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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenys apie istaigq

Svietimo teikej o pavadinimas - Kauno lopselis-darZelis,,vaikyste,.
Teisine forma ir priklausomybe: Kauno miesto savivaldybes biudZetine istaiga
[staigos kodas: 191633486
Grupe - neformaliojo Svietimo mokykla
Tipas - lopSelis-darZelis
Pagrindine veikla: ikimokyklinis ir priesmokyklinis ugdymas
Adresas: Partizanq g. 42, 49484 Kaunas
Telefonai: 8 -37 31 l0 14; 8 - 37 3t 30 86
Elektroninis paStas : info@vaikystes. lt
Interneto svetaine: www.vaikystes. lt

Poiiaris i vaikq ir jo ugdymqsi

Kauno lopSelio-darZelio ,,Vaikyste" (toliau - lopSelis-darZelis) ikimokyklinio ugdymo programa
skirta vaikams nuo 2 iki (5) 6 metq. Programa atnaujinta vadovaujantis Lietivis nispibtikos
Svietimo istatymu (2011), ikimotryklinio ugdymo progri*r1 tcriterijry apraiu (2011), kitais teises
aktais, reglamentuojandiais ikimokyklini ugdym4,- Ikimotqtklinio amiiaus vaikt4 prri|rkf*r4 apraiu
(2014), Ikimolqtklinio ugdymo metodinemis rekomendaitjomis (2015), prieimopyklinio'ugdy*o
bendrqja programa (2014), Geros molqtklos koncepcqa (2015). programa ailiepia Li-eturos
Respublikos Vyriausybes patvirtint4 Vaiko gerovds valitybes politikos korriepcij4 (200j), Jungtiniq
Tautq vaiko teisiq konvencij4 (1989), Valstybines Svietimo ZOIS -2022 metrlstrategijos nuoJatas,
Valstybes paZangos strategij 4,,Lietuva 2030* .

Lopselio-darlelio ikimokyklinio ugdymo programos metodologija artima socialinio
konstruktyvizmo idejoms, teigiandioms vaiko geUelima ir teisg padiam foimuoti save. XXI amZiuje
ankstyvojo ugdymo pedagogika patiria reikSmingq pokydiq: ,uiku, nebera supranramas kaip maZa(ir vis netobula, todel vis tobulintina) suaugusioJo ftopija, vaikyste ,ruokiu-u kaip unikalus
Zmogaus raidos tarpsnis, kurio negalima nei skubinti, nei stabiyti. Trapaus, priklausomo ir
paaeidLiamo vaiko samprat4 keidia poZiDris i vaikq kaip kompeienting4'asmenybg. Ilgametis
dalyvavimas Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Peterseno fondq i-;.t t. ,,ttin1otlrttiniougdymo sistemos demokratizavimas" taip pat turejo ltakos lopSelio-daiZetio ,ertybiniq nuostatq,
kulttiros, poZitrio i vaik4 ir vaikystE, ugdymo turinio sampratos formavimuisi.
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Pedogogq pasirengimas

LopSelyje-darLelyje veikia desimt grupiq: dvi lopSelio, Se5ios ikimokyklinio ir dvi prieSmokyklinio
ugdymo. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko miSraus amZiaus vaikai.

Lop5elyje-darLelyje dirba kompetentingi ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir Svietimo pagalbos
specialistai, gebantys kurti ikimokyklinio ugdymo turini, ugdym4 organizuoti kaip visumini,
integralq, tEstini procesQ, siejant visas vaikq Wdym(si) uitis (<ompetencijas), nuosekliai pletojant
bendruosius vaikq gebejimus - k[rybiSkum4, kritini m4stym4 (apimanti ir problemq sprendim4),
skaitmenini ra5tingum4, verslum4, mokejim4 mokytis bei uZtikrinant ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo turinio ir proceso tgstinumq. fstaigos pedagogai domisi ir igyja naujq
kompetencijq, kaip organizuoti ftraukqji, i vaikq ivairovg ir skirtingus ugdymosi poreikius
orientuot4 ugdym4, uZtikrinanti kiekvieno vaiko ugdymosi sekmg ir gerovg.

AtsiZvelgiant i istaigos ikimokyklinio ugdymo programos principus, pedagogai vieningai laikosi
nuostatos, kad svarbiausia - uZtikrinti aktyvq vaiko dalyvavim4 jstaigos gyvenime ir suteikti
galimybg dalyvauti, priimant sprendimus, liediandius jo gyvenim4 lopSelyje-darZelyje. Remiamasi
Vaiko teisi7 konvencija, kad vaiko dalyvavimas ir nuomones turejimas/reiSkimas yra pripaZistamas
kaip jo teise. Kita svarbi nuostata - vaikas ugdomas ir ugdosi per vis4 buvimo lopSelyje-darielyje
dien4.

LopSelio-darLelio pedagogai savo veikloje taiko projektq metodq. Sio metodo taikymas padeda
sprgsti praktikoje kylandias problemas, gerinti ugdymo proceso kokybg, nuolat analizuojant ir
reflektuojant savo prakting veikl4. Projektinio darbo forma ir metodai padeda pletoti demokratinius
bendradarbiavimo santykius bendruomeneje ir ugdo profesines pedagogq kompetencijas.

LopSelis-darZelis pletoja partnerystes ry5ius su Kauno pedagogq kvalifikacijos centru, Kauno
kolegijos Menq ir ugdymo fakultetu, Vytauto DidZiojo universitetu, Pozityvaus auklejimo
konsultantq asociacija, VieSEja istaiga ,,Vaiko labui", Dainavos mikrorajono mokyklomis ir
ikimokyklinemis istai gomi s.

Lopielio-darielio pedagoginio proceso savitumas

Demokratiniai pedagogq ir vaikq santykiai. Pedagogq ir vaikq santykiai grindZiami pasitikejimu
ir pagarba. Stengiamasi iZvelgti, kas vaikui svarbu, isiklausyi ijo ZodZius, paskatinti iSsakyti savo
nuomong, iSgirsti ji. Vaikai turi galimybE daryti itak4 darZelio kasdienei veiklai, t.y. jie gali sprgsti
su jq gyvenimu istaigoje susijusius klausimus, teikti siDlymus, pageidavimus, i kuriuos
atsiZvelgiama. Prioritetas teikiamas padiq vaikq iniciatyvai. Vaikai ir pedagogai kartu kuria bendro
gyvenimo istaigoje ir grupeje susitarimus, kurie padeda ugdytis atsakomybg ir tarpusavio supratim4.

Vaikq kultiiros pripaiinimas. Laikomasi poZiDrio, kad vaikiSkumas yra vertybd, vaikams
netaikomi suaugusiems bldingi elgesio standartai, kuriamos s4lygos vaikq saviraiSkai ir vaikiSkam
elgesiui pletotis.

Ugdymo individualizavimas. Siekiame paLinti kiekvien4 vaik4, individualq jo raidos temp4.
Suvokg svarbiausius jo poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(si) b[dus ir
metodus. Skatiname vaiko savaranki5kum4 tose srityse, kur gebejimai geriau susiformavg ir
teikiame didesng pagalbq maLiau iSlavejusiq gebejimq ugdymui. Specialiqjq ugdymosi poreikiq
turintiems vaikams teikiama Svietimo pagalba. Vaikq ugdymosi problemas ir kitus geroves
klausimus padeda sprgsti lopSelio-darlelio Vaiko gerovds komisija. Dienos ritmas ir veikla lanksdiai
derinami su vaiko poreikiais, tevq (globejq) hikesdiais (pvz., vaikas neprivalo ,,iSguldti" vis4
numatyt4 pietq miego laikq).
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Glaudus bendradarbiavimas su Seima. Nuolat siekiame, kad vaiko tevai (globejai) dalyvautq
ugdymo(si) procese ir taptq aktyviais bendruomends nariais. Bendradarbiavim4 grinjziame
pozityviomis nuostatomis: tarpusavio pasitikejimu ir konfidencialumu, isiklausymu i vienas kito
poreikius ir interesus, pagarba Seimos vaidmeniui, ugdant vaik4. Nuolat tariamds del individualiq
vaiko ugdymosi poreikiq, problemq sprendimo budq, veiksmingq ugdymo metodq taikymo.

Kryptingas grupiq mokytojq ir kitq specialistq bendradarbiavimas. fstaigoje dirbantys
Svietimo pagalbos ir kiti specialistai - logopedas, specialusis pedagogas, psichoiogur, meninio
ugdymo mokytojai - lanksdiai integruojasi i ugdymo(si) proces4, talkina grupill mokytojams, nuolat
tariasi del ugdymo pritaikymo vaikui, jo ugdymosi paZangos.

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Visuminio ugdymo
Ikimokykliniame amZiuje sudarome s4lygas skleistis visoms vaiko prigimtinems galioms: fizinems,
psichinems ir dvasinOms, neteikiant pirmenybes kuriai nors vienai iS jq. Ugdymo turinys yra
vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos vaiko ugdymo(si) sritys.

