PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2012 m. liepos 12 d.
sprendimu Nr. T-419
PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas”
direktoriaus
2012 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. V-176

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GANDRIUKAS ”
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kodas 191634392, Ukmergės g. LT-49318 Kaunas Tel. 8 37 386597, 8 37 386599, e-paštas
ldg@gandriukas.kaunas.lm.lt; faksas (8 37) 386599; internetinis puslapis
www.gandriukas.kaunas.lm.lt
Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ yra neformaliojo švietimo mokykla.
Tipas – lopšelis-darželis.
Steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba.
Lopšelis-darželis „Gandriukas“ yra juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga,
turinti savo antspaudą ir sąskaitas banke.
Darbo forma – dieninė.
Lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ veikia devynios įvairaus amžiaus grupės: ankstyvojo
amžiaus (1,5-3 metų), ikimokyklinio amžiaus (3-6 metų) ir priešmokyklinio ugdymo (6-7 metų).
Grupės dirba 12.00 val. ( nuo 7.00 iki 19.00) ir 10,5 val. (nuo 7.00 iki 17.30).
Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ yra bendrosios paskirties Eigulių seniūnijos ugdymo
įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 1,5-6 (7) metų vaikams.

Ugdytiniams sudaromos sąlygos integruotai įgyti dvasinės, fizinės, emocinės, protinės
sveikatos, socialinės, komunikacinės, pažinimo bei meninės kompetencijos pradmenis ir pasiekti
reikiamą brandumo mokyklai lygį.
Kryptingai siekiama vaikų ugdymo kokybės ir pedagogų profesinio tobulėjimo.
Įstaigoje veikia Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras, kurio veiklą
koordinuoja metodininkas-organizatorius.
Lopšelyje – darželyje taikoma į vaiką ir šeimą orientuota „Geros pradžios“ ugdymo
metodika.
Šios metodikos pagrindiniai bruožai:


Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese (tėvai yra pirmieji vaiko ugdytojai,
todėl svarbu užtikrinti pastovų įstaigos ir tėvų bendradarbiavimą).



Veiklos centrai ir erdvės grupėse (ugdomoji aplinka suskirstyta į veiklos centrus
(ikimokyklinio ugdymo grupėse) ir erdves (lopšelio grupėse).



Individualizavimu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas (kiekvienas vaikas yra
unikalus, todėl, planuojant ugdymo procesą, atsižvelgiama į individualias vaiko
savybes, jo poreikius, mokymosi stilių, intelekto tipą).



Mokymasis bendradarbiaujant (vaikai lengvai mokosi vieni iš kitų, todėl sudaroma
galimybė vaikams dirbti bendradarbiaujant, t.y. poromis, mažose grupelėse, didelėje
grupėje).



Pastovus pedagogų kvalifikacijos kėlimas (pedagogai pastoviai ir kryptingai kelia
savo kvalifikaciją, kad pasiektų aukštą profesionalumo lygį ir savo asmeniniu
pavyzdžiu modeliuotų teigiamą požiūrį į mokslą jų ugdomiems vaikams, paskatintų
vaikus tapti žmonėmis, besimokančiais visą gyvenimą).

Taikant „Geros pradžios“ metodiką bei vadovaujantis demokratijos principais, siekiame
išugdyti ugdytinio asmeninės laisvės poreikį. Visi pripažįsta, kad mūsų vaikai yra laisvesni,
savarankiškesni, sugeba pasirinkti veiklą ir žino, ko nori.
Įstaigoje visiškos integracijos forma ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir
komunikacijos, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų. Integruotiems
specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį pedagogai modeliuoja atsižvelgdami į ugdytinių
savybes (sutrikimų rūšis, gebėjimų ypatumus). Konsultuojamės ir bendradarbiaujame su Kauno
pedagogine – psichologine tarnyba, neprigirdinčių vaikų reabilitacijos centru ,,LINGUA”.
Su šiais vaikais papildomai dirba logopedas, psichologas, kūno kultūros ir muzikos
pedagogai.

Stengiamės tenkinti kiekvieno vaiko unikalius poreikius: būti sveikam ir saugiam, daug
žaisti, sportuoti, keliauti...
Kauno lopšelyje - darželyje „Gandriukas“ dirba 21 kvalifikuotas pedagogas: iš jų 15 turi
aukštąjį išsilavinimą, 6- aukštesnįjį. 2 pedagogai yra įgiję magistro laipsnį.
1 pedagogas turi auklėtojo eksperto, 6 pedagogai - metodininko, 11 – vyresniojo auklėtojo
kvalifikacines kategorijas, 3 pedagogai dar neatestuoti.
Kauno lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai ir
kūrybiškumo lavinimui. Diegiama sveikatos stiprinimo veikla vadovaujasi holistiniu supratimu,
rūpinamasi ne tik fizine, bet ir dvasine, emocine, protine, socialine ugdytinių gerove bei saugumu.
Įstaiga nuo 1998 m. metų dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatą
stiprinančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Sveikas darželis“ ir nuo 2000 m. Lietuvos
sveikatą stiprinančių mokyklų projekte (yra sukūrusi savo sveikatos stiprinimo programą
,,Sveikatos labirintais“), Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijoje, tarptautiniame
vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių
sveikuoliai“ .Yra sukaupusi vertingą darbo patirtį ikimokyklinukų sveikos gyvensenos, saugumo
užtikrinimo, mitybos, judėjimo, higienos, integracijos, subalansuotos plėtros srityse. Lauke ir
sporto salėje sukurta moderni sportinė bazė.
Pedagogų sukaupta patirtis vaikų sveikatos ugdymo srityje išleista šiuose leidiniuose:
„Higieninis 3-6 metų vaikų ugdymas“ (1999 m.), „Gandriukai - sveikatukai“ (2002 m.), „Nuo
idėjos iki rezultato“ (2005 m.), „Sveikata - svarbiausias žmogaus palydovas“ ir „Darželyje auk
sveikas ir saugus!“ (2006 m.), ,,Augu sveikas ir žvalus“(2008 m.), ,,Mūsų oda“(2009 m.).
Kauno lopšelyje - darželyje „Gandriukas“ visose grupėse ir kabinetuose yra kompiuteriai ir
veikia pastovus internetinis tinklas. Tai leidžia taikyti pažintines-mokomąsias kompiuterines
programas vaikams ir pagreitinti bei palengvinti bendradarbiavimą su tėvais, pedagogais,
socialiniais partneriais.
Ieškant naujos ir aktualios informacijos, sutaupoma daugiau laiko, kuris skiriamas vaikų
ugdymui.
Įstaiga turi savo atributiką: emblemą, vėliavą, himną.
Lopšelis – darželis „Gandriukas“ turi savo tradiciją (be valstybinių ir kalendorinių švenčių),
paminėti Gandrines – savo vardadienį; vyksta sveikatingumo dienos (kartą per savaitę).
Esame nuolatiniai miesto renginių: Kauno dienų, sporto švenčių, vaikų piešinių akcijų
,,Kaunas JAZZ“, ikimokyklinių įstaigų Teatro dienelių, Moksleivių kūrybos ir laisvalaikio centro
parodų ir kitų renginių dalyviai.

