimos 

socialiniais - kultūriniais vertinimais, gerąja įstaigos patirtimi.   Atsižvelgiama į vaiko asmenybės 

raidos tarpsniams būdingus dėsningumus, esminius individualius ir grupinius augančio žmogaus 

poreikius , įstaigos profilį , tikslus, realias sąlygas.  

Šiuolaikiniame ugdyme iškyla asmens kompetencijos svarba. Kompetencijos dėmenys – 

vertybinės nuostatos, gebėjimai ir įgūdžiai, žinios ir supratimas. Dėmenų plėtotė priimama  kaip 

integralus , vientisas procesas. Skiriamos kompetencijos : socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, 

komunikavimo , meninė kompetencijos. Kompetencijos samprata nusako pagrindines šiuolaikinio 

ugdymo tendencijas – padėti vaikui įgyti ir plėtoti kasdieniam gyvenimui ir ugdymui (si) reikalingų 

kompetencijas, remiantis vaiko socialine-kognityvine patirtimi , nes pripažįstama, kad jis yra žinių 

visuomenę konstruojantys subjektas, joje veikiantis ir ją kuriantis. Vadovaujantis tokia 

kompetencijų  traktuote, jos tampa  ugdymo turinio pagrindu. Ugdymo turinys  :  
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atliepia žaidimo ir tikslingo pažinimo santykį , ugdymo (si) vientisumą, ugdytojo ir  ugdytinio 

sąveiką,  skatinančią  vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, saviraišką;  

yra  aktualus , prasmingas ir vertingas,  sudarantis prielaidas įvairiapusei   vaiko  galių plėtotei  ir 

sklaidai;  

 paremtas betarpišku, asmeniniu pažinimu,   padedančiu atskleisti tikrovės reiškinių ryšius ir 

sąveikas;  

 taikomas konkrečiai vaikų grupei;  

 individualizuojamas atsižvelgiant į individualius poreikius, turimų gebėjimų, įgūdžių  lygmenį, 

numatant  tolesnio ugdymo perspektyvą (priešmokyklinis ugdymas);   

ugdymo (si)  motyvacija palaikoma ir didinama atsižvelgiant į konkrečios grupės specifiką ir 

individualius vaikų poreikius;  

 pritaikytas , lankstus  leidžiantis realizuoti specifinius poreikius ir gebėjimus.  

Programos ugdymo filosofija nulėmė ugdymo technologijų pasirinkimą. Realizuoti 

ugdymo nuostatas,  grindžiamas šiuolaikinio  ugdymo stiliumi, pasirinktos darbo formos ir metodai, 

atitinkantys dabartinės visuomenės poreikius, leidžiantys įgyvendinti į vaiko kompetencijų plėtotę 

orientuotą ugdymo (si) programą. Įstaigoje  jau ilgą laiką dirbama pagal visuminio ir montesorinio 

ugdymo modelius , sveikatinimo , korekcinio ugdymo   programas. Atsižvelgiant į lopšelio-darželio 

profilį, sveikatos ugdymas integruojamas į pažintinę-tiriamąją, meninę, darbinę, judrią ir ramią 

veiklą.   Specialiojo ugdymo paslaugų spektras  atliepia įstaigą lankančių vaikų specifiką.  

Programos dera tarpusavyje ir užtikrina ugdymo tęstinumą, orientuotos į visuminį vaiko 

ugdymą(si), nes ugdymo modelius  ir programas vienija  analogiški  tikslai ir principai. Pagrindinės 

ugdymo modelių ir programų idėjos  optimaliai padeda atsiskleisti vaikui, skatinti jo saviraišką, 

ugdymo turiniui tapti savastimi.  

Edukacinė aplinka kuriama vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartais patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. V-2368 ir 

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio   krepšelio lėšų panaudojimo 

tvarka, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu .   

Visuminis ir montesorinis ugdymo modeliai   apsprendžia skirtumus kuriant edukacinę 

aplinką priemones , inventorių , priemones, žaislus, įrangą, baldus naudojamus patalpose ir lauke.  

Lentelėje pateikiamas rekomenduotinas priemonių, žaislų , inventoriaus sąrašas reikalingas 

tinkamai  siekti ugdymo programoje  numatytų tikslų,  kuriant ir turtinant  edukacinę aplinką:  

Turinys Visuminis ugdymas  Montesorinis ugdymas  

Smulkioji 

motorika 

Priemonės, žaidimai: 

vėrimas, rišimas, sukimas, 

manipuliavimas,  dėliojimas. 

Apsirengimo rėmeliai , indeliai, priemonės  

sėmimui, pilstymui, stalo valymui, plovimui, 

serviravimui,   šlavimui, lankstymui.  

Sensorika 

 

Spalvų, garsų , kvapų, 

faktūrų  pažinimo priemonės, 

Svorio lentelės , geometriniai kūnai , kūrybiniai  

trikampiai , kubai , spalvoti ritinėliai,  garsų 

http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161-162.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161-163.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161-163.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/161-164.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/135.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-236.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-236.html
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žaidimai. 

Masažiniai kamuoliai.   

Rankų treniruokliai . 

Masažinės pagalvėlės. 

Pojūčiai, faktūros. 

dėžutės, varpelių rinkinys, skonio, uoslės , kvapų  

indeliai , šilumos tremosiukai.  

Lavinantys 

žaislai  

Kaladės, kaladėlės, konstruktoriai,  techniniai konstruktoriai,  

minkšti lavinantys žaislai,  kūrybiniai žaidimai , įvairūs stalo žaidimai,  dėmesio, 

loginiai žaidimai, dėlionės, loto.  

Kalba  Raidynas, skaitymo įgūdžiai. 

Logopedinės priemonės, 

žaidimai.  

Lipdukai kalbai mokyti. 

Kilimėliai kortelėms.  

Rašymo įgūdžiai. 

Loto, kiti žaidimai kalbinei 

raiškai .  

Šiurkščiosios raidės.   

Paveikslėliai, daiktai raidžių (garsų) skyrimui. 

Raidžių knygelės, knygelės skaitymui. 

Rašymo lentelės  ( lenta be linijų, su viena linija, 

su keliomis linijomis). 

Kilnojamoji  abėcėlė. Žodžių , sakinių knygelės . 

Metaliniai intarpai. Smėlio dėžė raidžių rašymui. 

Literatūra  Įvairios grožinės literatūros knygelės, enciklopedijos, garsinės –siurprizinės 

knygelės, žurnalai, pasakų įrašai.  

Matematika  Svoris, skaičiavimas. 

Konstruktoriai matematikai. 

Skaičiai, skaitliukai.  

Formos, figūros. 

Laikas, pinigai .Logika . 

Matematiniai loto. 

 

Šiurkštūs skaitmenys. Skaičiavimo lazdelės.  

Skaičiavimo lazdelės ir skaitmenys . 

Skaičiavimo pagaliukai  (0-9). 

Poriniai-neporiniai skaičiai.  Pirmos dešimties   

lentelės.  Dešimčių lentelės.  100 lenta, 100 ir 

1000 grandinės.  Spalvotų skaičiavimo karoliukų 

medžiaga.  

Gamta , 

aplinkos 

pažinimas  

Priemonės įvairiems tyrinėjimams: mikroskopai, teleskopai, žiūronai, svarstyklės, 

padidinamieji stiklai,  magnetų rinkiniai , kitos priemonės. 

Priemonės gamtai, jos  reiškiniams pažinti : paveikslai, muliažai.  

Priemonės, paveikslai, nuotraukos,  ekologijai, geografijai, šalies istorijai pažinti. 

 Paveikslai : Higiena, sveika gyvensena.   

Tautinė atributika, simbolika.  

Laikrodžiai. Kalendoriai : savaitės, dienos, mėnesio ,  oro kalendorius, sieninis 

kalendorius, mėnesiai-metai . 

Derinimo ir sandaros dalių kortelės, vystymosi linijos (etapai). 

Sausumos ir vandens gaublys (šiurkštus). Žemynų gaublys (spalvotas).  

Pasaulio žemėlapis (intarpų). Kompasas. Žemė paviršiaus  formos maketai.  

Įranga gamtos pažinimui : akvariumas, terariumas, narvelis ir kt.   

Dailė, 

darbeliai   

Kartono, įvairaus popieriaus rinkiniai . Dvipusis spalvotas popierius. Popierius 

piešimui, lankstymui. Trafaretai.  Veltinis, drobė, šilkas.  

Molis, modelinas, plastelinas.  Kreidutės, pastelė. Įvairūs dažai. Įvairūs rašikliai, 

pieštukai. Klijai . Prijuostės. Molbertai, džiovyklos.  

Muzika  Švilpukai, kamertonai, garsų dėžutės, varpeliai. 

Tamburinai, marakasai, smėlio indeliai ,  trikampiai, skambučiai,  varpeliai , kiti 

ritminiai instrumentai.  

Įvairūs instrumentai, įrašai. 

Muzikos raštas : penklinė, muzikos raktai, gama, natos.  

Muzikos istorija : derinimo kortelės “Kompozitoriai” . Derinimo ir klasifikavimo 

kortelės Instrumentai”.  

Teatras Širmos, stovai, įvairios teatrinės lėlės , dekoracijos, teatriniai rūbai, kaukės. 

Saugus eismas Kelio ženklai, perėjų maketai, mašinos, liemenės.  

http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/135-136.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/135-136.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/135-137.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/135-138.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/182.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/115.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/149.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/205.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/142-210.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/142-143.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/142-144.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/142-144.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/16-165.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/16-19.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/16-17.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/16-166.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/16-167.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/2-153.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/2-123.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/2-12.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/2-15.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/2-159.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-102.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-103.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-95.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-105.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-99.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/1-94.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-84.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-110.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-86.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-86.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-111.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-91.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-203.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-202.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-200.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-201.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-89.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/20-168.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/146.html
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Sportas , kūno 

kultūra  

Triratukai,  dviratukai, paspirtukai, riedučiai , įvairus sportinis inventorius, 

priemonės sportiniams žaidimams. Kamuoliai mankštai,  kineziterapijai , 

kamuoliai žaidimams. Gimnastikos inventorius.  Porolono formos, įvairi salės 

įranga.  

Skiriamieji rūbai. Kamuoliukų baseinai . Kita reikiama įranga.  

Žaidimų 

kampeliai 

Įvairūs žaislai, lėlės, mašinos ir  kitos priemonės (rūbai, atributika) kūrybiniams 

žaidimams.  

Baldeliai kūrybiniams žaidimams. Žaislai-siurprizai.  

Individualūs kilimėliai veiklai, žaidimams, pagalvėlės ir kt.  

Baldai  Lentynos, spintos , stalai,  kėdės , kiti baldai, veidrodžiai . 

Interjero dekoracijos , dėžės, talpos priemonių, žaislų saugojimui.  

Lauko įranga, 

inventorius  ir 

žaislai  

Supynės , spyruokliukai,  bokštai , platformos,  nameliai,  karuselės , smėlio dėžės 

namukai ir pavėsinės , pakabinami hamakai, palapinės, mobilūs  suolai, stalai , 

baseinėliai.  Smėlio , lauko žaislai , inventorius darbui gamtoje.   

Prezentacijų 

lentos ir kita 

įranga 

Stovai, lentos magnetinės lentos , šviečiančios lentos, šviesos stalai, ekranai, 

interatkyvi lenta . 

 

IKT 

priemonės  

Magnetofonai , nešiojami kompiuteriai, multimedia , fotoaparatai, USB laikmenos, 

diskeliai.   

 

Ugdymo turinys pristatomas pagal  ugdymo modelius, specialiojo ugdymo programas .  

Turinys orientuotas   įvairių kompetencijų įgijimui ir plėtojimui.  Turinio sudėtinės dalys:  

Ugdytini gebėjimai - tai vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir patyrimo  įgijimas atitinkamos 

kompetencijos srityje.  

 Turinys. Vaiko veiksenos  – tai  atitinkamos ugdymo srities medžiagos turinys, jo 

įgyvendinimo būdai ir galimos vaiko veiksenos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/124.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/42-134.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/42-132.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/42-51.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/42-51.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-36.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-38.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-174.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-39.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-40.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/33-184.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-220.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-219.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-227.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-229.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-222.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-223.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-224.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/218-225.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169-170.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169-172.html
http://www.gudragalvis.lt/prekiu-katalogas/169-239.html
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4.1.  VISUMINIS UGDYMAS  

4.1.1. Visuminio ugdymo samprata 

Vaikas - modelis grindžiamas amžiaus tarpsnių ypatumais ir individualiomis galiomis. 

Prioritetas teikiamas vaiko asmenybės galių (fizinių ,  intelektinių, emocinių  ir kt.) sklaidai. 

Ugdymo turinys  parenkamas  orientuojantis į  vaikų amžių, galimybes, patirtį, jų polinkius ir norus.  

Pažinimas - vadovaujamasi nuostata, kad vaikas pažįsta pasaulį stebėdamas, emocionaliai  

išgyvendamas ir praktiškai veikdamas. Tai vyksta veiklos, individualios patirties dėka. Pažinimas 

siejamas su įvairiapuse veikla, kuri skatina pažinimo procesų lavėjimą. Akcentuojamas žinių 

įprasminimas jausminiu pagrindu, pažintinės, jausminės veiklos rėmimasis individualia branda.  

Ugdymo procesas -  visuminio  ugdymo struktūrinė ašis yra - formuotinų vaizdinių,  tikrovės 

pažinimo , aktyvaus poveikio tikrovei būdų, emocinių vertinimo santykių integruota sistema. 

Vadovaujantis šiomis nuostatomis vaikams sudaroma galimybė laisvai rinktis veiklą, patiems 

tyrinėti, spręsti įvairias problemas, išgyventi, kurti. 

Skiriami keli pagrindiniai vaikų veiklos organizavimo variantai: visą vaikų veiklą sieja bendra 

tema; tam tikra vaikų veikla sudaranti prielaidas apjungti įvairią veiklą; grupės aplinka skirstoma 

veiklos erdvėmis. Tai ugdymas sudarantis galimybę sieti kolektyvinę, grupinę ir individualią veiklą. 

Vaikams sudaroma galimybė rinktis veiklą pagal pomėgius, individualią brandą. Vaikų kolektyvinė 

veikla derinama su nedidelių grupelių bei individualia veikla arba, atsisakius kolektyvinės veiklos 

etapo, sudaromos galimybės vaikams veikti individualiai ar nedidelėmis grupelėmis. Tačiau 

kolektyvinės veiklos vyravimo vengiama, nes ikimokyklinio amžiaus vaiko veikla efektyvi tik 

tuomet, kai jis susidomi tuo , ką daro, be to, jam būdinga dažnai keisti užsiėmimą, vaikas nori 

rinktis, aktyviai pats veikti. Grupinei bei individualiai veiklai vaikus gali paakinti bendra 

probleminė užduotis, kurią jie kartu su auklėtoja suformulavo.  

Visuminio ugdymo modelis sudaro prielaidas integracijos galimybėms, nes tam tikros veiklos 

rūšys gali sėkmingai tapti kitos veiklos sudėtine dalimi. Organizuojant  vaikų veiklą, svarbu, kad  

formuotųsi geranoriški jų tarpusavio santykiai, jie pratintųsi veikti šalia, netrukdydami vienas 

kitam, ar žaistų kartu draugiškai tardamiesi, dalydamiesi veikla pagal kiekvieno galimybes. Vaikai 

gali įgyti ir unikalią bendravimo, bendradarbiavimo su kitais patirtį, nes nuolat mokomi būti šalia 

kitų ir kartu su kitais.  

Pedagogas veiklą plėtoja kartu su vaikais ir išnaudoja palankias sąlygas įprasminant, 

apibendrinant, pergrupuojant žinias. Svarbiausias orientyras veiklai organizuoti  yra ugdymo tikslai, 

kurių kryptingai siekiama. Tokia orientacija pedagogo  ir vaikų veiklai teikia variabilumo, leidžia 

rinktis įvairią veiklos organizavimo formą. Tinkamas demokratinių vertybių puoselėjimas 

įmanomas tik tuomet, kai pedagogo asmenybė ir jo darbo stilius pakankamai demokratiški, jei apie 
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šias vertybes ne tik kalbama, bet vadovaujantis jomis gyvenama. Veikdama kartu su vaiku, 

auklėtoja mato, ką jis moka , kokie jo veiklos įgūdžiai, turi galimybę toliau plėsti žinias, formuoti 

įgūdžius, kurie būtini tam vaikui. Pabrėžiamas  auklėtojos vaidmuo kuriant šiltą, laisvą, ramią 

atmosferą grupėje, sudarant sąlygas, suteikiančias galimybę laisvai rinktis veiklą, bendravimo 

partnerius, atkreipiant vaiko dėmesį į kito jausmus, išgyvenimus, įspūdžius. 

 

4.1.2.Visuminio ugdymo turinys  

ANKSTYVASIS AMŽIUS  ( 2-3 METAI ) 

Pažintinis vystymasis . Nuo 2 iki 7  metų vaiko  intelektas ikioperacinis  , t y. jau formuojasi 

prielaidos loginiams mąstymo veiksmams. Tai nulemia vaiko  protinės veiklos galimybes. Šiuo 

laiku pradedama suprasti , kad daiktas egzistuoja realiai ir žodžio pavidalu. Kalba  vystosi sparčiai , 

vaiko žodynas turtėja ir tobulėja. Sparčiai besivystanti kalba iš esmės keičia vaiko mąstymą, 

tarpasmeninį bendravimą ir savęs suvokimą. Simbolinė kalbos funkcija šiame amžiuje reiškiasi  ne 

tik žodžiais , bet ir simboliniu žaidimu, bet ir piešiniu.  

 Psichosocialinis vystymasis. 2-3 metų vaiko psichosocialinio vystymosi tikslas  yra 

savikontrolės jausmas, kartu išlaikant pozityvų  savęs vertinimą, tikėjimą savimi. Tai pasiekiama 

per savarankiškumą, individualų  aktyvumą įvairiausioje veikloje. Vaikas pradeda suprasti nuolat 

pasikartojančius poreikius, būsenas, reikalavimus kitiems  tai,  kas lemia savivaizdžio kūrimosi 

pradžią. Didėja savarankiškumas, emocinė nepriklausomybė rodo vaiko augimo ir brendimo ženklą.  

Vienas iš svarbiausių  šio laikotarpio vystymosi uždavinių  - simbolinis žaidimas ir   

sugebėjimas fantazuoti. Žaidimas - aukščiausia egocentrinės minties raiška, pabrėžianti subjektyvią 

ir individualistinę vaiko prigimtį. Žaidimas vaiko gyvenime darosi vis svarbesnis ir reikšmingesnis, 

tampa bendra vaiko ir suaugusio komunikacinė veikla. Formuojasi savarankiški higienos kultūros 

įgūdžiai, lavėja dėmesys, atmintis.  Šiame amžiuje vaiko socialinis, emocinis, fizinis, intelektinis 

vystymasis integralus, visuminis. Atsižvelgiant į tai, kad spartesnė vienos srities raida stimuliuoja 

kitų sričių raidą ir atvirkščiai, siekiama sudaryti  įvairiapusę ugdymo (si) aplinką, sudaryti 

palankiausias sąlygas vaiko  gabumų pradmenų plėtojimuisi.  