Individualizavimo
Remiames samprata, kad visi vaikai yra skirtingi: skiriasi paZinimo bei mokymosi tempas ir bDdai,
poreikiai, gebejimai, galimybes, patirtis, asmenines savybes. Kiekvienas vaikas auga ir tobuleja
savo tempu ir ritmu. Zinodami ikimokyklinio amZiaus vaikq raidos ypatumus, iverting kiekvieno
vaiko poreikius ir i5gales, numatome realius vaiko ugdymo(si) tikslus, pritaikome ugdymo turini.
Nuolat stebedami vaiko darom4 paZangq, numatome tolesng ugdymo(si) perspektyv4.

Demokratiikumo
Vaikui suteikiame pasirinkimo laisvg. Vaikas turi galimybg rinktis veikl4 pagal savo poreikius,
interesus, galimybes, nuotaik4. Kartu su vaikais kuriami bendro gyvenimo susitarimai, jq
faikymasis ugdo atsakomybes jausm4. Skatiname aktyvq vaiko dalyvavimq ugdymosi procese:
iSklausoma nuomond, palaikoma iniciatyva, suteikiama erdve jam pasireikSti, stengiamasi
igyvendinti sillomas idejas.

Tgstinumo
Siekiame darnaus vaiko perejimo nuo ankstyvojo ugdymo Seimoje prie ikimokyklinio ugdymo
grupeje, nuosekliai uZtikriname ugdymosi tgstinum4 prieSmokyklinio ugdymo grupeje. Nuolat
siekiame palaikyti glaudq Seimos ir istaigos pedagogq bendradarbiavim4.

III. TIKSLAS IR UZOAVNIqI

Tikslas - atsiZvelgiant i palangiausias mokslo ir visuomenes raidos tendencijas, vaiko prigimtines
galias, jo individuali4 patirti, kurti s4lygas, padedandias vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos, taip
pat ir etninds, socialinius, paZintinius poreikius.

Uidaviniai
o Padeti atsiskleisti kiekvieno vaiko poreikiams ir gebejimams, pritaikant ugdymo(si) turini,

proces?, priemones.

o Siekti bendravimo ir socialiniq ig[dZiq formavimosi, kuriant palankiq aplink4 Zaidimq
pletojimui(si) ir vaikq kult[ros raiSkai.

. Ugdyti vaiko kalbE kaip pagrinding bendravimo ir saviraiSkos priemong, mokytis iSklausyti kit4,
iSreikSti save bei savo patirti.
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Stiprinti vaiko psiching ir fizing sveikat4, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judejimo poreiki.
Padeti vaikui paLinti save ir aplinkini pasauli, sukuriant s4lygas ivairiems pazinimo bgdams,
bendrqjq gebejimq ugdymuisi.
Ugdyti vaikq estetini suvokim4 ir mening raiSk4, palaikant vaikq spontaniskas, klrybines idejas.
uztikrinti pozityvq, pasitikejimu ir pagarba grist? vaikq, pedagogq ir tevq (globeiq)
bendradarbiavim4.

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONES

Ugdymo turinys orientuotas i visas ikimokykli nio amLiaus vaikq ugdymosi pasiekimq sritis(kompetencijas). UgdYlo lurinys igyvendinamas per vis4 vaiko tr.I.o istaigoje laikq: jam
valgant, ruosiantis ilsetis, eiti i lauk4,.be.ndraujant,'dalyvaujant pedagogq organizuotoje ir padiqvaikq spontaniskoje veikloje. Ikimokyklinio ugdymo turinyje-pateikiam"i irojektai, kuriais siekiamaugdyti kiekvienos.y?i\o ugdymosi pasiekimo irities vertybines nuostaias ir gebejimus, kuriuosvaikas turetq igyti iki 5 (6) metq. visos vaiko ugdymosi puri.ki-q sritys yra glaudZiai tarpusavyjesiejamos ir integruroljamos. Ugdymo turinio piojektai irindZiami nror.ktr-o ir perimamumoprincipu, nuo vaikui artimos (Seimos, namq upiinkor, giritosios vietovds, gamtos) prie tolimesnesaplinkos ir reiSkiniq. Projekto temos paslrinkima teLla vaikq siulymai, mokytojq numatomiugdymo tikslai, grupes vaikq poreikiai, visuomeninio gyvenimo aktualijos.

Programoje pateikiamas projektinis ugdymo turinio kurimas uZtikrina ugdymo proceso integralum4.
Si ugdymo turinio destymo bld4 renkames todel, kad projektiniq veiklq"metu sukuriamos sekmingomokymosi prielaidos:
o vaikai mokosi veikdami: isitraukia i veiklas, vysto iniciatyvas, planuoja, laikosi susitarimq,
dirba kartu su kitais, svarsto, tyrineja, vertina ir priima kitoniskum4;o vaikai igauna sekmingo ugdymosi patirdiq: gali susieti nauj4 informacij4 su savo ankstesnepatirtimi, o tai, ko mokomasi, yra svarbuir reikalinga jo ateidiai; 

J

-' vaikai teikia pasitlymus, gauna patarimq, jie ugdosijiems tinkamu tempu, vaikai pasitiki vienas
kitu,o pedagogas - vaikais.

Projektq metodo elementai (stebejimas, analize, refleksija) leidZia labiau paLinti vaikq, t.y. jogebejimus, patirti, asmenines savybes, interesus, patirties kaupimo ir mokymosi b[dus. Nuolatine
refleksija ir analize padeda vertinti vaiko pasiekimus ir numatyti ugdymo(si) perspektyv4. Taikantprojektq metod4 ugdymo procesas tampa dinamiSkesnis ir Zaismingesnis, o tai skatina aktyvesni
Seimos dalyvavim4.

Ugdymo(si) procese taikomi ugdymo metodai, kurie uztikrina aktyvq vaiko dalyvavim4, teikia
yuj\'i dZiaugsm4, stiprina jo pasitikejimo savimi jausm4, skatina tyrlnelimf, problemq sprendim4,
kritini m4stymq, kDrybiskum q, leidziakiekvienam vaikui patirti sekmg:

' Zaidimas - pagrindinis vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultlros dalis.
Zaisdami vaikai atskleidZia savo patirti, kaupia j4, iSgyvena lvairius vaidmenis, i5reiSkia
jausmus ir emocijas, sprendZia problemas, iveikia sunkumus, atrastus veiklos b[dus pritaiko
naujose situacijose, kuria bendravimo situacijas ir kt.

' Tyrineiimas - vienas i5 aplinkos paZinimo ir patirties kaupimo budq, kurie skatina vaik4
aktyviai veikti, m4styti ir samprotauti apie tai, k4 pastebejo, atrado ar patyre.

t Regio Emilia metodo elementai: kDrybine, terapine veikla prie Sviesos stalo irengtose erdvdse,
eksperimentavimas su Sviesomis ir spalvomis, ivairiomis sensorindmis priemonemis,
veidrodZiais ir kt.

o

a

o

o
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STEAM veiklq organizavimas: STEAM ugdymas suprantamas kaip integralus, i
kompleksiSk4 tikroves reiSkiniq paZinim4, pritaikymq ir problemq sprendim4 kreipiantis vaikq
gebejimq ugdymas gamtos mokslq, matematikos, meno, technologijq ir inZinerijos srityse.

STEAM ugdyme akcentuojamas klrybi5kumas, tyrinejimu grindZiamas mokymas(is), pedagogo

kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo.

Pokalbis, diskusija: vaikai skatinami i5reik5ti savo nuomong, poZi[ri, klausyti ir girdeti, k4

sako kiti, apibldinti savo ir kitq veikl4, kriti5kai m4styti.

Ugdymo(si) aplinkos kurimas: aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti

ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Kuriama taip, kad tenkintq kiekvieno vaiko poreikius, ugdytq
jo gebejimus, skatintq kaupti nauj4 patirti, i5bandyti ivairias veiklos formas ir paZinimo b[dus.

Siekiama, kad ugdymo(si) aplinka skatintq vaik4 aktyviai veikti, tyrirreti, paLinti, pasitiketi savo

gebejimais. Vaikai kuria ir keidia aplink4 patys, j4 pritaiko savo sumanymams.

Edukacin€s iSvykos: turtinama vaikq paZintine, socialine, kalbine ir emocine patirtis.

Lauko aplinkos i5naudojimas kaip vaikq sveikatos stiprinimo ir tyrindjimq erdv6:

futboliukas, trikrep5is, estafetds, varZybos, krirybiniai Zaidimai su gamtine medLiaga, ivairiais
daiktais ir kt.

Tikslingas informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimas: Zaidimai ir edukaciniai

uZsiemimai prie interaktyvios lentos, interaktyviq grindq, fotografavimas su fotoaparatais,

mobiliais telefonais, planSetemis, informacijos paie5ka, nuotolinis bendravimas su kitq istaigq ar

uZsienio Saliq vaikais ir kt.