Turime galimybę organizuoti mokomąsias – pažintines ekskursijas į Zoologijos ir Botanikos
sodą, Saugaus eismo mokyklą, Kauno lėlių teatrą...
Atsižvelgiant į tėvų poreikius išauginti sveiką, kūrybingą, dorovingą ir kritiškai mąstantį
vaiką, pasirengusį integruotis į mokyklą - siekiame padėti ugdytiniams įgyti bendrųjų gebėjimų,
įgalinančių nuolat mokytis pažinti ir suprasti, atsakingai veikti ir kurti, gyventi kartu – bendrauti ir
bendradarbiauti.
Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros
ugdymo(-si) sąlygos, kad būtų koreguojami vaikų specialieji poreikiai ir teikiama specialistų
pagalba. Jie atkreipia dėmesį į tokias problemas: vaiko sveikatos, mokėjimo bendrauti su
bendraamžiais ir su suaugusiais, savarankiškumo stoką, nemokėjimą saugiai elgtis socialinėje
aplinkoje, menkėjantį domėjimąsi knygutėmis ir pan. Tėvai palaiko įstaigos sveikatos saugojimo ir
stiprinimo kryptį: aktyviai dalyvauja įvairiuose sveikatinimo renginiuose

(projektuose,

sveikatingumo dienose, konferencijose, paskaitose, varžybose ir kt.).
Įstaigoje sudarytos sąlygos perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, dorines, estetines
nuostatas, vertybes, papročius, tradicijas ir kt.
Įstaigoje pilietinis ir tautinis ugdymas plėtojamas atsižvelgiant į vaiko amžių, sukauptus
įgūdžius ir patirtį, suvokimo galimybes. Siekiama, kad be žinių, atitinkamų nuostatų, įgūdžių ir
įpročių, vaikas stengtųsi pilietiškai elgtis bei veikti – formuotųsi dorinio elgesio, bendradarbiavimo,
darbo įpročius ir įgūdžius. Dorinis ugdymas – tai auklėjimas, susiliejantis su ikimokyklinio amžiaus
vaikų visuminiu ugdymu, įkūnijantis gėrio, doros jausmų supratimą, dorovės normų ir principų
išraišką.
Lietuvoje sparčiai vykstant migracijos procesams vaikai pratinami gyventi ir skirtingų
kultūrų terpėje. Jie mokomi gerbti skirtingų tautybių žmones, suteikiamos žinios apie skirtingų
tautybių papročius, ugdoma tolerancija aplinkiniams. Kauno lopšelį-darželį „Gandriukas“ lanko:
vaikai, augantys daugiavaikėse šeimose; vaikai, kurių tėvai atlieka tikrąją karinę tarnybą; vaikai,
kuriuos augina vienišos mamos; vaikai su negalia; vaikai, augantys šeimose, kurios gauna socialinę
pašalpą; vaikai, augantys mažas pajamas gaunančiose šeimose; vaikai, kuriems paskirtas
nemokamas maitinimas.
Lopšelis- darželis „Gandriukas“ įsikūręs Eigulių seniūnijoje. Seniūnijos teritorija gausi
žaliųjų plotų ir želdinių. Čia nėra gamybinių įmonių, rajonas ramus ir neužterštas. Pietiniame
seniūnijos pakraštyje yra Kalniečių parkas, kuriame telkšo tvenkinys.
Šiaurinėje dalyje driekiasi Kleboniškio miško parkas- mėgstama kauniečių pasivaikščiojimo
ir žiemos pramogų vieta.
Nuo seno garsėja ir Kleboniškio šaltinėlis.

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą, jo interesus, į
vaiko kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui(si).
Ugdymas įstaigoje grindžiamas sąveikos paradigma. Svarbu, kad ugdymo(si) procese
sąveikautų visos grupės: vaikas-šeima-ugdymo institucija. Sutelktai, kryptingai ir kompleksiškai
dirbdami dėl vaiko gerovės, siekiame padėti ugdytiniams įgyti bendrųjų gebėjimų, įgalinančių
nuolat mokytis pažinti ir suprasti, atsakingai veikti ir kurti, gyventi kartu – bendrauti ir
bendradarbiauti.
Programoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas sudaro galimybes ugdyti savarankišką,
aktyvią ir kūrybingą asmenybę.
Plėtojamas supratimas apie sveikatą, šeimą, gimtinę, gamtą, kultūrą... Ugdymas vyksta ne tik
įstaigoje, bet ir parodose, šventėse, išvykose... Orientuojantis į humanistinę, filosofinę kryptį
sudarytos

sąlygos

saviraiškos

ir

savirealizacijos

poreikių

tenkinimui.