 

GYVENIMO ĮGŪDŽIAI. JUDĖJIMAS – SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA  

Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti  vaikų aktyvumo  

ir judėjimo poreikį. 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Tenkinti didėjantį judėjimo poreikį. 

Skatinti kuo daugiau  veikti savarankiškai ir išbandyti įvairesnius, sudėtingesnius judesius 

Įgyti patyrimą imituojant, eksperimentuojant.  

Padedant suaugusiam lavinti judesius , judėti  įvairiais būdais, formuoti taisyklingą laikyseną. 
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Puoselėti individualias fizines galias : judrumą, vikrumą, drąsumą.  

Domėtis higienos , maitinimosi įgūdžiais.  

Atlikti  elementarias  asmens higienos procedūras, naudotis  maitinimosi įrankiais , higienos 

priemonėmis. 

Suaugusiam talkinant bandyti savarankiškai  rengtis, maitintis, laikytis įvairių higienos 

susitarimų, padėti įgyti daugiau savarankiškumo.  

Mokytis saugiai elgtis žaidžiant, grupėje, aikštelėje, aktyvios veikos metu. 

Skatinti vaiko pasitikėjimą savo galimybėmis , drąsą eksperimentuoti, išmėginti.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Betarpiškas dalyvavimas  ramioje ir aktyvioje veikloje.   

Judesių lavinimas įvairios veiklos metu : ėjimas ir bėgimas nurodytomis kryptimis, aplenkiant 

įvairius  daiktus, pavejant   riedančius daiktus, nešant, dėliojant ir kt.  

Bendrojo lavinimo pratimai  įvairioms raumenų grupėms: pratimai rankoms, pečių juostai; 

pratimai kojoms; pratimai liemeniui; pusiausvyros pratimai. 

Judrūs , žaidimai ir žaidybiniai pratimai grupėje, salėje, lauke su ėjimo, bėgimo , ropojimo , 

mėtymo, ridenimo, šokinėjimo judesiais. 

Orientaciniai žaidimai įvairiose erdvėse.  

Maitinimasis - laikysena prie stalo, naudojimasis stalo įrankiais, servetėle.  

Kasdienės higieninės procedūros - burnos skalavimas, rankų plovimas. 

Aplinkos  stebėjimas ir dalyvavimas saviruošos darbuose.   

BENDRAVIMAS. KALBA – KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA    

Formuoti bendravimo įgūdžius ugdant vaikų kalbą, kaip saviraiškos ir pažinimo priemonę 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Palaikyti ir tenkinti natūralų spontanišką norą bendrauti, deklamuoti, imituoti .  

Padėti suprasti kalbos prasmes, ugdyti sakytinę kalbą. Skatinti vaikus kalbėti aiškiai, neskubant, 

taisyklingai tarti garsus. Mintis reikšti kelių žodžių sakiniais.  

Gebėti klausytis suaugusio žmogaus  kalbos. 

Padėti  ir palaikyti norą   pasakyti savo pageidavimus, pavadinti  veiksmus ir kt. 

Suteikti kuo daugiau galimybių bendrauti , žodžiu reikšti  mintis.  

Skatinti teigiamas emocijas, pasitikėjimą savimi bendraujant . 

Plėtoti estetinę kalbos nuostatą. Pratinti   dėmesingai klausytis tautosakos, grožinės literatūros 

kūrinių, išgyventi  vaizduojamus įvykius.  

Sudominti knygomis, iliustracijomis. Padėti pajusti kalbos grožį, skambesį dainuojant, sekant, 

deklamuojant . Padėti patirti malonumą išreiškiant save kalbant, deklamuojant.  

Skatinti būti atidžiais, mandagiais su kitais vaikais, juos užjausti, mokėti dalintis žaislais, žaisti 

kartu. Skatinti bandymus bendrauti su kitais vaikais. Reikšti įvairias emocijas, jausmus, atsakyti į 

kito jausmų raišką.  

Užmegzti emocinį ryšį su vaiku, sudaryti sąlygas saugiam prieraišumui.  

TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 
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Natūralus bendravimas  su suaugusiais, kitais vaikais. Suaugusiųjų kalbos, veiksmų imitavimas. 

Žaidybinės situacijos. Garsų pamėgdžiojimai .   

Daiktų apibendrinimas  pagal esminius požymius, juos pavadinant (lėlės, kamuoliai, mašinos)  

didaktinių pratybų, žaidimų, pokalbių , stebėjimų metu.  

Mandagumo žodynas (pasisveikinimas, padėkojimas, atsisveikinimas, ir kt.). 

Eilėraščių , pasakų skaitymas, iliustracijų vartymas, stebėjimas, džiaugimasis jomis.  

Prozos kūriniai, lietuvių liaudies žaidimai, dainelės. 

Tautosakos, grožinės literatūros kūriniai, kuriuose veikia vaikų matyti gyvūnai, atsispindi 

žinomos buitinės, žaidybinės ar šventinės situacijos. 

Šventiniai renginiai įstaigoje , grupėje. Vyresniųjų darželio vaikų veiklos stebėjimas 

dalyvavimas joje.  

Spektaklių stebėjimas. Aplinkos , jos reiškinių stebėjimas.   

PAŽINIMAS – PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Lavinti vaikų atmintį, vaizduotę, dėmesį, pažintinius procesus  mokant orientuotis erdvėje ir 

formuojant supratimą apie aplinkos daiktus 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi savimi ir aplinkiniu pasauliu. 

Padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.  

Padėti suvokti save kaip asmenį .  

Padedant suaugusiam pažinti ir dalyvauti   įvairioje veikloje (žaidimai, stebėjimai ir kt. ).  

Pažinti ir pavadinti namų apyvokos daiktus, žaislus, pasirinkti ir grupuoti daiktus pagal jų 

savybes ( dydį, formą, spalvą). 

Suteikti kuo daugiau galimybių  veikti savarankiškai, bandyti, teigiamai vertinti pastangas.   

Žaisti kartu, suprasti kitų ketinimus. 

Paaiškinti tvarką, suprasti dienos ritmą, susitarti dėl kai kurių taisyklių . 

Tenkinti didėjantį pažinimo  poreikį.  

Įvairioje veikloje plėtoti  vaizduotės, mąstymo, rankos tikslumo gebėjimus. 

Skatinti ir palaikyti norą konstruoti, dėlioti, rūšiuoti ir kt.  

Padėti praturtinti žaidimą įvairesniais, sudėtingesniais veiksmais.   

Skatinti įgyti patirtį kartojant, imituojant, eksperimentuojant ir kt.  

Pratinti domėtis supančių pasauliu, jo reiškiniais. Pažinti, tyrinėti  aplinką, plėsti vaizdinius apie 

ją.  Pastebėti aplinkos grožį. Formuoti meilės gyvajai  gamtai jausmus. Domėtis augalais, 

gyvūnais, paukščiais, pažinti esminius  skiriamuosius požymius. 

Plėtoti sensorinį patyrimą, kaupiant   sensorinius įspūdžius apie aplinkos   daiktus bei reiškinius.  

Pažinti daiktų ypatybes, savybes  produktyvios veiklos metu : konstruojant , dėliojant, bandant, 

žaidžiant. Gebėti rūšiuoti, atrinkti pagal esminius objektų požymius.  

Skirti ir pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius objektus (augalus, gyvūnus, pastatus, ir kt. .)  

Atpažinti objektus pagal skiriamuosius požymius, išvaizdą, kitas savybes  (skonis, …).  

Dominti   aplinkos priežiūra, padėti  suaugusiam ją prižiūrėti.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 
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Sensorinis lavinimas.  

Daiktų, formų  grupavimas ( vienarūšiai, skirtingo dydžio  , skirtingos formos: kvadratas – 

skritulys, skirtingų spalvų: raudonas, mėlynas, geltonas, juodasis t.t. )  

Žaidimai su skirtingo dydžio , formos , spalvos figūromis 

Artimiausios aplinkos pažinimas.  

Įvairios veiklos metu  , susipažinti su darželio aplinka  (grupės kambarys, aikštelė, smėlio dėžė ir 

kt.). Suaugusių veiklos, darbo stebėjimas. Renginių įstaigoje stebėjimas, dalyvavimas juose. 

Išvykos darželio teritorijoje .  

Gamta ir jos reiškiniai.  

Artimiausios aplinkos pažinimas natūralių gyvenimiškų situacijų metu.  

Betarpiškas  įvairių gamtos reiškinių pajutimas stebint , būnant gamtoje  ( lyja, sninga, šviečia 

saulė, pučia vėjas ir kt.). Smėlio ir kitų artimiausių objektų savybių pažinimas.  

Darželio teritorijoje ir grupėje augančių augalų stebėjimas, pagalba juos prižiūrint. Jų skiriamųjų  

požymių pastebėjimas (žolė žema, žalia, medis aukštas, turi daug lapų ir kt.). 

Stebėjimai, didaktiniai žaidimai, bendra veikla su suaugusiuoju  pažįstant ir skiriant kai kurias 

daržoves ir vaisius pagal išvaizdą, skonį (pvz. morka, pomidoras, agurkas, kriaušė, obuolys ir 

kt.) žinoti jų pavadinimus, domėtis priežiūra. 

Paveiksluose, iliustracijose, nuotraukose stebėti, pavadinti  vaizduojamus gyvūnus (arba turimus 

žaislus) : šunelis, katytė, arklys, karvė, kiaulė,  ožka, gaidys, kiškis, vilkas, meška, skirti jų 

esmines  savybes (karvė su ragais, kiškio ilgos ausys ir kt.), jų kūno dalis: galva, uodega, kojos, 

ausys, ragai, akys, snukutis. 

Stebint, padedant prižiūrėti susipažinti su naminiais ir laukiniais gyvūnais, jų elgesio savybėmis, 

balsais. Paukščiai: skraido, nutupia ant medžių, lesa, čiulba . gyvūnai – sėlina, bėginėja, ....ėda.  

Gyvūnų ir paukščių balsai (katė kniaukia, šuo loja, arklys žvengia, ožka mekena, ir t.t.). 

Gamtos garsų, paukštelių čiulbėjimo, vabzdžių dūzgesio klausymas gamtoje.  

Grožinės literatūros kūrinių klausymas. 

KŪRYBIŠKUMAS. MUZIKA. DAILĖ –  MENINĖ KOMPETENCIJA 

Meninės raiškos priemonėmis ugdyti vaikų muzikinius, meninius gebėjimus kaip saviraiškos, 

bendravimo ir grožio supratimo pažinimą 

UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Skatinti teigiamas emocijas, jas  reikšti įvairiai reikšti. Padėti patirti malonumą išreiškiant save 

piešiant, dainuojant, muzikuojant.  

Skatinti natūralią  spontanišką  meninę vaiko raišką. Sudaryti galimybę matyti, o vėliau ir 

pačiam dalyvauti įvairioje meninėje  raiškoje.  

Įgyti meninę patirtį įvairiais  būdais :  kartojant, imituojant, eksperimentuojant ir kt.  

Dominti įvairiais meno kūriniais, atpažinti  juose matytus objektus, reiškinius. Padėti pajusti 

meno kūrinių grožį. Grožėtis ir džiaugtis  savo ir šalia esančių draugų darbais. 

Bandyti   orientuotis popieriaus lape. Domėtis spalvomis , jas pažinti  , pavadinti .  

Domėtis ir reaguoti į įvairaus pobūdžio, ritmo muziką . Groti ritminiais instrumentais pagal 

muzikos ritmą ir atlikti elementarius ritmiškus judesius.   

Pratinti išlaikyti   nesudėtingų dainelių intonaciją.  Skatinti ir palaikyti norą klausytis muzikos, ją 

įsiminti . 

Gebėti  vienam ir draugų grupėje  klausytis tiek linksmų, tiek ramių kūrinėlių, pratintis 

linksmintis kartu vaikų grupėje. Emocingai reaguoti į muzikos nuotaiką, ritmą.  

Lavinti muzikalumą: plėtoti muzikinius įspūdžius, lavinti klausos aštrumą, skatinti muzikinę 

vaiko saviraišką. Gebėti  pajusti muzikinį  ritmą, pagal jį judėti, atlikti judesius. Šokti  vienam , 

su suaugusiu, draugais. 

Sukurti regėjimo , lytėjimo  ir kitais įspūdžiais turtingą aplinką, ją turtinti vertingais meno  

kūriniais. 

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 
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Dailė. 

Įvairių vaizdavimo technikų pažinimas ir išbandymas :  štampavimas , aplikavimas, lipdymas, 

plėšymas ir kt. . 

Gamtos reiškinių vaizdavimas  ( sniegas, lietus, ir kt.) menine raiška (piešimas, tapymas, 

štampavimas, garsų imitavimas ir kt. .) 

Molio, plastilino savybių ir galimybių pažinimas ir išbandymas.  

Piešimas , tapymas vaizduojant įvairias linijas, taškelius, brūkšnelius, didelius ir mažus 

skrituliukus ant paruoštų formų ir kt. .  

Savo ir draugų darbų stebėjimas, džiaugimasis jais.  

Muzika. 

Muzikos klausymas ( linksma, greita, lėta), garso savybės (aukštas, žemas, garsus, tylus). 

Muzikos tempas , judėjimas pagal jį. 

Muzikos  nuotaika , jos skyrimas, reiškimas judesiais, emocijomis.  

Dainavimas palydint ritminiais judesiais. 

Grojimas muzikos instrumentais (varpeliai, barškučiai, kaladėlės, ir kt. ). 

Laisvas improvizavimas atliekant nesudėtingas daineles,   šokant, imituojant. 

Žaidimai, inscenizacijos (plojimas, trepsėjimas, paukštelių, gyvūnų garsų ir judesių 

mėgdžiojimas). Muzikos , dailės kūriniai apie gamtą, gyvūnus, metų laikus.  

ŽAIDIMAS  – SOCIALINĖ , PAŽINIMO, SVEIKATOS , KOMUNIKAVIMO, MENINĖ 

KOMPETENCIJOS 

Tenkinant prigimtinius vaiko poreikius pereiti nuo žaislo prie žaidinimo,  

nuo žaidinimo prie žaidimo  

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Palaikyti betarpišką vaiko domėjimąsi aplinką, jį supančiais objektais. 

Palaikyti ir tenkinti prigimtinį norą pažinti, eksperimentuoti, tyrinėti. 

Skatinti įvaldyti įvairius veiksmus : su daiktais, daiktais – pakaitalais. 

Skatinti ir padėti plėtoti įvairius žaidybinius veiksmus.  

Palaikyti gebėjimą mėgdžioti, modeliuoti įvairias situacijas, veiksmus, kalbą, bendravimą ir kt. . 

Palaikyti ir skatinti iniciatyvą, aktyvumą, prasmingą riziką. 

Įvairių žaidybinių situacijų metu  atskleisti gebėjimus, įgyti patyrimą , plėtoti galias.  

Įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo patyrimo pradmenis. Pereiti nuo pamėgdžiojimo į 

socialinę sąveiką.  

Derinti tarpusavio veiksmus. Laikytis tam tikros žaidimo tvarkos.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Žaidimas šalia kitų vaikų . Epizodiniai ir trumpi kontaktai  vaidmenų  ir kitų žaidimų metu.  

Ilgesni žaidimai dviese, tryse – siužetiniai, vaidmenų , stalo, statybiniai, didaktiniai, ramūs, 

judrieji, muzikiniai .  

Eksperimentavimas, tyrinėjimas, aplinkos daiktų, judesių galimybių pažinimas  įvairios 

žaidybinės veiklos metu .  Žaidimo pobūdžio ir vaidmens supratimas, veiksmų  su daiktais-

pakaitalais metu.   

Įvairių gyvenimiškų situacijų, suaugusiųjų veiksmų, kalbos, poelgių, patyrimo realizavimas, 

mėgdžiojimas ir modeliavimas žaidžiant.   
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JAUNESNYSIS IKIMOKYKLINIS AMŽIUS  (3 – 4  METAI)  

Pažintinis vystymasis . Intelektas ikioperacinis, kuriame tebevyrauja simbolinė funkcija – 

nesančių objektų aplinkoje atkūrimas. Sparčiai besivystanti kalba toliau iš  esmės keičia vaiko 

mąstymą, tarpasmeninį bendravimą ir savęs suvokimą. Vyksta kokybiniai kalbos pokyčiai – žodžių 

reikšmės tampa labiau apibendrintos, vienai reikšmei nusakyti jau vartojama daug žodžių. 

Kaupiantis pažintinės veiklos, bendravimo patirčiai, didėja vaikų aktyvumas ir jo veiklos 

tikslingumas. Vyraujančia mąstymo forma tampa vaizdinis mąstymas. Intensyviai formuojasi vaiko 

savimonė, savarankiškumas . 

 Psichosocialinis vystymasis. Slūgsta,  mažėja  kategoriškas ir atkaklus savęs įtvirtinimas, 

silpsta konfliktiškumas, vaikas daugiau leidžiasi į kompromisus. Vienas iš svarbiausių  šio 

laikotarpio vystymosi uždavinių  tebelieka simbolinis žaidimas , kuris vaikui leidžia pasiekti vidinę 

darną. Pagrindinės paskatos bendrauti su suaugusiais pereina į pažinimo sferą. Žaidimas tampa 

dingstimi aktyviai bendrauti su vienmečiais. Vaikai jau gerai suvokia  kito asmens jausmus, veikla 

įgauna tikslingą pobūdį. Didėja produktyvios veiklos galimybės, vaikų imlumas meno kūriniams.  

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA  

Sudaryti sąlygas įgyti įvairią kalbinę patirtį, padedant  vaikui perimti gimtąsias kalbos reikšmių 

ir prasmių suvokimą , jos raiškos paveldą, pasaulėjautą ir mąstymo būdą, padedant integruotis 

į tautos kultūrą 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Gebėti  bendrauti, reikšti mintis  įvairioje veikloje.  

Plėsti ir turtinti  aktyvųjį ir pasyvųjį  žodyną, aiškintis ir suprasti naujus žodžius, jų prasmes. 

Jungti žodžius į sakinius, kurti trumpus pasakojimus, plėtoti ir turtinti šnekamąją kalbą.  

Plėtoti fonologijos įgūdžius: girdėti garsus, juos taisyklingai tarti. 

Girdėti ir intuityviai suvokti  gimtosios kalbos grožį , skambesį.   

Plėsti vaikų supratimą apie bendravimą žodžiu, raštu, ženklais, piešiniais, mimika. 

Suprasti knygų tekstus , skatinti pajusti  tekstų nuotaiką, suvokti turinį, sugebėti save išreikšti 

vaidinant . 

Sieti žaidimus su etninėmis tradicijomis, kalendorinių, šeimos švenčių papročiais, apeigomis. 

Skatinti bendraujant girdėti kitą, jį išklausyti, formuoti tolerantiško bendravimo įgūdžius. 

Skatinti deklamuoti , mintis perteikti  raiškiai, suvokiant prasmę, nuotaiką.  

Dominti knygomis, ugdyti pagarbą ir potraukį joms. 

Siekti, kad vaikų vaidybinė raiška būtų emocionali, plastiška. 

Žaisti žaidimus pagal literatūrinius siužetus, artimus gyvenimiškoms situacijoms.  

Skatinti ir plėtoti savarankišką žaidimą, taikant siužetus, perteikiant įgytą kalbinę patirtį.   

Pratinti savarankiškai pasirengti aplinką, pasirinkti atributiką  inscenizacijoms.  