Ugdymo turinio projektq scltema

Sio;e schemoje pavaizduota, kaip ugdymo turinio projektai sudaro ikimokyklinio ugdymo
programos turini. Rodykles rodo, kad projektai bus igyvendinami, laikantis nuoseklumo ir
perimamumo principq, kai vaiko paZinimas prasideda nuo savgs, artimiausios aplinkos ir eina tolyn
bei platyn. Punktyrines linijos atskleidZia ugdymo turinio integralum4 ir galimas projektq pletojimo
sqsajas.
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Ugdymo turini destome dviejose lenteles grafose. Pirmoje grafoje iSskiriame siektinas vaiko

ugdymosi pasiekimq sritis (kompetencijas). Kiekvienoje vaikq ugclymosi pasiekimq srityje
numatytos esmin€s nuostatos ir gebejimai, kuriuos vaikas pagal savo individualias galimybes,

ugdymosi temp4 [gyja iki 5 (6) metq. Antroje grafoje pateikiamos veiklos gaires vaikams nuo 2 iki
(5) 6 metq amZiaus. Tai galima vaikq veikla, kuri pades igyti siektinq gebejimq.

Siektinos vaiko ugdymosi
pasiekimq sritys
(vertybinds nuostatos ir
esminiai eebdiimai)

2 - (5) 6 metq vaikq veiklos gairOs

Savivoka ir savigarba
Esmind nuostata. Save
vertina teigiamai.
Esminiai gebejimai:
. supranta savo asmens

tapatum4 (a5 esu, buvau,

blsiu), pasako, kad yra

berniukas/mergaite;
. priskiria save savo

Seimai, grupei,

bendruomenei;

o pasitiki savimi ir savo

gebejimais, palankiai

kalba apie save, tikisi,
kad kitiems jis patinka;

o supranta ir gina savo

teises blti ir Zaisti kartu

su kitais.

Emocijty suvokimas ir raiika
Esmind nuostata.
Domisi savo ir kitq

I emocijomis bei jausmais.
t-
I Lsmtruqt geoe|tmat;

| . atpaZista ir lvardina savo

I ir kitq emocijas ar
I

I juurrus bei jq prieZastis,

I bando i iuos atsilieptit'"
I o iprastose situacijose

I emocijus ir jausmus
I

I iSreiSkia tinkamais,

I titi.-s priimtinais
II bldais
It^
I Soviregultocuo t
I savikontroli
I Esmfne nuostata. Nusiteikgs
I

Projektas,,Kaip galime susidraugauti?"

Projektas svarbus, nes:
o vaikai atpaZista savo ir kitq emocijas, jausmus, jas komentuoja,

kalbasi apie jausmus;
. vaikai geranori5kai veikia, taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su

kitais vaikais del Zaidimq sumanymq ir veiklos;
. komandiniq Zaidimq, iSS[kiq metu vaikai patys bando iveikti

klifltis savo veikloje, ie5ko i5eidiq, konflikto sprendimo budq

ivairiose situacijose, nepavykus kreipiasi pagalbos i suaugus[ii.

Vaikq susidomdjim4 Zadinanti intriga: mokytojas numato, kaip
sudomins, intriguos vaikus, kaip prades su jais dialog4. PavyzdZiui,
vaikams pasilloma susiskirstyti komandomis ir iveikti i5sUki -
pastatyti ,,draugystds" Sulinf i5 sillomq priemoniq (pieStukq,

pagaliukq, Siaudeliq ir kt.). Siekiama, kad iveikdami i55[ki, vaikai
tartqsi, derintq veiksmus, bendradarbiauttl.
Vaikq id6jos ir galimas projekto tikslas: vaikai dalijasi patirtimis,
samprotauja, kartu su jais aptariamos projekto galimybes ir
numatomas tikslas, kylantis i5 vaiko akimis matomos problemos.

PavyzdLiui, vaikai dalijasi savo patirtimi, ar lengva buvo kartu
veikti, kaip sekesi tartis, pasirinkti reikiamas priemones, kaip sekesi

i5rinkti kapiton4. Kalbama, jog vaikai mokysis tartis, derintis vienas

prie kito, veikti kartu, iveikiant i55[ki, sekmingai atliekant uZduoti.
Su vaikais aptariama, kad projekto tikslas galetq buti, kaip mokytis
draugi5kumo, kaip kartu iveikti kylandias bendravimo problemas,

bendradarbiauti tarpusavyj e.

Numatomas projekto planas ir priemonOs: kartu su vaikais

sutariama, kokiq priemoniq gali reiketi: popierius, pieSimo

priemones, tvirtinimo detalds, balionai, deZutes, telefonas,
kompiuteris ir kt.). Surenkami vaikq pasiDlymai del galimo projekto
pavadinimo (pvz., ,,Kaip susidraugauti?", ,,Kaip blti draugu?" ir
kt.), pasi[lymai uZra5omi dideliame lape ar ant lentos.

Diskutuojama, kaip vyks projektas (diskusija, estafetds, tarpusavio
veiksmq derinimas laidliant, komandiniai Zaidimai, paSto deZutes

iklrimas ir kt.).

Projektind vaikq veikla:
. Kalbama apie draugus, draugystg, draugi5kum4, iq rai5kos bDdus

(emocijas, veiksmus ir pan.).

. ZaidLiami Zaidimai koridoriuose, apsilankoma kitose darZelio
grupdse, kur susipaZistama su naujais draugais. {kuriama paSto



sutelkti demesi, b[ti kantrus,
valdyti emocijq raiSk4 ir
elgesi.
Esminiai gebejimai:
. ilgesni laikE sutelkia

demesi klausymui,

stebejimui, veiklai;
o isiaudrings geba

nusiraminti;
o bendraudamas su kitais

bando kontroliuoti savo

ZodZius ir veiksmus.

S anty kiai s u s uaug usiais
Esmini nuo s t at a.Nusiteikgs
geranoriSkai bendrauti ir
bendradarbiauti su

suaugusiaisiais.
Esminiai gebejimai:
o pasitiki pedagogais, juos

gerbia, ramiai jaudiasi su

jais kasdienineje ir
neiprastoj e aplinkoj e;

. mokosi iS suaugusiq,

drqsiai reiSkia jiems savo

nuomong, tariasi, derasi;

o Lino, kaip reikia elgtis su

nepaZistamais

suaugusiais.

Santykiai s u bendraumiiais
Esmine nuostata. Nusiteikgs
geranoriSkai bendrauti ir
bendradarbiauti SU

bendraamZiais.
Esminiai gebejimai:
. supranta, kas yra gerai,

kas blogai;

. draugauja bent su vienu

vaiku arba su visais

supranta kitq norus,

dalinasi Zaislais, tariasi,

uZjaudia, padeda;

. padedamas supranta savo

Lodli\ ir veiksmq

pasekmes sau ir kitiems.

deZute, kuriose vaikai palieka lai5kus, linkejimus, kvietimus
naujiems draugams.

o Kartu su mokyoja nustebinami kitq grupiq vaikai paskambinant
jiems telefonu ar vaizdo skambudiu.

o Organizuojama ,,Diena su lopSelinukais", kuomet vyresneliai
globoja jaunylius, su jais LaidLia grupeje, lauke.

o ZaidLiami lietuviq liaudies Zaidimai-rateliai, kuriuose vaikai
laikosi susitarimq, dalinasi vaidmenimis, tariasi ir
bendradarbiauja.

o Su vaikai aptariamos ivairios situacijos, kaip reiketq elgtis, kilus
konfliktinei situacijai tarp grupes draugq, kartu ieSkoma bDdq

kaip reiketq sprQst bendravimo problemas.
o Mokomasi nesutarimus sprgsti ZodZiais, derybomis, mainais ir

kitais bfidais.
o Viena darZelio siena tampa ,,Draugq siena", ant kurios vaikai

gali paraSyti savo vard4.
. ZaidLiami komandiniai Laidimai, estafetds ar atliekami

bandymai, eksperimentai (pvz., ,,Pastatyk stal4 i5 popieriaus,
kuris iSlaikytq l5 knygq", ,,PieStukq Sulinys" ir kt.).

o Kuriami bendri klrybiniai pro.iektai, kuomet vaikai
savaranki5kai bendradarbiaudami atlieka uZduoti, j4 pristato
draugams.

. Kuriami draugystes susitarimai, S[kiai jie iliustruojami ir
ikurdinami grupeje.

Tik€tini vaikq pasiekimai:
. veikdami bendradarbiauja geranoriSkai, taikiai, derina veiksmus,

tariasi;
o geba rasti ir taikyti nesutarimo. konflikto sprendimo bUdus;

o jausmus reiSkia tinkamais, kitiems priimtinais b[dais, LodLiais,
elgesiu atliepia kito jausmus.

