
PRITARTA  

           Utenos rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. lapkričio 24 d. 

sprendimu Nr. TS - 310 

 

PATVIRTINTA 

Utenos  mokyklos-vaikų darželio 

„Eglutė“  direktoriaus 2016 m.lapkričio 

29d. įsakymu Nr. (1.3) –V -25 

                                                                                                         

 

 

 

UTENOS MOKYKLOS-VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ” 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

„VAIKYSTĖS TAKU” 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacija apie įstaigą 

 

Utenos mokykla – vaikų darželis “Eglutė” (toliau- Mokykla) yra savivaldybės biudžetinė švietimo 

įstaiga, turi viešojo juridinio asmens  statusą. 

Grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

Tipas – pradinė mokykla. 

Adresas – Utena, Vilniaus g. 26. 

Internetinė svetainė – www.eglute.utena.lm.lt 

 

2. Mokyklos ir regiono  savitumas 

 

Ikimokyklinio ugdymo kryptis mokykloje - tenkinti individualius vaiko saugumo, aktyvumo, 

žaidimo, bendravimo, judėjimo, saviraiškos bei pažinimo poreikius, sudaryti sąlygas tolesniam 

sėkmingam ugdymuisi priešmokyklinio amžiaus grupėje.  

Užtikrinamos lygios galimybės ugdytis vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikius. Spec. 

poreikių turintys vaikai su regos ir kalbos bei komunikacijos sutrikimais integruojami į bendrąsias 

ugdymo grupes.  

Sudarytos tinkamos sąlygos turintiems specialiųjų poreikių vaikams su regos sutrikimais, teikiant 

tiflopedagogo ir medicininės korekcijos specialistų pagalbą. Tiflopedagogo, medicininės korekcijos 

kabinetai aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis, medicinine aparatūra. Ortopediniame kabinete 

medikai specialiais treniruojamaisiais pratimais lavina ir stiprina vaikų regėjimo funkcijas. 

Tiflopedagogai pedagoginėmis priemonėmis padeda įsisavinti programos turinį, moko naudotis 

spec. priemonėmis ir kompensacine technika.   

Mokykla atvira įvairių šeimų vaikams. 

Siekiant visuminio vaikų ugdymo, kuriama savita įstaigos aplinka, propaguojant ekologines 

nuostatas.  

Gamtojautos bei elementarių aplinkotyros įgūdžių formavimui įrengtas aplink mokyklą ekologinis 

takelis “Spygliukas”. Takelį sudaro 9 stotelės. Kiekvienai stotelei yra parengta informacinė 

medžiaga apie stotelėse augančius augalus, pateikti kontroliniai klausimai apie vieną ar kitą gamtos 

objektą, esantį tako stotelėje. Paruošta daug didaktinės medžiagos, literatūros kūrinėlių, įvairių 

http://www.eglute.utena.lm.lt/


žaidimų, loginių užduočių, kryžiažodžių ir kitos medžiagos. Sudarytos palankios sąlygos augalų 

priežiūrai ir stebėjimui, tyrinėjimams ir eksperimentams. „Spygliuko“ stotelėse vyksta poezijos 

valandėlės, skaitomi skaitiniai. Tai puiki vieta kūrybinėms vaiko galioms puoselėti.  

Nuo 1998 m. mokykla sėkmingai integruoja į ugdymo procesą UIC remiamą projektą „Gera 

pradžia“. Vykdo į vaiką ir šeimą orientuoto ugdymo praktines idėjas. 

Mokykla dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ‚Zipio draugai“ , kuri skirta 

5-7 m. vaikams. Ši programa siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. 

Taikome Italijos pedagogo Reggio Emilia idėjas, kurios lavina vaikų intelektą, bendravimo 

įgūdžius, simbolinę raišką ir kūrybiškumą. 

Mokykla bendradarbiauja su Utenos kolegija. Studentai atlieka užsakytus tiriamuosius darbus, 

teikia pasiūlymus įstaigos veiklai tobulinti. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais – Utenos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Utenos regiono gamtos apsaugos departamento specialistais, Utenos A. ir M. 

Miškinių viešąja biblioteka, Utenos r. savivaldybės  ugdymo įstaigomis. 