Lavinti girdimąją atmintį, susikaupimą, dėmesį. Plėsti vaizdinius apie aplinką.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Fonologija. Garsų žaidimai (rimavimai, šmaikštavimai,............................................). 

Rišli kalba. Pasakų, grožinės ir pažintinės literatūros kūrinių, eilėraščių skaitymas, klausymas. 

Įvairių literatūrinių kūrinių skaitymas, aptarimas individualiai, grupelėms, visai grupei. Įrašų 

klausymas. Pokalbiai, pasakojimai pagal paveikslėlius . Įrašų klausymas.  

Knygelių, vaikiškų enciklopedijų vartymas. Iliustracijų stebėjimas, aptarimas .  
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Liaudies kūryba. Mįslių, patarlių, priežodžių, eilėraščių, dainelių  įsiminimas, pritaikymas 

šnekamojoje kalboje. Greitakalbių, skaičiuočių mokymas.  Pasakų inscenizavimas (įvairūs 

teatrai: pirštinių, stalo, šešėlių ir kt.). 

Bendravimas. Betarpiškas, natūralus bendravimas su bendraamžiais, suaugusiais įvairios veiklos 

metu. Pokalbiai, pasakojimai pagal paveikslėlius ir atpasakojimai, lydimi gestų , mimikos.  

Žaidybinė ir įvairi produktyvi veikla .  

Žaidimai – pirštukų, dėlionės, loto, didaktiniai žaidimai , pratybos.  

Lankymasis įvairiuose kultūros objektuose – knygynas, biblioteka, teatras ir kt.  

Renginiai. Dalyvavimas darželyje ir grupėje organizuojamuose renginiuose, kalendorinėse 

šventėse. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA  

Sudaryti sąlygas, būtinas teigiamo savęs vertinimo atsiradimui, padėti vaikui pažinti save, savo 

galias, gebėti šeimos ar bendraamžių grupėje nujausti kito emocinę būseną, gerbti kitų 

nuomonę, rasti konfliktų ir problemų sprendimo būdą. 

UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Gebėti save gerbti ir vertinti ,  jaustis mylimu, stengtis būti vertam meilės, tikėti savo sėkme. 

Nusiteikti laikytis žinomų elgesio normų, suaugusio reikalavimų, grupėje priimtų taisyklių.  

Suvokti save kaip savarankišką, unikalų asmenį.  

Suprasti, kad reikia apie  savo jutimus ir vidines būsenas reikia kalbėti, jas įvardinti.   

Skirti žmones pagal lytį . Jausti pagarbą šalia esantiems žmonėms, jų gyvybei, poreikiams, 

interesams, nuomonei. Suvokti, kad jie turi jausmus, kuriuos įvairiai reiškia.  

Gebėti pozityviai  nusiteikti  kultūringai bendrauti su kitais artimaisiais, draugais, kaimynais.  

Galėti   prisiimti dalį atsakomybės už bendraamžius, esančius šalia, už darželio, šeimos aplinką. 

Suvokti, kad artimiausioje aplinkoje esantys daiktai  žmogaus darbo rezultatas. Pratinti gerbti 

savo ir kito darbą. Tausoti ir rūpintis grupės aplinka.  

Pastebėti elementariausius priežastinius ryšius.  

Formuoti ekologinės etikos pradmenis (rūšiavimas, antrinės žaliavos, ................................). 

Susipažinti ir gebėti saugiai ir teisingai naudotis įvairiais aplinkoje esančiais daiktais.  

Matyti, pastebėti aplinkoje tautodailės darbus, juos skirti.  

Matyti, naudotis aplinkoje esančiais namų apyvokos daiktais, juos pavadinti, žinoti paskirtį. 

Skatinti pasinaudoti įgyta patirtimi.  

Žaisti vaidmenų, socialinius žaidimus, bandant išreikšti savo įspūdžius, išgyvenimus, socialinę 

patirtį.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Natūralus, betarpiškas  bendravimas ir bendradarbiavimas su bendraamžiais, suaugusiais įvairios 

veiklos metu.   

Savarankiškai ir padedant suaugusiam savarankiškai rengtis, tvarkytis, pasirengti žaidimų ir 

veiklos vietą, prižiūrėti , keisti, puošti  grupės, aikštelės  aplinką.  

Laisvas, išradingas žaidimas, jo turinio plėtojimas, turtinimas remiantis  įgyta patirtimi, 

įspūdžiais. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su bendraamžiais ir suaugusiais, mokantis derinti ketinimus, 

veiksmus, dalinantis patirtimi, bandant ieškoti priimtinų iškilusių konfliktų sprendimo būdų. 

Bendravimas su įvairiais žmonėmis ekskursijų, išvykų metu. Bendravimas su šeimos nariais 

įvairių renginių, apsilankymų grupėje metu.  

Ekskursijos, išvykos, padedančios  geriau pažinti artimiausios aplinkos objektus, žinoti jų 

paskirtį.  

Spontaniški ir tiksliniai stebėjimai, pastebėjimai, aplinkos tyrinėjimai.  

Pažintinės literatūros skaitymas, iliustracijų stebėjimas ir aptarimas.  

Įvairios tematikos literatūros kūrinių skaitymas, klausymas, aptarimas.  
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Tyrinėti ir atrasti pasaulį, ugdyti nuostatą elgtis pagal žinomas dorovės normas, padėti 

atsirasti ir įsitvirtinti socialiai priimtinoms emocijų, jausmų, minčių reiškimo formoms 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Padėti įgyti įvairią savęs , socialinės aplinkos, gamtos pažinimo patirtį . Įgyti pasaulio pažinimo 

patirtį įvairiapusės veiklos metu.  Domėtis daiktais ir įvykiais.  

Pradėti pažinti ir suprasti laiko kaitos dėsnius, jų įtaką žmonių gyvensenai (šventės, įvykiai, 

darbai, ........).  

Pažinti žmones, suprasti kas yra praeitis. Matyti daiktų ir žmonių kitimus. Pradėti pažinti  

praeities, dabarties ir ateities skirtumus.  

Tapatinti, lyginti, matuoti, grupuoti, skaičiuoti, apibūdinti  įvairius aplinkos objektus įvairioje 

veikloje (stebėjimas, žaidimas, judėjimas, produktyvi veikla ir kt.)  

Tyrinėti aplinką, pastebėti pasikeitimus, daryti elementarias prielaidas, suprasti priežasties ir 

pasekmės santykius. 

Sugebėti  sudaryti grupę iš atskirų daiktų, išskirti iš grupės daiktą, lyginti 2 daiktų grupes 

uždedant arba pridedant vieną daiktą prie kito.  

Pažinti skaičius, bandyti skaičiuoti. 

Gebėti  skirti ir lyginti kontrastingus ir vienodus daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, dydį, storį 

uždedant vieną daiktą ant kito.  

Pavadinti , skirti geometrines figūras regėjimo, lytėjimo bei judėjimo pojūčiais.  

Pažinti ir skirti   dešinę ir kairę kūno puses. Suvokti savo ir aplinkos daiktų erdvinius santykius.  

Suvokti , skirti  paros dalis ir jas pavadinti.  

Gebėti suprasti ir paaiškinti gamtos reiškinius. Domėtis  augalais ir gyvūnais, gebėti  rūpestingai 

elgtis su jais, prižiūrėti, gėrėtis.  

Sukaupti dėmesį, laukti rezultatų, juos numatyti. 

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Aplinka ir žmogus joje .  
Aplinkos objektų  pažinimas, įvairių pojūčių pagalba. Manipuliavimas, eksperimentavimas 

įvairiais aplinkos objektais , įvairių jutimų pagalba  jų dydžio , svorio, spalvos, kvapo, skonio 

suvokimas.  

Padėties erdvėje nustatymas, suvokimas. Laiko tėkmės suvokimo pradmenys . Kiekio suvokimas 

skaičiuojant.  Seka, elementų ryšiai  ( atkartojimas - plojant, .......................................................). 

Didaktiniai žaidimai, pratybos įgyto patyrimo įtvirtinimui ir plėtojimui.  

Žmonių  gyvenimo būdo, darbo , technikos įvairovės pažinimas betarpiškai stebint, lankantis 

įvairiuose objektuose, žaidžiant, įgytą patirtį naudojant žaidimuose , produktyvioje veikloje.  

Pažinimo siejimas su krašto tradicijomis, papročiais.   

Profesijos, jų rūšys, paskirtis . Transportas. Buitis.  

Gamta ir jos reiškiniai.  

Medžiagų tyrinėjimas, jų fizikinių savybių išskyrimas ir supratimas (vaizdas, kvapas, garsas, 

paviršius ir kt. ........................................................................................................................).  

Metų laikų , jų ritmo natūralus pažinimas ir suvokimas: stebint, būnant gamtoje, dalyvaujant 

bendroje suaugusiųjų ir vaikų veikloje, paminint kalendorines šventes. 

Gamtos reiškinių, objektų   stebėjimas, tyrinėjimas aptarimas, fiksavimas  įvairiais metų laikais. 

Sezoniniai reiškiniai gamtoje , oro permainos, temperatūros kaita.  

Gyvosios gamtos pokyčiai  įvairiais metų laikais.    

Eksperimentavimas, betarpiškas patyrimas pažįstant gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, 

suvokiant  jų priežastingumą (vanduo, ledas, sniegas, smėlis, gamtinė medžiaga ir kt. .)  

Augalai . 

Augalų, esančių artimiausioje aplinkoje stebėjimas, tyrinėjimas.  

Augalų dalys, dauginimasis, nauda, sąlygos auginimui.  

Augalų priežiūra grupėje ir darželio aplinkoje kartu su suaugusiu ir savarankiškai.  

Gyvūnai .  
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Vabzdžiai, ropliai, žuvys, paukščiai, žinduoliai. 

Artimiausios aplinkos gyvūnų pažinimas stebint, globojant, prižiūrint.  

Laukiniai ir naminiai  paukščiai. Gyvuliai ir žvėrys. Pavadinimas, skyrimas. Būstas .  

Kūno dalys, paskirtis, išvaizda, poreikiai, maitinimasis, prisitaikymas prie aplinkos, 

dauginimasis. Nauda žmogui.  

Ekskursijos, išvykos susipažįstant su įvairiais gyvūnais , jų gyvenimo būdu, poreikiais 

natūralioje , miesto, grupės, darželio aplinkoje.  

Gyvūnų,  augalų priežiūra  grupėje (akvariumas, terariumas, narvelis).   

Bendra suaugusiojo ir vaiko veikla  prižiūrint grupę, darželio aplinką, keičiant, turtinant , 

puošiant  ją.  

Pažintinės literatūros skaitymas, iliustracijų, nuotraukų  stebėjimas ir aptarimas.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO  KOMPETENCIJA 

Sergėti ir stiprinti vaikų psichinę bei fizinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą. 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Padėti perimti  sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas. Siekti , kad vaikas patenkintų 

prigimtinį judėjimo poreikį. 

Susipažinti, pažinti , pajusti kūno galimybes įvairios veiklos  metu. Lavinti pagrindinius 

judesius, formuoti  taisyklingą laikyseną .  

Skatinti ir palaikyti saugius kūno galimybių išbandymus. Stiprinti raumenų grupes turinčias 

įtakos taisyklingai laikysenai. Padėti suprasti kūno pojūčius, juos įvardinti.  Pratintis būti 

atkakliems, siekti tikslo, pasitikėti.  

Skatinti ir palaikyti aktyvumą žaidžiant, mankštinantis, skiepyti domėjimąsi šios veiklos rūšimis.  

Žaisti įvairius judrius, sportinius, improvizacinius žaidimus, juos atlikti visu kūnu. Išreikšti save 

judesiu, kūnu. Pratinti laikytis žaidimų taisyklių. Bandyti suprasti nesaugaus elgesio priežastis.  

Plėsti supratimą apie save, savo kūną, pažinti lyčių skirtumus.  

Susipažinti su žmogaus kūno sandara, jo priežiūra, jos būdais (sportas, grūdinimasis, sveika 

mityba) , plėsti supratimą apie save ir savo kūną, žinoti pagrindines kūno dalis ir jų funkcijas.   

Pratintis  kultūringai elgtis prie stalo, naudotis stalo įrankiais, padėti serviruoti .  

Pratintis laikytis  atitinkamų asmens higienos reikalavimų, tinkamo dienos ritmo.  

Gebėti sąmoningai suvokti asmeninį saugumą lemiančius veiksnius. Saugiai elgtis svetimoje 

aplinkoje , su svetimais žmonėmis žaidžiant ir bėgiojant .  

Pajusti dalyvavimo bendroje veikloje džiaugsmą. Žadinti  tarpusavio bendravimo džiaugsmą. 

Padėti formuotis valios prielaidoms. Formuoti savikontrolę. Bandyti suprasti ir derinti norus ir 

galimybes.   

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Kasdienė  sveikatinimo  veikla. 

Rytinės mankštos salėje, lauke , naudojant įvairų inventorių, judrūs, sportiniai  žaidimai grupėje, 

salėje  ir lauke, kūno kultūros užsiėmimai,  

Sveikatingumo savaitės ,  vaistažolių arbatos gėrimas grupėje, kvėpavimo pratimai. Dalyvavimas 

grupės ir darželio sportiniuose  renginiuose.  

Asmens higiena ir saugumas . 

Higienos, saugaus elgesio  taisyklių laikymasis įvairios veiklos ir rėžiminių momentų metu . 

Maitinimasis naudojant įrankius, pagalba suaugusiam  serviruojant stalą.  

Enciklopedijos, pažintinė literatūra  apie  sveikatą, kūno sandarą, priežiūrą – skaitymas, 

stebėjimas, aptarimas.  

Judrūs, improvizaciniai, kūrybiniai žaidimai panaudojant visas kūno galias.  

Kūno ir jo galimybių pastebėjimas, tyrinėjimas pažintinės , žaidybinės , judrios veiklos metu.  

Natūralios gyvenimiškos situacijos, kasdieninė veikla , stebėjimai , pastebėjimai apie aplinkos 

poveikį sveikatai, gyvenimo būdui.   

Išvykos, ekskursijos  – šeimos klinikos, vaistinės, sporto aikštynai, stadionas ir kt. .  

Didaktiniai žaidimai, pratybos, kita ugdomoji medžiaga įtvirtinanti ir plečianti įgytą patirtį.  

MENINĖ KOMPETENCIJA 
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Sukurti palankią aplinką ugdytis išraiškos ir kūrybinius gebėjimus muzikos bei įvairiomis dailės 

priemonėmis ir medžiagomis, pajusti tautodailės kultūrinę reikšmę, istorinę vertę ir pagal 

gebėjimus dalyvauti jos tradicijų tąsoje. 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Lavinti  balsą dainuojant nesudėtingas dainas. Pažinti savo balso ypatumus. Stengtis taisyklingai 

kvėpuoti, artikuliuoti, intonuoti. Gebėti apibūdinti muzikos kūrinių nuotaikas.   

Gebėti savitai reikšti  emocijas įvairaus pobūdžio muzikai, skatinti norą jos klausytis ir atlikti. 

Girdėti ir skirti gamtos, muzikos, kalbos garsus.  

Pastebėti  garso skambėjimo stiprumą,  aukštį, jį skirti. Atpažinti girdėtus muzikos kūrinius, jais 

gėrėtis. 

Pajusti ritmą  atliekant šokių, ratelių judesius. Lavinti judesių koordinaciją, plastiką, ritmiką. 

Muzikinius gebėjimus plėtoti siejant su kitomis ugdymo sritimis (daile, etnine kultūra, šokiu, 

vaidyba). 

Pratinti naudotis įvairiomis saviraiškos priemonėmis.  

Skatinti ir palaikyti norą  savitai išreikšti save muzikuojant, piešiant, šokant, vaidinant ir kt.),  

įvairios veiklos, renginių metu (kalendorinės šventės, rytmečiai, popietės, pramogos   ir kt. .)   

Išgyventi ir patirti dorovinius ir estetinius jausmus .  

Pratintis suprasti kito asmens jausmus, išgyvenimus perteikiamus įvairiomis  meninės raiškos 

priemonėmis, tinkamai į juos reaguoti.   

Skatinti išreikšti save naudojant  įvairius meninės  raiškos būdus.  

Lavinti  vaizduotę, iniciatyvą, kūrybiškumą, smalsumą, estetinį suvokimą. 

Palaikyti ir plėtoti kūrybinio pasitenkinimo, pasididžiavimo savo ir kitų gebėjimais jausmus.  

Regėti dailės kūrinius ir kurti patiems. Daryti atradimus eksperimentuojant su įvairiomis 

medžiagomis . Gebėti patirti džiaugsmą, kūrybinį pasitenkinimą.  

Skatinti žaisti, kurti, vaidinti bendradarbiaujant su bendraamžiais, suaugusiais.  

Įvaldyti motorinius gebėjimus. Išlaikyti pusiausvyrą judant.  

TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Muzika. 

Dainavimas - garsažodžių, skaičiuočių, pamėgdžiojimų, savo ir draugų vardų, trumpų tekstų  

dainavimas.  

Dainavimo pratimai balso lavinimui . Lietuvių liaudies ir vaikiškų dainelių dainavimas.  

Klausymas - gamtos garsų klausymas, muzikos kūrinių (lietuvių liaudies ir profesionalios)  

klausymas. Muzikos tempo, ritmo, charakterio vaizdavimas judesiu.   

Grojimas - grojimas , improvizavimas  ritminiais instrumentais: būgneliais, ksilofonais, 

molinukais, barškalais ir kt. .  

Šokis - šokio žingsnių mokymasis šokant  lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokius, ritminius 

šokius. Skambančios muzikos improvizavimas, atspindint charakterius ir nuotaiką.  

Dailė. 

Piešimas ir tapymas įvairiomis piešimo technikomis , išnaudojant  įvairias jų galimybes. 

Tapymas  - pirštais, plaštaka, kempinių, įvairių kamštelių atspaudais, dėmių liejimas, siūlų 

atspaudais, teptuku ir kt. .  

Eksperimentavimas  tapant ant įvairaus formato bei tekstūros popieriaus, sušlapinto, lamdyto 

popieriaus, prie priklijuotų stambių formų pripiešiant kitas ir kt.   

Eksperimentavimas su moliu, miltų ir druskos tešla, plastilinu, šlapiu smėliu. 

Įvairios gamtinės medžiagos , buitinių atliekų, audinių faktūrų naudojimas.  

Sceninė raiška . 

Vaidyba, pantomima, improvizacija  interpretuojant skaitytus, matytus, pačių sugalvotus 

siužetus, istorijas, pasakas ir kt.  

Dalyvavimas įvairioje veikloje - žaidimai , parodos, koncertai, spektakliai, šventiniai renginiai ir 

kt.  
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VYRESNYSIS  IKIMOKYKLINIS AMŽIUS  (4 – 5  METAI)  

Pažintinis vystymasis. Vyrauja antroji ikioperacinio intelekto stadija, intuityvios minties 

pakopa. Vaikas jau kuriasi savitą pasaulio vaizdą. Vaikas tampa labai smalsus, imlus, viskuo 

domisi, daug klausinėja, prašo paaiškinti.  Taip jis   susikaupia, įgyja vis daugiau žinių, gebėjimų, 

išmoksta orientuotis įvairiose situacijose.  Kuo daugiau žino, tuo geriau manipuliuoja turima 

informacija.  Pažintinių gebėjimų raidą lemia  vis geriau įsisavinama kalba. Pasak L.Vygodskio, 

nuo kalbos lavėjimo priklauso vaiko vaizduotė. Kalba turi vis didesnį poveikį elgesiui ir visų rūšių 

psichiniams procesams . Regos ir rankos koordinacija ir smulkioji motorika pasiekia tokį lygį, kad 

vaikas gali įsipilti sulčių, smulkinti maistą, užsisegt i sagas, parašyti keletą raidžių, skaičių ar savo 

vardą.  Stambiosios motorikos srityje juda labiau  koordinuotai, todėl reikia didesnės erdvės fizinei 

veiklai.  