Projektas,,Meteorologijos ekspertai"

Projektas svarbus, nes:
. vaikai tyrineja ir susipaZista su metq laikq ypatumais, gamtos

stichijomis visame pasaulyje;
o mokosi ieSkoti reikiamos infonnacijos enciklopedijose,

Zumaluose, internete;
o vaikai paZista negyvqi4 ir gyvqi4 gamtq, i4 gerbia, saugo ir

puoseleja;
o vaikai kartu aptaria nesudetingus stebejimus, bandymus,

samprotauja, si[lo idejas, k4 noretq tyrineti, iSbandyti, mokosi
analizuoti, kelti klausimus.

Vaikq susidomdjim4 Zadinanti intriga: mokytojas numato, kaip
stiprins vaikq interes4, kaip inspiruos, sudomins, kaip prades dialogq
ir pan. PavyzdLiui, staiga pasikeitus orui ir pavasari prisnigus, su

vaikais kalbamasi apie metq laikus: keistus gamtos reiSkinius,
vandens pokydius upese ir eZeruose. .Kartu paZilrimas edukacinis
filmukas apie gamtos stichijas Lietuvoje ir visame pasaulyje
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Problemq sprendimas
Esmine nuostata. Nusiteikgs
ie5koti i5eidiq kasdieniniams
sunkumams bei i5S[kiams

iveikti.
Esminiai gebejimai:
o atpaZista kq nors veikiant

kilusius sunkumus bei

iS5[kius, daZniausiai

supranta, kodel jie kilo;
o suvokia savo ir kitq

ketinimus;
o ie5ko tinkamq sprendimq

k4 nors i5bandydamas,

tyrinddamas,

aiSkindamasis,

bendradarbiaudamas;

pradeda numatyti priimtq
sprendimq pasekmes.

Mokijimas mokytis
Esmind nuostata.Norrai
mokosi, dZiaugiasi tuo, ko
iSmoko.
Esminiai gebejimai:
o mokosi Zaisdami,

stebedami kitus vaikus ir
suaugusiuosius;

o ivaldo kai kurias

mokymosi strategijas,

kurdami,klausinddami,

ieSkodami informacijos;
. mokosi sprgsti

problemas, susitariant,

iSbandant;

. pradeda suprasti

mokymosi procesq.

Kfrrybiikumas
Esmin| nuostata.
Jaudia k[rybines laisvds,
spontaniSkos improvizacijos
bei klrybos dZiaugsm4.
Esminiai gebejimai:
o savitai reiSkia savo

skirtingais metq laikais.
Vaikq iddjos ir galimas projekto tikslas: vaikai tarpusavyje
dalijasi patirtimis, kartu su vaikais aptariamas koks, vaikq nuomone,
galetq buti projekto tikslas. Pavyzdliui, vaikai samprotauja: kada

bDna pflga? Kaip susidaro vaivorykSte? Kodel vasar4 nesninga?
Kodel Ziem4 i5 Zemes nei5lenda kirminai? Nutariama, kad projekto
metu bus siekiama daugiau suZinoti apie metq laikus, jq ypatumus,

tyrineti gamtos stichijas.
Projekto planas ir priemonds: kartu su vaikais aptariamos
pagrindines projekto vykdymo idejos, sutariama, kokiq priemoniq
gali prireikti: termometrai, gamtine medLiaga, Zirkles,
padidinamieji stiklai, veidrodeliai. daLai, megintuveliai ir kt. Kartu
iSrenkamas ir uZra5omas projekto pavadinimas (pvz., ,,K4 slepia
gamta?",,,Meteorologq paslaptys" ir kt.). Susitariama, kas bus

stebima, veikiama, kokios vaikq idejos ir pasillymai bus

igyvendinami (pvz., kuriamas gyvosios gamtos kampelis

,,Sliekynas", ,,Vabalq vieSbutis", orq sinoptikq stoteld, kokie
eksperimentai bus atliekami ir kt.).

Projektin6 vaikq veikla:
o Stebima kintanti aplinka, LodLiais, Zenklais fiksuojami

kasdieniai orai, sudarinejama orq stebejimo lenteld, atpaZistami

ir ivardinami skirtingi orq poZymiai.
o fkuriama orq sinoptikq stoteld, kurioje panaudojant ivairias

priemones vaikai gali stebeti ir tyrineti ory permainas ir
ypatumus (termometrai, hidrometrai, deZutes, stiklines,
liniuotds, megintuveliai, pipetes, padidinamieji stiklai).

o Veikiant natlralioje gamtineje aplinkoje, perZiflrint vaizdo

ira5us, aptariami skirtingq orq, gamtos stichijq ypatumai:

audra, kru5a, p[ga, Laibas, griaustinis, lietus, sniegas, sauldta,
vejuota. Jie atkuriami eksperimentuojant ir atliekant bandymus.

. ZaidLiamas klrybinis Zaidimas ,,Televizijos orq studija",
kurioje vaikai pristatineja kasdienius orus (pieSiniais, Zenklais,

imituoja kDno judesiais, garsais), laid4 vaikai filmuoja ar

fotografuoja.
. Ziurimi edukaciniai filmai apie ivairias gamtos stichijas,

virtualiai stebimi kintantys orai visame pasaulyje per

iSmani4sias technologijas, aptariamos, fiksuojamos vaikq

iZvalgos.
o Kuriami meniniai darbeliai (liejant spalvas, pieSiant pirStais,

lipdant, klijuojant ir kt.) su vaikq komentarais, iliustruojandiais
jq turim4 patirti apie orus.

o Klausomasi pasakq, dainq, menamos misles, kuriamos istorijos,
i5 kur atsiranda tam tikri orai, kodel vienus orus pakeidia kiti ir
i5 jq sukuriama elektronin€ knyga bendradarbiaujant su grupds

vaikais ir jq tevais (pvz., ,,Book creator", ,,Story jumper"
programeles).

o Rengiamos ekspedicijos, Zygiai i gamt4 (park4, miSkq).

Tyrinejama supanti gamtine aplink4 naudojantis ivairiomis
priemonemis (padidinimo stiklais, mikroskopais, matuokliais,
enciklopedijomis, internetu ir kt.).

. ZaidLiami gamtine iagos matavimo, sverimo, lyginimo



sumanymus ivairioje
veikloje;

. ie5ko neZinomos

informacijos;
o sitlo naujas, netiketas

idejas ir jas savitai

igyvendina.

Tyrinijimas
Esmind nuostata. Smalsus,
domisi viskuo, kas vyksta
aplinkui, noriai stebi, bando,
samprotauja.
Esminiai gebejimai:
. aktyviai tyrineja save,

socialing, kulttring ir
gamting aplinkq;

o ivaldo tyrinejimo bldus
(stebejimq ir bandym4);

m4sto ir samprotauja apie

tai, k4 pastebejo, atrado,

pajuto, patyre.

Iniciatyvumas ir atkaklumas
Esmin| nuostata.Domisi tuo,
kas nauja, palankiai
nusiteikgs naujoms veikloms. I Tik6tini vaikq pasiekimai:
Esminiai gebejimai; l . atpaZista skirtingus metq laikq poZymius, ivairias gamtos
o savo iniciatyva pagal I stichijas ir nusako oro s?lygas;

savo pomdgius pasirenka | . tyrineja, analizuoja, kaip keitesi oro temperatDra, gamtos
veikl4, ilgam isitraukia, I reiSkiniai, panaudoja tyrinejimams skirtas priemones;
jE pletoja, po tam tikro | . drqsiai kelia klausimus ir ie$ko atsakyrnq;
laiko tarpo veikl4 | . geba igyta patirti pritaikyti kasdienineje veikloje: stebedami orq

skaidiavimo, rflSiavimo Zaidimai, naudojant jq iSores ir
sensorines ypatybes apibldinandias s4vokas.; .,-.
ZaidZiami programavimo, kodavimo Zaidimai metq laikq
temomis, panaudojant robot4-bitutg ,,BEE-BOT" ir kitas
iSmani4sias technologij as.

ZaidZiami samprotavimo Laidimai, kuriq metu vaikai kelia
probleminius klausimus ir i juos k[rybiSkai atsakineja ,,Kur
paukSdiai i5skenda Ziemq? Kodel vabaliukai iSlenda at5ilus
orams? Kur dingsta sniegas? Ar gyv[nai miega Ziemos miegu?
I5 kur atsiranda vaivorykSte? ir pan.

Diskutuojama, bendradarbiaujama, dalijamasi sukaupta
patirtimi su draugais ir ikuriamas ,,Sliekynas", ,,YabzdLit4
vieSbutis", atliekami jq stebejimai, tyrinejimai.
Panaudojant iSmani4sias technologijas virtualiai stebima gyvoji
gamta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

fsiklnijama i paukSdio, vabzdlio ar gyv[no vaidmeni (eina kaip
gandras, zyzia kaip bite, Soka kaip varle, gagena kaip Z4sis ir
kt.) ir inscenizuojama pasirinkta pasaka.

