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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Duomenys apie istaig4.
Pavadinimas. Katrno lop5elis-darZelis,,KregZdute"

Teisine forma: biudZetine istaigu
Crrupe ir tipas-ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Adresas: P. Plechavidiaus 21, Kaunas

LT49260

fmones kodas -19 I 6401 46
TeL (8 37)3124 50
El. pa5tas

lcre

gzdute95 @ gmail.com

Intemetines svetaines adresas: www.ldkregzdtrte.lt
Steigej as: Kauno miesto savivaldybe.

2. Vaikai

ir jq poreikiai.

Vietq skaidius-l23. Grupes komplektuojamos pagal vaikq amZiq.
Lop5elyj e- darilelyje veikia 7 grupes

:

lop5elio grupes vaikams iki 3 metq.
darZelio grupes

3{

m. vaikams.

prie5mokyklinio amZiaus grupe G-7 metq vaikams.

I bendrojo ugdymo gupes integruoti kalbos ir kalbejimo bei kitq sveikatos

sutrikimq tudntys vaikai:

netaisyklinga laikysena, regos sutrikimai, bronchine astma, alergija maistui (pritaikytas maitinimas),
nervinis dirglumas.
Lop5elyje-darZelyje sudarytos lygios galimybes ugdytis ivairiq socialiniq sluoksniq vaikams. Grupese
sukurta draugi5ka atmosfera, jauki ir saugi, funkcionali aplinka skatina vaiko smalsum4, poreiki

tyrineti, paiinti,komunikuoti, aktyviai judeti, kurti, pasirinkti norim4 veiklq i:aiidimq. AtsiZvelgiama

i

kiekvieno individualius gebej imus, poreikius.

3. Mokytojg

ir kitg

specialistq pasirengimas.

Visi pedagogai yra savo srities specialistai, nuolatos kelia savo kvalifikacij4 seminaruose, kuria ir
atnaujina grupes aplinkq atitinkandi4 vaikq amZiq bei poreikius, palaiko glaudq rySi su ugdytiniq
Seima. Pedagogai rengia ugdomosios veiklos planus, atlieka naujai pradejusiq lankyti lop5eli-darZeli

vaikq adaptacijos vertinimq ieSko su Seima galimybiq jai palengvinti. Du kartus metuose vertinami
ugdytiniq pasiekimai ir daroma palarrga.

Vaikq muzikinius gebejimus lavina meninio ugdymo pedagogas.
Neformalaus ugdymo (ktrno kulttiros) pedagoge skatina vaikq nor4 aktyviai judeti, rengia sporto
Sventes, bei pramogas ugdytiniams, bendruomenei.

Logopede teikia kvalifikuot q pagalb4 ugdytiniams su kalbos ir kalbej imo sutrikimais.
Bendra specialistq, pedagogq veikla uZtikrina ugdymo kokybg.

Lop5elio-darZelio vaiko geroves komisija teikia rekomendacijas grupiq pedagogams, ugdy'tiniq
tevams apie ugdynno metodus bei darbo organizavimq su vaikais, turindiais specialiqjq ugdymosi
poreikiq. Analizuojamas teikiamos Svietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, prireikus koreguojamas
Svietimo pagalbos priemoniq teikimas.

4. Regiono

ir Svietimo teik6jo savitumas.

LopSelis-darZelis ,,KregZdute"-bendros paskirties ikimokyHine istaiga, isikiirusi

Kauro Eiguliq

senifnijoje. Lop5eli-darZeli lanko Kauno miesto Eiguliq mikrorajono vaikai nuo 1 iki 6 m. amZiaus.

Ikimokyklinio ugdymo gnrpese taikoma,,Gera pradila*', Reggro Emilia metodika, kompleksinis-kErybinis
metodas. Dalyvaujamatarptautineje socialiniqigfldiiqugdymo programoje ,,Zipio draugai".

Istaig+ lanko lietuviq tautybds vaikai.

Esame atviri visuomenei. Yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno miesto V. Kudirkos
vie5osios bibliotekos Parko padalinio biblioteka. Tai skatina ugdyinius susidometi k ryga, labiau jq
pamilti, suprasti jos svarb4 kiekvieno gyvenime.
Lop5eliodarZelio ,JftegZdute" bendruomen6 teikia prioritet4 tautiniam vaiko ugdymui doriniq nuostatq
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pagrindu. Tautinio ugdymo patirties vaikai igyja lankydamiesi Kauno Tautinio kultUros centro,
V. Kudirkos bibliotekos Parko padalinio organizuojamuose renginiuose, edukacinese valandelese bei
lop5elyj e-d arZelyje Svendiq, pramogq metu.

Vaikq patriotiniai, pilietiniai jausmai ugdomi ekskursijq, i5vykq po mikrorajon4 bei Kauno miest4
metu. Ugdytiniai supaZindinami su artimos aplinkos ypatumais, gamtoje vykstandia kaita, lankantis
Kalniediq parke, dedenijos aik5teje.
Lop5elyje-darZelyje organizuojami tradiciniai renginiai: nuo 1997 m. Svendiamas lop5elio-darZelio

gimtadienis, rengiamos Advento vakaronds su vaikq teveliais

ir

seneliais, pavasario Sauktuvds,

prie3mokyklinukq palydos i mokyklq, kitos Sventes bei pramogos.
Bendradarbiavimas, bendri projektai, renginiai su M. MaZrrydo progimnazija Algio Zikevidiaus saugaus

vaiko ugdymo centru, Vaiko geroves centru ,,Pastog6", greta esandiais lop5eliais-darZeliais: ,,MaZylis",

,,Sermuk5ndlis", ,Jrlaminukas" stiprina ugdytiniq socialing, komunikavimo, pa.ilnimo, mening
kompetencijas. Bendradarbiaujame su

pedagogams

ir

Eiguliq seniunija, dalyvaujame organizuojamuose renginiuose

vaikams: tradicija tapgs pramogines dainos konkursas, ugdytiniq kUrybiniq darbq

parodeles.