 

3. Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais 
 

Tėvų (globėjų) pagrindinis poreikis – visapusiškas vaikų ugdymas. Jie pageidauja, jog vaikai kuo 

daugiau laiko būtų ugdomi gamtoje, išvykose, netradicinėse aplinkose. Tėvai (globėjai) 

pripažįstami tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais sprendžiantys vaiko 

ugdymo turinio, rezultatų vertinimo klausimus. Ugdytinių tėvams (globėjams) teikiama švietimo 

pagalba, taikant įvairias bendradarbiavimo su šeima formas įstaigoje. 

Šeimos dalyvavimas yra svarbi sąlyga, stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą grupėje, atsižvelgiant į 

namuose įdiegtą požiūrį į žmones, aplinką, pasaulį ir save. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima vyksta abipusiu supratimu ir atsakomybe, 

geranoriškumu, konfidencialumu, pagarba ir dėmesiu. 

Bendrauti su tėvais padeda: 

- Susitikimai Tėvų kambaryje: susitinka tėvai, pedagogai. Aptariamos knygos pedagogine tema, 

pristatoma naujausia literatūra, tėvai gali imti leidinius skaityti į namus. 

- Atvirų durų dienos: tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje. 

- Proginiai koncertai, vakaronės: tėveliai gali patys dalyvauti, pamatyti ir įvertinti savo vaikų 

meninius gebėjimus. 

- Parodos: vaikų darbų, fotografijos – tėvai gali įvertinti savo atžalų sugebėjimus, kartu 

pasidžiaugti. 

- Bendros kelionės, ekskursijos: vykimas su tėvais į bendras ekskursijas ne tik teikia pažinimo 

džiaugsmą, bet ir leidžia pažinti vieniems kitus, skleistis gerumui, draugiškumui . 

Taip pat įstaigoje sudaromos sąlygos neformaliam bendravimui su tėvais, naudojant kuo įvairesnius 

bendravimo būdus, atitinkančius įvairių šeimų poreikius. 

Rūpindamiesi vaikų tėvų ekologine kultūra, sudaromos galimybės šeimoms aktyviai įsijungti į 

ekologinę veiklą įstaigoje, padedant tvarkyti takelio „Spygliukas” aplinką, dalyvaujant akcijose , 

talkose ir projektuose. 

 

4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 

Mokykloje dirba 11 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų (1 - ekspertė, 2 - metodininkės, 8 - vyr. 

auklėtojos), 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai (2 - metodininkės), 2 meninio ugdymo mokytojai 

(1 - vyr. mokytoja, 1 - mokytoja), 2 tiflopedagogai (1- metodininkė, 1-vyr. tiflopedagogė), 2 

logopedai (2-metodininkės), 4 pradinių klasių mokytojos (4- metodininkės), 1 šokio mokytoja 



(mokytoja), 1 anglų kalbos mokytoja (vyr. mokytoja), 1 muzikos mokytoja (metodininkė), tikybos 

mokytoja (vyr. mokytoja).  

Visi pedagogai kvalifikuoti, derina integruoto ugdymo bei komandinio darbo praktiką. Paskatinti 

šių dienų iššūkių, pedagogai įgijo ir tobulina šiuos gebėjimus: suvokia esminius ugdymo turinio 

dalykus; tiria, planuoja, numato ugdymo strategijas, jas įgyvendina; sumaniai ir kūrybiškai derina 

ugdymo metodus; individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą; apibendrina pedagoginę patirtį; dirba 

komandoje. Geba sukurti grupėje psichologiškai saugią aplinką, mato vaikų ugdymo perspektyvą, 

geba profesionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, palaikyti ir stiprinti vaiko galias, 

tinkamai vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą. Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat tobulina 

savo kvalifikaciją. 

Pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: integruoja veiklas, rašo 

individualizuotas ugdymo programas specialiųjų poreikių vaikams.  

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių vertinimą; 

bendradarbiaudama su specialistų komanda ir tėvais aptaria ir sudaro individualius pagalbos vaikui 

planus, aptaria pasiekimus. 

Pedagogai inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja Utenos r. ikimokyklinių įstaigų metodinės grupės 

veikloje ir kituose respublikoje organizuojamuose renginiuose, konkursuose, parodose, akcijose. 

 

5. Vaikai ir jų poreikiai 

 

Mokykloje veikia  1 ankstyvojo amžiaus vaikų (1,5-2m.) grupė , 5 ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-

5m.) grupės, 1 priešmokyklinio amžiaus vaikų (6-7m.) grupė , 4 pradinio ugdymo klasės.  