ZaidLiami klrybiniai Zaidimai apie gamt4 (puz., ,,Sarados"),
kuriq metu isisavinamos naujos s4vokos bei itvirtinamos
senosios.

ApZvelgiamos realios, virtualios knygeles, apie gyvqjq gamtq,
naudojant i5mani4sias technologijas (puz.,,,QR skait5rtuvo"
programele).

o Klausomasi gamtos garsq, jie tyrinejami, atpaZistami ir
pritaikomi tam tikram metq laikui: jlros o5imas, sugriZtandiq
pauk5diq diulbejimas, lup.l Snarejimas, lietaus garsai, sniego
girgZdejimas.

prognozg geba pasirinkti lauko aprangE;

tyrinejimams tikslingai naudojasi i5maniosiomis
technologijomis.

Projektas ,,Kas butq, jeigu oras prabiltq?"

Projektas svarbus, nes:
o susipaZista su Zmogaus kvepavimo sistema, su oro svarba

gyvybinems funkcijoms;
vaikai igijg daugiau Ziniq ir patirties ugdosi kritini m4stym4,
asmening atsakomybg uZ Svaraus oro i5saugojim4;
palankiai vertina, suvokia ir iSbando Svaraus oro i5saugojimo
bldus;
iSmoksta saugaus elgesio

ikvepiamomis medZiagomis;
su sveikatai pavojingomis

pratgsia;
. kreipiasi i suaugustii I .

pagalbos, kai pats
nepajegia susidoroti su
kilusiais sunkumais.

Aplinkos paiinimas
Esmind nuostata. Nori
paZinti bei suprasti save ir
aplinkini pasauli, dZiaugiasi
suZinojgs k4 nors nauja.
Esminiai gebejimai:
o ivardija ir bando

paai5kinti socialinius bei

gamtos reiSkinius;
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. apibudina save, savo
gyvenamqj4 viet4, 5eim4,

kaimynus, gyvosios ir
negyvosios gamtos

objektus;

o domisi technika ir noriai
mokosi ja naudotis.

Kiekio supratimas ir
skaiiiavimas
Esmind nuostata. Nusiteikgs
pasaulio paZinimui naudoti
skaidius ir skaidiavimus.
Esminiai gebejimai:
o daiktrl (realiq ar

pavaizduotq) kieki
apibldina skaidiumi,
susieja skaidiq su

atitinkamu jo simboliu;
. sudaro, palygina daiktq

grupes pagal kieki;
apibtdina daikto viet4
tam tikroje daiktq eileje;
sudaro, pratgsia ivairias
sekas, randa praleistus jq
narius.

Forma, e rdvi, matavimai
Esmine nuo s tat o. Nusiteikgs
tyrineti aplinkos daiktus, jq
rySius ir santykius.
Esminiai gebejimoi:
. skiria daiktq spalv4 ir

form4, dydi, dydZiq

skirtumus, daikto viet4 ir
padeti erdveje;

. sieja daiktus su jrl
vaizdais nuotraukose,
pieSiniuose;

o pastebi laiko tekmes

poZymius;

o tapatina, grupuoja,

klasifikuoja daiktus;
o supranta ir vartoja

ZodZius, kuriais

. susipaZista su kvepavimo technikomis ir jas taiko gerai emocinei
savijautai palaikyti;

o skiria ivairius kvapus, apib[dina jq savybes, savo pojudius
uodZiant.

Vaikq susidom6jim4 iadinanti intriga: mokytojas numato, kaip
Zadins arba stiprins vaikq interes4, kaip inspiruos, sudomins,
intriguos, kaip prades dialog4 ir pan. PavyzdZiui, su vaikais
atliekamas eksperimentas: keletui dienq paliekami balti audiniai
skirtingos tar5os vietose - vienas Salia judrios gatvds, kitas parke. po
keleto dienq audiniai palyginami, su vaikais aptariami skirtumai,
numanomos prieZastys.
Vaikq id€jos ir galimas projekto tikslas: vaikai samprotauja,
fantazuoja apie Svarq ar uZterStq or4, kaip Zmones gali sprEsti
ekologines oro tarSos problemas, kaip mes visi galime padeti tas
problemas sprgsti. PavyzdLiui. Seimoms pasiIloma sudalyvauti
akcijoje ,,PasivaikSdiokim Salia gatves". Kit4 dien4 vaikai dalinasi
vieni su kitais patirtimis, pastebejimais, savijauta. IS vaiko pozicijq
numatomas projekto - iSmokti iSsaugoti Svarq or4.
Projekto planas ir priemon6s: kartu su vaikais aptariamos idejos
koks galetq b[ti projekto planas. Sugalvojamas galimas projekto
pavadinimas, uZraSomi pasillymai. PavyzdLiui,,,Valykime or4
kartu", ,,Kuo a5 kvepuoju?", ,,Koddl lauke tenka vaik5diot su
kauke?" ir pan. Aptariama, kaip vyks projektas: LaidLiami
kvepavimo Zaidimai, organizuojamos saugaus ikvepimo pratybos,
tyrinejama Zmogaus kvepavimo sistema ir kt. Su vaikais kalbama,
kokiq priemoniq reikes: ivairaus formato popieriaus, pie5imo
priemoniq, kartoniniq deZudiq, seklq, Zemiq ir kt.

Projektind vaikq veikla :
. Tyrinejama Zmogaus kvepavimo sistema enciklopedijose,

internetiniuose Saltiniuose, eksperimentuojant su savo
kvepavimu, taikant kvepavimo technikas.

. Ziurimi edukaciniai filmai, skaitomi literatlros klriniai apie oro
tar5os prieZastis, pasekmes. Rengiamas vaikq diskusijq forumas,
skatinant dalintis igyta patirtimi, Ziniomis, ie5koti galimybiq
iSvengti oro tarSos problemq.

. ZaidLiamas kDrybinis Zaidimas ,,Vaiki5kq ekologiSkll transporto
priemoniq paroda". Gaminami reklaminiai plakatai, bilietai,
priemones Zymimos ZodLiais, numeruojamos. Konstruojami
ekoautomobiliai i5 antriniq Zaliavq.

o Organtzuojama Seimq akcija ,,Diena be automobilio". Kuriami
skelbimai, kvietimai dalyvauti akcijoje. Vaikai pakviediami
dalintis patirtimis, ispDdZiais. atradimais akcijai pasibaigus.

. Rengiamos ekskursijos ekologi5komis transporto priemonemis
(traukiniu, troleibusu, elektra varomu autobusu) i gamt4, Zymias
Kauno vietas.

. ZaidLiami kvepavimo Zaidimai, p[timo estafetes su balionais,
plunksnomis, popieriniais laiveliais. Konstruojami labirintai,
juose skirtingais bldais pudiamas teniso kamuoliukas (per
5iaudeli, popierinius ritinius) ir kiti vaikq parinkti daiktai,

iamos i5trukimo i5 labirinto varZyb,ts matuoiant lai
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apib[dinamas atstumas,

ilgis, masd, talpa, t0ris,
laikas, daiktq pana5umai

ir skirtumai;
o suvokia daiktq tarpusavio

rySius, santykius, padeti

vienas kito atZvilgiu.

Sakytini kalba
Esmin| nuostata. Nusiteikgs
i5klausyti kit4 ir iSreik5ti
save bei savo patirti kalba.
Esminiai gebejimai:
. klausosi ir supranta kitq

kalbejimq;
. kalba su suaugusiaisiais

ir vaikais, natlraliai,
laisvai iSreik5damas savo

i5gyvenimus, patirti,

mintis;
o intuityviai junta kalbos

groLi.

Raiytini kalba
Esmind nuostata. Domisi
raSytiniais Zenklais,
simboliais, skaitomu tekstu.
Esminiai gebejimai:
o atpaZista ir ra5ineja

raides, ZodZius bei

kitokius simbolius;
. pradeda skaitineti.

Fizinis aktyvumas
Esmind nuostata.
Noriai, dZiaugsmingai juda.
Esminiai gebejimai:
o koordinuotai, i5laiko

pusiausvyr4, eidamas,

bdgdamas, SliauZdamas,

ropodamas, lipdamas,

Sokinedamas;

o spontani5kai ir tikslingai,
atlieka veiksmus,

kuriems bltina akiq-

rankos koordinacija bei

o Kalbamasi apie augmenijos itak4 oro Svarinimui. Tyrinejami
darZelio aplinkoje augantys medZiai, .iie numeruojami, Zymimi
lentelemis su vaikq paraSytais pavadinimais. BraiZomi medZiq
iSsideliojimo teritorijoje planai. fkuriamos Zaliosios pavesines
vaikq poilsiui, Zaidimams.

o Sodinami, auginami augalai irengtose lysvese, ra5omi augalq
pavadinimai lentelese, stebimas jq augimas, prieZi[ra.