Pedagogai dalyvauja savo istaigos

ir kitq ikimokykliniq ugdymo istaigq projektuose, akcijose,

festivaliuose, renginiq cikle,,Teatro dieneles" vaikq darZeliuose.

5. T0vq (glob6jU)

ir vietos bendruomenOs poreikiai.

Kauno lop5eli-darZeli ,,KregZdute" lanko daugiausia vaikq i5 Eiguliq seni[nijoje gyvenandiq Seimq.
Grupes sudaromos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimu nustatyta tvarka.
AtsiZvelgiama i Seimq uZimtumq poreikius.

Apie tevq (globejq) ltikesdius suZinome kasdien individualiai bendraudami, pasitarimq,

Svendiq,

vakaroniq, projektines veiklos, bendrq renginiq metu. Kasmet atliekama anketine apklausa (,,Seimos

poreikiai"), tevq nuomones tyrimas.
LopSelio-darilelio ,,KregZdutd" ugdyiniq tevams (globejams) svarbi sekminga vaiko adaptacija
istaigoje, gera fizine, emocind

jo

savijauta, visuminis vaikq ugdymas. Sveika, saugi, jauki ugdomoji

aplinka uZtikrinanti ugdymo kokybg, vaikq pasiekimq

ir

pa1angos individuali4 brandq, sekming4

vaiko pasirengim4 bei subrendim4 ugdymuisi prie5mokyklineje grupeje, veliau mokykloje.
Tevq (globejq) bendradarbiavimas grindZiamas abipusiu pasitikejimu, partneryste.

Dalis ugdyiniq yra i5 nepilnq, socialiai remtinq, dieninio skyriaus studentq, daugiavaikiq

Seimq.

Vaikq tevai (globejai) turi galimybg pasinaudoti atlyginimo uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio
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(ar) prie5mokyklinio ugdymo programas, i5laikym4 ikimokyklineje istaigoje lengvatomis pagal
nustatyt4 Kauno miesto savivaldybes tarybos tvarkq.

6. Poiiuris i vaikq

ir jo ugdym4.

Lop5elio-darileho pedagogai yra susipaZing

ir

vadovaujasi Siuolaikini

,gdy-A

reglamentuojandiais

tarptautiniais, nacionaliniais ikimokyklini ugdym4 reglamentuojandiais dokumentais: LR Konstitucija
(1992 m. lapkridio 25 d.), LR Svietimo [statymas

(z}lt

m. kovo 17 d., Nr. XI-1281), Jungtiniq tautq

vaiko teisiq konvencija (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR istatymu Nr. I-983), Vaiko gerovds
valstybes politikos strategija (patvirtinta LR Vyriausybes 2005 m.), Rengimo Seimai ir lyti5kumo
ugdymo programa (2007 m. vasario 7 d.), LR specialiojo ugdymo istatymu, Ikimokyklinio amZiaus

vaikq pasiekimq apra5u (2014), Prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja programa (2014), Ikimokyklinio
ugdymo metodinemis rekomendacijomis (20 1 5).

Regioniniai ikimokyklini ugdym4 reglamentuojantys dokumentai: Kauno miesto savivaldybes
nutarimais, Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus vedejo fsakymais.
lstaigos veikl4 reglamentuojantys dokumentai: lop5elio-darZelio ,,KregZdute" nuostatai, vidaus darbo
tvarkos taisykles, strateginis bei veiklos planai.

Remiantis Siais dokumentais istaigos darbuotojai globoja, riipinasi ugdytiniais vis4

jq buvimo laik4

lop5elyje-darflelyje, organizuojamas visapusi5kas vaikq ugdymas, teikiama pirmenybe demokratiniq
santykiq pletotei.

Lop5elio-darZelio ,,KregZdute" ikimokyklinio ugdymo programoje atsispindi socialinio
konstruktyvizmo ugdymo teorijos samprata. Ugdytinio ivaizdis: aktyvus, socialus, socialiai
moty vuotas.

Zinios

ir

gebejimai formuojami pamaZu, per patirti, s4veikaujant

suaugusiesiems. Biidinga vaiko veikla: ugdytinio ar grupes diskusija su suaugusiuoju,

vaikais, problemq sprendimas grupeje, skatinamas bendradarbiavimas

ir

ir

padedant

kitu vaiku arba

kalbos raida. Kuriamas

atitinkamas-i ugdymqsi orientuotas-grupes klimatas. Skatinami, lavinami vaikq kalbos, mqstymo ir
socialiniai gebej imai.
Organizuodamos ugdymo procesq pedagoges puoseleja tradicines vertybes, kurios prasideda nuo

meiles savo Seimai, artimai aplinkai, gtaudZiai bendradarbiauja su tevais (globejais), atsiZvelgia

i

Seimos poreikius, kulttir4.

Nattrraliai Zaisdamas, veikdamas vaikas laveja, suvokia aptinkini pasauli. Pedagogai skatina ugdytiniq

ir bendradarbiauti. Miisq istaigos darbuotojams svarbu, kad
butr+ tenkinami vaikq poreikiai, uZtikrinama emocin6, socialine, protine, fizine vaiko raida ir
savarankiSkum% norQ tobuleti, bendrauti

saugumas, aplinka priartinama prie vaiko. Menines veiklos metu, klausydami pasakq, inscenizuodami
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vaikai geriau pajunta groZi, atskleidZia save meno priemon6mis, lavina meninius gebejimus.
Pedagogai pastebi k[rybingus vaikus,

variantus, lavina

jq kmybinius

jq originalesnes mintis, idomesnius

pasiiilymus, sprendimq

gebejimus pasifllydamos papildomos veiklos ktrrybines veiklos metu,

nes vaikq idejos remiasi praktines veiklos patirtimi. Gerai Zinodamos, kad, tyrinedami aplinkq, vaikai

sekmingai ugdosi, laveja

jq m4stymas,

paZinimas, pedagoges skatina ugdytinius eksperimentuoti,

tyrineti, aktyviai veikti kaupiant patirti, suteikia savaranki5kumo, pasi[lo sudetingesnds veiklos,
skatina tobuleti, bendrauti

ir

bendradarbiauti. Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas galetq save

realizuoti, gerai jaustqsi, kad bttq saugus, laukiamas

ir

mylimas, kad sietq artimi rySiai

su

suaugusiais.