Mokykloje  ugdomi 105 ikimokyklinio, 25 priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 90 pradinukų.  

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa garantuoja vaikams galimybę rinktis veiklą pagal 

interesus ir poreikius, konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą(si). 

Mokykloje ugdoma pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, vaiko pagarba tėvams, 

kalbai ir vertybėms; gamtai, taip pat principams, paskelbtiems Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje 

Mokykloje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Mokykloje 

organizuojama veikla atliepia vaikų ugdymosi interesus bei galimybes, yra tikslinga ir veiksminga, 

įvairi ir kūrybinga. Ugdymo metodai ir būdai, formos parenkami, atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir 

uždavinius, vaikų amžių, gebėjimus bei poreikius. Visa mokyklos bendruomenė ir šeima bendromis 

pastangomis tenkina individualius vaikų poreikius, atsižvelgiant į vaiko asmenybę, amžiaus tarpsnių 

psichologiją, sveikatos ypatumus. 

Auklėtojos skatina vaikus patiems kurti kasdienines situacijas ir aplinką, veikti grupėje ir  prisiimti 

atsakomybę, skatina vaikus pritaikyti jų turimas žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 

Grupėje naudojami ritualai, veiklos ritmai (dienos, savaitės, mėnesio), kurie stiprina vaikų 

bendruomeniškumo jausmą, padeda orientuotis dienos eigoje bei suteikia saugumo jausmą. 

Skatinami vaikai padėti vienas kitam ir ieškoti kito pagalbos. 

Grupėje sukuriama savarankiško tyrinėjimo, eksperimentavimo, raiškos erdvės, kurios skatina žinių 

įgijimą, įgūdžių ir gebėjimų susidarymą. 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa grindžiama šiais principais: 

 Humaniškumo - vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko vidinio pasaulio 

nepriklausomybė ir savarankiškumas, atidžiai gilinantis į kiekvieno vaiko natūralius raidos dėsnius, 

jo ypatumus, siekimus, poreikius. 



Tautiškumo - padedama vaikui puoselėti savo krašto  kultūros ir darželio tradicijas, būti savo tautos 

kultūros saugotoju, išlaikyti lietuviams būdingą dvasinį ryšį su gamta ir jos laiko ritmais.  

Individualumo - gerbiama vaiko patirtis, kurią jis sukaupė namuose ir vadovaujamasi vaiko bei jo 

šeimos interesais, sudaromos sąlygos vaikų individualių gebėjimų, specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų ugdymui(si) pagal išgales. 

Konfidencialumo –  suteikiama šeimų nariams galimybė pasikalbėti rūpimais klausimais ir 

papasakoti apie savo vaikus, garantuojant informacijos saugumą. Apie vaiko ugdymą(si) ir jo 

vystymą(si) tėvams ir su vaiku dirbantiems specialistams informacija teikiama individualiai. 

Tęstinumo principas – glaudžiai bendradarbiaujant su šeima siekiame, kad vaikai sėkmingai pereitų 

nuo ugdymo(si) šeimoje ir ankstyvojo amžiaus grupėje prie ugdymo(si) ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse, atsižvelgiant į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus bei jo ugdymo(si) 

perspektyvą. 

Veiksmingumo principas –  siekiama geros kokybės ugdymo rezultatų,  sumaniai  formuojant vaiko 

vertybines nuostatas,  jausmus,  mastymą ir elgseną nuolat vertindami, analizuodami ir planuodami 

savo veiklą.  

Kontekstualumo – ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais 

kultūriniais jos pokyčiais; siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys būtų prasmingos, aktualios ir 

įdomios. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Tikslas: 

 Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus , užtikrinant deramą prigimtinių, kultūros, socialinių,  

  pažintinių gebėjimų plėtojimą. 

