
PATVIRTINTA 

Skaistgirio gimnazijos direktorės  

2016m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-169  

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-136 

 

 

 

 

 

Joniškio r.  

Skaistgirio gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo  

programa 

“TIPU TAPU” 

 
 

 

 

 

 

2016 



 

 

 

TURINYS 

 

1.  Bendrosios nuostatos  

1.1. Informacija apie švietimo tiekėją 

1.2. Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės poreikiai 

1.3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  pedagoginio proceso savitumas 

2. Ikimokyklinio ugdymo principai  

3. Tikslai ir uždaviniai    

4. Metodai ir priemonės  

5. Ugdymo turinys 

6. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas  

7. Naudota literatūra ir šaltiniai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.1.  Informacija apie švietimo tiekėją. 

Švietimo tiekėjo pavadinimas: Skaistgirio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Veiklos pradžia: 2006 - 01 - 01  

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ugdymas                        

Ugdymo(si) kalba: lietuvių 

Ugdymo(si) forma: dieninė  

Veikia 2 grupės: 1 ankstyvojo amžiaus vaikams, 1 ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikams.  

Vidutinis vaikų skaičius įstaigoje - 30 vaikų. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje dirba: 3 auklėtojos, muzikos mokytoja, logopedė, psichologė, 

spec.pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė.   

Adresas: Šermukšnių  g. 4, Skaistgirys, Joniškio r. 

El. paštas: skaistgiriodarzelis@gmail.com 

 

  1.2. Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės poreikiai. 

Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines 

vystimosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų.                                             

Atsižvelgiant į individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko 

poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. 

Atsižvelgiame į tėvų lūkesčius. 

 Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, 

palaipsniui ir pats mokosi saugoti save. 

 Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai 

skirtose zonose, mankštos kambaryje, lauko aikštelėse. 

 Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, 

pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja. 

 Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų 

gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų. 

 Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, 

tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo 

žodyną. Vaikas nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai. 

 Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti 

veiklą, priemones, žaislus. 
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  Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Šiuolaikinėje žinių ir technologijų 

visuomenėje augantis vaikas domisi, nori žaisti kompiuterinius ir kt. žaidimus. Vaikas 

beveik visada nori ką nors veikti: piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat galėtų 

įgyvendinti savo sumanymus, jam sudaromos palankios sąlygos tai atlikti, sukuriant 

lanksčią ir mobilią ugdimosi aplinką. 

 Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu. Jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros 

visapusiško ugdymo (si) sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų 

turinčių vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba.  

Tėvų lūkesčiai: tinkama vaikų priežiūra ir maitinimas, vaiko saugumo ir sveikatos 

užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais, 

savarankiškumas, pasirengimo mokyklai svarba. 

Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse 

pagarba bei dėmesiu. Siekiama, kad ikimokyklinio ugdymo skyriaus personalas ir šeimos 

taptų ugdymo proceso partneriai. 

Sąveikaujant su šeima vadovaujamasi principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. 

 1.3. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  pedagoginio proceso savitumas 

 Demokratiniai pedagogų ir vaikų santykiai. Pedagogų ir vaikų santykiai grindžiami 

pasitikėjimu ir pagarba. Stengiamasi įžvelgti, kas vaikui svarbu, įsiklausyti į jo žodžius, 

paskatinti išsakyti savo nuomonę, išgirsti jį. Vaikai turi galimybę daryti įtaką kasdienei 

veiklai, t.y. jie gali spręsti su jų gyvenimu įstaigoje susijusius klausimus, teikti siūlymus, 

pageidavimus, į kuriuos atsižvelgiama. 

 Prioritetas teikiamas pačių vaikų iniciatyvai. Vaikai ir suaugę kartu kuria bendro gyvenimo 

grupėje susitarimus, taisykles, kurios padeda ugdyti atsakomybę ir tarpusavio supratimą.  

 Vaikų kultūros pripažinimas. Laikomasi požiūrio, kad vaikiškumas yra vertybė, vaikams 

netaikomi suaugusiems būdingi elgesio standartai, kuriamos sąlygos vaikų saviraiškai ir 

vaikiškam elgesiui plėtotis.  