Vadovaujantis

egzistencialistine ir fenomenologine filosofine kryptimi ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai,
suteikiama veiklos pasirinkimo laisvė pagal savo galimybes. Programos ugdymo turinys
orientuojamas į vaiko gebėjimus suprasti informaciją, veikti pačiam ir įgyti patirties.
Ikimokyklinio ugdymo programą numatoma atnaujinti po kelerių metų, atsižvelgiant į pakitusią
situaciją bei kintančius visuomenės poreikius.

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Į vaiką orientuotos ugdymo metodikos teorinį pagrindą sudaro šiuolaikinės humanistinės
ugdymo teorijos ir pozityvizmo bei pragmatizmo filosofijos sintezė. Todėl ji yra universali ir
lengvai pritaikoma, vadovaujasi vertybėmis, vienijančiomis žmonių bendruomenes, grindžiama
skirtingų kultūrų bendrybėmis. „Geros pradžios“ metodika atspindi pasaulyje vyraujančią
tendenciją ieškoti optimaliausių šio laikmečio ugdymo metodų, pasitelkiant sukauptą geriausią
bihevioristinės ir humanistinės ugdymo srovių patirtį, subalansuotą spontaniškąjį, laisvą ugdymą
ir kryptingai planuojamą mokymą.
Vadovaujantis strateginiais Lietuvos švietimo plėtotės nuostatais, vaikų ugdymas
grindžiamas šiais bendraisiais švietimo principais:


Humaniškumo – vaikas yra vertybė, jis ugdomas būti savarankišku, garbingu,
gebančiu pasirinkti ir atsakyti už savo pasirinkimą, jo ugdymas remiasi dorine
kultūra, pagarba pripažintom vertybėm.



Demokratiškumo – ugdomas kritiškai mąstantis, tolerantiškas, iniciatyvus, mokantis
bendrauti su kitais žmonėmis.



Nacionalumo – ugdomas savo krašto patriotas, gebantis vadovautis krašto
tradicijomis, rūpinasi tapatybės išsaugojimu, savo krašto etniškai įvairia kultūros
tradicija.



Atsinaujinimo – ugdomas kūrybingas, gebantis priimti ir kritiškai vertinti
informaciją, apsispręsti ir priimti sprendimus žmogus. Vaikų ugdymas atviras,
kritiškai vertinantis ir priimantis naujoves, ugdymo turinys nuolat atnaujinamas,
derinamas su ugdymui keliamais tikslais ir uždaviniais.



Tęstinumo – kiekvienam vaikui užtikrinamos vienodos galimybės įgyti pradinius
įgūdžius, gebėjimus, nuostatas. Visiems vaikams suteikiamos palankios galimybės
pasirengti mokyklai.



Įvairovės – vaiko ugdymas grindžiamas formų įvairove, sudaromos sąlygos plėtoti
gebėjimus ir kompetencijas.

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Kauno lopšelis–darželis „Gandriukas“ įsipareigoja kartu su šeima sudaryti kiekvienam vaikui
ypatingą ugdymosi aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs
mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau, ugdydamas visą gyvenimą trunkančio
mokymosi nuostatą, taptų kūrybinga, veiklia asmenybe, gebančia gyventi ir veikti dorai.
Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas
padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius
poreikius.
Uždaviniai:


Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius, žaismingus ir kūrybiškus ikimokyklinius
metus ikimokyklinio amžiaus grupėje, brandinti vaiką mokyklai.;



Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę, emocinę, dvasinę, socialinę sveikatą, padėti
adaptuotis naujoje ugdymo(-si) aplinkoje, tenkinti specialiuosius ugdymo(-si) poreikius;



Laiduoti tautinių, dvasinių, materialinių vertybių, reikalingų būsimam Lietuvos piliečiui,
puoselėjimą;



išmokyti derinti savo ir kitų vaikų interesus, bendraujant ir bendradarbiaujant ;

Programos tikslas ir uždaviniai bus įgyvendinami taikant aktyvius ugdymo(-si) metodus:
žaidimą, patirtinį mokymąsi, naudojant vaikų minčių lietų, taikant probleminių situacijų sprendimą,
užduodant vaikams atvirus klausimus, kuriant knygeles, plakatus, vykdant gamtos stebėjimus,
rašant dienoraščius, kaupiant medžiagą teminiams projektams, dalyvaujant išvykose, ekskursijose,
kviečiant į ugdomąją veiklą šeimos narius, kitus socialinius partnerius...