Perspektyva
Lop5elio-darZelio programe numatome atnaujinti pastebejg vienos ar kitos strukttirines dalies, srities,
uZdaviniq, vaikq veiksenos neatitikim4 istaigos kulflros keitimuisi. Lop5elio-darLelio programa bus
tobulinama pasikeitus lop5eli-darZeli lankandiq vaikq, bendruomenes poreikiams, ivykus ugdomosios
aplinkos, vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo pokydiams.

Lop5elio-darlelio programos turini perZiiires, vertins

ir teiks sitilymus visi lop5elio-darZelio

pedagogai, dirbantys su ivairaus amZiaus ir ivairiq gebejimq vaikais.

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

1.

Vaiko lygiq galimybig principas

UZtikrinamas visq vaikq lygiavertis ugdymas nepaisant lyties, tautybes, socialines padeties, amZiaus,
gebejimq, kult[ros skirtumq. Visiems sudarytos s4lygos

iglti vaikui reikiamq kompetencijq,

pasiekti

reikiam4 brand4, pasirengti ugdymuisi prie5mokyklineje grupeje, tolimesniam mokymuisi mokykloje.

2.

Individualizavimo principas

Vaiko gebejimai tobulinami, ugdomi atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko patirti, temp4, poreikius,
galimybes, individualias savybes, Seimos tradicijas. Padedama vaikui atrasti save, atskleisti savo
privalumus, gebej imus.

3.

Tauti5kumo ir pilieti5kumo principas

Tauti5kumas-savo tautos istorijos, kultEros savitumo suvokimas. Vaikai supaZindinami su artimiausia

kulttrine aplinka, liaudies tradicijomis, paprodiais Svendiq, pramogq, i5vykq metu. Etnokulturos
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vertybes integruojamos

i

kasdiening ugdomqlq

veiklq formuojamas vaiko supratimas apie Zmogaus

rySi su gamta ir laiko ritmu, ugdoma pagarba gamtai.

Pilieti5kumas-asmens savo teisiq

ir

pareigq suvokimas, atsakomybes prisiemimas uZ

save.

Formuoj amos ugdytiniq vertybes, morale, darb5tumas, sqZiningumas, dora.

4.

Sistemingumo

ir nuoseklumo principas

Vaiko gebejimai, nuostatos formuojamos siekiant vaiko asmenybes fizinds, psichines

ir

socialines

ugdymo darnos, einant nuo paprastq, artimq rei5kiniq paZinimo prie sudetingq, nuolat atnaujinant,
pagilinant turimas Zinias.

5.

Vaizdumo principas

Ugdymo turinys perteikiamas remiantis ne abstrakdiais ZodZiais, bet konkrediais vaikams
suvokiamais vaizdais.

6.

Humani5kumo principas

Pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas kaip asmenybe, palaikomi

jq sumanymai, dZiaugiamasi jq

pasiekimais, ugdoma iniciatyvi, kriti5kai m4stanti asmenybe. Sudaryta vaikui galimybe gyventi pagal
asmening patirti.

7.

Bendradarbiavimo principas

[staigos bendruomends nariams bendradarbiaujant su Seima, kitomis ugdymo institucijomis,
uZtikrinama veiksminga bei tikslinga partneryste, skatinanti tarpusavio supratimX dalijim4si savo
Ziniomis, patirtimi, padedanti ugdytiniams
gebej imus,

igyti ivairios patirties, tobulinti, pletoti

esminius

formuoti vertybines nuostatas.

III. TIKSLAS IR UZUN,VTNT,q.T
TlKSlAS-atsiZvelgiant

i

paiangiausias mokslo

ir

visuomenes raidos tendencijas, kurti

sqlygas, padedandias vaikui tenkinti prigimtinius kulttros, taip pat etninius, socialinius, paZintinius
poreikius.

uZo^vrNrA,r

o

Sudaryti sqlygas ugdytiniq sekmingai socializacijai, fiziniq, psichiniq

ir

dvasiniq galiq

harmoningai sklaidai.

o

Atskleisti ir pletoti k[rybines ugdytiniq galias, gebejim4 vertinti groLi, ugdyi pagarb4 tautos
tradicijoms, padeti isitraukti i kulturini istaigos, mikrorajono bendruomenes gyvenim4.
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Padeti vaikams suprasti Zmogaus

ir

gamtos rySi, igyvendinti darnaus vystymosi nuostatas,

ugdyti dorines vertybes, formuoti ekologinio m4stymo pradmenis, jautrum4

supandiai

aplinkai.

Palaikyti ugdytiniq nor4 bendrauti

ir

bendradarbiauti su bendraamZiais, kitais vaikais,

suaugusiais, ugdyti sakying vaiko kalb4, sudominti raSytine kalba.

o

Pratinti vaikus gyventi sveikai, aktyviai, saugiai judeti ir veikti, sekmingai adaptuotis naujoje
aplinkoje, stiprinti ugdytiniq fizing ir psiching sveikat4.

o Kurti ir nuolat atnaujinti estetiSk4,

saugi4, funkcionali4 grupiq aplink4, parenkant vaikq

glvenimo ritm4 atitinkandi4 erdvg, grupes pedagogui kompetentingai bendraujant ir
bendradarbiaujant su ugdy.tiniq tevais.

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONES
Lop5elio-darZelio pedagoges, organizuodamos ugdymo procesQ, parenka tam tikrus ugdymo metodus,

ir b[dus, t. y. technologijas, orientuotas i vaik4 ir jo kompetencijq ugdymq. Metodai vieni
kitus papildo, atsiZvelgiant i vaiko norus, sumanymus, skatina pedagogus bendradarbiauti
formas

tarpusavyje, dalintis patirtimi su Seima. Lop5elyje-darlelyje vyksta savaimind, inspiruota, individuali,
organizuota veikla.