 Psichosocialinis vystymasis. Tai savigarbos, identifikacijos laikas: tobulėja savęs vertinimas, 

vystosi savimonė , suvokiama lyties priklausomybė. Keičiasi žaidimų struktūra. Atsiranda veiklos 

planavimo pradmenys, pvz.; pradeda naudoti žodinius susitarimus, kurti žaidimams taisykles, bando 

jų laikytis. Tobulėja sąveika su suaugusiais ir bendraamžiais. Jau gebama įsivaizduoti save kito 

vietoje, numatyti savo poelgių pasekmes.  

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA  

Visapusiškai ugdyti vaiko kalbą, kaip bendravimo ir pažinimo priemonę, skatinant išreikšti savo 

mintis, emocijas, formuojant bendravimo įgūdžius, domėjimąsi rašto simboliais, grožiniais 

kūriniais, liaudies kūrybą. 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Skatinti ir palaikyti  aktyvaus komunikavimo patirtį.  Žodžiu reikšti mintis, jausmus, nuotaikas , 

įspūdžius.  

Skatinti žinoti ir vartoti kalbos etiketo žodžius ( padėkoti, pasiklausti, sveikintis, atsiprašyti, 

palinkėti ir pan.). Pratinti klausyti ir girdėti kitą kalbantįjį.  

Tobulinti vaikų kalbos garsinę kultūrą. Taisyklingai tarti garsus, žodžius , kalbėti gramatiškai 

taisyklingai. Pajusti , girdėti , suvokti gimtosios kalbos modelį – dėsnius. Plėsti, turtinti, aktyvinti 

žodyną 

Mylėti, gerbti gimtąją kalbą , pajusti jos vaizdumą, išraiškingumą, turtingumą. Pažinti ir žinoti 

savo tarmę, bandyti ir gebėti bendrauti  tarmiškai. 

Lavinti regimąjį ir girdimąjį suvokimą , foneminę  klausą.   

Žadinti domėjimąsi knyga, grožine literatūra, tautosaka. Domėtis rašytine kalba. 

Skatinti ir palaikyti  teigiamą skaitymo ir rašymo mokymosi motyvaciją. 

Suvokti  ryšį tarp garso ir grafinio simbolio (raidės).  

Lavinti akių judesių, pirštų ir riešo lankstumą. Skatinti teisingai laikyti rašymo priemones.   

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Dialoginė kalba . 

Bendravimas su auklėtoja, vienu ar keliais vaikais, nenukrypti nuo temos, išklausyti kitus. 

Minčių reiškimas sakiniais. Balso stiprumo , kalbos tempo reguliavimas. Klausytis auklėtojos 

pasakojimo, skaitomo kūrinėlio, atsakyti į klausimus, sekti draugų atsakymus (papildyti ir pan.).  

Monologinė kalba. 

Pasakoti ar atpasakoti neilgus pasakojimus, liaudies pasakas, pagal paveikslėlius ar iš savo 

patirties.  
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Kalbos struktūros suvokimas . 

Bendraujant, individualios, grupinės, žaidybinės  ir kitos veiklos metu . Kalbame žodžiais, o 

žodžiai sudaryti iš garsų. Įsiklausyti ir išgirsti atskirus kalbos garsus atskirai ir įvairiuose 

trumpuose žodžiuose, savo tėvų vardažodžių (pirmą garsą). Sąvokos  „žodis“ ir „garsas“. Žodžiai  

- ilgi ir trumpi, panašūs ir skirtingi ; panašūs skambesiu , skirtingi  prasme (kelias- kelis ),akis- 

akie (mezgimo) ir atvirkščiai .  

Aktyvaus žodyno plėtimas 

Lyginant įvairius daiktus, pagal jų požymius, savybes; apibendrinant įvairius aplinkos daiktus 

vienu žodžiu; naudojant  giminiškus žodžius, sudarant žodžius įvairiais būdais.    

Žodžių vakar, šiandien, rytoj, maunamės, aunamės, dedamės ir kt. - taisyklingas vartojimas.  

Patarlių, priežodžių, pasakų be galo, greitakalbių, mįslių, parenkant pagal temas, metų laikus 

klausymas, mokymasis .  

Įvairių gamtos garsų klausymasis. Gyvūnų, paukščių balsų pamėgdžiojimai. Greitakalbių, 

skaičiuočių mokymasis. 

Asmeninė patirtis, nauji žodžiai apibūdinantys įvairią vaikų veiklą.  

Aktyvaus žodyno plėtojimas žaidžiant, kuriant, šmaikštaujant.  

Grožinė literatūra. 

Lietuvių liaudies ir kitų tautų pasakų sekimas, skaitymas, inscenizacijos.  

Pasakų  , perteikiant būdingiausius personažų bruožus sekimas, inscenizavimas. Teigiamų ir 

neigiamų veikėjų bruožus ( piktumą, gerumą) išskyrimas, poelgių vertinimas.  

Deklamavimas tinkama intonacija, pajaučiant ritmą.  

Savo patirties,  nuomonės išsakymas išklausius įvairius pasakojimus. 

Įvairių rašytinių tekstų, užrašų stebėjimas , aptarimas.  

Grožinė, pažintinė literatūra grupės knygų kampelyje.  

Kita veikla.  

Natūralus bendravimas įvairios veiklos metu.  

Neformalūs pokalbiai su bendraamžiais, suaugusiais. 

Didaktiniai žaidimai, pratybos įvairių  ženklų, formų, garsų panašumų ir skirtumų pastebėjimui.   

Įvairūs žodiniai, ženkliniai žymėjimai (baldų, darbelių ir kt. .)  

Ekskursijos, išvykos – knygynas, biblioteka, paštas ir kt. . 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Ugdyti vaiko gebėjimus, suvokimą ir atsakomybę už savo elgesio pasekmes, poelgius, taisyklių 

laikymąsi, skatinant pasitikėti savo jėgomis ir formuoti pradmenis domėtis savo gimtine- 

Lietuva, skiepijant meilę žmogui, jo darbui ir pagarbą šeimai 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI 

Pasitikėti savo jėgomis, kitais vaikais ir suaugusiais.  

Gebėti prisitaikyti prie naujų situacijų, priimtinais būdais apginti savo nuomonę, teises.  

Laikytis priimtų elgesio susitarimų.  

Reikšti jausmus, emocijas priimtinais būdais, gebėti save atskleisti pagal pomėgius.  

Įvairioje veikloje pagal  išgales būti savarankišku . Pajusti artumo jausmą.  

Suprasti ir vertinti kas gerai ir kas blogai, suvokti savo elgesio pasekmes, gebėti  prisiimti 

atsakomybę už savo poelgius. 

Suprasti ir atsakingai atlikti pareigas, įpareigojimus, įvairias užduotis. 

Bandyti gerbti savo ir kito nuomonę, būti  draugišku, tolerantišku, laikytis priimtų susitarimų.  

Pastebėti kito savijautą, gebėti padėti, užjausti ir t.t. . Formuoti supratimą apie teisingumą, 

gerumą, draugystę. 

Skatinti ir palaikyti domėjimąsi  suaugusiųjų veikla, suprasti darbo rezultatų reikšmę, pažinti  

sukurtas kultūros vertybės, plėsti žinias apie įvairių profesijų žmonių darbo specifiką, paslaugas, 

jų  naudą aplinkiniams.  

Ugdyti ir skatinti  vaikų domėjimąsi gimtosiomis vietomis .  Supažindinti su gimtojo miesto ir 

artimiausios aplinkos įžymybėmis. Ugdyti supratimą apie tėvynę Lietuvą, jos sostinę Vilnių ir 

tautinę simboliką. (vėliavą, herbą, himną) 

Švęsti tautines ir valstybines šventes 
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 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Bendravimas draugų grupėje , įvairiose situacijose, su įvairiais žmonėmis.  

Teigiamas šeimos patyrimas - suprasti šeimos svarbumą žmogui, bendri interesai, namai, 

tradicijos, rūpinimasis vienas kitu. Šeimos nariai  artimesni ir tolimesni giminystės ryšiai .  

Individualių ir grupinių interesų derinimas . Paslaugus bendravimas įvairios veiklos metu , 

pagalba kitiems. Kylančių problemų, konfliktines situacijų sprendimas priimtinais būdais.   

Jautrumas aplinkiniams,  savo ir vienmečių poelgių vertinimas. Užjausti, padėkoti, kritiškai 

vertinti ne tik kitų, bet ir savo poelgius. 

Elgesys įvairiose situacijose (svečiuose, darželyje, gatvėje, su gyvūnais, augalais, daiktais ir t.t.) 

- pasisveikinti ir atsisveikinti su suaugusiais, vaikais ir svečiais, mandagumo žodyno vartojimas, 

kultūringo bendravimo taisyklių laikymasis. Elgesio prie stalo ir grupėje taisyklės – taisyklingas 

stalo įrankių naudojimas, pagalba serviruojant stalus. 

Rūpinimasis savo išvaizda (susišukuoti, tvarkingai apsirengti, susikamšyti) . Savarankiškas 

rengimasis, rūbų priežiūra.  

Savarankiška ir bendra veikla aplinkoje su draugais, suaugusiuoju : tvarkos  palaikymas, 

aplinkos puoselėjimas, keitimas. Pagalba suaugusiam, kitam vaikui.  Gamtos kampelio , augalų 

priežiūra .   

Sumanymų, idėjų  įgyvendinimas žaidžiant, aktyviai dalyvaujant įvairioje veikloje. 

Betarpiškas patyrimo įgijimas ekskursijose, išvykose, šventėse, renginiuose.  

Grožinės, pažintinės literatūros  skaitymas, aptarimas .  

PAŽINIMO KOMPETENCIJA  

Ugdyti vaikų žingeidumą, smalsumą, mąstymą, domėjimąsi įvairiais reiškiniais aplinkoje ir 

gamtoje 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI 

Tenkinti pažinimo poreikį,  naudojant įvairius pažinimo būdus . Natūraliai domėtis artimiausia 

aplinka, žmonių darbais, gamta, gyvūnais, augalais ir reiškiniais negyvojoje gamtoje. Skatinti ir 

palaikyti aktyvų supančio pasaulio , jo reiškinių  pažinimą.   

Pratintis orientuotis erdvėje ir laike. 

Suvokti reiškinių sąryšį .  

Pažinti ir suprasti  sezoninius reiškinius gamtoje. Suprasti ir patirti kaip augalai ir gyvūnai 

prisitaiko prie savo aplinkos ir oro sąlygų, kad jų gyvenimui reikalingos tam tikros sąlygos. 

Žinoti pagrindinius augalų, gyvūnų ,  žmogaus poreikius, bandyti suprasti jų sąryšį.  

Puoselėti gamtosaugos jausmus.  

Gebėti tikslingai stebėti, veikti siekiant tenkinti pažinimo poreikį.  

Pažinti ir suvokti įvairias dimensijas (kiekį, skaičių, dydį, formą).  

Gebėti pažinti  pojūčių (lytėjimo, regos, klausos, uoslės ir skonio) pagalba. Skirti ir pavadinti 

daiktų, medžiagų kokybę ir savybes. 

Gebėti apibendrinti, daryti savarankiškus sprendimus, numatyti veiksmus.  

Suvokti priežasties ir pasekmės ryšį, daryti logiškus sprendimus.   

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Gamta ir jos reiškiniai. 

Gyvenant natūraliu ritmu šeimoje, darželyje susipažinti  su sezoniniais  reiškiniais ir jų kaitos 

priežastimis  gamtoje: vasarą šilta, žydi gėlės, žaliuoja pievos, o rudenį atvėsta oras, dažni lietūs, 

gelsta ir krinta medžių lapai, išskrenda paukščiai, pasislepia vabaliukai ir pan. 

Bandymai, eksperimentai :  tirpinti ir užšaldyti ledą, stebėti jo būklės pasikeitimą ir kt.  

Augalai. 

Daržo, sodo , miško, pievos, vandens augalai . 

Augalų, esančių artimiausioje aplinkoje  stebėjimas, tyrinėjimas. Augalo dalys : šaknys, stiebas, 

šakos, lapai, žiedai, vaisiai, sėklos. Augalams reikalingos sąlygos augti: šviesa, drėgmė, šiluma. 

Augalai keičiantis sezonui. Augalų dauginimasis – sėklos. Augalų nauda -  ( puošia, džiugina ), 

augalai naudojami maistui – vaisiai, daržovės, pramonei  - rūbams, kurui  ir kt. . 
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Augalų priežiūra , kitas darbas gamtos kampelyje (daiginti sėklas, auginti svogūnų laiškus ir kt. ) 

Gyvūnai. 

Vabzdžiai, ropliai, žuvys, paukščiai, žinduoliai. 

Gyvūnus esančių   artimiausioje aplinkoje įvairovės pažinimas, priežiūra, globa. Pajusti  

atsakomybę už šalia esančius gyvūnus, ypač laikomus nelaisvėje: juos globoti, maitinti, 

prižiūrėti. 

Laukiniai, naminiai gyvūnai Patirti kaip gyvūnai prisitaiko prie savo aplinkos ir oro sąlygų 

(dauguma gyvūnų aktyvūs pavasarį, vasarą, rudenį, kai kurie gyvūnai užmiega žiemos miegu , 

paukščiai išskrenda į šiltus kraštus). 

Gyvūnų išvaizda, gyvenimo būdas . Įvairios patirties pagrindu  suprasti ,  kad gyvūnai gali būti 

naudingi ir žalingi žmogui .   

Tikslingi stebėjimai– pažįstant  atskrendančius į darželio teritoriją paukščius. Stebėti ir atpažinti 

įvairius vabzdžius; drugelius, vabalus, skruzdes, žiogus ir kt. 

Aplinka ir žmogus joje. 

Aplinkos objektų , jų savybių pažinimas įvairių pojūčių pagalba (liečiant - lygus, šiurkštus; 

klausantis - šnara, barška ir kt. .).  

Aplinkoje pastebėti panašios formos daiktų, suprasti, kad tos pačios formos daiktai gali būti 

skirtingų dydžių, spalvų. Pažinti įvairias formas (skritulys, trikampis, kvadratas, stačiakampis, 

trikampis ).   

Daiktų grupės, jų būdingi požymiai (didelis, kampuotas, geltonas ), medžiaga (medinis, stiklinis, 

plastmasinis ir pan. ). Lyginant  įvairių dydžių daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, pažinti sąvokas: 

aukštas, žemesnis, žemas; aukščiausias, žemiausias ir pan.  

Įvairių daiktų, objektų, reiškinių grupavimas, klasifikavimas pagal įvairius požymius.  Įvairių 

aplinkoje esančių daiktų grupių lyginimas: daugiau, mažiau, lygu. Iš nelygybės padaryti lygybę 

ir atvirkščiai, pridedant arba nuimant po vieną daiktą.  

Įvairūs žaidimai, padedantys  sisteminti, apibendrinti, klasifikuoti, lyginti. 

Skaičiuojant įvairius daiktus, žaislus, suprasti , kad skaičius, nepriklauso nuo skaičiavimo 

krypties, daiktų dydžio ir išdėstymo tvarkos, suvokti kiekinę skaičiaus sandarą , pažinti  

skaitmenis .  

Įvairios veiklos metu nusakyti padėtį erdvėje ( ant, po, aukštai, žemai, arčiau, toliau ), orientuotis 

popieriaus lape ir kitoje erdvėje. Orientuotis  laike: skirti paros dalis, pavadinti savaitės dienas, 

supažindinti su laikrodžiu. 

Išvykos, ekskursijos, stebėjimai, mokslinės ir grožinės literatūros naudojimas pažįstant aplinką.  

Matyti grožį ir patiems jį kurti, palaikyti tvarką grupėje ir aplinkoje. Prisiimti atsakomybę už 

grupėje esančius daiktus: juos, tvarkyti, tausoti, prižiūrėti. 

Žmogaus reikmės : pastatai , transportas, profesijos , kultūra. Paskirtis, nauda.  

Buitis. Įvairių buities daiktų, prietaisų  naudojimas veikloje, saugus elgesys su jais (žirklės, 

peilis, lygintuvas, smeigtukai ir pan.) 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą,  

palaikant ir žadinant vaiko poreikį judėti, skatinant fizinį aktyvumą 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI 

Perimti  sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas.  

Tenkinti  prigimtinį judėjimo poreikį. Skatinti vaiką būti aktyviu,  energingu, ištvermingu. 

Padėti vaikui pažinti ir realiai vertinti savo kūną ir jo fizines galias. Formuoti valingo elgesio 

pradmenis. Ugdyti valią, gebėjimą laiku atsipalaiduoti nusiraminti.  

Pajusti ir pažinti įvairias savo  kūno galias įvairios veiklos  metu. Skatinti ir palaikyti įvairių 

judėjimo įgūdžių patirties įgijimą.  

Lavinti pagrindinius judesius, formuoti  taisyklingą laikyseną , stiprinti raumenų grupes turinčias 

įtakos laikysenai. Lavinti pusiausvyrą, judesių koordinaciją.  

Plėsti supratimą apie save, savo kūną, pažinti lyčių skirtumus. Susipažinti su žmogaus kūno 

sandara, jo priežiūra, jos būdais. pažinti ir žinoti kūno dalis, jų  pagrindines funkcijas.   

Visokeriopai grūdinti vaiko organizmą, didinti atsparumą ligoms, skatinti pajusti glaudų ryšį su 
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gamta (saule, oru, vandeniu, žeme). 

Pratinti savarankiškai laikytis asmens higienos. Suteikti elementarių žinių apie sveikatą ir 

būtinybę ją saugoti. Padėti suprasti kūno pojūčius, juos įvardinti.   

Sąmoningai suvokti asmeninį saugumą lemiančius veiksnius. Saugiai elgtis svetimoje aplinkoje , 

su svetimais žmonėmis, naudojantis  įvairiais  daiktais.    

Skatinti ir palaikyti aktyvumą žaidžiant, mankštinantis, skiepyti domėjimosi šios veiklos rūšimis. 

Žaisti įvairius judrius, sportinius  žaidimus. Gebėti kartu žaisti, laikytis bendrų susitarimų.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Kasdienė sveikatinimo  veikla  

Rytinės mankštos salėje, lauke , naudojant įvairių inventorių, judrūs, sportiniai  žaidimai grupėje, 

salėje  ir lauke, kūno kultūros užsiėmimai,  

sveikatingumo savaitės ,  vaistažolių arbatos gėrimasi grupėje, kvėpavimo pratimai.  

Sudaryta galimybė dienos eigoje laisvai žaisti, judėti aktyviai veikti, ilsėtis. Fiziškai aktyvios ir 

ramios veiklos derinimas ir kaitaliojimas, stengiantis apsaugoti vaikus nuo fizinio, psichinio ir 

emocinio pervargimo. 