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS
Eksperimentuodami, tyrinėdami ir atrasdami ankstyvojo amžiaus vaikai pasisemia
informacijos ir savais būdais patikrina ar jų sprendimai teisingi. Jų veiklos motyvą dažniausiai
sukelia žaislas arba stebimo žaidimo pavyzdys. Auklėtoja – vaikų pagalbininkas, pasirengęs
įvairiais būdais skatinti ir plėtoti žaidimą, padeda pasireikšti mažųjų aktyvumui, suteikti naujų
įspūdžių, žadinančių ugdytinių domėjimąsi ir patirties kaupimą.
Žaidimas – savarankiška, iš vidaus kylanti, motyvuota, dvasiškiausia ir tyriausia mažylio
veikla. Tyrimai rodo, kad žaidimai labai svarbūs mažųjų vaikų gyvenime. Reikia kuo anksčiau
suteikti mažyliams galimybę žaidžiant lavinti pažintinius, komunikacinius gebėjimus, judėjimo
įgūdžius, susipažinti su aplinkiniu pasauliu.
Įvertinus ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, vadovaujantis progresyviojo ugdymo
idėjomis, įstaigos pedagogų praktine patirtimi, manome, kad vaikas geriausiai vystosi tada, kai turi
galimybę pats rinktis patirties kaupimo būdą, t.y. vietą, žaislus, priemones. Turtinga, nuolat kintanti
ir atsinaujinanti aplinka skatina vaiko vystymąsi, jo gebėjimų plėtrą.
Ugdymo turinys programoje modeliuojamas pagal ugdomąją aplinką - ankstyvajame amžiuje
pagal erdves:
Ramybės – palapinė ar namelis, minkštos pagalvėlės, kilimėliai, čiužiniai, supama kėdė ar
fotelis, minkšti žaislai, vaiko šeimos nuotraukos.
Betvarkės (kūrybinė)- menui, lipdymui skirtos priemonės, kaladėlės, konstruktoriai,
piramidės, suveriami, užmaunami žaislai, dailės priemonės, molbertai, smėlis ir vanduo,
semtuvėliai, piltuvėliai, kibirėliai, plūduriuojantys žaislai, kitos įvairios netradicinės priemonės.
Judesių lavinimo – sūpuoklės, dviratukai, kamuoliai, įvairūs kamuoliukai, kopėtėlės,
suoleliai, priemonės judesių lavinimui, įvairaus dydžio dėžės įlipimui - išlipimui, landžiojimui,
sensoriniam ugdymui skirtos priemonės, kitos įvairios netradicinės priemonės.
Vaidybos – šeimos, parduotuvės, teatro, poliklinikos atributika, indeliai, viryklės, baldeliai,
vežimėliai, lėlės, kitos įvairios netradicinės priemonės.

Ikimokykliniame amžiuje ugdymo turinys programoje modeliuojamas pagal ugdomąją
aplinką - veiklos centrus. Kiekvienoje erdvėje ar veiklos centre, vaikai ir pedagogai turi galimybę
ugdyti(is) socialinę, pažinimo, kalbos, sveikatos saugojimo ir meninę kompetencijas.
Ugdomoji veikla planuojama savaitei. Jei vaikai susidomėję ir turi idėjų – temos gali būti
plėtojamos ilgesnį laiką. Temas ugdomajai veiklai siūlo vaikai, tėvai, pedagogai. Jos gali būti
plėtojamos atsižvelgiant į metų laikus, kalendorines šventes ar svarbius gyvenimo įvykius.
Ugdomoji veikla planuojama metams, ketvirčiui, savaitei.

IV.1. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS
1–3 METŲ VAIKAMS
Judėjimo erdvė
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Tenkinti didėjantį vaiko judėjimo
poreikį, palaikyti jo fizinį aktyvumą.
Judėjimo erdvėje suteikti įvairių
galimybių lavinti(-s) viso kūno ir
rankų bei riešo, atskirų pirštų
raumenims. Skatinti vaikus drąsiau ir
su didesniu pasitikėjimu tyrinėti juos
supančią
aplinką.
Ugdyti
sensorinius, motorinius įgūdžius.
Suteikti galimybę lavinti naujai
įgytus vertikalaus judėjimo bei
pusiausvyros išlaikymo įgūdžius,
skatinti įvaldyti vis naujus judėjimo
būdus

Supasi sūpuoklėmis,laipioja
kopėtėlėmis, nusileidžia nuo
kalnelio, važinėja mašinomis,
jas stumdo, traukia, važiuoja
triratuku. Vaikai siekia, liečia,
baksnoja, judina, tampo ir
gaudo, sūpuoja pakabinamus
žaislus. Jie įlipa ir išlipa į tam
skirtas
dėžes,
landžioja,
šokinėja, bėgioja per tunelius,
čiuožia kalneliais, mėto į
krepšį kamuolius, renka juos,
pagauna, spiria.

Sūpuoklės (pakabinamos
ir
pastatomos
ant
grindų),
triratukai,
įvairaus
dydžio
kamuoliai,
kamuoliai
šokinėjimui, kopėtėlės,
įvairaus dydžio dėžės,
pakabinami žaislai ant
gumų,
gumos,
pakabinamas
ar
pastatomas
krepšys,
tuneliai, didelės mašinos,
vežimai,
ratukiniai
žaislai,
neaukštos
lipynės, ir čiuožimo
kalneliai.
Sensoriniam
ugdymui:
kaištukai,
dėlionės,
užkabinami
žaislai.

Ramybės erdvė
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Skatinti
domėjimąsi ir aplinkos
tyrinėjimą, suteikti vaikams vis
daugiau
galimybių
veikti
savarankiškai žinomoje erdvėje.
Skatinti vaikų prieraišumą žmonėms,
sudaryti sąlygas įgyti bendravimo su

Manipuliuoja
daiktais,
žaislais, varto knygeles,
komentuoja
iliustracijas.
Individualiai bendrauja ar
būna kartu su grupe vaikų,
skaitant
knygeles
ar

Namelis
ar
palapinė,
minkštos
pagalvėlės,
čiužinukai, minkšti žaislai,
supama kėdė ar fotelis,
knygelės,
lėlės,
lėlių
drabužėliai, vaiko šeimos

bendraamžiais
ir
suaugusiais
įgūdžių, ugdyti socialinius įgūdžius,
skatinti reikšti emocijas ir jausmus.
Siekti
išlaikyti stiprų ryšį tarp
lopšelio ir vaiko namų. Ugdyti
pažinimo gebėjimus, skatinti vaiko
smalsumą, ugdyti sakytinę kalbą ir
kalbos suvokimą, taip pat tobulinti
viso kūno ir rankų bei riešo judesius.

dainuojant. Reiškia savo nuotraukos.
mintis
ir
jausmus,
matydami savo šeimos
nuotraukas.