Ikimokyklinio ugdymo(si) technologij

os, metodai

ir priemon6s

Lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo programos turinys orientuotas

i

1-3 fu 34 metq vaikq

igytus gebejimus, vertybines nuostatas, pasiekimus, apie kuriuos sprendZiama i5 vaikq veiklos ir jos

rezultaq. Programa uZtikrina vaikq ugdymo tgstinum4 prieSmokyklineje grupeje. I5skiriamos
kompetencijos (socialine, paZinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo
18
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ir menine), kurios atitinka

ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdyrno(si) ir pasiekimq vertinimo sridiq, i5skirtq siekiant visuminio

vaiko asmenybes ugdymosi ir atsiZvelgiant i vaiko raidos ir ugdymosi ypatumus. Ugdydami vaikq,
siekiame, kad

jis augtr+ orus, smalsus, bendraujantis,

sveikas, kuriantis, sekmingai besiugdantis.

Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas yra individualus, todel

ir

pasiekimai yra skirtingi ivairiose
ugdymosi srityse. Ikimokyklinio ugdymo esme yra vaiko gerovd, visuminis ugdymasis, aktywus,
patirtinis dalyvavimas ugdymo procese.

Ugdymo(si) metodai, priemones

:

Zaidimas-svarbiausia vaiko socialini, emocin! ir paZintini ugdym4si skatinanti veikla, nattiraliai
padedanti vaikams dalyvauti ugdomojoje veikloje. Zaidiiamapradedant nesudetingais Zaidimais

(manipuliavimo) su daiktais, Salia draugo ir pereinant prie sudetingq bendry didaktiniq, judriq,

k[rybiniq, vaidybiniq Zaidimq.

Vaizdumo metodas padeda ugdytiniams metodiniq priemoniq, aplinkos daiktq, objektq pagalba
susidaryti vaizdinius apie supant[ pasauli.

Prakti5kai tyrin6damas, stebddamas, kurdamas, bandydamas, aktyviai veikdamas vaikas
suvokia, paZista

ir supranta supandiq aplinkq, pletoja patirti, igyvendina

savo idejas, ie5ko problemq

sprendimo b[dq, pajunta daiktq, rei5kiniq, Zmoniq s4ry5i, vieningum% ry5i (iSvykos, ekskursijos,
tyrinej imai, eksperimentai, projektai).

Pokalbis, diskusijos, klausymasis-tenkinami bendravimo, savirealizacijos poreikiai, supranta kalbos
modeli, igyja mokymosi pagrindus, perima tautos kultiiros paveldq samprotauja, daro iSvadas. Vaikas
pratinasi i5girsti tai, k4 sako kitas, mokosi taisyklingai kalbeti pats (groZines literat0ros, tautosakos

kiirineliq klausymas, sekimas, eilera5dir4 deklamavimas).

Ugdymo(si) aplinka

Ugdymo(si) aplinka modeliuojama, keidiama, turtinama orientuojantis

i

vaikq amZiq, jo poreikius,

galimybes, ugdymo(si) tikslus bei uZdavinius Erdves vaikq veiklai

ir

priemones i5destytos

orientuojantis i vaikq interesus, kylandius sumanymus, skatina savaimini perejim4 nuo vienos veiklos

fliSies prie kitos. Ugdymo(si) priemones-tikslingos, veiksmingos, ivairios

ir

keidiamos pagal

pletojamos temos tikslus.
LopSelyj e- darZelyj e,,Kre gZdute" ugdymo ( si) aplinka:

o
o
o

garantuoja palankias s4lygas vaikq fiziniam, emociniam ir protiniam ugdymui( si);
saugi, jauki, keidiama atsiZvelgiant

esteti5ka

ir

i vaikq poreikius, lopSelio-darZelio, grupiq tradicijas;

funkcionali, socializacii4 skatinanti ugdytinius savarankiSkai veikti, pasirinkti
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norim4 veikl4;

o

nuolat vyksta ugdomosios aplinkos atnaujinimas, papildymas naujomis ugdymo priemonemis.

SOCIALINE KOMPETENCIJA
Ugdomos vaiko
pasiekimg sritys
Savivoka
savigarba

lr

Vaiko veiksenos

Vertybin6s nuostatos
Esminiai geb6jimai

iki3m

Vertybin6 nuostata.

Domisi savo kuno ifvaizda, pavadina kai

Save vertina teigiamai.

kurias kuno dalis;

Esminis gebdjimas. Supranta

savo

asmens tapatum4 (aS esu, buvau, btsiu),
pasako, kad yra berniukas/ mergaitd,
priskiria save savo Seimai, grupei,

3-6 m.
Supranta, kad turi elgtis kult0ringai
bet kurioje situacijoje (grupeje,
i5vykoje, gamtoje, teatre, vie5ame

Skiria berniukus ir mergaites;
DidZiuojasi, kad gali atlikti veiksmus uZ transporte);
kuriuos yra giriamas.

Dalijasi Zaislais paragintas arba
pagal

princip4,,paeiliui".

bendruomenei, pasitiki savimi ir savo
gebejimais, palankiai kalba apie save,
tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir
gina savo teises b[ti ir Zaisti kartu su
kitais.

Emocijq
suvokimas
raiSka

Vertybind nuostata.

lr Domisi savo

ir kitq

Emocingai reaguoja

emocijomis bei

jausmais.

Esminis geb6jimas.

AtpaZista bei ivardina savo ir kitq
emocijas ar jausmus, jq prieZastis,
iprastose situacijose emocijas ir jausmus
iSrei5kia tinkamais, kitiems priimtinais
b[dais, LodLiais ir elgesiu atliepia kito
j ausmus (uZjaudia, padeda).