 Ugdymo individualizavimas. Siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos 

tempą. Suvokę svarbiausius jo poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(si) 

būdus ir metodus. Skatiname vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau 

susiformavę ir teikiame didesnę pagalbą mažiau išlavėjusių gebėjimų ugdymui. Dienos 

ritmas ir veikla lanksčiai derinami su vaiko poreikiais, interesais ir galimybėmis. 

 Ugdymo aplinka. Aplinka kuriama, kad tenkintų kiekvieno vaiko poreikius, ugdytų jo 

gebėjimus, skatintų kaupti naują patirtį, išbandyti įvairias veiklos formas ir pažinimo būdus. 

Siekiama, kad aplinka skatintų vaiką aktyviai veikti, tyrinėti, pažinti, pasitikėti savo 

gebėjimais. Vaikas pats yra aktyvus aplinkos kūrėjas.  

 Glaudus bendradarbiavimas su šeima. Nuolat siekiame, kad vaiko tėvai (globėjai) 

dalyvautų ugdymo procese ir taptų aktyviais bendruomenės nariais. Bendradarbiavimą 

grindžiame pozityviomis nuostatomis: tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, 

įsiklausymu į vienas kito poreikius ir interesus, pagarba šeimos vaidmeniui, ugdant vaiką. 

Nuolat tariamės dėl individualių vaiko ugdymosi poreikių ir išgalių, kylančių problemų 

sprendimo būdų, veiksmingų ugdymo metodų taikymo.  

 Lankstus specialistų integravimasis į ugdymo procesą. Siekiant patenkinti įstaigą 

lankančių vaikų poreikius, taikomas visapusiškas vaikų ugdymas, atsižvelgiant į vaikų 

amžių, raidos ypatumus, specialiuosius poreikius.  



Ikimokyklinio ugdymo skyrių lankantiems vaikams teikiama logopedo pagalba, 

spec.pedagogo, psichologo pagalba, sveikatos priežiūros specialisto pagalba.                                                                                                                                                                                                

Įstaigoje dirbantys specialistai – logopedas, muzikos pedagogas, psichologas, 

spec.pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas siekia darbą organizuoti taip, kad 

nepažeistų pedagoginio proceso vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su grupių 

pedagogais ir vaikų tėvais. 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Planuodamas ugdymo turinį, metodus, parinkdamas priemones, kurdamas ugdymo aplinką, 

organizuodamas ugdymo procesą, numatydamas pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas, lopšelis-darželis 

vadovaujasi šiais principais: 

       Demokratiškumo principas – vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam 

suteikiama galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(si) 

galimybėmis įgyjant žinių ir įgūdžių, skatinamas aktyvumas. 

       Sveikatingumo principas – vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, 

aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę 

sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje.  

      Visuminio integralaus ugdymo principas – ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko 

visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu 

siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksnių dermės, vaiko vidinio ir išorinio 

pasaulio vienovės, visų ugdymo sričių integralumo. 

       Diferencijavimo (individualizavimo) principas – ugdymo procesas organizuojamas 

atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, vaiko ar vaikų grupės ugdymo(si) poreikius, 

išsivystymo lygį, tėvų lūkesčius. Sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų 

poreikių ( gabiems, turintiems specialiųjų poreikių, iš šeimų, priklausančių rizikos grupei). Esant 

dideliems specialiesiems poreikiams, ugdymas organizuojamas pagal individualią ugdymo 

programą. 

       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. 

       Konfidencialumo principas – garantuoja, kad apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą 

informacija nebus viešinama. Apie vaiko ugdymą(si) ir jo vystymą(si) tėvams ir su vaiku 

dirbantiems specialistams informacija teikiama individualiai. 

 

3. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS: 



 Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, paţintinius 

poreikius.   

 

 

 

 

  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI:    

 

 Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir 

įgyvendinant ugdymo(si) turinį. 

 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios 

gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį. 

 Priimti vaiką tokį, koks jis yra, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo 

plėtotei, garantuojant vaiko saugumą, turiningą, džiugų ir kūrybišką ugdymą. 

 Bendradarbiaujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais 

pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti. 

 Ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais ir 

suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, dorovinių elgesio normų, keistis pažintine 

informacija, padėti perimti įvairias komunikavimo priemones. 

 Ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraiškos, gebėjimus, padėti vaikui suvokti meno kūrinių 

vertę, ugdyti pagarbą Lietuvių tautos tradiciniam menui, skatinti vaikus save išreikšti 

įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. 

 

     UGDYMO VERTYBĖS:  

 Gailestis ir atjauta, bendradarbiavimas, drąsa, kantrybė, dora, paslaugumas, humoras, 

savarankiškumas, pagarba ir pasitikėjimas, atsakomybė, kūrybiškumas, tolerancija.                                     

 Savo tautos kultūros suvokimas;  

 Ori, laisva, kūrybiška asmenybė; 

 Sėkmingai besimokantis, akyvus bendruomenės dalyvis. 

 ESMINĖ UGDYMO NUOSTATA – nuo vienerių iki šešerių metų kiekvienoje iš 

ugdymo(si) ir pasiekimų vertinimo sričių įgytas santykis su savimi, su kitais ir su aplinka 

išreiškiantis nusiteikimas, polinkis, požiūris. 

4. METODAI IR PRIEMONĖS 

 Ugdomoji aplinka - saugi, jauki, kviečianti, skatinanti eksperimentuoti, kurti, lengvai 

prieinama, patogi, atitinkanti vaiko raidą. Vaikai mokosi žaisdami ir naudodami įvairias priemones.  

Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius 

ugdymo(si) poreikius. Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi 

mokykloje sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis.  

 



Ugdymo metodai.  

 Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis 

skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis kalbiniams įgūdžiams, natūraliai 

sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. 

 Vaizdinis metodas – demonstravimas, stebėjimas – nukreiptas į vaizdinį formavimą 

apie vaikus supančią aplinką, jos reiškinius. 

 Praktinis metodas – vaikų darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai, stebėjimai, 

eksperimentavimai. 

 Žodinis metodas – pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija – suteikia galimybę 

perduoti ar gauti informaciją, natūraliai bendrauti. 

 Kūrybinis metodas – sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas.  

 Pažintinės – edukacinės ekskursijos, išvykos – padeda pažinti ir suprasti supančią 

aplinką.  

 Sportinės veiklos metodai – estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai. 

 IT taikymas – praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, vaizdo medžiagos 

stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai. 

Vaikai sulaukia kryptingo ir tikslingo ugdymosi paskatų, o patys eina ten, kur veda jų poreikiai, 

interesai, vaizduotė, patirtis, iššūkių, nuotykių paieška. Drauge su auklėtoja kuria ugdymosi 

situacijas, kuriose vaikas įgyja naujos patirties, plečia savo žinias ir kuria vaikiškas teorijas apie 

aplinkinį pasaulį. Pastebėjus, kad vaikui kilo sumanymas, jis palaikomas, padedamas išplėtoti, 

skatinama įžvelgti problemas ir jas spręsti, ieškoti naujų, dar neišbandytų sprendimo būdų.                                                                                                                      

Į vaiko ugdymosi rezultatus orientuotas atvirasis ugdomosios veiklos planavimas yra lankstus, 

suteikia veikimo, kūrybos ir saviraiškos laisvę, sukuria sąlygas aktyviam vaiko ugdymuisi ir 

numatytiems pasiekimams įgyti.                                                                                  

 

5. UGDYMO TURINYS 

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

įgūdžius ir formuoti vertybines nuostatas. 

Ugdymo turinys visai grupei parenkamas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų 

poreikius, ypatumus bei kompetencijas ir pritaikomas pagal individualius gebėjimus, atsižvelgiant į 

vaikų ugdymo pasiekimų gaires. 

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo 

rekomendacijas.  (1 priedas).                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI, KURIUOS VAIKAS TURI  ĮGYTI IKI 

6 METŲ 

 

Eil. 

Nr.   

Vaiko 

pasiekimai   

 

Esminė nuostata   

 

Esminis gebėjimas   



1.   

 

Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdžiai   

Noriai įvaldo sveikam 

kasdieniniam 

gyvenimui reikalingus 

įgūdžius.   

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu. Prižiūri 

savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo 

savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

2  

 

Fizinis 

aktyvumas   

Noriai, džiaugsmingai 

juda.   

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, 

šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai, 

atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika.   

3.   

 

Emocijų 

suvokimas ir 

raiška   

Domisi savo ir kitų 

emocijomis ir jausmais.   