Fizinio aktyvumo  įvairioje veikloje palaikymas , integravimas visoje  ugdomojoje veikloje. 

Fiziškai aktyvios veiklos taikymas atsižvelgiant į vaiko charakterį, temperamentą, sveikatos 

būklę, fizinį pajėgumą. 

Kasdienės  savitvarkos, savistabos , įvairios  tiriamosios veiklos metu pajusti kūną jo galimybes.  

Kūno kultūra  

Ėjimas ir bėgimas įvairiu tempu, atliekant rankų judesius, kvėpavimo pratimus, keičiant kryptį 

pagal signalą, gaudant, išsisukinėjant.  

Bendrojo lavinimo pratimai įvairioms raumenų grupėms su priemonėmis ir be jų.  

Pagrindiniai judesiai : įvairūs šuoliukai vietoje , judant, per kliūtis; kamuolio ridenimas, 

mėtymas, gaudymas; laipiojimas, ropojimas, pralindimas; pusiausvyros pratimai ir kt.  

Judrūs, sportiniai žaidimai, žaidimai ir estafetės su lenktyniavimo elementais, muzikiniai rateliai.     

Asmens higiena ir saugumas 

Taisyklingi maitinimosi įgūdžiai – laikysena prie stalo, naudojimasis įrankiais, servetėle, pagalba 

suaugusiam  serviruojant stalą.  

Asmens higienos,  saugaus elgesio  taisyklių laikymasis įvairios veiklos ir rėžiminių momentų 

metu, grupes patalpose ir lauke.  

Gyvenimiškos situacijos, kasdieninė veikla , stebėjimai  apie aplinkos poveikį sveikatai, 

gyvenimo būdui.   

Enciklopedijos, pažintinė literatūra  apie  sveikatą, kūno sandarą, priežiūrą – skaitymas, 

stebėjimas, aptarimas.  

Judrūs, improvizaciniai, kūrybiniai , lietuvių liaudies žaidimai lavinantys orientaciją, reakciją, 

greitį ir kt. .  

Išvykos, ekskursijos  – šeimos klinikos, vaistinės, sporto aikštynai, stadionas, miškas, parkas  ir 

kt. .  

Didaktiniai žaidimai, pratybos, kita ugdomoji medžiaga įtvirtinanti ir plečianti įgytą patirtį. 

Dalyvavimas darželio, miesto sportiniuose renginiuose. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

ugdyti jautrumą grožiui, menui, sudaryti sąlygas visapusiškai vaiko kūrybinių galių plėtotei, 

pažinti įvairias meninės raiškos priemones, technikas. 

UGDYTINI GEBĖJIMAI 

Ugdyti ir skatinti pastovų domėjimąsi muzika, ją pažinti ir įsiminti, skirti įvairius muzikos 

žanrus. Atpažinti muzikos instrumentus, skirti kūrinio nuotaiką. Pratinti ir skatinti reaguoti į jos 

nuotaiką, ją apibūdinti. Savitai reikšti  emocijas įvairaus pobūdžio muzikai, skatinti norą jos 

klausytis, atlikti, pačiam kurti.  

Pastebėti  garso skambėjimo stiprumą,  aukštį, jį skirti. Atpažinti girdėtus muzikos kūrinius, jaus 

gėrėtis. Atpažinti muzikos instrumentų skambesį. 

Lavinti įvairius muzikinius gebėjimus.  Tyrinėti savo balso galimybes, įvertinti jo dinamiką . 
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Dainuoti natūraliu balsu, teisingai formuojant garsą, stengtis teisingai intonuoti.   

Pratinti savarankiškai kurti ir pritaikyti judesius dainoms ir šokiams. Improvizuoti ritminiais, 

muzikos instrumentais, jaus pritarti suaugusiojo grojimui.  

Muzikinius gebėjimus plėtoti siejant su kitomis ugdymo sritimis (daile, etnine kultūra, šokiu, 

vaidyba). Siekti sąlyčio su lietuvių liaudies bei profesionalia muzika.  

Suteikti vaikams elementarių žinių apie liaudies kūrybą (medžio drožiniai, audiniai ir pan. ) 

Ugdyti vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, įvaldant įvairius piešimo ir tapymo būdus, naudojant 

kuo įvairesnes technikas.  

Regėti dailės kūrinius ir kurti patiems, eksperimentuojant su įvairiomis medžiagomis . Gebėti 

patirti džiaugsmą, kūrybinį pasitenkinimą.  

Palaikyti norą ir aktyvumą   savitai išreiškiant save  įvairios veiklos, renginių metu (kalendorinės 

šventės, rytmečiai, popietės, pramogos   ir kt. .)   

Išgyventi ir patirti dorovinius ir estetinius jausmus .  

Skatinti vertinti savo ir kitų meninės veiklos kūrinius.  

Lavinti  vaizduotę, iniciatyvą, kūrybiškumą, smalsumą, estetinį suvokimą. 

Skatinti žaisti, kurti, vaidinti bendradarbiaujant su bendraamžiais, suaugusiais.  

Lavinti vaiko smulkiąją motoriką kerpant, lipdant, aplikuojant. 

Lavinti judesių koordinaciją, plastiką, ritmiką. 

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Muzika  

Dainavimas - garsažodžių, skaičiuočių, pamėgdžiojimų, savo ir draugų vardų, trumpų 

eilėraštukų dainavimas. Dainavimo pratimai balso lavinimui . Lietuvių liaudies ir vaikiškų 

dainelių dainavimas.  

Klausymas - klausyti ir pažinti įvairius gamtos garsus: paukščių čiulbėjimo, medžių ošimo.  

Muzikos kūrinių (lietuvių liaudies ir profesionalios)  klausymas. Muzikos tempo, ritmo, 

charakterio vaizdavimas judesiu.  K. Sensanso, M. Musorgskio, M. Čaikovskio ir k.t. kūriniai, 

klausymas, aptarimas, vaizdavimas judesiu. Muzikos žanro, nuotaikos, atliekančių instrumentų 

atpažinimas, apibūdinimas.   

Grojimas - grojimas , improvizavimas  ritminiais instrumentais: būgneliais, ksilofonais, 

molinukais, barškalais ir kt. . Groti pritariant suaugusiam, atkartojant ar kuriant įvairius ritminius 

motyvus. Ritminių motyvų kūrimas, improvizavimas.  

Šokis - šokio žingsnių mokymasis šokant  lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokius, ritminius 

šokius. Skambančios muzikos improvizavimas, atspindint charakterius ir nuotaiką. Ritmiškai 

atlikti judesius pagal muziką: eiti, bėgti, suktis po vieną ir poromis; susikibus už abiejų rankų, už 

parankių, savarankiškai sudaryti ratuką. 

Dailė   

Piešimas ir tapymas įvairiomis piešimo technikomis , išnaudojant  įvairias jų galimybes. 

Eksperimentavimas  tapant ant įvairaus formato bei tekstūros popieriaus, sušlapinto, lamdyto 

popieriaus, įvairios gamtinės medžiagos , buitinių atliekų ir kt.    

Įvairių lietuvių liaudies meno pavyzdžių pažinimas stebint iliustracijas, natūralius daiktus, 

nuotraukas, paveikslus, lankantis parodose ir kt. . Būdingi bruožai: audinių raštai, keramikos 

ornamentai, spalvos ir pan. Tautinio kostiumo elementai, jiems būdingos spalvos,  deriniai, 

raštui. Įvairių liaudiškų  motyvų atkartojimas, kūrimas . 

Piešti guašu, akvarele, flomasteriais, kreidelėmis ir kita technika arba įvairiai komponuojant jas 

tarpusavyje. Piešti horizontalias, vertikalias, pasvirusias linijas, apvalias ir kampuotas formas ir 

įvairius jų derinius. Mokyti piešti laisvai, neįtempiant rankos, užpildant visą popieriaus lapą. 

Ornamento kūrimas įvairiais būdais: štampuojant, piešiant, aplikuojant, lipdant  ir kt. . 

Šiltų , šaltų  spalvų perteikimas darbuose, jų derinimas, atspalvių gavimas. 

Teisingai laikyti žirkles, kirpti juosteles ir įvairias formas, kirpti iš sulenkto popieriaus. Įvairiai 

komponuoti detales popieriuje ieškant geriausio varianto ir tik tada priklijuoti. Plėšyti popierių, 

stengiantis išgauti norimą formą. Tvarkingai ir kruopščiai priklijuoti reikalingas detales, 

komponuojant jas visame popieriaus lape. 

Lipdymas iš molio, plastilino ar kitokios medžiagos. Norimos formos  gavimas. 
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Betarpiškas dalyvavimas puošiant ir ruošiant grupės, darželio aplinką įvairioms tautinėms, 

kalendorinėms šventėms (gaminti kaukes Užgavėnėms, dažyti margučius Velykoms ir t.t. ) 

Dalyvavimas  įvairiose parodose, konkursuose.  

Darbelių -dovanų gaminimas. Žaislų, atributų žaidimams gaminimas, kūrimas.   

Sceninė raiška 

Vaidyba, pantomima, improvizacija  interpretuojant skaitytus, matytus, pačių sugalvotus 

siužetus, istorijas, pasakas ir kt.  

Dalyvavimas įvairioje veikloje - žaidimai , parodos, koncertai, spektakliai, šventiniai renginiai ir 

kt. 
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4.2. M. MONTESSORI UGDYMO SISTEMA 

4.2.1. M.Montessori ugdymo sistemos samprata   

Ugdymo pagrindas sistemoje  -  savita vaiko raidos tarpsnių , juos  atitinkančios ugdomosios 

aplinkos ir pedagogo vaidmens samprata. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko 

asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius ir  

grindžiamas stebėjimais apie vaikų  psichofizinę ir dvasinę raidą. 

Imlieji vaiko raidos laikotarpiai  laikomi  psichinio augimo pagrindu, skatinančiu   visų 

gebėjimų vystymąsi, brandą, tobulėjimą, raišką. Tai atitinkamu amžiaus tarpsniu atsiskleidžiantys 

vaiko poreikiai ir gebėjimas suvokti tam tikras išorinio pasaulio reiškinių ypatybes , ryšius, 

išryškėjusius potraukiu ir gebėjimu atlikti tam tikrą veiklą. Laikotarpiai nesikartoja, vienam 

baigiantis ateina kitas. Todėl  ugdymo procesas ir aplinka turi sudaryti sąlygas vaikui patirti ir 

suvokti atitinkamo imliojo laikotarpio galimybes atliepiančią medžiagą. M.Montessori ugdymo 

sistemoje skiriamos trys raidos pakopos. 

I pakopa II pakopa III pakopa 

Nuo gimimo iki 6 metų, ji susideda iš 

dviejų laikotarpių : 

6–12 metai 

mokyklinis 

laikotarpis. 

13–18 metai  

asmenybės 

brandos 

laikotarpis. 

  

1 laikotarpis 

3 metai  

imlaus nesąmoningo 

proto laikotarpis. 

2 laikotarpis 

3–6 metai  

imlaus sąmoningo 

proto laikotarpis. 

 

I-oje pakopoje pasireiškia įgimtas judesių darnos siekis, todėl ikimokykliniame ugdyme 

daug dėmesio skiriama ritmo ir pusiausvyros ugdymo pratimams , sparčiai plėtojasi vaiko 

intelektinės veiklos gebėjimai. Judėjimas, daiktinė vaiko veikla tampa pagrindiniais žmogaus 

inteligencijos puoselėjimo įrankiais. Šiuo laikotarpiu vaikas pramoksta skaityti, rašyti, skaičiuoti, 

įgyja žinių apie aplinką, gamtą, socialinį gyvenimą, meną. 

M. Montessori ugdymą sieja su paruošta ugdomąja aplinka. Vadovaujamasi nuostata, 

kad aplinka vaikui turi teikti informaciją ir skatinti jo aktyvumą. Tokioje aplinkoje vaikas  yra 

aktyvioje sąveikoje su joje esančiais objektais, kuriuos pats pasirenka skatinamas vidinių poreikių. 

Aplinka pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi reikmėms iki 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.  
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Ugdymo turinys pristatomas per ugdomosios aplinkos erdves. 

Montesorinės ugdomosios aplinkos erdvės  

       

Gyvenimo 

praktikos 

pratimai 

Pojūčių 

lavinimas 
Kalba Matematika 

Pasaulio 

pažinimas 

Menas : 

dailė , 

muzika, 

teatras 

Kūno 

kultūra 

 

Ugdomoji aplinka  tenkina  pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko brandą; 

yra estetiška, patraukli, saugi, turinti įvairių spalvų, faktūrų, vizualinių dimensijų  ir perspektyvų; 

keičiama, tvarkoma aktyviai dalyvaujant vaikui; sudaro galimybes jam savarankiškai pasiimti 

medžiagą ir netrukdomai veikti; garantuoja vaiko ↔vaiko, vaiko ↔suaugusiojo bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Taip pat  ugdantis mišraus amžiaus vaikų tarpe iki 7 metų natūraliais sudaroma 

galimybė įgyti įvairių kompetencijų (komunikavimo, pažintinės, socialinės, meninės, sveikatos 

saugojimo), pagal individualius vaiko poreikius ir gebėjimus įvairiais amžiaus  tarpsniais.  

M.Montessori ugdyme ugdomoji  medžiaga nėra vaizdinė priemonė, ji  yra ugdymosi  

būdas, padedantis vaikui savarankiškai lavėti . Montesorinės medžiagos  lavinamasis efektas – 

klaidos savikontrolės principas, užtikrinantis grįžtamąjį ryšį, nes pati  medžiaga vaizdžiai nurodo 

klaidas, skatina susimąstyti, kas nutiko, teikia atsakymą apie pasirinkto pažinimo kelio teisingumą. 

Vaikas savaime susidomi problema, savo jėgomis ieškodamas sprendimo. Klaidas taisydamas 

vaikas susikaupia, stebi, lygina. Naudojama daugiafunkcionali  montesorinė medžiaga (priemonės) , 

tenkinanti vaiko poreikius įvairiais amžiaus tarpsniais.  Skiriasi  tik veiklos su priemone plėtojimo 

būdai, kurie sudėtingėja pagal vaiko gebėjimus.  

Dėsningumai ugdymo sistemoje egzistuoja kaip viena visuma, veikdami vienas kitą. Šį 

veikimą galėtume iliustruoti kaip  vientisą grandinę  
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Pedagogas  M.Montessori ugdymo sistemoje tai - jungtis tarp vaiko ir aplinkos.  

Vaikas  Pedagogas  Ugdomoji aplinka 

                                                                

Stebėtojas. Vaiko reikmių atskleidėjas. 

Tyrėjas. Sudomina vaiką aplinka. Stebi 

vaiką, fiksuoja jo pažangą. 

Programuotojas. Saugo, papildo, keičia 

aplinką pagal pakitusias vaiko reikmes. 

Vertintojas. Kasdien analizuoja darbo 

su vaikais efektyvumą, numato būdus 

darbui tobulinti, teikia pasiūlymus 

pedagogams, tėvams, globėjams. 

Globėjas. Gerbia ir globoja vaiką.  

Tenkina  pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, 

fizinę vaiko brandą. 

Estetiška, patraukli, saugi, turinti įvairių spalvų, 

faktūrų, vizualinių dimensijų  ir perspektyvų. 

Keičiama, tvarkoma vaikui aktyviai dalyvaujant. 

Sudaro galimybes vaikui savarankiškai pasiimti 

medžiagas ir netrukdomai veikti. 

Garantuoja vaiko- vaiko, vaiko- suaugusiojo 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

4.2.2. M.Montessori sistemos ugdymo turinys  

Turinys pristatomas per  ugdomosios  aplinkos erdves, vadovaujantis didaktikos principais :  nuo 

žinomo prie nežinomo, nuo paprasto prie sudėtingesnio ,  nuo konkretaus link abstraktaus, nuo 

visumos į jos dalis. Ugdomosios veiklos sąlygos, pobūdis, sudaro prielaidas vaikui įgyti kasdieniam 

gyvenimui ir sėkmingam ugdymui (si) būtinų kompetencijų :  

Socialinė kompetencija  - saviraiška, aktyvi vaikų veikla ir sąveika su aplinka.  

VAIKAS

Vaiko raida,

imlieji  periodai

Spontaniška  
veikla 

Laisvas veikos 
pasirinkimas 

Ugdomoji erdvė , 
klaidos kontrolė 

medžiagoje 

Savarankiška 
veikla 
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Pažinimo kompetencija - įvairiapusė veikla su montesorinėmis priemonėmis pritaikytomis vaikų 

psichofiziologinėms ypatybėms, įgalina juos liesti, jausti, bandyti, eksperimentuoti, klasifikuoti , 

naudoti įvairius pažinimo būdus. Priemonės  su klaidos kontrole savaime sudaro sąlygas aktyviam, 

savarankiškam pažinimo procesui, atitinkančiam kiekvieno individualias galias ir interesus.  

Komunikavimo kompetencija – bet kokia veikla  su priemonėmis įgalina vaiką klausyti, kalbėti, 

ieškoti atsakymų bendraujant su vaikais ir suaugusiais. Kiekviena priemonė turi kalbos tikslą.  

Meninė kompetencija - veikla, grindžiama pasirinkimo laisve, skatina vaikus pagal individualius 

gebėjimus, pomėgius išreikšti save, pažinti meno pasaulį. 

Sveikatos kompetencija - sistemos požiūris į žmogų, kaip nedalomą visumą, dvasiškai turtingos 

asmenybės ugdymo tikslas  – prielaida dvasinės  ir fizinės sveikatos vienovės suvokimui. 

Kiekvienoje ugdymo turinio dalyje teikiamas :  

Teorinis ugdomosios erdvės  įvadas -charakteristika .  

Ugdytini gebėjimai. Uždaviniai – kokie kompetencijų gebėjimai įgyjami, plėtojami. Turinys. 

Vaiko veiksenos – naudojamos montesorinės priemonės, medžiaga ir galima vaiko veikla . 

Medžiagos  naudojimo amžius nenurodomas, nes daugiafunkcionali montesorinė 

medžiaga sudaro galimybę  ja naudotis įvairaus amžiaus vaikams ir laiką  sąlygoja individualūs 

gebėjimai, pasirengimas, domėjimasis.  

Montesorinės grupės pedagogas turi parengęs kiekvienos montesorinės erdvės albumą, 

su išsamia konkrečios erdvės analize ir priemonių aprašymais – konspektais. Priemonės aprašomos  

pagal dalis : medžiaga- matavimai, brėžinys ar nuotrauka , tikslai-  tiesioginiai, netiesioginiai , 

veikla, dėmesio veiksniai, klaidos kontrolė, kalba, amžius, veiklos plėtojimo galimybės.  

Išsamios rekomendacijos ir paaiškinimai apie M.Montessori ugdymo sistemą, jos 

filosofiją, montesorinę medžiagą ir kt. teikiamos priede „Metodinės rekomendacijos pedagogui 

dirbančiam pagal M.Montessori ugdymo sistemą“.  