Kūrybinė erdvė
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Mokyti atlikti įvairius veiksmus su
didaktiniais
žaislais:
išdėlioti,
surinkti, ridenti, sumauti žiedus ir kt.
Apžiūrėti
piešimo,
tapymo
priemones, medžiagas. Sudaryti
sąlygas
pačiam
tyrinėti,
eksperimentuoti. Ugdyti suvokimą
apie daiktų savybes (spalvą, formą,
dydį, kiekį). Lavinti mąstymą,
dėmesį, pirštų judesius. Plėsti
sensorinį vaiko patyrimą, sudaryti
sąlygas kaupti sensorinius įgūdžius
apie aplinkos daiktus bei reiškinius.
Mokytis žaisti šalia vienas kito,
mažomis grupelėmis, su visais grupė
vaikais.

Manipuliuoja
įvairiais
žaislais, daiktais, muzikos
instrumentais.
Veria,
dėlioja,
stato,
konstruoja.
Eksperimentuoja su dailei,
lipdymui
skirtomis
medžiagomis, tapo, piešia
įvairia technika, naudoja
įvairias
medžiagas,
rūšiuoja, grupuoja įvairius
daiktus.

Dažai skirti piešti pirštais,
guašas, pieštukai, kreidelės,
plastilinas, modelinas, molis,
druskinė tešla, įvairaus
dydžio teptukai, atspaudai,
molbertai. Įvairios kaladėlės,
piramidės,
konstruktoriai,
įvairūs
žaislai.
Įvairūs
muzikos
instrumentai.
Priemonės,
skirtos
žaidimams su vandeniu ir
smėliu.

Vaidybinė erdvė
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Skatinti veikti įsivaizduojamoje
situacijoje
(šeimoje,
virtuvėje,
ligoninėje ir pan.), atlikti tam tikrą
vaidmenį. Ugdyti
mąstymą,
reiškinių suvokimą, stebėti ir lyginti
daiktų, reiškinių savybės. Skatinti
intelektualinę, socialinę, meninę
vaikų raidą. Ugdyti kūrybiškumą,
vaizduotę.

Vaikai žaidžia siužetinius,
vaidmeninius žaidimus,
bendrauja ir
bendradarbiauja su
suaugusiais ir
bendraamžiais, kalba
perteikia įspūdžius,
jausmus, seka ir
inscenizuoja pasakas,
atlieka tam tikrus
vaidmenis.

Siužetinių – vaidmeninių
žaidimų (parduotuvės,
šeimos ir pan.,) atributika,
indeliai, viryklės, maži
baldeliai, įvairios karūnėlės,
skaros, lėlės, stalo teatras,
pirštinių teatras, kt.

Įstaigos pedagogai itin didelį dėmesį skiria ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos palengvinimui.
Tam naudojamos priemonės:


vaikų pažintis su grupe, prieš pradedant lankyti lopšelį;



trumpas vaiko pabuvimo laikas grupėje drauge su šeimos nariais prieš pradedant lankyti
lopšelio grupę;



galimybė atsinešti į grupę ,,naminius” vaiko daiktus, žaislus, šeimos nuotraukas;



šeimos narių dalijimasis įdomesniais vaiko gyvenimo momentais;



tėvų susipažinimas su grupės auklėtoja ir jos pristatymas vaikui;



ugdytinio mėgstamiausios veiklos atlikimas grupėje;



vaiko laipsniškas įsijungimas į grupės gyvenimą.



įvairių fiksuotų nuotraukose vaiko gyvenimo momentų naudojimas grupės aplinkoje ir
situacijose;



grupės simbolio naudojimas įvairiose situacijose (pakabinami ženkleliai, laiškeliai,
skrynelės, kišenėlės, gimtadienio širdelės).



,,delniukų draugystė “ – saugumo jausmui stiprinti, draugystei, šiltiems santykiams
palaikyti.



siurpriziniai elementai (skambantys, judantys, dainuojantys žaislai) – teigiamoms
emocijoms kurti;



,,atgiję žaislai” – auklėtojos persirengia įvairiais personažais, pasakų veikėjais;



ramybės namelis – asmeninei erdvei palaikyti.

IV. 2. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS

3–5 METŲ VAIKAMS
Dailės centras
Ugdymo turinys
Ugdyti kūrybiškumą, smalsumą,
vaizduotę, iniciatyvą. Suteikti
galimybę
eksperimentuoti
su
medžiagomis, daryti atradimus,
tikrinti idėjas, pamatyti meno
kūrinius.
Sudaryti galimybę susipažinti ir
išbandyti įvairias meninės raiškos
technikas: monotipiją, koliažą,
grotažą,
štampavimą,
įvairų
atspaudavimą ir t. t.
Sudaryti galimybę įgyti patirties
kuriant dvimačius, bei trimačius
kūrinius,
patirti
džiaugsmą,
kūrybinį pasitenkinimą .

Vaikų veiksenos
Tapo pirštais,
kempinėlėmis; daro atspaudus,
lieja dažus, piešia vaškinėmis
kreidelėmis, lipdo iš druskinės
tešlos,
molio,
plastelino,
modelino, gamina lėles iš
popierinių maišelių ir kitų
medžiagų. kuria erdvines
kompozicijas, pina, siuvinėja.

Priemonės
Vandeniniai
dažai,
guašas,teptukai, molbertai,
spec. dažai arba pagaminti
iš kukurūzų, krakmolo,
muilo drožlių;
skirtingų
formų
poroloninės
kempinėlės,
sagos, banguotas popierius
molis, vielutės, juostelės,
sąvaržėlės, virvelės. Įvairi
gamtinė
medžiaga
ir
nekenksmingos
buitinės
atliekos.