 

Atpažįsta ir įvardina savo emocijas ir 

jausmus bei jų priežastis, atpažįsta ir 

įvardina kitų emocijas ir jausmus, 

įprastose situacijose emocijas ir jausmus 

išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais 

būdais. 

4. 

 

Savireguliacija 

ir savikontrolė   

Nusiteikęs valdyti 

emocijų raišką ir elgesį.  

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus  

( suvaldo pyktį, neskaudina kitų ), 

įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

5.  

 

Savivoka ir 

savigarba   

Save vertina teigiamai.   Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, 

buvau, būsiu), pasako, kad yra 

berniukas/mergaitė, priskiria save savo 

šeimai, grupei, bendruomenei, palankiai 

kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis 

patinka, supranta ir gina savo teises.   

6.   Santykiai su 

suaugusiais   

Nusiteikęs pozityviai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

suaugusiais.   

Pasitiki pedagogais, ramiai jaučiasi su 

jais kasdieninėje ir neįprastoje 

aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia 

jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; 

žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais 

suaugusiais.   

7.   

 

Santykiai su 

bendraamžiais.  

 

Nusiteikęs geranoriškai  

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais.   

 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, 

draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais (dalinasi žaislais, 

tariasi, supranta kitų nors), padedamas 

supranta savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems 

8.   

 

Sakytinė kalba   Nusiteikęs išklausyti 

kitą ir išreikšti save bei 

savo patirtį kalba. 

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, 

kalba su suaugusiais ir vaikais, 

natūraliai ir laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai 

junta kalbos grožį. 

9. 

 

 

 Rašytinė kalba   Domisi rašytiniais 

ženklais, simboliais, 

skaitomu tekstu.  

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei 

kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.  

10  Aplinkos 

pažinimas   

Nori pažinti, suprasti 

save bei aplinkinį 

Įvardija, bando paaiškinti socialinius bei 

gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo 



pasaulį, džiaugiasi 

sužinojęs ką nors nauja.  

 

gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, 

gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, 

domisi technika ir noriai mokosi ja 

naudotis. 

11.  

 

Skaičiavimas ir 

matavimas.  

Nusiteikęs tyrinėti 

aplinkos daiktus, jų ryšį 

ir santykius.  

 

 

Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų 

grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti 

sekas. 

Geba grupuotu daiktus pagal spalvą, 

formą, dydį.Jaučia dydžių skirtumus. 

Daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta 

ir vartoja žodžius, kuriais 

aapibūdinamas atstumas, ilgis, masė, 

tūris, laikas. Pradedasuvokti laiko tėkmę 

ir trukmę. 

12.  

 

Meninė raiška. Jaučia meninės raiškos 

džiaugsmą, rodo norą 

aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje.    

 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, 

išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, vizualinėje kūryboje.  

13.  

 

Estetinis 

suvokimas   

Domisi, gėrisi, grožisi 

aplinka, meno kūriniais, 

aplinka, menine veikla. 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno 

kūrinaisi, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos 

muzikos, šokio, vaidybos, viszualuas 

meno estetikos ypatumus, reiškia savo 

estetinius potyrius, dalijasi 

išgyvenimais, įspūdžiais.  
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Iniciatyvumas ir 

atkaklumas   

Didžiuojasi savimi ir 

didėjančiais savo 

gabumais.   

 

Savo iniciatyva pagal pomėgius 

pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją 

plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro 

laiko tarpo, kreipiasi į suaugusį 

pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti 

su kilusiais sunkumais. 

15.  Tyrinėjimas Smalsus, domisi viskuo, 

kas vyksta aplinkui, 

noriai stebi, bando, 

samprotauja 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, 

kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir 

bandymą), mąsto ir samprotauja apie 

tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

16.  Problemų 

sprendimas   

Nusiteikęs ieškoti 

išeičių kasdieniams 

sunkumams bei 

iššūkiams įveikti. 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius 

sunkumus bei iššūkius, dažniausiai 

supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir 

kitų ketinimus, ieško tinkamų 

sprendimo ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, aiškindamasis, 

bendradarbiaudamas, pradeda numatyti 

priimtų sprendimų pasekmes. 