 

Uždaviniai: 

- Padėti vaikui pažinti supantį pasaulį, skatinti vaiko savarankiškumą, individualumą, 

kūrybiškumą; 

- Garantuoti vaikui saugią, sveiką ir turiningą ugdymo(si) aplinką, sudaryti sąlygas specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių tenkinimui; 

- Sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus, puoselėti krašto tradicijas, papročius; 

- Lavinti ugdytinių pažintinius gebėjimus, sudarant sąlygas domėtis, ieškoti, tyrinėti, atrasti; 

- Plėtoti šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimą,  užtikrinant sėkmingą vaikų 

ugdymą(si). 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

1. Ugdymo turinys 

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei įgūdžius ir 

formuoti vertybines nuostatas. Siekiama, kad ugdymo turinys būtų  įdomus ir auginantis, atviras ir 

patirtinis (pagrįstas tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba), personalizuotas ir savivaldus 

(pagrįstas asmeniniais poreikiais), interaktyvus (pagrįstas partnerystėmis, dialogiškas, 

bendruomeninis, peržengiantis darželio sienas), aktualus (ugdantis šiuolaikiškam gyvenimui būtinas 

kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi). 

 Ugdymo turinys paremtas visuminiu pasaulio pažinimu, plėtojant ugdymui (si) būtinas 

kompetencijas: sveikatos saugojimo, pažinimo, kalbos ir komunikavimo, socialinę, meninę.  



5-ios vaiko ugdymosi kompetencijos sudarytos iš 18 - os vaiko pasiekimų sričių, kurios aprašytos 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (pridedama prie programos “Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašas”- 2014m.) 

Sveikatos saugojimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai, 

fizinis aktyvumas. 

Pažinimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir 

matavimas. 

Kalbos ir komunikavimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: sakytinė kalba, rašytinė kalba. 

Socialinę kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiais, 

santykiai su bendraamžiais, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė. 

Meninę kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: meninė raiška (muzika, šokis, vaidyba, vizualinė 

raiška), estetinis suvokimas. 

Į visas ugdymo kompetencijas integruojamos šios pasiekimų sritys: tyrinėjimas, problemų 

sprendimas, mokėjimas mokytis, iniciatyvumas ir atkaklumas, kūrybiškumas. 

Atsižvelgiant į vaiko amžių,  kiekvienoje  srityje numatyti ugdymo(si) sėkmei aktualiausi 

pasiekimai (gebėjimai , žinios, supratimas, vertybinės nuostatos).  

Išskirti gebėjimai ir pasiekimai padės pedagogams įvertinti individualią vaikų pažangą žingsniais. 

Vaikų pasiekimų sričių tęstinumą garantuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 

kurioje numatomas vaiko ugdymas pagal penkias kompetencijas: socialinė, pažinimo, kalbos ir  

komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė. 

 

2. Ugdymo metodai ir būdai 

Sukurti stimuliuojančią aplinką, padedančią atsiskleisti vaikų gebėjimams, taikomi įvairūs, į vaiką 

orientuoto aktyvaus ugdymo metodai: 

2.1.Žaidimas- pagrindinė vaiko veikla  

Įstaigoje ugdomoji veikla pagrįsta žaidimu – tai vaiko saviauklos, lavinimosi bei ryšių su aplinka 

organizavimas ir formavimas. Žaisdamas ikimokyklinukas realizuoja visus svarbiausius savo 

poreikius – pažintinius , bendravimo, judėjimo. 

Žaidimas – veikla, vedanti vaiką į naujus atradimus, judėjimą pirmyn. Tam padeda organizuojant 

įvairaus pobūdžio žaidimus: 

- iš kartos į kartą perduodami įvairūs liaudies žaidimai –tai pakartojimai, skaičiuotės, 

klausimai-atsakymai, sutartiniai gestai ir kt.; 

- pačių vaikų sumanyti, laisvai ir improvizuojant žaidžiami įvairaus turinio kūrybiniai –

vaidmenų, statybiniai žaidimai, vaidybiniai žaidimai; 

- suaugusiųjų specialiai vaikų mokymui ir lavinimui sukurti žaidimai su taisyklėmis – 

didaktiniai, judrieji. 