Kalbos centras
Ugdymo turinys
Turtinti žodyną, lavinti kalbą,
bendravimo įgūdžius, vaizduotę.
Skatinti skaitymui būtinų jutiminių
ir motorinių įgūdžių formavimąsi.
Susipažinti
su
kalbos
sistemingumu
ir
simbolių
pastovumu. Suteikti galimybę
dalintis mintimis apie pasaulį,
asmeninius įspūdžius.
Padėti suprasti funkcinę rašto
paskirtį, įgyti pirmuosius skaitymo
ir rašymo įgūdžius, plėtoti žodinės
kūrybos gebėjimus.

Vaikų veiksenos
Ieško informacijos vaikiškose
knygelėse,
enciklopedijose;
klauso grožinės literatūros,
įsimena
mįsles,
patarles,
priežodžius, eilėraščius.
Kalba,
pasakoja
pagal
paveikslėlius, iš atminties.
Kopijuoja ženklus, raides,
žodžių
ornamentus,
rašto
elementus.
Karpo,
kuria
paveikslėlių istorijas, žaidžia su
raidžių kasa ir dėlionėmis,
klausosi kalbos įrašų. Gamina
knygeles,
žaidžia
liaudies
žaidimus, dainuoja, muzikuoja,
rašo laiškus

Priemonės
Bibliotekėlė, vieta rašyti ir
klausytis
įrašų,
pakankamai
pagalvėlių,
pieštukų,
flomasterių,
įvairaus
popieriaus,
raidelių, (iš popieriaus,
vielos,
molio)
įvairių
paveikslėlių, pirktos ir
savo gamybos raidžių
kasos.

Valgio gaminimo centras
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Sudaryti sąlygas patiems gaminti
nesudėtingą valgį, kurti patiekalų
receptus, tyrinėti įvairius maisto
produktus, sužinoti jų kilmę,
sandarą, kam ir kur jie naudojami.
Vystyti vaiko pojūčius ragaujant,
uostant, liečiant. Mokyti naudotis
stalo įrankiais, virtuviniu peiliu,
mikseriu, įvairiais plaktuvais.
Skatinti
visapusišką
vaiko
vystymąsi, formuojant valgymo
įpročius, aiškinant koks maistas
tinka ir kenkia sveikatai.

Tyrinėja, ragauja, uosto, liečia
įvairius
maisto
produktus.
Grupuoja, lygina, prisimena
skaičiavimo įgūdžius, atranda
įvairius reiškinius ir savybes.
Lavina koordinaciją, vysto
pirštų ir riešo judesius, tobulina
kalbos ir rašymo įgūdžius.

Įvairi buitinė technika,
maistui pjaustyti skirtos
lenteles, įrankiai, indai
įvairiems negendantiems
produktams
(kruopoms,
cukrui), įvairūs rakandai,
servetėlės,
stalo
reikmenys.
Receptų, stalo serviravimo
knygos, vaikų paruoštos
receptų knygelės.

Matematikos ir konstravimo centras
Ugdymo turinys
Ugdyti gebėjimą grupuoti daiktus
pagal spalvas, dydį, formą.
Įsiminti skaitmenis, jų žymėjimą.
Ugdyti sugebėjimą daiktų kiekį
sieti su skaičiumi. Mokyti iš eilės
didėjančia ir mažėjančia tvarka
pasakyti
skaičius,
atrasti
skaičiaus
„kaimynus“,atskirti
daiktų, formas, spalvas. Suteikti
galimybę aiškintis matematinius
santykius
manipuliuojant
konkrečiais daiktais, praktiškai
veikiant
tikrovėje:
lyginti,
apibūdinti, rūšiuoti matuoti,
tyrinėti ir eksperimentuoti.

Vaikų veiksenos
Prasmingai
skaičiuoja,
susiedamas daiktus su skaičiumi.
Klasifikuoja, matuoja, lygina.
Kopijuoja geometrines figūras,
spausdina, karpo. Stebi ir
fiksuoja laikrodį, laiką, metų
laikus,
kalendorių.
Lygina,
tyrinėja ir atranda aplinkoje
geometrines
figūras,
kuria
žodinius uždavinius.

Priemonės
Įvairių dydžių, spalvų
skaičių
trafaretai,
matavimo
priemonės,
įvairaus ilgio liniuotės,
svarstyklės, kalendorius,
įvairios
mozaikos,
figūrėlės,
monetos,
dėlionės,
loto,
lego,
domino, skaičių „kasos“,
„šimtalangė“.

Statybinis centras
Ugdymo turinys
Lavinti pirštų, riešo ir viso kūno
judesius, koordinaciją. Tenkinti
vaikų poreikį žaisti nedidelėmis
grupelėmis, ugdyti bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgūdžius
ugdyti gebėjimą dirbti vienam ir
su draugu. Mokyti dalintis
priemonėmis, žaislais, ugdyti
gebėjimą tartis, projektuoti, žaisti

Vaikų veiksenos
Dėlioja
eilėmis,
stato,
konstruoja, formuoja, uždaras
erdves, matuoja, lygina. Statinius
pritaiko kitiems žaidimams.
Tyrinėja
įvairių
statybinių
reiškinių,
daiktų
svorio
skirtumus eksperimentuoja.

Priemonės
Įvairių dydžių, formų
kaladėlės, lentelės, kubai,
piramidės,
medinės,
kartoninės,
plastiko
priemonės, kliūčių ruožas,
palapinės.
Įvairios
mašinėlės,
maketai, planai, projektai
ir ženklai, popierius,

katu. Tobulinti vaiko judesių
koordinaciją, aktyvinti vaiko
kalbą.
Ugdyti
socialinius
įgūdžius, įsisavinti matematikos
pradmenis.
Supažindinti
su
daiktų aukščiu svoriu, forma.
Lavinti
akies
ir
rankos
koordinaciją.
Ugdyti
tvarkingumo įgūdžius.

pieštukai, žirklės.