. ZaidZiami loginiai Zaidimai ,,Ar tai susijg su oru?", vaikai
skatinami dr4siai, netradici5kai samprotauti, argumentuoti savo

idejas.
o Organrzuojamos saugaus ikvepimo

Zenklus, ispejandius apie toksiSkq

ikvepimo taisykliq.

pratybos. Vaikai tyrineja
kvap4, mokosi saugaus

. Rengiama ,,Aromaterapijos popiete". Vaikai dalinasi i5 namq
atsineStais natflraliais kvapais, juos tyrineja, apib[dina poj[dius
(ramina, tonizuoja, atpalaiduoja, kelia SleikStuli), ivardina kam
priklauso, ZaidLia spejimo Zaidimus ,,UZuosk ir ivardink",
,,Kvapq sekliai".

o Organizuojama diena emociiq valdymui ,,Kvdpavimo pratimai -
paleisk emocij4". Vaikai tyrineja kvepavimo galimybes,
bendradarbiaudami iSbando kvepavimo technikas, dalinasi
patirtimis ir isp[dZiais.

Tikdtini vaikq pasiekimai:
. suvokia ir pasakoja apie Zmogaus kvepavimE, kodel svarbus

Svarus oras, gamta;
o pasakoja apie uZter5t4 or4 ir darom4 Lalq gamtai, Zmogaus

sveikatai;
o pasidalina asmenine patirtimi, kaip vaikai gali prisideti prie

Svaraus oro i5saugojimo;
o suZino apie Zmogaus sveikatai pavojingas medZiagas;
. mokosi apibldinti kvapo savybes, savo pojudius uostant ivairius

kvapus.

Projektas ,,Kuo ypatinga mano diena darZelyje?"

Projektas svarbus, nes:
o dalindamiesi patirtimis su kitais vaikais apie kasdienius ivykius

stiprinasi vie5ojo kalbejimo gebejimus, savigarb4, pasitikejimE
savimi;

o klausosi ir supranta kitq kalbejim4, mokosi iSreikti savo patirti,
mintis, iSgyvenimus;

o kurdami, Zaisdami pledia savo Zodyn4, domisi ra5ymu,

ivairiomis jo priemonemis;
o susipaZista su ivairias bendravimo modeliais konkrediose

situacijose (kaip ra5yti lai5k4, bendrauti telefonu).

Vaikq susidomdjimq Zadinanti intriga: mokytojas numato, kaip
Zadins vaikq susidomejim4, kaip inspiruos, prades dialog4.
PavyzdLiui, i grupg uZsuka neiprastas svedias - terapinis Suniukas,

lydimas specialisto, kuris pades sukurti emociSkai palanki4 aplink4,
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idomiai praleis laik4 gyvDnq draugijoje. 
]

vaikq id6jos ir galimas projekto tikslas: vaikai skatinami

pasidalinti patirtimis, i5gyvenimais apie laisvalaiki, praleidZiam4 su

tevais, draugais ir kt. Mokytojas padeda iSskirti, atpaLinti tas

problemas, kurios vaikams yra suprantamos ir aiSkios. PavyzdZiui,

aptariama, kokie j,+ isimintini savaitgalio ivykiai, kas juos

nudZiugino, gal nuli[dino, kokie jausmai juos aplanke. Paklausiama,

galbDt jie Zino, kokie yra bUdai tiems ivykiams uZfiksuoti. ISklausius

vaikq pasakojimq, sutariamas projekto tikslas fiksuojant

!simintinus dienos ivykius, sukurti bendrq grupes elektroning knyg4.

Projekto planas ir priemonds: sugalvojamas galimas projekto

pavadinimas (pvz., ,,Mano ypatingos dienos", ,,Mano isimintina
diena darLelyje" ir kt.). Aptariama, kur bus uZrasyti pasifilymai,

apgalvojamos priemones: planSetd, kompiuteris, fotoaparatas,

didelio formato lapai, pieSimo priemones, ivairios dekoravimo

priemonds. Tariamasi, kaip vyks projektas: kuriama elektronine

grupes knyga, ,,Geros dienos" ketureilis ir pan.

Projektind vaikq veikla:
o Surenkami vaikq pasakojimai apie darZelyje patiriamus

ispldZius, jiems patikusias veiklas, bendrus Zaidimus, i5vykas'

Kasdieniai vaikq pasakojimai iliustru,cjami, fiksuojami vaizdt
(fotoaparatu, plan5ete ar kt.) ir kartu su vaikais parengiama

virtuali knyga ,,Kuo ypatinga mano diena darLelyje?" (pvz.

naudojantis,,Book creator",,,Story jumper" programelemis).

. Zaisdami su ,,Emocijq kaladele" vaikai isreiskia savo nuotaik4,

emocij4 LodLiais, sutartais Zenklais, k[no kalba, balso

intonacijomis.
o Sugalvojama kuo daugiau graLiq zodLir4, kuriuos galima

pu*t yti vieni kitiems. ZodZius vaikai raSo, kopijuoja, delioja iS
smulkiq detaliq. Juos panaudojant sukuriamas bendras grupes

..Geros dienos" ketureil is.

o Kuriamos uZdaros erdves atsipalaidavimui, kuriose vaikai gali

I netrukdomai iSreikSti save, susikaupusias emocijas veikdami su

relaksacinemis priemonemis (kinetiniu smeliu, Sviesos stalu,

gamtine medLiaga, muzikos instrumentai s).

. Grupeje lkuriamas stendas, kuriame vaikai kasdien4 fiksuoja

savo nuotaik4: vaizduoja simboliu, ra5o Zodi.

. Pokalbiq, diskusiiq, Zaidimq (pvz., ,,Gaudyk kompliment4!")
metu vaikai skatinami pastebeti ir ivardinti net ir menkiausi4

savo ar draugo sekmE.

. Kasdienese veiklose, kilus bendravimo sunkumams, vaikai

dr4sinami savaranki$kai taikyti ivairius jq sprendimo bldus:

tartis, deretis, ieskoti kompromisq, taikyti skaidiuotes'

Nepavykus skatinama dr4siai kreiptis i suaugusiii ar kitus vaikus

pagalbos.
o Surengiamas grupes koncertas, inicijuojama keliq grupill Svente,

bendras projektas, kuriuose vaikai iSbandys skirtingus vaidmenis

(vedandiojo, kasininko, reZisieriaus), atskleis savo gebejimus

deklamuodami, muzikuodami, pasakodami, vaidindami.

o Kartu su mokytoia nustebinami darZelio nelankantys draugai

iSlavejusi

motorika.

Kasdieninio gltvenimo

igiidiiai
Esmin| nuostata.
Noriai ivaldo sveikam
kasdieniniam gyvenimui
reikalingus igudZius.
Esminiai geb|jimai:
o savaranki5kai atlieka

savitvarkos veiksmus-

apsirengia ir nusirengia,

naudojasi tualetu;

o priZiflri savo i5org-

prausiasi, Sukuojasi;

. saugo savo sveikat4 ir
saugiai elgiasi aplinkoje.

Estetinis suvokimas
Esmind nuostata.Domisi,
gerisi, groZisi aplinka, meno

klriniais, menine veikla.
Esminiai gebejimai:
o jaudia, suvokia ir

apibldina elementarius

5okio,

vaidybos, vizualaus

meno ypatumus;

o groZisi meno kuriniais,

dZiaugiasi savo ir kitq
k[ryba;

o Zavisi aplinkos groZiu,

dalijasi iSgyvenimais,

isp[dZiais, pastebej imais,

vertinimais.

Menin| raiika
Esmin| nuostata.
Jaudiamenines raiSkos

dZiaugsm4, rodo norq
aktyviai dalyvauti menineje
veikloje.
Esminiai gebejimai:
o spontani5kai ir savitai

smulhio.ji

ispldZius,

t2
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iSgyvenimus, mintis,
patirtas emocijas

muzikuodamas,

Sokdamas, vaidindamas,

vizualineje klryboje.

paskambinant telefonu ar vaizdo skambudiu, siundiant vaikq
para5ytus, iliustruotus lai5kus.

Tikdtini vaikq pasiekimai:
o vaikai iSrei5kia savo ispldZius, mintis, i5gyvenimus, nuomong

apie dien4 darZelyje: pasakoja, kuria, iliustruoja;
o mokosi bendravimo grupeje susitarimq: iSklausyti, nepertraukti

kalbandiojo;
. iSbando ir iSmoksta nauiq bendravimo gyvenimiSkose situacijose

modeliq;
o dr4siau bendrauja, kalba grupes draugams, reiSkia savo mintis

vie5ai.

Projektas ,,Daiktai vakar, Siandien ir rytoj..."

Projektas svarbus, nes:
. vaikai nefprastai naudoja ivairius daiktus, medZiagas, juos

keidia, pertvarko savitai;
o geba suvokti rySi tarp to, kaip daiktas padary'tas ir jo paskirties;
o domisi kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeite;
o pasakoja apie savo klrybini proces4;
o patiria paZinimo dZiaugsm4, aiSkindamiesi daiktq, Zaislq

konstrukcijos ypatumus, jq panaudojimo galimybes.