Žaidimų skatinimas ir priemonių pateikimas: 

- auklėtojos  kartu su vaikais sukuria įvairius žaidimus skatinančią turtingą aplinką, pateikia 

vaikams laisvai prieinamas priemones tyrinėjimams, eksperimentavimams; 

- grupėje pateikiama laisvam naudojimui kasdieninio gyvenimo daiktus,  įvairaus naudojimo 

žaislus, įvairias informacines priemones; 

- siekiama, kad pateiktos medžiagos, priemonės būtų prieinamos visiems vaikams, atitiktų jų 

interesus ir skatintų veikti; 

- auklėtojos skatina vaikus pačius nuspręsti ką, kada, kiek ilgai ir su kuo jie nori/gali žaisti; 

- auklėtojos drąsina vaikus vystyti savo žaidimo idėjas, jei reikia – pataria, bet nenurodinėja; 

- skatina vaikus pamatytą, išgyventą, patirtą (taip pat ir iš įvairių informacinių šaltinių gautą 

informaciją) perkelti į žaidimą ir pritaikyti atitinkamai jų amžiui, tačiau susitaria su vaikais dėl 

ribų ir taisyklių; 

- skatina, o dažnai ir reikalauja, kad vaikai patys susikurtų taisykles ir susitarimus ir 

veikdami jų laikytųsi, padeda spręsti konfliktus, ginčytinas situacijas. 



2.2. „Ryto ratas“ – pradedamas linksmu pasisveikinimu, mįsle, dainele, vaikai dalinasi namų  

naujienomis, savaitgalių įspūdžiais, aptaria ką turi nuveikti per dieną ir pažymi dienos ritmo 

kalendoriuje; 

2.3.„Autoriaus kėdė“ - vaikai skatinami dalintis mintimis, išklausyti, ugdomas vaikų  aktyvumas, 

lavinama  kalba, pratinami būti dėmesingu grupės draugams; 

2.4. „Interviu“ – šnekamosios kalbos ugdymui, kūrybinio mąstymo lavinimui; vaikai lyg televizijos 

laidų vedantieji, kalbantys į ekraną žiūrovams. Gali būti savo knygelės pristatymas, 

supažindinimas su savo dailės darbeliais; 

2.5. „Grupinis darbas“ – vaikai veikia mažomis grupelėmis, vaikai patys renkasi žaidimo, veiklos 

būdą. Auklėtoja stebi iš šalies, kai ko paklausia. Auklėtojos pareiga - suteikti  galimybę tyrinėti, 

kurti, tobulėti, įveikti visus sunkumus; 

2.6.„Inscenizavimas“ – jo metu vaikams siūloma įsivaizduoti ir įsijausti į kurį nors veikėją,  

        suvaidinti veikėjo poelgius įvairiose situacijose. Ugdytiniai mokosi laisvai reikšti savo  

        mintis, jausmus, išsakyti savo nuomonę, patirti kūrybinio proceso sunkumus ir džiaugsmą; 

2.7.„Minčių lietus“ – tikslas išsiaiškinti ir nustatyti vaikų žinias prieš pateikiant naują 

        sąvoką. Vaikai mokosi diskutuoti , reikšti mintis, o savo teiginius pagrįsti argumentais; 

2.8.„Stebėjimai“ –ugdo vaikų pastabumą, leidžiantį jam orientuotis, suvokti gamtos spalvų 

įvairumą. Skatinamas vaikų natūralus smalsumas, stebint gyvąją ir negyvąją gamtą, ugdoma 

meilė jį   supančiam pasauliui; 

2.9.„Šviesos stalas“- vaikai tyrinėja šviesos prasiskverbimą pro įvairius daiktus, šviesa 

skatinadomėtis naujais procesais. Vaikai patiria netikėtų atradimų, suteikia naujų minčių, noro 

tyrinėti ir atrasti, turtina vaiko pažinimo akiratį. Suteikia galimybę pamatyti kūrybinės  veiklos  

įvairovę; 

2.10. „Tyrinėjimas-eksperimentavimas“- ši veikla įtraukia vaikus į atidžius stebėjimus, rūšiavimą, 

lyginimą, matavimą. Vaikai atranda, plečia savo žodyną, pritaiko įgytas žinias individualiems 

poreikiams; 

2.11. „Užmokyklinės užduotys-“ ekskursijos, išvykos  po gimtąjį miestą Uteną, respublikos įžymias 

vietas. Ši veikla padeda žinias pajusti ir pritaikyti realiame gyvenime, patirti mažos grupės 

solidarumo jausmą, ugdyti poreikį tyrinėti aplinką; 

2.12. „Parodos“ – ugdytinių kūrybinių darbų parodos įstaigos bendruomenei ir mieste; 

2.13. „Projektinė veikla“ - auklėtojos sistemingai ir kryptingai stebi, kokie yra vaikų interesai ir 

poreikiai, kokius kelia klausimus ir problemas, kokios „gyvenimo“ temos jiems yra  

aktualiausios; 