Lauko žaidimai
Ugdymo turinys
Vystyti vaikų fizinius gebėjimus,
lavinti viso kūno judesius,
ištvermę, orientaciją, įvertinti
savo galias įvairioje erdvėje ir
aplinkoje. Vystyti socialinę raidą:
gebėti
bendrauti
ir
bendradarbiauti,
spręsti
problemas.
Skatinti
vaiko
asmenybės sklaidą, pasitikėjimą
savo jėgomis, lavinti kalbos
įgūdžius.

Vaikų veiksenos
Atlieka
įvairius
fizinius
pratimus:eina, bėgioja, šokinėja,
laipioja,
žaidžia
judrius
žaidimus, važinėja dviratukais,
paspirtukais, riedučiais.
Stebi ir tyrinėja darželio aplinką
žaidžia
su
smėliu
ir
vandeniu.Kuria vaidmeninius
žaidimus, panaudodami lauko
priemones.

Priemonės
Laipiojimo
aikštelės,
sūpynės, rąstai, sūpuoklės,
čiuožimo
kalneliai,
dviratukai,
paspirtukai,
riedučiai,
plastmasiniai
kibirėliai,
kastuvėliai,
kreidelės, buitiniai daiktai
ir t. t.

Vaidmeninių žaidimų centras
Ugdymo turinys

Vaikų veiksenos

Priemonės

Skatinti savarankišką, spontanišką
vaikų veiklą. Plėsti savęs ir
aplinkinio pasaulio suvokimą.
Kurti pažįstamas scenas, imituoti
šeimos narių elgesį, rinktis sau
patinkančius
vaidmenis,
mėgdžioti girdimus garsus ir
regimus veiksmus. Žaidžiant
vaidmeninius žaidimus, mokytis
susikaupti, lavinti vaizduotę,
išbandyti ką sumanę, kontroliuoti
savo pasaulį. Gebėti suvokti ir
reikšti savo mintis, jausmus,
emocijas. Pajusti grožį, ritmą,
supančią aplinką.

Spontaniškai ir organizuotai
žaidžia siužetinius-vaidmeninius
žaidimus,
inscenizuoja
ir
improvizuoja
įvairius
literatūrinius kūrinius ar realaus
gyvenimo siužetus.

Įvairūs žaisliniai baldai,
lėlės, buitiniai daiktai.
Įvairūs
drabužiai
persirengimui,
karolių,
skarų, skrybėlių, rankinių,
vyriškų ir moteriškų batų ir
t. t. rinkiniai.
Stalo teatro priemonės,
priemonių
rinkiniai
įvairiems
siužetams
vystyti.

Gamtos tyrinėjimų centras
Ugdymo turinys
Ugdyti gebėjimą pasaulį pažinti
pojūčiais per veiklą, skatinti
aktyvų tyrinėjimą, norą suprasti,
paklausti ir atrasti atsakymus.
Suteikti
galimybę
tyrinėti,
eksperimentuoti, laukti rezultatų ar
juos numatyti, sukaupti dėmesį,
apibendrinti.
Ugdyti
šiuos
įgūdžius:
stebėti,
lyginti,
apibūdinti,
rūšiuoti,
matuoti.
Lavinti regėjimo, lytėjimo, uoslės
pojūčius.

Vaikų veiksenos
Stebi, fiksuoja, analizuoja,
aptaria, kalba, demonstruoja,
lygina, klasifikuoja, gyvos ir
negyvos gamtos reiškinius,
daiktus.
Atlieka mini bandymus.

Priemonės
Auginami ir prižiūrimi
kambariniai augalai.
Įvairi gamtinė medžiaga,
nekenksmingos
buitinės
atliekos,
laikrodžiai,
kompasas,
fotoaparatai,
smėlio
laikrodžiai
padidinimo stiklai, lupos,
mikroskopas, termometrai.
Įvairūs sraigteliai, varžtai,
vinutės, raktai. Klijai,
žirklės,
popierius,
žymimas
gamtos
kalendorius.

Muzikos centras
Ugdymo turinys
Sudaryti optimalias sąlygas vaikų
garsinei saviraiškai ir muzikinei
kūrybai.
Ugdyti
elementarius
muzikavimo, muzikos, supančių
garsų, tylos klausymo įgūdžius.
Supažindinti su tautos ir pasaulio
muzika.Siekti,
kad
pradiniai
muzikavimo
įgūdžiai
įgautų

Vaikų veiksenos
Dainuoja,
šoka,
žaidžia
muzikinius
žaidimus,
atkartoja judesius ir garsus,
groja elementariais muzikos
instrumentais,
gamina
muzikos
instrumentus,
improvizuoja,
koncertuoja,
klausosi
ir
dalyvauja

Priemonės
Įvairūs,
nesudėtingi
muzikos
instrumentai
(barškučiai,
švilpynės,
dūdelės ir kt.), muzikiniai
įrašai, magnetofonas.

socialinę prasmę, taptų neatsiejama profesionalių
vaiko gyvenimo dalimi.
koncertuose.

kolektyvų

Smėlio ir vandens
Ugdymo turinys
Skatinti vaikų norą tyrinėti, stebėti,
džiaugsmingai atrasti, vystyti patirtį,
tyrinėti vandens ir smėlio savybes,
eksperimentuoti.
Vaikai
turi
galimybę kasti, sijoti, lipdyti,
statyti, rausti tunelius, mėgautis
vandens ir smėlio savybėmis.
Vystyti matematinius pradmenis,
lyginti formas, kiekį, svorį, tūrį .