Savireguliacija
ir savikontro16

Verfybin6 nuostata.
Nusiteikgs valdyti emocijq rai5kq ir elgesi.

i

draugq atne5tus

pramo ginius Zaislus, priemones

;

GuodZia verkianti, IiiidnE, nuskriaust4
draug4 paskatintas pedago go

;

Paiista blog4, ger4 draugo nuotaik4,
mokosi guosti, uZjausti;

Stebi

kitq vaikq

dalyvauj

a j ose,

Sventes, pramogas,

dZiiigauj a;

Noriai dalyvauja

bendruose

koncertuose, pramogose;

Rei5kia emocijas balsu, veido
mimika, gestais, formuoja savo
elgsenE;

I5rei5kia demesi,
gailesti silpnam,

uZuojaut4,

nuskriaustam,

neigaliam;

Judesiais i5rei5kia dlfugiq,, liudn4,

Judesiais, meninemis priemonemis

energing4 nuotaik4.

i5reiSkia save.

Netrukdo ZaidZiantiems;

Atsisako nepriimtino elgesio iprodiq

Jaudiasi saugiai net
artimq suaugusiq;

jei

Salia nera

Esminis geb6jimas.
Laikosi susitarimq, elgiasi mandagiai,
taikiai bendraudamas su kitais, bando
kontroliuoti savo Lodlius, veiksmus
(suvaldo pykti, neskaudina kito),
isiaudrings geba nusiraminti.

nuolat skatinamas;

Vartoja ivardZius: aS-tu, jis, man-tau;
SusipaZista su savo galiomis "aS galiu";

Laikosi doroviniq normq bendraudamas
su kitais paskatintas pedagogo;

Tvarko darbo viet4

fpranta kalbeti tinkamu garsumu,
saugodamas sveik4 bals4;
Supranta grupes taisykliq, susitarimq
prasmg,

jq laikosi;

Supranta savo ir kitq netinkam4
elgesi ir pratinasi vengti konfliktq.

paskatintas

pedagogo: sudeda pie5imo priemones.

Pie5ia, tapo, veikia pagal individualq
temp4;

Santykiai

su

suaugusiais

Vertybin6 nuostata.
Nusiteikgs geranoriSkai bendrauti ir
bendradarbiauti su suaugusiaisiais.
Esminis geb6jimas.
Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai

Ie5ko bendravimo

demesio centre;

Zmonemis;

Atsiliepia Saukiamas, kviediamas;

PaZista istaigoje
specialistus,

su

bendraamiiais

Vertybin6 nuostata.
Nusiteikgs geranori5kai bendrauti ir
bendradarbiauti su bendraamiiais

Esminis geb6jimas.
Supranta, kas yra gerai, kas blogai,
draugauja bent su vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais (supranta kitq norus,
dalij asi Zai slais, tariasi, :uljautia, padeda),
suaugusio padedamas supranta savo
Lodli;.l ir veiksmq pasekmes sau ir
kitiems.

kitus

artimais

dirbandius
darbuotojus,

draugq tevus.

jaudiasi su jais kasdienineje ir neiprastoje
aplinkoje, i5 jq mokosi, dr4siai rei5kia
jiems savo nuomong

Santykiai

su

Siekia biiti artimo suaugusio Zmogaus

ZaidLia greta kitq grupes vaikq

Domisi kitais vaikais;
Pradeda Zaisti siuZetinius-vaidmeninius
Zaidimus su kitais vaikais;
Klauso, girdi, i5klauso Salia esanti;

DZiaugiasi,
Zaislus.

rodo kitiems atsine5tus

Globoja maZesnius bendry
Zaidimq, pramogq metu;

Kuria taisykles, tariasi, derina
tarpusavio veiksmus,

padeda

draugui, kai jam reikia pagalbos;

Geba suprasti, kad visi vaikai yra
svarbls ir turi lygias teises.

Girdi, iSklauso Salia esanti ivairiose
situacijose (Zaisdamas, veikdamas,
dainuodamas);
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SusipaZista su kitais lop5eliodarZelio vaikais, pripaZista juos
kaip bendravimo partnerius;

Sugyvena

ir

su spec.

bendrauja

poreikiq vaikais.

Iniciatyvumas
atkaklumas

Problemq
sprendimas

ir

Vertybin6 nuostata.

DidZiuojasi savimi, didejandiais

savo

fpranta geriau atlikti judesius kartodamas Ilgesni laik4 atlieka pedagogo
daug kartq: sunerti, stumti, kai5ioti, delioti pasiiilytus Zodinius nurodymus, savo

gebejimais.

nesudetingas deliones;

sugalvot4 veikl4,

Esminis gebOjimas.
Ilgam isitraukia irjq pletoja, geba pratgsti
veikl4 po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi i
suaugusiji pagalbos, kai pats nepajegia
susidoroti su kilusiais sunkumais.

Pasirenka norimus Zaislus Zaidimams;

saugumo;

Vertybin0 nuostata.
Nusiteikgs ie5koti i5eidiq kasdieniams
i55iikiams bei sunkumams iveikti.
Esminis gebOjimas.
Dahriausiai supranta, del ko kilo
sunkumai, suvokia savo ir kitq ketinimus,
bendradarbiaudamas, pradeda numatyti
priimtq sprendimq pasekmes.

Naudoja daiktus pagal jt+ paskirti,
Zaisdamas atlieka isivaizduojamus

Stebi

ir

bando atkartoti kito vaiko ar

suaugusio j udesiq i5rai5k4;

laikydamasis

Geba iveikti kli[tis

siekdamas

sumanymq realizavimo.

fvardija su daiktais atliekamus veiksmus.

veiksmus;

Zaidiiatechniniais Zaislais;
DZiaugiasi tvarkingai sudej gs, sutvarkgs
Zaislus, priemones, rtbus;
Pra5o suaugusio pagalbos i5tikus
nesekmei.

Pokalbiq, diskusijq metu sprendZia,
kaip iveikti konflikting, kebli4
situacij4;
fsimena informacij4 apie Zmones,
tarpusavio bendravimo bUdus;
Supranta, kad kitq vaikq, suaugusiq

emocijos gali skirtis;
I5moksta elgesio bUdq, kaip

susivaldyti ir nepakenkti kitiems;
Lino,kaip iStikus bedai ar nelaimei,
i5kviesti pagalbq, Zino pagalbos,
tdvq, namq telefonus.
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PAZINIMO KOMPETENCIJA
Ugdomos vaiko
pasiekimg sritys

Mok6jimas
mokytis

Vaiko veiksenos

Vertybinds nuostatos
Esminiai gebOjimai
Vertybin6 nuostata.
Noriai mokosi, dZiaugiasi tuo, k4 i5moko.
Esminis geb6jimas.