2.14. „Ugdymo individualizavimas“ - vaikų ugdymas individualizuojamas, atsižvelgiama į vaiko  

išsivystymo lygį ir planuojama tokia veikla, kuri užtikrina sėkmingą kiekvieno vaiko  

ugdymąsi; 

2.15. „Diskusija“- kai vaikai bendrauja tarpusavyje, ugdo sugebėjimą kritiškai mąstyti, skatina 

pagrįsti savo nuomonę; 

2.16. „Grupės taisyklės“ – kuriamos kartu su vaikais, taisyklės papildomos, keičiamos, 

informuojami tėvai. 

 

3. Ugdymo priemonės  
3.1.Ugdomosios veiklos planavimas: 

Įstaigoje taikomas ilgalaikis ugdomosios veiklos planavimas pusmečiais (1 priedas) ir trumpalaikis 

vaikų ugdomosios veiklos planavimas, kuris atspindi vaikų veiklos  uždavinius: 

-  individualioje vaiko veikloje;  

-  veikloje grupelėmis (kūrybiniai žaidimai, pažintinė-tiriamoji, meninė veikla);  

- veikloje visai grupei (Ryto ratas,  žaidimai lauke, išvykos, ekskursijos);  

- organizuotoje veikloje (muzika, kūno kultūra);  

bendradarbiavime su šeima.  



Trumpalaikiai planai rašomi savaitei ar vykdomi trumpalaikiai projektai 1-3 savaitėms. 

Temas siūlo vaikai, tėvai, pedagogai. Temas galima parinkti ir nagrinėti, atsižvelgiant į 

kalendorines, šventines, progines dienas, į metų laikus, svarbius gyvenimo įvykius ir kt., 

bendradarbiaujant su tėvais, derinant tikslingą ir spontanišką vaikų veiklą, atsižvelgiant į vaikų 

poreikius ir pasiekimus. 

Vaikų dominančia tema – gali būti sudaroma ŽNI (Ką mes žinome?, Ką norime sužinoti?, Ko mes 

išmokome?) 

Pedagogams pripažinus vaikų teisę laisvai rinktis veiklą įrengtose erdvėse planavimo sistemos 

sudėtiniai elementai grupėje yra  pateikiami 2 priede „Planavimo sistemos sudėtinių elementų 

fiksavimas grupėje” 

3.2. Ugdomoji aplinka grupėje ir lauke:   

-  Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai 

erdves: meninei veiklai, pažintinei – tiriamajai veiklai, aktyviam judėjimui bei kūrybiniams -

vaidmeniniams žaidimams, žaidimams su vandeniu ir smėliu, valgio gaminimui; 

- Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus; 

- Visos priemonės, žaislai, ir kt. lengvai vaikų pasiekiami, prieinami;  

- Naudojamos specialios ugdymo priemonės: multimedija, kompiuteriai, skaitmeninės 

mokymosi programos, įvairios Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos užduočių knygelės; 

- Grupėje aplinka paruošiama dinamiška ir nuolat kintanti, pilna priemonių ir veiklos, 

atitinkančios berniukų, mergaičių ir individualius vaiko poreikius bei vystymosi stadijas; 

- Lauke parenkamos priemonės vaikų kūrybiniams žaidimams, fiziniam aktyvumui skatinti, 

darbiniam ugdymui ir stebėjimams ekologiniame takelyje “Spygliukas”. 

    

V SKYRIUS 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimo tikslas – padėti auklėtojams ir kitiems ugdymo dalyviams tikslingai stebėti vaikų 

ugdymo (si) pasiekimus, pažangą, atpažinti jų ugdymo (si) poreikius. 

Vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis ar interviu, tyrimas. 

Vertinimo forma: žaidimas, foto nuotraukos, anketos, piešiniai, įvairūs darbeliai. 

Vertinimas vyksta pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašą“ .  

Atliekamas diagnostinis vertinimas rudenį (rugsėjo – spalio mėn.), kuriuo siekiama pažinti vaikus ir 

numatyti artimiausius ugdymo(si) žingsnius. Jis padeda atskleisti kiekvieno vaiko ir visos grupės 

ugdymosi poreikius ir ypatybes, padeda orientuotis kokius vaikų pasiekimus ugdyti artimiausiu 

laiku. Tam pildoma diagrama apie grupės vaikų pasiekimus kiekvienoje srityje (3 priedas). 