Vaikq susidomdjim4 Zadinanti intriga: mokyojas numato, kaip
Zadins vaikq smalsum4, kaip stiprins vaikq interes4, kaip prades

dialog4. PavyzdLiui, i grupg atne5ami skirtingi telefonai - senovinis
laidinis telefonas, mygtukinis telefonas, iSmanusis telefonas.

Vaikams pasiDloma juos apZilreti, patyrineti kuo jie skiriasi (forma,

iSvaizda, dydZiu). Internete parodomas edukacinis vaizdo iraSas kaip
telefonai atrode gerokai seniau.
Vaikq iddjos ir galimas projekto tikslas: skatinamas vaikq
pasidal ij imas patirtim is, samprotavimais, kokios galetq bDti proj ekto
veiklos, koks galetq buti projekto tikslas. PavyzdLiui, su vaikais

aptariama, kokius telefonq skirlumus jie iZvelge, kas jiems paliko

ispldi, paklausiama, gal yra tekE matyti dar kitokiq telefonq.

ISklausomi vaikq pasakojimai, patirtys, pasifilymai ir kartu

numatomas projekto tikslas - bandyti keisti senus ir kurti naujus

daiktus.
Projekto planas ir priemonEs: kartu su vaikais aptariamos veiklos
idejos ir sukuriamas projekto planas. Ant didelio lapo uZraSomi

vaikq pasillymai del projekto pavadinimo: ,,K4 slepia seni

daiktai?", ,,Kaip daiktus prikelti antram gyvenimui?" Kartu su

vaikais ieskoma daiktq. kuriuos galetume pakeisti arba atnaujinti
darZelio aplinkoje (kedes, kibireliai, sllinteles, kelmai, muzikos

instrumentai). Aptariamos projektui reikalingos priemones: pie5imo

priemonds, klijai (lipalas, karSti klijai), Zirkles, ivairios medZiagines
juostelds, gamtine medZiaga bei ivairios dekoravimo priemones

(blizgudiai, akutes ir kt.).

Proiektind vaiku veikla:



t4

. Tyrinejami artimoje aplinkoje esantys daiktai, Zaislai, kalbamasi

apie jq paskirti, fantazuojama kaip netradici5kai panaudoti

turimus daiktus.
o Numatomos iSvykos-ekskursijos i etnografini ir technikos

muzie.ius. Aptariama daiktq ivairove, skirtumai, ypatumai.
o Sugalvojami Zaidimai, veiklos (vaidinti, kurti, pasakoti,

improvizuoti, aktyviai judeti) su atsinestais iS namq daiktais,

Zaislais bei pabandoma juos pritaikyi kitoms, nenumatytoms,

netradicinems funkcij oms, gal imybems.
o ISardomi ir i5 naujo perkonstruojami seni daiktai, Zaislai,

prietaisai, aiSkinamasi jq veikimo meclianizmai.
o Kuriamos darZelyje rastq daiktq atsiradimo istorijos,

fantazuojama apie jq pavadinimus, naudojimo paskirti.
. Vaikams bendradarbiaujant kuriamos erdves, statiniai

kfirybinems veikloms, panaudojant ivairias netradicines
medZiagas, priemones, daiktus.

o Kuriami pasakojimai apie realius ar fantastinius daiktus, iq
istorijas. Vaikams pasiuloma sukurti albumq ar elektroninq
knygE ,,Daiktq Keistuoliq istorijos" (pvz., naudojantis ,,Book
creator",,,Story jumper" programelemis).

o Lauke LaidLiamas radybq Zaidimas, kuomet vaikai aplinkoje
ieSko neiprastq, ,,nuobodZiq" daiktq, kuriuos atnaujina, papildo
naujomis detalemis (puz., senam kibirui nupieSia veid4)'

o 
f rengiamos k[rybines dirbtuves Zaislq, Zaidimo priemoniq
k0rimui i5 buitiniq atliekq. Rengiamos Zaidimq, vaidybos, sporto

rungdiq dienos panaudojant sukurtas priemones,,Prikelkime
daiktus antram gyvenimui!".

Tik6tini vaikq pasiekimai:
o pastebi daiktq groZi, iSskirtinum4, savitum4, ji apibldina;
. kuria ir veikia laisvai, klrybiSkai, savitai;
. kurdami megaujasi procesu, jaudia meninds raiSkos dZiaugsm4 ir

iSgyvena paZinimo j ausmE;

o pasakoia,fantazuoia k4 suk[re, klrvbinio metu.

Ugdymo aplinka ir priemonds

Ugdymo(si) aplinka yra neatsiejama ugdymosi turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo

programos tikslo. Kuriama aplinka sudaro s4lygas skleistis kiekvieno vaiko kritiniam ir k[rybiniam
m4Jtymui, klrybiSkumui, vaikai skatinami patirti k[rybos dZiaugsm4, sprgsti problemas, reik5ti

savo nuomong. Aplinkoje yra pakankamai ivairiq ugdomqiq priemoniq (taip pat ir specialiqjq

ugdymosi priemoniq), skatinandiq aktyvi4 vaiko veiklq, jo smalsumq, vaizduotg. Ugdymo aplinkoje

yra lrangos ir ugdymo(si) priemoniq, pritaikytq ir berniukams, ir mergaitems. Vaikams Laistr,

bendrauti sudaromos s4lygos ir uZ grupes ribq, tam panaudojamos ir kitos lopSelio-darZelio patalpos

bei jose esandios priemones (magnetines lentos, raSymui ir pieSimui skirtos erdv€s, edukacines

vidaus ir lauko sieneles, judejimui skirtos priemones. Vaikai susipaZista tarpusavyje, kuria bendrus

Zaidimus, mokosi orientuotis darZelio aplinkoje.

Siekiant u2tikrinti kiekvieno vaiko gerq savijaut4 ir kokybiSk4 ugdym4(si), dideli demesi kreipiame

vaikq emociniam saugumui. {gyvendinant socialinio-emocinio ugdymo programas ,,Dramblys" ir

,,Kimochis" yra kuriama palanki aplinka vaiko emocinei sveikatai palaikyti. Siq programq turinys
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padeda vaikams paLinti savo jausmus, igyti pasitikejimo savimi ir i5mokti sprgsti keblias socialines

- emocines situacijas, atliepti vaiko savasti, paZadinti jo kfirybines galias, kurti atvir4 dialog4,
gebejimus bendrauti ir bendradarbiauti, formuoti vaikq klausymosi kultUr4 (suaugusiqiq gilinim4si i
vaiko pasaulio matymq ir jo poreikiq raiSk4).

Grupiq baldai, iranga ir ugdymo priemon€s, grupiq erdves, kitos patalpos, Zaidimq aik5teles yra

saugios, vaikams patrauklios, estetiSkos. Vidaus patalpos yra ergonomiSkos, tinkamai ap5viestos,

vedinamos, jose palaikoma tinkama temperatflra.

Kasdieniniq gyvenimo igUdZiq ugdymuisi naudojamos priemones stalo serviravimui, aplinkos

puo5imui, higienai uZtikrinti. Zinias ir patirti apie sveik4 gyvensen4 vaikai igyja nuolat veikdami:
gamina ivairius patiekalus, susipaZista su maisto produktais. Siam procesui vykdyti fsigyjami
daiktai, medZiagos, irankiai, buitine technika ir irengimai, knygos, plakatai, audio, video ira5ai.
Zmogaus k[no tyrinejimui naudojami muliaZai, plakatai, didaktiniai ir stalo Zaidimai,
konstruktoriai.

Judejimo poreiki tenkinti padeda irengimai, esantys grupiq aplinkoje ir lauke (kompleksai su

skersiniais, virvemis, gimnastikos Ziedais, kopetelemis, diuoZyklomis, slpynemis, nameliai su

kopetelemis ir diuoZimo kalneliais, sveikatingumo takeliai i5 ivairiq fakt[rq medZiagq (akmenukq,

pjuvenq, medZio ritineliq, augahl labirintq ir kt.), krep5inio, futbolo, judriq Zaidimq aikSteles. Lauko

aplinkoje ir vidaus patalpose (grupese, saleje) naudojamos sporto priemonds: kamuoliai, virvutds,

batutai, paspirtukai, triratukai, dviradiai, Sokdynes, rogutds, trikrep5iai, futboliuko vartai. Vidaus ir
lauko priemoniq laikymui naudojamos plastikines ar medinds deZes, konteineriai.

Bendravimo situacijq klrimui, problemq sprendimui naudojami ivair[s kDrybiniai, stalo,

konstrukciniai Laidimai, atributika siuZetiniams Zaidimams. Kuriamos uZdaros erdvds: nameliai,

palapines, Sirmos, kurios uZtikrina saugq judejim4, padeda atsiriboti nuo kitq, kai vaikui to norisi.