Mokosi Zaisdamas, stebedamas

kitus

kuriuos mokymosi btidus,pradeda

suprasti mokymosi proces4.

3-6 m.

Zaisdamas vaidybinius, statybinius,

Savaranki5kai ir su suaugusiq
pagalba pratinasi iveikti sunkumus,

judrius Zaidimus;

prisipaZista netinkamai pasielgus

veiksmus,

Atlieka pasitill'tus nesudetingus

vaikus ir suaugusiuosius, klausinedamas,
ie5kodamas informacijos, iSbandydamas,
sprgsdamas problemas, kurdamas, ivaldo

kai

Iki3m
MegdZioja suaugusiq

pavedimus;

I5bando suaugusio pasi[lytus veikimo
btdus;

Apibfldina stebimus, Salia

esandius

daiktus, rei5kinius, augalus, gyvunus;

Kartoja suaugusio veiksmus judriq,
vaidybiniq Zaidimq metu;

Zaidlia Zaidimus lieZuviu, liipomis, daro
grimasas, susipaZindamas su kuno

tautosakos

(pasakomis, sakmdmis, legendomis,
giesmemis), groZines literatiiros
k[riniais sekamais pedagogo, klauso
esandius CD ira5uose;

Domisi ivairia groZine literatura,
enciklopedij ose esandia informacij a;

Apib[dina glvenimo rei5kinius,
metq laikus liaudies tradicijas,
Sventes;

KUrybiniq projektq metu ieyju

galimybemis.

Saugiai naudojasi grupeje

Domisi liaudies

;

esandiais

daiktais, atsargiai su jais elgiasi;

Lygina, skiria daiktq spalv4, form4, dydi.
Delioja nesudetingus loto, deliones;
Tinkamai elgiasi gamtos atLvllgit;

ivairiq komunikavimo

btrdq

patirties;

Pledia

ir turtina

Zodynq, daro

i5vadas paiindamas

aplink4,
tyrinedamas, eksperimentuodamas;
Skaidiuoja atliekamus judesius,

Noriai klauso, kartoja lengvus ketureilius
apie gpunus;

girdimus garsus, liediamus daiktus;

Teisingai pavadina, ivardija, parodo

ktnus, geometrines figtras
konstruodamas, pie5damas,

gyvun?,

[simena informacijq apie erdvinius

ornamentus, ieSkodamas aplinkoje
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jo k[no dalis,

savybes, pamegdZioja

garsaiodZiais;

Skiria ir pavadina kai kurias darZoves,
vaisius, medZius, geles.

panaSiq duikt+;

Zino prie5ybiq rySius

(diena-

naktis, Silta- Salta), randa skirtumus
ir pana5umus;

fsidemi, kaip elgtis su svetimais,
neZinomais gyvtinais;

SuZino senoliq poiiUri i pasauli,
gyvtnq (Zaldio), augalq (q,zuolo),
Zemes svarb4;

Geba pavadinti,
paai5kinti apie gyviinus,

apibtrdinti,

jq

elgesi,

i5vaizd4 Zaisdamas Zaidimus;

SuZino apie vaistingqiq augalq

savybes, skanauja
klausydami pasakq,

arbatas

padavimq,

modiudiq pasakojimq;

Tapatina gyvUnq elgsen4 su tam
tikrais Zmogaus biido bruoZais,
iprodiais groZines literaturos
pagalba;

SusipaZista su ivairiu sportiniu
inventoriumi, saugiai juo naudojasi;

Paai5kina, kodel pavojingi yra
degtukai, Zirkles, elektriniai

prietaisai, skalbimo priemones,
skysdiai, vaistai, ir vadovaujasi
taisyklemis;

Kuria sveiko maisto piramidg
drauge su pedagoge, kitais grupes

l3

draugais;

Pastebi

ir

supranta

dailes

darbeliuose pavaizduotq daiktq
i5sidestymq erdveje;
Saugiai, tuarkingai elgiasi su dailes
priemonemis, medZiagomis;

SusipaZista su ivairaus pavir5iaus
popieriumi, mediiagomis, faktiira
naudojamomis
lankstymui,
aplikacijai.

Iniciafyvumas
atkaklumas

ir

Vertybin0 nuostata.
DidZiuojasi savimi, didejandiais savo
gebejimais.

Esminis geb6jimas.
Savo iniciatyv a pagal pomegius pasirenka
veikl4.

Susikaupgs brauko flomasteriais,
pie5tukais, kreidelemis, pir5tukais,
delnuku per vis4 popieriaus lap4;

Atlieka nesudetingus veiksmus Zaisdamas
su megiamu Zaislu-gyvuneliu (glaudZia,
glosto, judina);

bendrus

Zaidimus;

Aktlviai

dalyvauj a Sventese

grupej e, darZelyje, rei5kia j ausmus;

Orientuojasi laike, erdvOje,
susipaZista su formq, dydZiq,

Lavina smulkiuosius ir stambiuosius spalvq, garsq ivairove, dalyvauja
rankq raumenis pie5iant, tapant, grupes, kit+ istaigq projektineje
veikloje.

muzikuojant, Sokant.