Formuojamasis vertinimas vyksta visus metus, stebint kiekvieno vaiko veiklą, elgesį, savijautą, 

išsiaiškinant vaiko gebėjimus. 

„Dienoraštyje“ auklėtoja pasižymi įvairius pastebėjimus, samprotavimus apie vaiką ir pagrindinius 

pasiekimus perkelia į „ugdytinio stebėjimo” pagal ugdymosi sritis lentelę, kuriose iš turimų 

duomenų nustatomas kiekvienoje srityje  vaiko pasiektas žingsnis.  

Apibendrinamasis vertinimas vykdomas vieną kartą per metus, vertinant individualius vaiko 

pasiekimus 18 – oje ugdymo(si) pasiekimų sričių ir sudaroma pasiekimų diagrama balandžio-

gegužės mėn. (4 priedas), kuri aptariama su tėvais, specialistais, atkreipiant dėmesį į vaiko ugdymo 

(si) gebėjimus bei sunkumus. 

Kiekvienam vaikui yra skirtas jo ugdymosi pasiekimų aplankas. Jame kaupiami svarbiausi visų 

vaiko ugdymo(si) sričių pasiekimus atskleidžiantys įrodymai: dailės darbai, užrašytos vaikų mintys, 

žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos ir kt.  

Aplanke surinkta medžiaga leidžia pastebėti vaiko pasiekimus pagal ugdomas kompetencijas. 

 Sukauptas aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogui. Išvykstančiam iš lopšelio-

darželio vaikui, aplankas atiduodamas tėvams. 



Vertinant asmenybės ūgtį, auklėtojos siekia, kad ugdymo(si) rezultatai ir jų pasiekimų procesas būtų 

vienodai svarbūs. 
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    Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“   

ikimokyklinio ugdymo programos 

„Vaikystės taku“  

 1 priedas    

   

  

(Ilgalaikio ugdomosios veiklos plano forma) 

 

 

ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS 201  – 201  METŲ 

PLANAS  

                                                                                     ...  metų vaikų grupė 

 

                                                                     VAIKŲ GRUPĖS APRAŠYMAS 

(Aprašomi  ugdomajai veiklai svarbūs duomenys apie vaikus ir jų šeimas – kokie vaikų gebėjimai 

susiformavę gerai, kokie susiformavę prasčiau, kiek yra vaikų turinčių sveikatos problemų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, gabių vaikų, kokie tėvų (globėjų) lūkesčiai, kokios pagalbos jie 

tikisi.) 

UGDYMO PRIORITETAI 

(Remiantis grupės aprašymu, numatoma, kuriems vaikų gebėjimams ugdyti(s) bus skiriama 

daugiausiai dėmesio.) 

                          ILGALAIKĖ PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kūrybiniai projektai, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla ir kitais 

socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“  

 ikimokyklinio ugdymo programos  

„Vaikystės taku“ 

 2 priedas  

 

(Planavimo sistemos sudėtinių elementų fiksavimo  grupėje forma) 

 

PLANAVIMO SISTEMOS SUDĖTINIŲ ELEMENTŲ FIKSAVIMAS GRUPĖJE 

 

 

Tema/ Idėja : 

 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

 

Laikas:  

Ugdymo(si) uždavinys(iai):  

 

 

Eil.Nr. Veikla Vaiko pasiekimai, 

kurie vestų į galutinį 

rezultatą 

Priemonės Galutinis vaiko 

pasiekimų 

rezultatas, pasiekus 

uždavinį 

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veikla. 

 

 

 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla. 

 

 

 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“  

ikimokyklinio ugdymo programos  

„Vaikystės taku“     

  3 priedas  

 

(Pavyzdinė diagramos apie grupės vaikų pasiekimus kiekvienoje srityje  forma) 

 

Diagrama apie grupės vaikų pasiekimus kiekvienoje srityje  

 

7 žingsnis                     

6 žingsnis                     

5 žingsnis                     

4 žingsnis                     

3 žingsnis                     

2 žingsnis                     

1 žingsnis                     
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Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“  

 ikimokyklinio ugdymo programos 

„Vaikystės taku“     

 4 priedas  

  
(Vaiko individualių pasiekimų fiksavimo forma) 

 

Vaiko individualūs pasiekimai 
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