GYVENIMO   PRAKTIKOS  PRATIMŲ ERDVĖ 

Gyvenimo praktikos  pratimai  viena iš pagrindinių ir svarbiausių M. Montessori ugdymo sistemos 

dalių. Gyvenimo praktikos pratimų tikslas nėra praktiškas, vaikas veikia ne  dėl galutinio rezultato, 

o dėl jį  skatinančio nesąmoningo poreikio koordinuoti savo judesius, juos tikslinti ir tobulinti. 

Gyvenimo praktikos pratimų  įsisavinimas skatina vaikus imtis sudėtingesnių užduočių, nukreipia 

veiklos planavimui. Kuo įvairesnė aplinka supa vaiką, tuo daugiau galimybių jis turi pažinti ir 

atrasti. Vaiko veiklumas susijęs su pažinimu - tai aktyvus procesas,  skatinantis vaiką veikti ir 

aplinką pritaikyti sau. Šį uždavinį vaikas pasiekia tik per prasmingą veiklą su aplinkoje esančiais 

daiktais.  

Gyvenimo praktikos pratimų paskirtis – tenkinti įgimtus judėjimo, 

pažinimo poreikius.  
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Gyvenimo praktikos pratimų turinys 

     

Aplinkos 

priežiūros 

pratimai 

Savistabos  

pratimai 

Pusiausvyros 

pratimai 

Etiketo 

pratimai 
Tylos pratimai 

UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Gebėti susikaupti, pajusti vidinę discipliną. Kontroliuoti save, koncentruoti dėmesį.  

Derinti individualius ir bendrus interesus . 

Suprasti veiksmų seką, jų pasikartojimą ir tvarką. 

Vizualiai suvokti dydžių santykio ir formų kaitą.  

Koordinuoti  akies-rankos judesius.  

Lavinti  smulkiąją motoriką, rankos judesį iš kairės į dešinę .  Ruošti ranką vedžioti šiurkščias 

raides, rašymui . 

Lavinti smulkiąją ir stambiąją motoriką. Derinti, tobulinti įvaldyti įvairius kūno judesius.  Pajusti 

pusiausvyrą. Lavinti  judesių grakštumą, plastiškumą natūralumą. Pajusti ritmą. Formuoti 

taisyklingą laikyseną.   

Aktyviai pažinti aplinką. Plėtoti kūrybinę vaizduotę. Išlavinti estetinius jausmus, pajusti ir 

pastebėti tvarkos ir grožio harmoniją.  

Gebėti būti savarankišku, tvarkingu , kultūringu, atsakingu už atliktą darbą. Laikytis asmens 

higienos taisyklių, elgesio kultūros įgūdžių. 

TURINYS . VAIKO VEIKSENOS  

Tylos pratimai .  

Akustinė-motorinė – tylos balsas. Nustatymas – garso nustatymas aplinkoje. 

Atpažinimo –garsų atpažinimas aplinkoje. Meno kūrinių klausymas . 

Savistabos   pratimai .  

Apsirengimo rėmeliai. Rankų plovimas, šukavimasis.  Rūbų , avalynės valymas. 

Aplinkos priežiūros pratimai .  

Stalo valymas, plovimas.  Šlavimas. Dulkių valymas . Servetėlės lankstymas. Įvairių daiktų  

valymas. Lyginimas. Indų plovimas . Daržovių pjaustymas. 

Etiketo pratimai.  

Sveikinimasis . Stalo serviravimas. Gėlių komponavimas . Laikysena . Elgesys įvairioje  

aplinkoje. 

Pusiausvyros pratimai.  

Montesorinės linijos pratimai : Ėjimas pagal  ritmą, jo akcentus – greitėjimą, lėtėjimą. Ėjimas 

pritariant ritminiais instrumentais . Ėjimas pritariant muzikos instrumentais, judesiais perteikiant 

muzikos ritmą. Daiktų nešimas . Šokių žingsniai. 

 

POJŪČIŲ  LAVINIMO ERDVĖ 

Pažinimo pagrindas  M.Montessori ugdymo sistemos požiūriu – tikrovės pažinimas per jutimus  ir 

per pastangas logiškai  sutvarkyti jutiminiu pagrindu įgytus  įspūdžius. Todėl pojūčių lavinimas 

ugdymo sistemoje yra vienas iš prioritetų, nes veiksmų su išorinės aplinkos objektais pagrindu 

formuojasi vidinio pasaulio struktūros, plėtojasi asmens psichinės galios. Ugdymo sistema paremta 

ryšio tarp kūno ir intelekto suvokimu. Vaiko intelektas neveikia izoliuotai, bet, jis visur ir visuomet 

siejasi su vaiko kūnu ir ypatingai su jo nervine ir raumenine sistema, tai pats svarbiausias dalykas 

vaiko raidoje. Pažindamas supantį pasaulį, vaikas įgyja begalę jutiminių  patirčių  , tai “raktai “ 
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padedantys patirti, pajusti, vardinti , grupuoti. Laikui bėgant veikdamas aplinkoje, vaikas turtina ir 

plėtoja šią patirtį,  todėl svarbu, vaikui sudaryti aplinką ir sąlygas sistemingai, pagal vidinį poreikį 

veikti su jutimus lavinančia  medžiaga.  

Amžius nuo 3 iki 6 metų pasižymi sparčiu kūno augimu , jutiminių  ir intelektinių galių 

formavimųsi , todėl teisingas pojūčių  lavinimas yra  intelektinio gyvenimo pagrindas.  

Pojūčių lavinamosios medžiagos pagrindinė savybė – medžiaga turi savyje klaidos 

kontrolę ir išskiria savyje konkrečią sąvoką (dydis, ilgis ir t.t). Kiekviena lavinamoji medžiaga 

formuoja konkrečią sąvoką ir turi konkrečius tikslus.  

Pojūčių lavinamosios medžiagos paskirtis – susisteminti penkių juslių pagrindu 

gautas ir turimas žinias.  

 

Pojūčių lavinamosios  medžiagos turinys   

     

Rega 

(dydis, forma, 

spalva) 

Lytėjimas 

(forma, dydis, 

svoris, šiluma) 

Skonis Uoslė Klausa 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Tenkinti pažintinius poreikius.  

Įvairių pojūčių pagrindu pažinti, skirti, suvokti įvairias  dimensijas.  

Suvokti dimensijų  kitimą , panašumus, skirtumus akivaizdų ryšį tarp jų  , diferencijuoti 

požymius.  

Pasiruošti susipažinti su įvairių dimensijų matais.  

Gebėti taikyti įgytus gebėjimus praktikoje.   

Parengti konstruktyviai matematinei veiklai. 

Pasiruošti dirbti su šiurkščiomis raidėmis ir skaitmenimis.  

Lavinti smulkiuosius raumenis, ruošti ranką rašymui.  

Koordinuoti akies-rankos judesius.  

Lavinti stambiųjų  ir smulkiųjų raumenų motoriką, judesių kontrolę, koordinaciją.   

Orientuotis erdvėje. Koncentruoti dėmesį. Nuosekliai atlikti veiksmus, lavinti motorinę atmintį, 

pastabumą. 

Įsisavinti tvarkos struktūrą. Gebėti save kontroliuoti. Lavinti ir plėtoti atmintį, mąstymą , 

kūrybinę vaizduotę, meninį suvokimą. Pasiruošti tylos žaidimams. Turtinti, plėtoti, aktyvinti 

žodyną.  Įgyti kultūringo elgesio pradmenis.   

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 
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REGA 

Dydis - ritinidės su ritinėliais. Rožinis bokštelis .Rudi laipteliai .Ilgio lazdelės 

Forma - Geometrinė  komodėlė -trikampis,  keturkampis, stačiakampis, daugiakampis, skritulys,  

netaisyklingos formos. 

Spalva - Spalvų dėžutės  

LYTĖJIMAS.  STEREOGNOSTINIS (ERDVINIS) POJŪTIS 

Forma - Rūšiavimo pratimai :Geometriniai kūnai . Lentelių (šiurkštu-švelnu). Audinių skiaučių 

poravimas.  Geometriniai kūnai .Paslapties maišelis. Kūrybiniai  trikampiai .Kubai : dvinaris, 

trinaris.  Botanikos komodėle. Viena ant kitos gulančios figūros. Spalvoti ritinėliai.  

Svoris  -Svorio lentelės  

Temperatūra  - Šilumos termosai 

KLAUSA - Garsų dėžutės  .Varpelių rinkinys   

SKONIS - Skonio indeliai (saldu, sūru, rūgštu, kartu). Prieskoniai. Vaisiai 

UOSLĖ - Kvapų indeliai . 

 

 

KALBOS ERDVĖ 

 

M.Montessori požiūriu, visa , ko vaikas mokosi ir su kuo susipažįsta, pirmiausia patiriama 

pojūčiais, nes šios  ugdymo sistemos pažinimo pagrindas- pirminė empirinė patirtis (pojūčiai). 

Vadinasi kalba įsisavinama betarpiškai remiantis vaiko patirtimi, kuri įgyjama  įvairios veiklos 

montesorinėje aplinkoje metu, bendraujant  su vaikais ir suaugusiais.  

0- 6 metai yra  kalbos įsisavinimo laikas.  2,5-3 metų vaikai ypač jautrūs naujų žodžių 

įsisavinimui ir  lengvai išmoksta kalbą. Pirmieji šešeri metai imliausi bet kokiai kalbai įsisąmoninti. 

Tai vienas iš ilgiausiai trunkančių ir labiausiai pastebimų imliųjų vaiko raidos laikotarpių. Todėl  

ypač svarbu, kad vaikas pats aktyviai dalyvautų kalbos įsisavinime, neužtenka girdėti garsą, reikia 

pačiam aktyviai kalbėti.  

Kalbos medžiagos paskirtis – sisteminti, įprasminti, tikslinti, įvardinti gaunamus 

vaizdinius apie aplinkinį pasaulį ir jo reiškinius.  

Kalbos ugdymo turinys    

     

Komunikacija, 

žodyno 

turtinimas 

Tautosaka, 

poezija, grožinė  

literatūra 

Raidynas 

Pasirengimas 

skaitymui.  

Skaitymas 

Rankos 

ruošimas 

rašymui. 

 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI    
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Plėtoti komunikacinius gebėjimus. Turtinti, plėtoti, aktyvinti žodyną.  

Tenkinti pažintinius,  saviraiškos, judėjimo,  aktyvios veiklos, bendravimo  poreikius.  

Pažinti liaudies kūrybos lobius, išgirsti ir suvokti kalbos vaizdingumą.  

Pažinti ir suvokti rašytinius simbolius. Pažinti raidžių formą, vaizdą lytint.  

Sąmoningai  žodį  pritaikyti  daiktui,  o daiktą – žodžiui. Suprasti žodžių reikšmių skirtumus. 

Pasirengti   mintis reikšti simboliais- raidėmis, žodžiais. Pasiruošti skaitymui, rašymui.  

Formuoti ir plėtoti  dialoginės, monologinės kalbos pagrindus. Skatinti bendravimą su 

bendraamžiais , suaugusiais.  

Domėtis knyga, ugdyti pagarbą rašytiniam žodžiui. 

Padėti įgyti ir formuoti kalbos kultūros pagrindus.  

Atkartoti rankos judesius akimis. Orientuotis lape. Lavinti smulkiąją pirštų motoriką.  

Lavinti, plėtoti meninio suvokimą, kūrybinę vaizduotę.  Suvokti veiksmų nuoseklumą.  

TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Komunikacija, žodyno turtinimas . Bendravimas  su pedagogu ir kitais vaikais. Dainavimas, 

deklamavimas, ritminiai žaidimai, vaidyba, įrašų klausymas. Garsų žaidimai. Skaitymas visai 

grupei, mažoms grupelėms, individualiai. Veikla su priemonėmis  montesorinėse ugdymo 

erdvėse.  

Tautosaka, poezija, grožinė  literatūra . Tautosakos kūriniai : patarlės, priežodžiai, mįslės, 

minklės, pasakos  (stebuklinės (nuo 5-6 metų .  Poezijos , grožinės literatūros kūriniai.  

Raidynas  - Šiurkščiosios raidės . Kilnojamas raidynas.   Paveikslėliai, daiktai raidžių (garsų) 

skyrimui. Raidžių knygelės, knygelės skaitymui. Veiklos plėtojimo būdai – karpiniai,  

spalvinimas, klijavimas  ir t.t. .   

Pasirengimas skaitymui. Skaitymas.  Šiurkščiosios  raidės. Kilnojamas raidynas . Garso tarimas 

ir jungimas su simboliu – raide. Panašių žodžių grupės – žaislai, paveikslėliai (lėlė, pelė, dėžė, 

žolė ir t.t.) ir raidžių kortelės. Raidžių , žodžių , sakinių knygelės .Veikla montesorinės aplinkos 

erdvėse.  

Rankos ruošimas rašymui-savaiminis rašomosios(grafinės) kalbos lavėjimas. Metaliniai 

piešimo intarpai. Šiurkščios raidės. Smėlio dėžė raidžių rašymui. Kilnojamas raidynas.  

 

MATEMATIKOS ERDVĖ 

Kasdienis gyvenimas, jo įvairovė teikia vaikams progas lyginti, grupuoti, skaičiuoti, girdėti 

matematines sąvokas. Vaikui labai svarbu teisingai suvokti matematinių sąvokų, simbolių reikšmes, 

nes tai tolesnių, sudėtingesnių matematinių operacijų pradmenys. Kokio nors ypatingo imliojo 

laikotarpio matematikai nėra, jis remiasi visų kitų laikotarpių  savybėmis. Judėjimas  aplinkoje ugdo 

sąmoningumą. Judesių analizė ir sintezė  ugdo gebėjimą susikaupti. Konkretus matematikos 

suvokimas gaunamas veikiant su pojūčių lavinamąja medžiaga, tai : laipsniavimas, susipažinimas su 

dimensijomis, gebėjimas klasifikuoti pagal įvairius požymius. Įgyta  akustinė, taktilinė, optinė 

patirtis, lengvina ryšių tarp dydžių, svorių, kiekio suvokimą. Poreikis tvarkai -  veda prie tikslumo, 

loginio mąstymo, kalbos plėtra suformuoja tikslais sąvokas ir t.t. Vyksta konkretus matematikos 

supratimas. Vaikas turėtų gerai suprasti žodžių besirišančių su matematika prasmę, žinoti jų teisingą 

vartojimą. Tai turėtų prasidėti su pirmaisiais grupavimais, rūšiavimais, bet kokios sąvokos įvedimas 

turėtų sietis su patirtimi. Matematikoje būtina žinoti  kiekvieno vaiko pasirengimą medžiagos 
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suvokimui, nes čia svarbu jau turima patirtis, kuri yra kaip bazė sudėtingesnei užduočiai sėkmingai 

atlikti. Matematikoje labai svarbu nuoseklumas.   

Pagrindinės matematinės medžiagos savybės:  matematinių sąvokų konkretumas, 

nuoseklumas, einama  nuo konkretaus prie abstraktaus, galimybė veikti savarankiškai naudojant 

montesorinę medžiagą.  

Medžiagos paskirtis – formuoti matematinių operacijų pradmenis, tenkinti 

judėjimo, pažinimo poreikį . 
 

Matematinės medžiagos turinys 

     

 

Kiekis ir skaičius 

 

Veikla su skaičiavimo  

karoliais  
Skaičiavimas  Aritmetiniai veiksmai 

UGDYTINI GEBĖJIMAI  

Suvokti kiekį ir skaičių.  

Pažinti skaitmenų seką nuo 1 iki 9 , matematinę  0 reikšmę.    

Pažinti kiekinę skaičiaus sandarą , porinius ir neporinius skaitmenis.  

Suvokti ir jungti konkrečią medžiagą  ir simbolį. 

Suvokti ryšį tarp dydžio ir simbolio.  

Vizualiai suvokti  skaitmenų seką. Pajusti ir suvokti nuoseklumą, pasikartojimą, ritmą.  

Suvokti aritmetinius veiksmus veikiant su konkrečia medžiaga. Pasirengti aritmetinių  veiksmų 

atlikimui. 

Suvokti loginius dėsnius. Lavinti įsiminimo procesą.   

Savarankiškai mąstyti, pasinaudoti turimu patyrimu , ieškant problemų sprendimo būdų.   

Skaičiuojant koordinuoti rankos, akies judesius.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Kiekis ir skaičius.  Šiurkštūs skaitmenys. Skaičiavimo lazdelės .Skaičiavimo lazdelės ir 

skaitmenys .Skaičiavimo pagaliukai  (0-9). Poriniai-neporiniai skaičiai. Aritmetinis (atminties) 

žaidimas. 

Veikla su skaičiavimo karoliais.  Simbolių -skaitmenų pristatymas.  Kiekio pristatymas 

naudojant matematinius karolius. 

Vertikalus , horizontalus kiekio išdėstymas. Simbolio ir kiekio jungimas . 

Skaičiavimas. Pirmos dešimties, dešimčių lentelės.100 lenta. 100 ir 1000 skaičiavimo  karolių 

grandinės. 

Veikla su spalvotomis  matematinėmis grandinėmis. 

Aritmetiniai veiksmai. Pratimai  su skaičiavimo   karoliais veiksmų suvokimui.   

 

PASAULIO  PAŽINIMO ERDVĖ 

Pasaulio pažinimo turinys Montessori ugdymo sistemoje grindžiamas ugdymo sistemos  

filosofinėmis nuostatomis ir principais. Ugdymo sistemos  požiūriu, vaiko raida  nevyksta vakuume, 

nors ir kalbama apie specialiai perengtą aplinką. Vaikui supantis pasaulis atrodo chaotiškas, sunkiai 

suvokiamas, ugdytojų pareiga – padėti įveikti chaotiškumą, duodant  “raktus“, padedančius  “ 
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atrakinti ir suprasti pasaulį “. Pažindamas supantį pasaulį vaikas įgyja jutiminę patirtį  , kuri padeda 

suvokti, pajusti, įvardinti aplinką.  

Montessori ugdymo sistemoje  vartojama sąvoka kosminis auklėjimas. “ Kosmosas “ tai  

-  pasaulio (visatos)  harmonijos sąvoka. Kosminio auklėjimo esmė  – suvokti gyvybės 

formų, reiškinių tarpusavio priklausomumą.  Akcentuojama, kad vaiko vaizduotė žadinama 

per pasaulio tvarkos pajautimo viziją , todėl vaikui svarbu parodyti reiškinių tarpusavio 

priklausomybę  ir sąryšį . Jis turi pajusti ir rasti savo vietą visatoje, betarpiškai stebėdamas ir 

suvokdamas pasaulio reiškinių harmoniją.  Pirmenybė pažįstant pasaulį  teikiama tiesos ir žinių 

paieškai, o ne žinių įgijimui. Viena iš svarbiausių M.Montessorinio ugdymo nuostatų – neiškraipytų  

žinių perteikimas vaikams. Aplinka ir jos objektai  su kuriais vaikas susiduria turi būti suprantama, 

prieinama, suvokiama.  

Vaikas iš prigimties yra tyrėjas, todėl jam reikalinga paruošta aplinka, kurioje jis galėtų 

augti ir jo kelyje nebūtų kliūčių, kurios griautų jo natūralius polinkius.  

Žmogaus santykiai visatoje atsiskleidžia per gamtos ir socialinius mokslus. Kiekviena 

mokslo sudėtinė dalis vaiko aplinkoje: biologija, botanika, zoologija, anatomija, geografija, istorija 

ir t.t. sudaro sąlygas  pasaulio tyrinėjimui, individualiems atradimams, sudaro prielaidas jam kilti į 

aukštesnį idėjų pasaulį. Pasaulio pažinimo  erdvės ugdymo turinio dėstymas vadovaujasi  

šiuolaikine mokslo klasifikacija. 