Problemrl
sprendimas

Kviedia draugus Laisti

Vertybin6 nuostata.
Veikia atsimindamas i5 patyrimo, kas Aptaria dienotvarkg drauge su
Nusiteikgs ieSkoti i5eidiq kasdieniams leidZiama, kas draudZiana;
pedagoge, visa grupe ir laikosi jos;
i55iikiams bei sunkumams iveikti.
SprendZia problemas ne tik veiksmu, bet ir Aptaria tinkamo elgesio taisykles
mintyse: numato, i kuri4 i5pjov4 tiks esant vieniems ar kitiems gamtos
Esminis geb0jimas.
figurele;
rei5kiniams (audra, iaibas, kaitri
Ie5ko tinkamq sprendimq k4 nors
saule, ledas), isisavina saugaus
saugaus elgesio su kai kuriais
iSbandydamas,
tyrinddamas, [simena
buitiniais ir kitais prietaisais taisykles elgesio taisykles;
aiSkindamasis,
(degtukai, peilis, Zirkles)

Pra5o aukletojos,

fsisavina ekologinio m4stymo

;

kitq vaikq

pagalbos

pradmenis;

t4

fsisavina taisykles apie valgomus,
nevalgomus aplinkoje augandius

pasirupinant atributais, priemonemis.

augalus;

I5sako nuomong apie

Zalingus

iprodius "ryto rato metu", "mindiq
lietuje";

[simena kelis maisto produktus,
kuriuos valgyti sveika, kuriuos reikia
riboti;
SusipaZista su prieZastimis, kurios
sukelia lig4, suZino, kas padeda augti
sveikiems.

Tvrinclimas
I

Vertybin0 nuostata.
Smalsus, domisi viskuo,

Pastebi ir

kas

vyksta

aplinkui, noriai nstebi,

bando,

samprotauja.

Esminis geb6jimas.
Aktyviai tyrineja save, socialing, kulturing
ir gamting aplink4, ivaldo tyrinejimq
(steQejim4,
bDdus
bandymq
klausinejim4), m4sto ir samprotauja apie
tai, k4 pastebejo, atrado, patyre.

dZiaugiasi pasikeitimais Atranda Zmoniq panaSumus ir

aplinkoje: prie5 pramogas, Sventes.
Varto knygeles, ieSko Zinomq, megstamq
paveiksleliq;
Klausineja apie Zmones, jq gyvenim4;

skirtumus;

Stebi, tyrineja gamtos reiSkinius,
dienos

ir nakties kait4, metq tekmg;

Aptaria paliktas daiktq

pedsakq

R[Siuoja, skirsto, delioja daiktus pagal iymes (pedr+, ratq ir kt.);
dydi, form6 spalv4 skirtingus, pana5ius;
Pasakoja, klausineja apie technikos
SusipaZista su smelio ir vandens ivairiomis pasiekimus;
savybemis Zaisdamas;

Atlieka stebejimus su magnetu,
AtpaZista artimoje darlelio aplinkoje padidinamu stiklu, eksperimentuoja,
vaikSdiojandius gyviinus, dZiugiai
reaguoja;

i

juos tyrineja daiktus;

Pastebi kontrastingas pavaizduotq daiktq,
rei5kiniq savybes (lyja- sauleta, didelismaZas);

Atranda

ir

stebi gyvUnq pedsakq

Zymes smelyje, sniege.
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Aplinkos

Vertybin6 nuostata.
Nori paZinti bei suprasti save ir aplinkini
pasauli, dZiaugiasi suZinojgs k4 nors

paZinimas

nauja.

Supranta nesudetingus

Esminis geb0jimas.
{vardija bei bando paaiSkinti socialinius
bei gamtos rei5kinius, apibtdinti save,
savo gyvenamEJE viet4, 5eim4, kaimynus,
gyvosios ir negyvosios gamtos objektus,

domisi technika

[vardija kai kurias naudojamas spalvas.
Klauso ir atpaiista ivairius aplinkos
garsus: Zmoniq kalbq gamtoje girdimus
(ma5inq, lietaus, vejo), muzikos;

ir noriai mokosi

ja

naudotis.

paai5kinimus, pasakoj imus

nurodymus,

;

Randa apib[dintus daiktus aplinkoje,
knygeleje

Sieja savo gyvenim4 su vaizdais knygoje:
randa Zaislus apie kuriuos skaitoma;
fvardija atliekamus ir matomus veiksmus.
Supranta kai kuriuos apibendrinamuosius
ZodZius (baldai, indai, rubai, Zaislai);
Pavadina aplinkoj e sutinkamus daiktus;

ApZitri ir aptaia kitose s4lygose

SusipaZista

ir gerai orientuojasi

grupes, lauko aik5teles aplinkoje;
Pie5ia ornamentus i5 kaires i desing,
gerai orientuoj asi lapo pavir5iuj e;
SusipaZista su mikrorajono aplinkoje
natlraliai esandiais gamtos objektais

ir Zmoniq sukurta aplinka;

Domisi Zmoniq

auginamais,
priZiurimais gl.vunais, augalais, stebi

juos iSrykq

i

Zoologijos, Botanikos

sod4 metu;

Apibendrina vaizduojamq daiktq

i5vaizdq, i5sidestymq

erdveje

k[rybos darbuose.

gywenandius gyvlnus, augandius augalus,
radgs juos knygose, paveiksleliuose;

Atpaiista pavaizduotus rei5kinius, daiktus
organizuoj amose parodelese.

Skaiiiavimas
matavimas

ir

Vertybin6 nuostata.
Pir5tais parodo, kiek yra metq;
Skaidiuoja judesius, inventoriqNusiteikgs paiinti pasauli skaidiuodamas Bando klasifikuoti, delioti daiktus, bet lavina skaidiavimo ig[dZius l0
ir matuodamas.
pasirenka atsitiktini poZymi (form4, dydi);
ribose;
Orientuoj asi deliodamas detales popieriaus
Esminis geb6jimas.
Geba skaidiuoti daiktus, palyginti daiktq lape: auk5tai, Zemai, vidury;
grupes pagal kieki, naudoti skaitmenis, Suranda daiktus pagal spalv4;
Skiria reik5mes: daug, vienas, du.
apib[dinti daikto

viet4 eileje, sudaryti

sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalv4,

form4, dydi, jaudia dydZiq skirtumus,

Supranta ir vartoja ZodZius: daugiau,

maiiau,po lygiai;

Lygina daiktq grupes pagal dydi,
formQ, kieki. spalv4;

Matuoja atstum4 s4lyginiais matais

t6

daikto viet4 ir padeti erdveje. Supranta ir
vartoja ZodZius, kuriais apibDdinamas
atstumas, ilgis, masd, ttiris, laikas.
Pradeda suvokti laiko tekmg ir trukmg.