Siekiant patalpq funkcionalumo, grupese irengiamos edukacinds pertvaros, dalinandios erdvg i dvi
dalis.

Kuriamos erdves tyrinejimams ir eksperimentams. Naudojamos prientonds, skatinandios vaikq

savaiming veikl4, iniciatyvas, norq paZinti, atrasti. Tai ,,Sviesos", ,,smdlio" stalai, deZes, ivairios
lempos, Sviestuvai, proZektoriai, padidinimo stiklai, akiniai, lupos, svarstykles, matavimo prietaisai,

garso iSgavimo priemones, cilindrai, pa5to deZutes, Sviesos projektoriai, ivairios sensorinds

priemones. Vaikq veiklai pasitelkiamos ivairios technines priemonds: muzikiniai centrai, telefono,

kasos apar atai, mikroskopai, spausdinimo ma5ineles.

Naudojamos informacinds technologijos: kompiuteriai, interaktyvi Smart lenta, vaizdo kameros,

fotoaparatai, plan5etiniai kompiuteriai, iSmanios grindys, robotai-bitutds ,,BEE-BOT". Vaikai patys

ar su kitq pagalba tyrineja, atranda ivairias technologijq panaudojimo galimybes, ugdosi

matematinius gebejimus - grupuoti, Iyginti, apibendrinti, klasifikuoti. Grupese idiegtas interneto

rysys , kurio pagalba vaikai gali ie5koti informacijos, paZinti pasauli, Zaisti Zaidimus.

Komunikacinei veiklai pasitelkiamos informacinds priemones: bibliotekeles (pasakq, spalvinimo,

uZduoteliq knygos, vaikiSkos enciklopedijos ir kt.), spaudiniai (plakatai, stalo, konstrukciniai
Zaidimai), skaitmenines priemones (paruo5tukai, iraSai, kompiuteriai ir kompiuterinds programos,

kompiuteriniai Zaidimai, ugdomieji, animaciniai filmai), meninds rai5kos priemones (antrines

Zaliavos, dailes priemonds, knygos, paveikslai), organizuojamos edukacines programeles.

Vaikq meninei, kr-rrybinei veiklai kuriama savirai5k4 Zadinanti aplinka Naujos patirties vaikai igyja
lankydami parodas, teatrus, renginius, susitikdami su meno Zmon0mis, stebedami meniniq

kolektyvq pasirodymus. Vaikq meninei raiSkai naudojamos ivairios faktlros medZiagos, dailes
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priemones, muzikiniai instrumentai, garso ir vaizdo ira5ai, teatro priemones, atributika, dekoracijos

erdviq isirengimui. Priemonems sudeti naudojamos spalvingos, estetiSkos Zaislq lentynos, deZes,

krepSiai.

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

Vaiko pasiekimq vertinimas - tai nuolatinis informacijos apie vaik4, jo ugdymosi ypatumus ir
darom4 paLang1 kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vaiko pasiekimai ir paLanga stebimi

ir fiksuojami pagal Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5q, kuriame iSdestyta aStuoniolika

vaiko ugdymosi pasiekimq sridiq su esmindmis nuostatomis ir gebejimais, kuriuos vaikas igyja iki 5

(6) metq.

Vertindami vaiko ugdymo(si) pasiekimus siekiame:
o paZinti vaik4 ir jo individualybg;
o i5siaiSkinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes;
o nustatyti pasiekimq lygi ir darom4 paZangq;
o padeti vaikui padiam susivokti, kasjam sekasi gerai ir kur reikia pagalbos;

. informuoti tevus ir siekti bendradarbiavimo;

. pamatyti ir ivertinti savo darbo veiksmingum4.

Pagrindiniai vaiko pasiekimq vertintojai yra grupiq mokytojos. Vaiko pasiekimq vertinime

dalyvauja tevai (globejai) ir patys vaikai. Specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq pasiekimq vertinime
dalyvauja lopSelio-darZelio Svietimo pagalbos specialistai. Jie teikia rekomendacijas grupiq

mokytojams, t€vams (globejams) apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria pagalbos

teikimo bldus. Pedagoginei psichologinei tamybai rekomendavus, sudaromas individualus planas

vaikams, kuriems ugdymo turinys pritaikomas.

Pirminis vaiko paZinimas prasideda nuo pokalbiq su tevais (globejais) apie vaik4. Vaikui pradejus

lankyti lstaigq, i5siaiSkinami tevq (globejq) lDkesdiai, surenkama jq nuomone apie vaiko gebejimus,

individualius ypatumus. Pedagogai vertina vaiko gebejimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaiko
pasiekimq Zingsnelius ir silpniau iSreik5tus gebejimus.

Informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir paLangq renkama viso vaiko ugdymosi istaigoje
metu. Su vaiku aptariama, kas jam sekdsi, kas buvo sunku, k4 jis suZinojo, kaip jautesi. Po pirmo ir
antro pusmedio atliekama surinktos informacijos apie vaiko pasiekimus ir paZangq anahze.

AtsiZvelgdama i vaiko pasiekimq rezultatus, mokytoja planuoja tolimesni vaiko ugdymE(si). Vaiko
pasiekimai aptariami su tdvais (globejais) individualiq pokalbiq metu.

Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo metodai:
o pokalbis su vaiko tevais (globejais), siekiant iSsiaiSkinti tevq llkesdius del vaiko

ugdymo(si) ir suZinoti nuomong apie vaiko pasiekimus t paLangq;

o pokalbis su vaiku, siekiant iSsiaiSkinti, kaip vaikas gali iSsakyti savo mintis,

samprotavimus, poZi[rius, iSgirsti komentarus apie savo ar kito vaiko veikl4;
o stebejimas - pagrindinis vaiko paZinimo bfldas, kuri taiko istaigos pedagogai;

o vaikq veiklos rezultatq analize (kurybos darbq analizd, vaizdo ira5q analizd, vaiko

veiklos nuotraukos su apraSais, Zodine klryba, raSytines kalbos pavyzdLiai ir kt.).

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dokumentuojami ir kaupiami ,,Vaiko aplanke" ir e. dienyne ,,M[sq
darZelis". { aplank4 dedamas pedagogq ir tevq vertinimas apie vaiko pasiekimus, padiq vaikq
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mintys, pedagogq atliktq stebejimq apibendrinimai ir i5vados, tikslingai atrinkta vaiko palangq r
pasiekimus rodanti informacija.

Vaikui pereinant i5 lop5elio grupes i ikimokykling ir i5 ikimokyklines i prie5mokyklinio ugdymo

grupg, ivertinami jo gebejimai ir pasiekimai, igyti per vis4 ankstyvEji/ikimokyklin! laikotarpi.
Siekiant uZtikrinti sklandq perejim4 ir dermg tarp ugdymo programr+, apibendrinta informacija apie

vaiko pasiekimus perduodama prie5mokyklinio ugdymo mokytojui.
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Kaunas

Kauno lop5elio * <iar/elio .,VaikystO" ikimokyklinio ugdyrno programa atnaujinta, atsiZvelgus

i ugdymo turinio pokydius. pasiektus ugdymr:(si) rezultatus, isivertinus vaikq ir visos bendruomends

poreikius bei ltkesdius.

Bendrosiose nuostatose papildyta informacija apie vietos bendruomenes poreikius, labiau

i5ry$kinti istaigos savitumo bruoZai: atskleistas lopSelio-darZelio pedagoginio proceso savitumas,

ispletoti partnerystes ry5iai su kitomis institucijomis, ugdant vaikq fizinf aktyvum4, sveikos

gyvensenos nuostatas, diegiant inovatyvius metodus (lT taikymas. STEAM veiklos ir kt.).

AtsiZvelgiant i istaigos mokyojq igytas kompetencijas, programoje daug ddmesio skiriama vaikq

fizines ir psichines sveikatos uZtikrinimui, prigimtiniq poreikiq tenkinimui, bendnfq gebejirntl

ugdymuisi.
Atnaujintas programos ugdymo turinys pateiktas pagal kompetencijas, kurias sudaro visos

ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekirnq sritys. Programos ugdymo turinys papildytas naujomis

veiklomis, metodais, priemondmis, pary3kintas ugdymo aplinkos vaidmuo. AiSkiai apibre2ti

ikimokyklinio am/iaus vaikq pasiekimai, orientuojantis i csminiq gebejirnq, Tiniq ir supratimo

visumini ugdym4si. Ugdymo pasiekimq ir jq verlinirno dalyje atnaujinta vaikq pasiekirnq vertinimo

tvzu-ka, vertinimo intbrmacijos panaudojimas, pasiekimq vertinimas pagal Ikimokyklinio amZiaus

vaikq pasiekimq apra5q (201a).

Atnaujinta prograrna yra integrali ir atitinka Ikimokyklinio ugdymo programq kriterijq apraSo

t2011) reikalavirnus. Rekomenduoju Kauno lop5elio - darZelio .,Vaikyste" ikimokyklinio ugdymo

programai prita*i.
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