Pasaulio pažinimo erdvės paskirtis – supažindinti vaiką su artimiausia socialine ir 

gamtine aplinka, padėti suvokti kaip gamtinė, kultūrinė, socialinė aplinka veikia žmogaus 

gyvenimo būdą.  

MOKSLAS  

Pasaulio pažinimas  

  

Socialiniai mokslai  Gamtos mokslai  

Istorija 

Geografija. 

Chemija.Biologija.Zoologija. 

Anatomija.Fizika.Astronomija  

ir t.t. 
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GAMTOS MOKSLAI 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI   

Pažinti  ir suvokti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius , jų tarpusavio priklausomybę, 

vientisumą, panašumus, skirtumus , visumą.   

Susidaryti gyvūnų,  augalų auginimui (priežiūrai, globai) reikalingus įgūdžius.  

Gebėti aktyviai , remiantis individualia patirtimi pažinti.   

Pastebėti, domėtis, savarankiškai pažinti   įvairius reiškinius.   

Formuoti tikslinio stebėjimo , savarankiškos informacijos paieškos pradmenis.   

Lavinti ir plėtoti mąstymo operacijas .    

Skirti ir suvokti realybę ir  fantaziją.   

Formuotis sveikos gyvensenos, savistabos  pradmenis. Suvokti savo vietą ir vaidmenį  gamtoje , 

formuoti ekologinio ugdymo pradmenis.  

Naudoti naujas ,   specifinės sąvokas aktyviajame žodyne.  

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Gyvybė 

Klasifikavimai : Gyvas-negyvas. Augalai-gyvūnai. Veikla su natūraliais daiktais. Derinimo, 

rūšiavimo kortelės. Eksperimentai . Stebėjimai, išvykos. Enciklopedinė , knygų  , kolekcijų 

medžiaga.  

Grybai 

Sandaros dalių kortelės. Derinimo, rūšiavimo kortelės. 

Eksperimentai. Darbas su mikroskopu, padidinamuoju stiklu. Stebėjimai, ekskursijos, išvykos. 

Enciklopedinė , knygų  , kolekcijų medžiaga. 

Augalai 

Dumbliai. Kerpės. Samanos. Paparčiai ir asiūkliai. Medžiai .Daržovės .Gėlės . Augalai 

vandenyje, žemėje. Augalas jo sėkla . Sandaros dalių kortelės. Derinimo, rūšiavimo kortelės. 

Vystymosi linijos (etapai). 

Augalų priežiūra. Eksperimentai . Darbas su mikroskopu, padidinamuoju stiklu. Stebėjimai, 

išvykos.  

Enciklopedinė , knygų , kolekcijų  medžiaga.  

Gyvūnai 

Bestuburiai : moliuskai, kirmėlės, duobagyviai, dygiaodžiai, nariuotakojai, vėžiagyviai, 

voragyviai, šimtakojai, vabzdžiai.  

Stuburiniai : žuvys, varliagyviai, ropliai, paukščiai, žinduoliai, primatai.  

Kūno sandaros dalių kortelės. Derinimo, rūšiavimo kortelės. Vystymosi linijos (etapai).  

Gyvūnų auginimas, priežiūra. Stebėjimai, išvykos . 

Enciklopedinė, knygų medžiaga.   

Žmogus  
Kūno dalys. Vidaus organai. Kvėpavimas. Virškinimas. Žmogaus vystymasis. 

Žmogaus poreikiai. Mityba - maisto grupės, mitybos piramidė, vitaminai. 

Savistaba įvairioje veikloje. Kūno dalių matavimai. Odos, plaukų stebėjimas padidinamuoju 

stiklu, mikroskopu, stetoskopiniai klausymai . 

Kūno sandaros dalių kortelės. Derinimo , rūšiavimo kortelės . Žmogaus vystymasis (laiko 

linija).  

Enciklopedijų, knygų medžiaga. Lankymasis gydytojų kabinetuose.  
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SOCIALINIAI MOKSLAI 

GEOGRAFIJA 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI   

Individualaus patyrimo ir konkrečios  veiklos pagrindu įgyjamas suvokimas ,  kad metai-

laikotarpis, priklausantis nuo Žemės kelio apie Saulę  . 

Pasirengti  Saulės sistemos, kaip besisukančių  apie Saulę planetų grupės suvokimui.  

Sužinoti ir suprasti, kad pasaulis sudarytas iš žemės, oro ir vandens stichijų.  

Įgyti ir  turtinti patyrimą orientuojantis  artimiausioje , tolesnėje gyvenamojoje vietovėje, 

aplinkoje .  

Suprasti, kad aplinkos daiktus galima vaizduoti įvairiais būdais. 

Pažinti ir įgyti pirmuosius  vandens  formų  vaizdinius, pradines žinias apie įvairias klimato 

rūšis. 

Susipažinti su geografinėmis sąvokomis. 

Pasirengti abstraktesnei veiklai fizinės geografijos srityje. 

Pažinti  žemyną, šalį , kraštą, miestą  kuriame gyvename, jo kultūrą, papročius, tradicijas. 

Ugdyti patriotinius jausmus. Pažinti kitų tautų kultūras, gyventojus, jų savitumą.  Formuoti 

bendrumo ir išskirtinumo  jausmus.  

TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Saulė. Žemė. Mėnulis. Kosmosas  

Veikla su saulės ir planetų maketais. Derinimo, rūšiavimo  kortelės. Planetų  šokis.  

Stebėjimai .Enciklopedijų, knygų medžiaga. 

 Žemė. Oras. vanduo  

Žemės turtai. Žemės,  vandens formos: ežeras, sala-ežeras, pusiasalis-įlanka, sąsiauris-sąsmauka 

ir kt. Žemė paviršiaus  formos maketai:  kalnai, lygumos, kalvos, slėnis, upė įtekanti į ežerą ir 

kt.  

Eksperimentai: oras vandenyje, vandens garavimas.  

Grunto pavyzdžiai : molis, smėlis, juodžemis ir kt. Kolekcijos: mineralai, akmenys. 

Matavimo prietaisai : kompasas, termometrai, barometras ir kt. …. 

Žemės, vandens formų, žemės paviršiaus  maketai .  
Gaubliai , žemėlapiai : sausumos ir vandens gaublys (šiurkštus) , žemynų gaublys (spalvotas),  

Žemynai (spalvotas intarpų žemėlapis ) , Pabaltijo Respublikos (spalvotas intarpų žemėlapis) 

Pasaulis, šalis, miestas , vieta kur gyvenu  

Medžiaga  žemėlapiai, valstybės simboliai, valstybės  vadovai, miestai, kitos įžymybės, 

paveikslėliai,  nuotraukos.  

Suvenyrai. Įvairių tautų muzikos įrašai, tautinių rūbų kolekcijos. 

Įvairios derinimo, rūšiavimo kortelės. 

Natūralių objektų ir paveikslų, nuotraukų derinimas.  

Stebėjimai, išvykos. Enciklopedijų, knygų medžiaga.  

ISTORIJA 

  UGDYTINI GEBĖJIMAI   

Pažinti įdomų ir sudėtingą  aplinkinį   pasaulį.  

Pažinti ir suvokti laiką, kaip vieną iš  pagrindinių materijos egzistavimo formų.   

Pažinti ir suprasti bendruosius  vaizdinius  apie laiką, jo trukmę, žinoti , kad laikas vienmatis, 

negrįžtamas, reliatyvus. 

Suvokti laiko tėkmės, nuolatinės kaitos ir ritmo įtaką  gyvajai gamtai.  

Suprasti ir sieti svarbiausius individualaus gyvenimo įvykius su laiku.  

Suprasti ryšį  tarp  žmonių amžiaus ir laiko. 

Gebėti suvokti įvykių nuoseklumą , jį sieti su gamtos reiškiniais, žmogaus gyvensena .  

Susipažinti su  įvairiais laiko matavimo  prietaisais , abstrakčiomis laiko sąvokomis . 
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 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Laikas  

Sąvokos : šiandien, vakar, rytoj, rytas, diena, naktis . Para .Savaitė .Mėnuo.Metai.Metų laikai . 

Valanda, minutė, sekundė. 

Laiko tėkmė – eksperimentai :kiaušinio virimas, ir kt.  

Montesorinis laikrodis. 

Laikrodžiai (smėlio, mechaninis, elektroninis) 

Kalendoriai : savaitės, dienos, mėnesio ,  stebėjimų  kalendorius, sieninis kalendorius.  

Derinimo, rūšiavimo kortelės. Laiko linijos : metų laikų, paros linijos, vaiko gyvenimo linija, 

žmogaus gyvenimo, augalų, gyvūnų , kultūrinės laiko  linijos (ciklai, etapai). 

Enciklopedijų, knygų medžiaga. Stebėjimai, išvykos. 

 

 

MENO ERDVĖ (MUZIKA, DAILĖ, TEATRAS ) 

 

Muzika, dailė, kitos meno rūšys yra vienos iš pojūčių lavinimo sudėtinių dalių. Pojūčių lavinimas 

yra didesnio intelektinio veiklumo prielaida ypač trečiaisiais  - šeštaisiais  gyvenimo metais. Tai  

spartaus fizinio augimo ir įvairių rūšių pojūtinio veiklumo formavimosi laikas, pasireiškiantis  vaiko 

begaliniu smalsumu ir tai naudojama asmenybės lavėjimo tikslams. M.Montessori rekomenduoja 

pojūčius reikėtų metodiškai lavinti nuo pat vaikystės dienų ir tęsti visą mokymosi laiką, kol žmogus 

rengiasi gyvenimui. 

Visos meninio ugdymo turinio dalys neugdomos atskirai, izoliuotai viena nuo kitos. 

Vyksta bendras procesas, kai  viena dalis pildo kitą ir  sąlygoja kitos buvimą. Vaikas nori būti 

žavimas įvairiais būdais – žvilgsniu, judesiais, balsu. Tik estetiška, rami, su geru meniniu skoniu ir 

amžiaus ypatybėms būdingais poreikiais supanti aplinka padės lavėti ir vystytis vaikų meniniams 

poreikiams, suvokimui. klausymas, klausos lavinimas, dainavimas, ritmika, judesių plastika, 

muzikos kūrimas, muzikos istorija.  

Muzikinio lavinimo tikslas  yra lavinti ritmo pajautimą ir estetinį skonį. 

Muzikinio lavinimo turinys 

     

Klausymas. 

Klausos 

lavinimas 

Dainavimas  

Ritmika .  

Judesių 

plastika 

Muzikos 

kūrimas  

Muzikos 

istorija  

 UGDYTINI GEBĖJIMAI   
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Pajusti ritmą, pažinti įvairius  garsus, juos lyginti su žmogaus balsu.  

Jausti muzikinį ritmą . Lavinti koordinuotus, plastiškus  judesius.  

Girdėti , skirti, atpažinti  instrumentų , gamtos garsus.   

Pažinti, skirti žmogaus balsą.  Skirti  garso skambėjimo stiprumą,  aukštį. Tyrinėti savo balso 

galimybes, įvertinti jo dinamiką.  

Pažinti įvairius muzikos instrumentus, skirti jų skambesį.  Skirti ir savitai perteikti kūrinio 

nuotaiką.  

Skatinti norą pačiam kurti, atlikti. Improvizuoti ritminiais, muzikos instrumentais. Kurti  judesius 

dainoms ir šokiams.  

Ugdyti ir skatinti pastovų domėjimąsi muzika, jos žanrais.  

Siekti sąlyčio su lietuvių liaudies bei profesionalia muzika.  

Susipažinti su Lietuvos, pasaulio kompozitoriais, jų kūryba. Įgyti muzikos istorijos pradmenis. 

Koncentruoti dėmesį, susikaupti.  

Gebėti atsipalaiduoti , pajusti vidinį  gyvenimą. Lavinti estetinius jausmus. 

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS  

Klausymas . Klausos lavinimas 

Aplinkos garsų pažinimas :  švilpukai, garsų dėžutės, varpeliai.  

Muzikos garsų pažinimas: ritminių instrumentų poros: muzikiniai trikampiai, skambučiai,  

varpeliai ir kt… 

Savos gamybos instrumentai: kankorėžiai, lazdelės ir kt.  

Muzikinių kūrinių klausymas. 

Muzikiniai varpeliai. Aukšto, žemo garso skyrimas. Garsų derinimas.  

Muzikos raštas : penklinė, muzikos raktai, gama, natos.  

Dainavimas  

Dainelių dainavimas. Dainavimas pagal gamą. Dainavimas pagal vaikų sukurtus žodžius. Vaikų 

vardų, frazių dainavimas. Dainavimas įvairios veiklos metu (pirštukų žaidimai, …)  

Ritmika. Judesių plastika 

Vardų plojimas. Ritminės kortelės. Ritmo grojimas ritminiais  instrumentais. Veikla 

montesorinėje  linijoje. Rateliai, žaidimai ir kt.. Šokio žingsnių mokymasis šokant  lietuvių 

liaudies žaidimus, ratelius, šokius, ritminius šokius.  

Muzikos istorija 

Derinimo kortelės „Kompozitoriai” (Lietuvos, kitų šalių), derinimo ir rūšiavimo  kortelės 

“Instrumentai” ir kt. . 

Įvairios laiko  linijos (instrumentai, ..) 

Muzikos kūrimas 

Grojimas muzikos, ritminiais  instrumentais.  

Grojimas improvizuojant. Derinimo žaidimai ritminiais instrumentais.  

Dainelių kūrimas.  

 

Dailės  paskirtis  lavinti meninį suvokimą, tenkinti meninius saviraiškos  

poreikius . 

Vaizduojamojo meno kūrinius vaikai suvokia skirtingai nei suaugusieji . Šiame amžiuje 

visas vaiko dėmesys nukreiptas į gyvenimo aplinkybes smalsumo pavidalu, vadinasi ir bet kuri 

meno šaka pagrįsta tiesos ieškojimu ir stebėjimu, todėl susipažindami su meno kūriniais vaikas  turi 

turėti galimybę liesti, lyginti, grupuoti, rūšiuoti. Meno kūriniai kaip ir kalba turėtų “kviesti” vaikus, 

atkreipti jų dėmesį. Dailės medžiagos turinyje išskiriamos  dalys : susipažinimas su dailės kūriniais, 

susipažinimas su dailės atlikimo technikomis .  
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Dailės lavinimo turinys 

      

Susipažinimas su dailės kūriniais Susipažinimas su dailės atlikimo technikomis 

 UGDYTINI GEBĖJIMAI   

Pažinti ir bandyti dailėje naudojamas  technikų galimybes. Regėti dailės kūrinius ir kurti patiems, 

eksperimentuojant su įvairiomis medžiagomis. Ugdyti vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, 

įvaldant įvairius piešimo ir tapymo būdus, naudojant įvairias technikas.  

Suvokti pagrindinius dailės dėsnius. 

Susipažinti su dailininkų darbais, skirti autorių braižą.  Susipažinti su meno srovėmis, jas bandyti 

skirti. Suteikti vaikams elementaraus patyrimo  apie liaudies kūrybą (medžio drožiniai, audiniai 

ir pan. ). 

Išgyventi ir patirti dorovinius ir estetinius jausmus . Patirti džiaugsmą, kūrybinį pasitenkinimą. 

Lavinti  vaizduotę, iniciatyvą, kūrybiškumą, smalsumą, estetinį suvokimą.  

Lavinti vaiko smulkiąją motoriką kerpant, lipdant ir kt. .  
 

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Supažindinimas su dailės kūriniais pagal A.D.Wolf metodiką .  

Įvairių lietuvių liaudies meno pavyzdžių pažinimas stebint iliustracijas, natūralius daiktus, 

nuotraukas, paveikslus, lankantis parodose ir kt. .  

Supažindinimas su technikų įvairove : tapyba, grafika, lipdymas, lankstymas, konstravimas,  

aplikavimas . 

Piešimas, tapymas, eksperimentavimas  įvairiomis piešimo technikomis , išnaudojant  įvairias jų 

galimybes. Piešti guašu, akvarele, flomasteriais, kreidelėmis, kita technika , jas tarpusavyje 

komponuoti. Ornamento kūrimas įvairiais būdais: štampuojant, piešiant, klijuojant, lipdant  ir kt. 

Šiltų , šaltų  spalvų perteikimas darbuose, jų derinimas, atspalvių gavimas.  

Teisingai laikyti žirkles, kirpti juosteles ir įvairias formas, kirpti iš sulenkto popieriaus. Įvairiai 

komponuoti detales popieriuje ieškant geriausio varianto ir tik tada priklijuoti. Popieriaus 

plėšymas, karpymas išgaunant formą, detalių komponavimas, priklijavimas  lape ar kitoje 

erdvėje.  

Lipdymas iš molio, plastilino ar kitokios medžiagos.  

Betarpiškas dalyvavimas puošiant ir ruošiant grupės, darželio aplinką įvairioms tautinėms, 

kalendorinėms šventėms (gaminti kaukes Užgavėnėms, dažyti margučius Velykoms ir t.t. ) 

Dalyvavimas  įvairiose parodose, konkursuose. Darbelių -dovanų gaminimas. Žaislų, atributų 

žaidimams gaminimas, kūrimas.   

TEATRAS  

 UGDYTINI GEBĖJIMAI   

Sceninės saviraiškos poreikį  plėtoti siejant su kitomis ugdymo sritimis (daile, etnine kultūra, 

šokiu, vaidyba).  

Skatinti žaisti, kurti, vaidinti bendradarbiaujant su bendraamžiais, suaugusiais.  

Palaikyti norą ir aktyvumą   savitai išreiškiant save  įvairios veiklos, renginių metu (kalendorinės 

šventės, rytmečiai, popietės, pramogos   ir kt. .)   

Išgyventi ir patirti dorovinius ir estetinius jausmus .  

Lavinti  vaizduotę, iniciatyvą, kūrybiškumą, smalsumą, estetinį suvokimą. 

Lavinti judesių koordinaciją, plastiką, ritmiką. 
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 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Sceninė raiška - vaidyba, pantomima, improvizacija  interpretuojant skaitytus, matytus, pačių 

sugalvotus siužetus, istorijas, pasakas ir kt.  

Dalyvavimas įvairioje veikloje - žaidimai , parodos, koncertai, spektakliai, šventiniai renginiai ir 

kt. 

 

KŪNO KULTŪRA 
 

Motorikos vystymasis vaidina lemiamą vaidmenį vaiko ugdymo sistemoje ir motorinė vaiko veikla 

glaudžiai siejama  su efektyviu intelekto panaudojimu. Vaikui  suteikiama galimybė 

eksperimentuoti kūnu ir išmokti jį naudoti įvairiais būdais, turėti pakankamai progų mėginti, 

vertinti savo jėgas, galimybes.  Atliekant kūno simetrijos reikalaujančius judesius, vaikas turi 

sugebėti naudoti abi kūno puses. Judesiai turi būti atliekami sklandžiai ir grakščiai, be dvejonių kaip 

pradėti, pasisukti, sustoti, keisti vieną pusę kita. Kai vaikas gali judėti laisvai ir atlikti įvairius 

judesius, jis laisvai supras aplinkos jam perduodamą informaciją.  