17.  Kūrybiškumas Jaučia kūrybinės 

laisvės, spontaniškos 

improvizacijos bei 

kūrybos džiaugsmą. 

Savitai reiškia savo sumanymus 

įvairioje veikloje, ieško nežinomos 

informacijos, siūlo naujas, netikėtas 

idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

18.  

 

Mokėjimas 

mokytis   

Noriai mokosi, 

džiaugiasi tuo, ko 

Mokosi žaisdami, stebėdami kitus 

vaikus ir suaugusius, klausinėdami, 



išmoko.   ieškodami informacijos, išbandydami, 

spręsdami problemas, kurdami, įvaldo 

kai kurias mokymosi strategijas, 

pradeda suprasti mokymosi procesą.   

  

 

 

 

6. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 Vaiko pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.  

Vertinimas - tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo (-si) ypatumus bei daromą 

pažangą kaupimas ir apibendrinimas. Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų psichologinį 

saugumą, gerą vaiko savijautą, padėtų išgyventi sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti 

kliūtis. Jis vyksta nuolat, kad vaikas kiekvieną kartą neliktų pastebėtas, o tėvai gautų aiškią ir 

savalaikę informaciją apie vaiką. 

Ikimokyklinio ugdymo rezultatas - vaikų pasiekimai. 

Už vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą atsakinga grupės auklėtoja ir kiti vaiką ugdantys 

specialistai (muzikos mokytojas, logopedas), vaiko tėvai. Vaiko pasiekimų ir pažangos lygis 

vertinamas analizuojant ugdymo (si) procese susiformavusius vaiko gebėjimus. Vaiko, turinčio 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, pasiekimus vertina auklėtoja kartu su specialiuoju pedagogu 

(logopedu).                                                                                                                                                                            

Grupės auklėtoja, siekdama pažinti vaiką ir įvertinti jo pasiekimus ir pažangą stebi jį, taiko įvairius 

vaiko pažinimo metodus (stebėjimą, veiklos produktų analizę, pokalbius su tėvais, specialistais), 

padedančius išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, savijautą, fizinę brandą, poreikius, interesus, 

gebėjimus, bendravimo ir veiklos ypatumus, namų kultūrinę aplinką, šeimos socialinę padėtį, 

lūkesčius bei nuostatas į ugdymą. 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje. 

Pedagogas, kartu su vaiko tėvais, per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios 

atlieka pirminį vaiko pasiekimų vertinimą.  

Vaiko pasiekimai ir pažanga, programos įgyvendinimo laikotarpiu, vertinami nuolat, laisvai 

pasirenkant vertinimo būdus ir metodus. Stebėjimas, pokalbiai su vaiku natūralioje kasdieninėje 

veikloje, vaiko veiklos ir kūrybos produktų analizė, vaiko kalbos, veiklos, garso bei vaizdo įrašai, 

esant poreikiui atskiros ugdymo srities tyrimai, pokalbiai su vaiko tėvais.  

Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuose vaikų pasiekimų aplankuose. Juose kaupiami 

vaiko veiklos pėdsakai: vaiko stebėjimo medžiaga, vaiko darbelių pavyzdžiai, vaiko mintys, 

pastabos ir komentarai, vaiko klausimai ir atsakymai į klausimus, nuotraukos, vaiko pomėgių 

aprašymai, dailės, kūrybiniai darbeliai, žodiniai pasakojimai, samprotavimai, rašytinės kalbos 

pavyzdžiai, pedagogų ar kitų ugdytojų atsiliepimai apie daromą vaiko pažangą, nuotraukos, kitas 

įvairių formų vaiko fiksavimas. 



Surinkti duomenys apie vaikų ugdymosi pasiekimus analizuojami pasitelkiant voratinklį. 

Voratinklis pildomas du kartus per metus – metų pradžioje ir pabaigoje. Jis vaizdžiai parodo 

individualią vaiko kiekvienos srities pažangą. ( 2 priedas ) 

Šie duomenys panaudojami kryptingai planuojant ir organizuojant vaikų ugdymą. 

Voratinklis padeda išryškinti ugdymosi pasiekimų sritis, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio, 

jame atsispindi vaikų individualūs pasiekimai. 

Su vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga tėvai supažindinami individualiai.                                

Vaiko problemos sprendžiamos tik su ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais ir tėvais.  
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