Vaikų veiksenos
Pilsto vandenį į indelius,
matuoja,
lygina,
jaučia.
temperatūros skirtumus.
Žaidžia su spalvomis, piešia
elementus ant šlapio smėlio,
bando, eksperimentuoja su
burbulais,
muilu,
lygina
skęstančius ir plaukiančius
daiktus, stebi ir klausinėja.

Priemonės
Stalas,
vonelės
su
vandeniu
ir
smėliu,
kibirėliai, įvairios smėlio
formelės, puodeliai, įvairūs
semtuvėliai,
šaukštai,
vandens ir muilo burbulai,
įvairios tirpios medžiagos
(druska, cukrus, dažai).
Įvairių formų akmenukai,
kriauklelės,
medinės
lentelės „laivai“.

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų vertinimas – būdas, padedantis siekti ir fiksuoti vaiko keitimąsi.
Vaiko pasiekimų vertinimo tikslai:


padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip asmenybei;



padėti koreguoti esamus vaiko raidos sutrikimus;



kaupti informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą;



reikalui esant koreguoti ugdymo procesą, priimti pagrįstus sprendimus;



sudaryti galimybę tėvams tapti lygiaverčiais vertinimo partneriais;



gauti grįžtamąją informaciją, kuri padėtų įvertinti pedagogų bei lopšelio – darželio
darbo sėkmę.

Auklėtojos, specialistai nuolat stebi ir fiksuoja visų vaikų veiklą ar elgesį. Vaikų pažanga ir
pasiekimai

vertinami pagal penkias kompetencijas: socialinę, pažinimo, sveikatos saugojimo,

meninę ir komunikavimo.
Pasiekimų vertinimo dažnumas.

Du kartus per mokslo metus: pirmąjį kartą – rugsėjo – spalio mėnesį, antrąjį kartą - balandžio
– gegužės mėnesį. Įvertinimui naudojamos ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir
pasiekimų vertinimo lentelės (1priedas; 2 priedas).
Vertinimo vykdytojai ir dalyviai.
Vaiko ugdymosi pažangos ir vertinimo procese dalyvauja:


grupių auklėtojai;



specialistai (logopedas, psichologas, kūno kultūros ir muzikos pedagogai);



Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centro metodininkas organizatorius;



įstaigos Vaiko gerovės komisija;



tėvai;



Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Pedagogai skatina vaikus išmokti įvertinti savo darbą ir savo bendraamžių darbą (užtikrina
tai, kad vaikai iš anksto žino apie vertinimo kriterijus ir patys dalyvauja juos kuriant).
Vaiko pasiekimų vertinimo metodai ir būdai:


raštiškai gauta iš tėvų ir/ar globėjų informacija apie vaiką;



stebėjimas;



dailės darbų pavyzdžiai, balso įrašai;



įspūdžių rašymas arba dienoraštis (ypatingai ankstyvajame amžiuje);



pokalbiai ir interviu;



individualios programos;



fotonuotraukos, atspindinčios momentinę nuotaiką;



tyrimai.

Informacijos apie vaiko pasiekimus dokumentavimas.
Vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo apraše ir
vaiko pasiekimų aplanke. Čia kaupiami ryškiausi vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės,
vaiko klausimai, originalios idėjos, rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos, individualios
programos, įvairių laimėjimų medžiaga.
Vertinimo etikos reikalavimai.
Vertinant atsižvelgiama į vaiko individualumą sąlygojančius veiksnius:


šeimos kultūra ir tradicijų įvairovė;



gyvenamoji vieta;



amžius;



išsivystymo lygis;



charakteris ir temperamentas;



lytis;



išmokimo stilius;



pomėgiai;



gerai ar menkiau išsivystę gebėjimai;



savivertė.

Vaiko vertinimo duomenys be tėvų sutikimo neviešinami, garantuojamas jų laikymo
saugumas ir konfidencialumas.
Vertinimo informacijos panaudojimas.
Informacija pateikiama:


tėvams (žodžiu ir raštu);



specialistams;



esant reikalui – Pedagoginei psichologinei tarnybai.

Surinktos informacijos panaudojimas ugdymo procese:


pedagogai, tėvai planuoja vaiko ugdymo procesą, siekdami optimalios pažangos ;



pedagogai tobulina profesinę kompetenciją;



periodiškai optimizuojami ugdymo planai vaikams, kuriems reikalinga pagalba.

Įgyvendinus programą, vaikai įgis naujų asmeninių ir socialinių gebėjimų: mokės pasirinkti
veiklas, patys siūlys idėjas, pasitikės savimi ir savo jėgomis, mokės bendrauti ir bendradarbiauti
tarpusavyje ir su suaugusiais. Jie gebės būti:


mąstytojais, gebės apgalvoti savo veiksmus ir susies įgytas žinias su naujomis;



sprendimų ieškotojais, kurs įvairius būdus kliūtims įveikti, o į sunkumus žvelgs kaip į
galimybę padaryti atradimą;



užrašytojais, ugdysis įgūdžius ir ieškos priemonių pasidalinti savo stebėjimais bei mintimis;



klausytojais, išmoks sutelkti dėmesį ir būti aktyviais, jautriais klausytojais;



pranešėjais, įvairiai formuluos ir reikš savo mintis ir nuomones;



organizatoriais, patys planuos išmokimą ir bus atsakingi už savo sprendimus;



bendradarbiais, išmoks bendradarbiauti ir ims paisyti kitų nuomones;



draugais, išmoks pasitikėti bei rūpintis kitais ir patirs, kad ir jiems patiems to reikia.

Žaisdami ir gyvendami „čia ir dabar“ vaikai pasiruoš kitam socializacijos lygiui. Vaikų
pažangos vertinimo medžiaga bus panaudojama kaip informacija tėvams, ugdymo proceso
planavimui, individualizavimui, pedagogo kompetencijų tobulinimui, ugdymo programos kokybės
gerinimui.
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