Judesių ugdymas  integruojamas į įvairias lavinimo sritis: kasdienos gyvenimo pratimai, 

pojūčiai , kalba, matematika, mokslas, menas ir t.t. Tikslas – tenkinti judėjimo poreikį, 

koordinuoti , tikslinti ir tobulinti judesius. 

Vartojama sąvoka gimnastika. Ji skirstoma lavinamąją, laisvąją ir specialiąją. 

Lavinamoji gimnastika   tai - raumenų lavinimo pratimai, kurių  tikslas  padėti  normaliai lavėti 

fiziologiniams judesiams. Laisvoji gimnastika tai  gimnastika be prietaisų – jos  pagrindinis tikslas 

išmokti išlaikyti pusiausvyrą. Specialioji gimnastika tai higieninė gimnastika lavinanti vaiko eiseną, 

laikyseną, jos tikslas - išlavinti kasdienių žmogaus judesių koordinaciją .  

Kūno kultūros turinys 

   

Laisvoji gimnastika 
Lavinamoji 

gimnastika 

Specialioji 

gimnastika 

UGDYTINI GEBĖJIMAI   
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Lavinti natūralius,  koordinuotus judesius, kūno pusiausvyrą, tenkinant judėjimo poreikį.  

Plėsti “Aš” savivaizdžio , savo kūno, jo galimybių  pažinimą . 

Skatinti ir puoselėti judesių darnumą, veiksmų nuoseklumą, judesių koordinavimą, pusiausvyrą. 

Suvokti erdvę  ir nuotolį savo kūno atžvilgiu. Pajusti  kūno dalių judėjimo kryptį . Dešinės ir 

kairės suvokimas.  

Kontroliuoti kūno laikyseną  įvairiose padėtyse. Lavinti taisyklingą kūno laikyseną, judesių 

plastiką.  

Formuoti taisyklingo  kvėpavimo pradmenis.  

Koreguoti atramos judėjimo aparato defektus. Pratintis savarankiškai įveikti kliūtis.  

Koncentruoti dėmesį, paskirstymą. Ugdyti savikontrolę, vidinę discipliną.   

Susipažinti su jogos pradmenimis.  

Suvokti aplinkos teikiamą  informaciją.  Rengti kalbos padargus taisyklingai tarčiai. Rengimasis  

skaitymui, rašymui. Lavinti kūrybinę   vaizduotę. Lavinti ritmo, muzikinės klausos pojūtį.   

 TURINYS. VAIKO VEIKSENOS 

Lavinamoji gimnastika 

Pratimai koordinuotiems judesiams lavinti 

Pratimai lauke . Aplinkos priežiūra. Rūpinimasis augalais. Gyvūnų priežiūra . 

Pratimai grupėje. Aplinkos priežiūros pratimai. Paruošiamieji pratimai. Pratimai koordinuotiems 

pirštų judesiams lavinti. Savitvarkos pratimai. 

Laisvoji gimnastika 

Kvėpavimo pratimai . 

Kalbos padargų mankšta. 

Judėjimo pratimai montesorinėje linijoje:  

ėjimas pagal auklėtojos dainavimą, judesiais imituojant ritmą, jo akcentus - greitėjimą, lėtėjimą; 

ėjimas pritariant ritminiais instrumentais (kaladėlės, lazdelės, būgneliai); ėjimas pritariant 

muzikos instrumentais (smuikas, pianinas, muzikinis trikampis, fleita), judesiais perteikiant 

muzikos ritmą; daiktų nešimas (vėliavėlės, spalvoto vandens stiklinės, varpeliai, gėlių krepšeliai, 

vainikėliai, degančios žvakės ir kt.) 

Specialioji gimnastika 

Judėjimo pratimai – ėjimas, bėgimas.  

Pusiausvyros pratimai – ėjimas lenta, buomu, akrobatika . 

Laipiojimo pratimai – šliaužimas, ropojimas, lipimas. 

Šuoliai – į aukštį, tolį, vietoje . 

Mėtymo pratimai – ridenimas, gaudymas, perdavimas, metimas į tolį, taikinius , varymas, 

judamas kamuolys. 

Kvėpavimo pratimai .  

Atsipalaidavimo pratimai . 

Judesio korekcijos pratimai . 

Gimnastikos pratimai . 
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4.3. PAGALBOS VAIKUI TEIKIMAS     

Specialioji  pagalba   teikiama vaikams, turintiems sveikatos problemų , kurie turi įtakos  

kalbos ir komunikacijos  procesų   neišlavėjimui, pažinimo, raidos, elgesio , emocijų  ir   laikysenos 

sutrikimams. Ugdymo prioritetai - puoselėti  vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir 

integracijos į visuomenę sėkmę, saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą. 

Pagalbos tikslas – teikti efektyvią  pagalbą vaikams turintiems specialiųjų poreikių.   

Uždaviniai : nustatyti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti,  stiprinti auklėtojų ir 

tėvų (globėjų)  gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai yra integruojami į bendrojo ugdymo 

grupes.   

PSICHOLOGINIS DARBAS 

Padėti vaikui turinčiam psichologinių problemų  įveikti vystymosi krizes, socialiai prisitaikyti 

prie aplinkos, sėkmingai adaptuotis. 
UŽDAVINIAI 

Užtikrinti vaikų, turinčių psichologinių problemų ir sutrikimų,  korekcinį ugdymą.  

Kurti palankią aplinką vaikų psichoemocinei raidai įstaigoje ir šeimoje. 

Suteikti psichologinę pagalbą vaikui, jam adaptuojantis įstaigoje, vaikų kolektyve bei namuose, 

keičiantis aplinkos sąlygoms ir reikalavimams, ištikus krizei ir kitais sudėtingais atvejais. 

Bendravimo sunkumų, žemesnės savivertės  ir kitų elgesio ir emocinių problemų įveikimas, 

adaptacijos  sunkumų švelninimas.  

Gebėjimas  džiaugtis, mylėti, reikšti užuojautą, identifikuotis su kito asmens jausmais, gražiai 

bendrauti, spręsti konfliktus ir savo problemas.  

Vaiko ugdymo ir vystymosi problemų   bendras sprendimas.  

Savalaikis specialiųjų poreikių nustatymas ir  specialaus ugdymo skyrimas. 

Vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, specialiųjų  poreikių pradinis vertinimas.  

Veiklos planų, prevencinių priemonių, metodų, rekomendacijų su vaiku dirbančiam pedagogui 

aptarimas ir taikymas. 

TURINYS  

Darbas su vaikais  

Meno ir žaidimų terapija.  Elgesio korekcijos užsiėmimai (žaidimai, pasakėlės). Bendravimo ir 

socialinių įgūdžių lavinimo grupelių užsiėmimai. Vaikų stebėjimas grupėje užsiėmimų  ir kitos 

veiklos metu.  

Konsultacinis darbas 

Pedagogų konsultavimas . Tėvų ir šeimų konsultavimas.  Darbas įstaigos vaiko gerovės   

komisijoje darbe.  

LOGOPEDINIS DARBAS  

Kalbos komunikacijos sutrikimų korekcija 
UŽDAVINIAI  

Mokyti vaikus tarpusavio bendravimo, remiantis individualiose pratybose įgytais kalbiniais 

gebėjimais. 

Ugdyti ir formuoti gramatinę  kalbos sandarą.   

Kompleksiškai tirti vaikus,  nustatyti  pirminius ir antrinius vaiko kalbos sutrikimus ir teikti 

konkrečią pagalbą , numatyti individualias vystymosi galimybes.  

Laiku pastebėti kalbos ar kitus  komunikacijos sutrikimus.  

Stebėti vaiko kalbos ar komunikacijos pokyčius ugdymosi procese.  

Padėti vaikams papildomu dėmesiu ir skatinamuoju vertinimu.  

Organizuoti ugdomąją veiklą, kad vaikas galėtų konkrečiai pritaikyti įgytus kalbinius gebėjimus. 
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Kurti specialias pagalbos situacijas, skatinančias vaikus bendrauti.  

Sudaryti individualias  bei grupines programas.   

Derinti individualias, pogrupines pratybas  su bendru vaiko ugdymo procesu pagal ugdymo 

programą. 

TURINYS  

Darbas su vaikais  

Individualios pratybos su vaikais pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimo pobūdį. 

Vaikų stebėjimas grupėje užsiėmimų  ir kitos veiklos metu.  

Kvėpavimo, pūtimo pratimai. 

Pirštų žaidimai smulkiųjų rankos raumenų judesių lavinimui. 

Žaidimai foneminei klausai lavinti . 

Garsinės analizės ir sintezės pratimai.  

Žaidimai mokymui sudaryti sakinius, rišlios kalbos lavinimui.  

Pasakų klausymas, sekimas, inscenizavimas. 

Įspūdžių perteikimas.   

Konsultacinis darbas 

Pedagogų konsultavimas . Tėvų ir šeimų konsultavimas.  Darbas įstaigos vaiko gerovės   

komisijoje. 

JUDESIŲ KOREKCINIS DARBAS  

Įvairių fizinių negalių prevencija, bei jų stabilizavimas ir šalinimas.  

UŽDAVINIAI  

Ištirti vaiko fizinę sveikatą. 

Padėti vaikui suprasti taisyklingos kūno laikysenos svarbą jo gyvenime. 

Mokyti vaikus jausti kūno padėtį ir patiems ją koreguoti gulint, sėdint ir aktyviai judant. 

lavinti nugaros, pilvo, liemens ir viršutinių bei apatinių galūnių raumenis atliekant fizinius 

pratimus.  Kontroliuoti kūno laikyseną  įvairiose padėtyse . 

Formuoti taisyklingo  kvėpavimo pradmenis. 

Koreguoti atramos judėjimo aparato defektus.  

Pratinti vaikus savarankiškai įveikti kliūtis. 

TURINYS  

Darbas su vaikais 

Korekciniai kūno kultūros užsiėmimai pagal sutrikimų pobūdį.  Kvėpavimo pratimai . 

Atsipalaidavimo pratimai . Judesio korekcijos pratimai . 

Konsultacinis darbas 

Pedagogų , tėvų (globėjų) konsultavimas. 

SPECIALUSIS UGDYMAS  

Savalaikės ir efektyvios specialiosios pagalbos  teikimas , užtikrinantis specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo (si) pokyčius, sėkmingą socialinę adaptaciją. 
UŽDAVINIAI  

Tikslingai ugdyti specialiųjų poreikių vaikus užsiėmimų bei individualių veiklų metu. 

Stiprinti pedagogų, tėvų gebėjimą ugdyti specialiųjų poreikių vaikus. 

Sudaryti  palankias  ugdymosi sąlygas.   

TURINYS  

Darbas su vaikais 

Specialiojo ugdymo  užsiėmimai pagal sutrikimų pobūdį : pažintiniai žaidimai, individualios 

veiklos, korekcinės pratybos.    
 

Konsultacinis darbas 

Pedagogų konsultavimas . Tėvų ir šeimų konsultavimas.  Darbas įstaigos vaiko gerovės   

komisijoje . 
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5.  UGDYMO PASIEKIMAI  IR JŲ VERTINIMAS 
 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie ugdytinį rinkimas, kaupimas , analizė ir panaudojimas, 

nustatant jo ugdymo (si) pažangą ir pasiekimus.  

Tikslas  - sudaryti optimalias sąlygas vaikui prasmingai gyventi ikimokyklinį amžių , vertinant jo 

gebėjimus, patirtį, daromą pažangą įvairiose veiklos srityse.   

Uždaviniai  

Užtikrinti ugdomosios veiklos vientisumą , numatyti ugdymo perspektyvą . 

Stebėti ir keisti edukacinę  aplinką pagal kintančias vaiko reikmes (pažintines, komunikacines, 

socialines, emocines ir kt.).  

Sudaryti optimalias sąlygas savaiminiam vaiko veiklumui, įgalinančiam plėtoti dvasios ir kūno 

galias pagal individualius gebėjimus. 

Trišalio vertinimo pagrindu , analizuoti  darbo su vaikais efektyvumą, numatyti būdus darbui ir 

pačiai vertinimo sistemai tobulinti, teikti  pasiūlymus pedagogams, tėvams, globėjams.  

Vertinimo nuostatos ir principai - vertinimas grindžiamas ikimokyklinio  amžiaus vaikų 

psichologiniais ypatumais, ugdymo (si) tikslais, vertinimo sampratą reglamentuoja dokumentai : 

Ankstyvojo ugdymo vadovas (2001), Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 

(2005),  Montesori pedagogikos Lietuvoje samprata (2004). 

Vertintojai ir vertinimo būdai 

VERTINTOJAI METODAS FORMA DAŽNUMAS 

Vaikai 
Neformalus stebėjimas.  

Savianalizė 

Žaidimas. Praktinė veikla 

Pasakojimas. Piešimas, 

komentavimas 

Nuolat arba priklausomai 

nuo tikslo ir poreikio. 

Tėvai 

Neformalus stebėjimas Individualūs pokalbiai Nuolat  

Formalus vertinimas Susirinkimai, diskusijos 
2 kartus per metus:      

rudenį, pavasarį 

Pedagogai 

Refleksija,  

savianalizė, neformalus 

vertinimas 

Auklėtojų dienynai, 

pokalbiai,  

nuotraukos, albumai 

Nuolat  

Formalus vertinimas 
Vaiko veiklos stebėjimas 

ir analizė. 
2 kartus (rudenį, pavasarį) 

Projektas 

Tyrimas 

Apklausa  

Stebėjimai 

Anketos suaugusiems 

Priklausomai nuo tikslo ir 

poreikio. 

 

Vadovaujamasi kokybiniu vertinimu, kuriam duomenis teikia stebėjimo, anketavimo, darbų 

analizės ir kitais vaikų pažinimo metodais. Vertinimų informacijos  šaltiniai – auklėtojų stebėjimai , 
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vaikų darbai, tėvų anketos, atsiliepimai , specialistų išvados, ir kt.. Vaikų pasiekimai aptariami  

mokytojų tarybos posėdžiuose , individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose. 

Vertinimo dalyviai ir jų funkcijos - vertinime dalyvauja : grupės  pedagogai, logopedas, 

meninio ugdymo pedagogė, psichologas, judesio korekcijos pedagogas, tėvai, patys vaikai. Grupės 

pedagogai - atlieka vaikų gebėjimų ir pasiekimų vertinimą pagal pasirinktą metodiką, apibendrina 

grupės vaikų esminius gebėjimus, informuoja kitus pedagogus, tėvus, įstaigos vadovus apie 

ugdymo(si) pasiekimus, rūpinasi, kad iškilus ugdymo(si) problemoms , laiku būtų suteikta reikiama 

pagalba, rengia ir pildo  edukacinę aplinką vaikams.  

Vertinami  esminiai vaiko gebėjimai, bendravimo, veiklos ypatumai, vertybinės nuostatos, 

vaikų elgesys pagal kompetencijų sritis - visuminio ugdymo modelyje (1-2 priedas) , Montesorinio 

-   pagal  ugdymo erdves ir (3 priedas). Kiekviename  vertinime aprašoma ką vaikas gali, 

dominuojanti   veikla ir kokios pagalbos jam reiktų.  
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6.  VARTOJAMŲ TERMINŲ , SĄVOKŲ ŽODYNAS    

Aktyvinimas – ugdymo metodas, kai skatinama ugdytinio fizinės, dvasinės, psichinės, praktinės 

veiklos motyvacija. Esmė- praktinis įgimto aktyvumo principo įgyvendinimas. 

Amžiaus tarpsnis – žmogaus fizinės ir dvasinės raidos periodas.  

Brandinimas – įgimtų, paveldėtų ir įgytų savybių plėtotė.  

Bendroji motorika – judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja stambieji kūno raumenys (sėdėjimas, 

ropojimas, vaikščiojimas).  

Derinimo kortelės –  vienodų kortelių poros, kurios dedamos poromis – derinamos. 

Dimensija – matmuo, dydis, tūris.  

Daugiafunkcionalumas – galimumas atlikti keletą funkcijų . 

Klasifikavimo kortelės -  įvairios kortelės kurios rūšiuojamos pagal įvairius požymius .  

Erdvinis suvokimas -   savo kūno apimties ir reliatyvios padėties suvokimas  aplinkoje. 

Inteligencija – išmanymas, protinis išsilavinimas, kultūringumas.  

Judesys – motorinio (judamojo) veiksmo sudedamoji dalis, kurią nusako atskirų kūno dalių  (arba 

viso kūno) padėties pakeitimas atskaitos taško atžvilgiu. 

Humanistinis ugdymas – ugdymas, grindžiamas vaiko asmenybės pirmenybe mokymo, lavinimo ir 

auklėjimo procese.  

Gebėjimas – fizinė ar psichinė galia atlikti tam tikrą veiksmą, veiklą, poelgį; mokėjimo prielaida ir  

padarinys. 

Gimnastika – fizinio lavinimo priemonė – specialių fizinių pratimų sistema, stiprinanti žmogaus 

sveikatą, ugdanti fizinį pasirengimą. 

Grafinė kalba – rašytinė kalba. 

Grįžtamasis ryšys- informacija apie sistemos veikimo rezultatus, turinti tolesnį poveikį sistemai.  

Klasifikacija – daiktų, reiškinių grupavimas pagal jų panašius požymius, rūšis ir kt. .  

Kompetencija – gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, įgūdžius gerai atlikti veiklą.  

Koordinacija-  gebėjimas derinti judesius arba veiksmus, juos greitai ir gerai išmokti. 

Motyvacija – psichofiziologinis procesas, reguliuojantis asmenybės veiklą ir santykius su aplinka 

motyvų kaitos pagrindu.  

Neformalusis švietimas – švietimas pagal  įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos 

tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.  

Pažinimas – aukščiausia objektyviosios tikrovės atspindėjimo forma. Skiriami du lygiai – jutiminis 

it teorinis pažinimas, formos – individualus ir kolektyvinis.  

Plėtotė – fizinių ir psichinių galių  lavinimas, atskirų savybių ugdymas. 

Pojūtis – objekto savybių jutimo atspindys sąmonėje . teikia daiktų spalvos, formos, šilumos, 

kietumo, slėgio, paviršiaus, skonio, kvapo  ir pan. pažinimą.  
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Prigimtis – įgimtų žmogaus savybių visuma.  

Pusiausvyra -  gebėjimas išlaikyti santykinai pastovią kūno padėtį įvairiomis pozomis, atliekant 

įvairius judesius ar veiksmus, veikiant išorinėms jėgoms. 

Sąveika – abipusis vienas kito sąlygojančių objektų veikimas.  

Saviaukla – savęs tobulinimas savimonės plėtotės pagrindu.  

Saviraiška – asmenybės prigimties ir patirties realizavimas veikla, elgesiu, kalba.  

Savivaizdis – savo išorės ir reikšmingumo vaizdinys, savęs vertinimo tapatinimas su savo Aš, 

darantis poveikį savivertei ir elgesiui. 

Spontaniška veikla – savaiminis, kylantis ar atsirandantis be pašalinio, išorinio poveikio.  

Smulkioji motorika – judesiai kuriuos atlieka smulkieji kūno raumenys – rankų, pirštų , koordinuoti 

akies-rankos , akių judesiai.  

Taktilinis pojūtis – lytimasis, lytėjimo pojūtis.  
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