(sprindZiais, peda);

Apibtidina daiktq padeti kitq daiktq
at?.tilgiu;

Supranta laiko

trukmg,

pasikartojim4.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Ugdomos vaiko
pasiekimg

sritys
Savireguliacija
ir savikontrolO

Vertybinds nuostatos
Esminiai geb6jimai

Vaiko veiksenos

Iki3m

3-6 m.

Vertybin6 nuostata.
Valdo savo emocijas, supranta grupes Pats taiko ivairius nusiraminimo,
Nusiteikgs valdyti emocijq raiSk4 ir susitarimus;
atsipalaidavimo biidus;
elgesi.
I5bando ivairius bendravimo b0dus su Bando valdyti savo netinkam4 elgesi
bendraamZiais;

Esminis geb6jimas.
Laikosi susitarimq, elgiasi mandagiai.

Sakytin6 kalba

Vertybind nuostata.
Nusiteikgs i5klausyti kit4
save bei savo patirti kalba.

ir

i5reik5ti

Esminis geb6jimas.
Klausosi ir supranta kitq kalbejimq
kalba su suaugusiais ir vaikais,
naturaliai ir laisvai i5reik5damas savo
i5gyvenimus, patirti, mintis,
intuityviai junta kalbos groLi.

Geba nusiraminti, atsipalaiduoti i5siskyrgs
su tevais;
Nusiramina kalbinamas grupes pedagogo.
Derina linksnius, giming, vartoja
btidvardZius;
Atsako i klausimus: "kas?, kodel?;
Pasako nesudetingus sakinius
daugiau ZodZh4;

i5 3 ir

Kalba apie save vartodamas ivardZius
a5, mano;

ivairiose situacijose, ie5ko iSeidiq;
Supranta grupes susitarimq, taisykliq
svarbq ir jq laikosi.

Klausia nesudetingq,
vartojamq ilodLir4

rediau

sakiniuose

prasmes;

Diskutuoja ivairiais klausimais siekia
isitvirtinti kaip Zinovas, kalba apie
patirtus ivykius;

Keidiasi mintimis apie artimus ir
sudetingus reiSkinius, prieZastinius

Pasako savo, grupes draugq vardus;

rySius, procesus "r5rto rato", pokalbiq

Pats ufunezga pokalbi su

metu;

suaugusiu,
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bendraamZiu;

[pranta padekoti,

pasisveikinti,

veiksmus
veikdamas,

dirbdamas, Zaisdamas;

atsisveikinti;
I5sako savo norus Zaisdamas;

Kalbina vaikus siekia

Komentuoja savo
(monologine kalba)

bendravimo,

pastebi kvietim4 bendrauti;

Zaisdamas, valgydamas, i5kylaudamas
isimena kalbos vartojimo taisykles ir jas
taiko;

Supranta ir atlieka logopedo uZduotis;

Naudoja jungtukus sakiniuose, taria

skiemenis su ivairiais balsiais ir
priebalsiais, randa nurody4 gars4,
Zodi;

Taisyklingai vartoja daiktavardines ir
veiksmaZodines formas;

Padedant aukletojai pats bando sekti
pasakeles naudodamas stalo teatro
personaZus;

Skiria fvairy kalbos temp4 tekstuose
(letas, greitas), intonacijas, garsumg
greitakalbese;

fvardija aplinkiniq suaugusiq atliekam4

Domisi Lodliais, sieja juos

su

darbq;

daiktais, jq

Pasakoja apie neseniai ivykusius ivykius,

gyvenimo reiSkiniais (tradicijomis,

nutikimus;

paprodiais, apeigomis);

Savais ZodLiais apib[dina pavaizdtotq

Inscenizuoj a, vaidina kurinelius;

daiktE.

paskirtimi, socialinio

Klausosi kalbos ritmo,
dainuoj amoj e tautosakoj

garsq

e) ;

Kuria naujus ZodZius, randa pana5iai,
skirtingai skambandius ;

Deklamuoja eilera5dius, atpasakoja
pasakdles, apsakymelius, animacinius,

vaidybinius filmus;
Mena misles, klauso ir aptaria groZing
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literatiir4 apie sveikat4;

ZodZiais rei5kia emocijas, nusako
sukeltas mintis.
I Ra5ytin6 kalba

Vertybin6 nuostata.

Domisi raSytiniais

Domisi spalvingomis knygelemis
Zenklais,

simboliais, skaitomu tekstu.

;

Naudoj a ra5ytinius simbolius;

Domisi raSytiniu tekstu: pra5o skaityti knyp Kopijuoj a Zinomas raides;

Randa nurodytq Lodi, BtrsQ, skiria

Kartoj a naujus ZodZius.

pana5iai, skirtingai

skambandius

Zod1ius, skiemenis, pirm4

ir paskutini

Esminis gebdjimas.
AtpaZista ir ra5ineja raides, iodlius

Randa grupes erdveje, knygeleje vien4 kit4

bei kitokius simbolius, pradeda

raidg, kuri4 bando perkelti i pie5inius;

garsQ.

skaitineti.

Suvokia knygelese esandiq

Lavina smulkius motorikos raumenis

esmg.

paveiksleJ

ra5ydamas, kopijuodamas raides;

Ai5kinasi

ir

isisavina simboliq, esandiq
aplinkoje, reik5mg, isisavina kelio
Zenklq reik5mg;
Zaidi:ia ivairias deliones : paveiksleliams
pritaiko atitinkamas raides;
SusipaZista su kalbos padargq veikimu

stebedami vienas

kit4

LaidLiarfi,

veidrodyje;
AtpaZista savo vardo raides ant baldq,
tekste, knygose;
Domisi ir aptaria gatviq plang Zemelapyje

t9

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Ugdomos vaiko
pasiekimq
sritys
Savireguliacija
ir savikontrolO

Vaiko veiksenos

Vertybin6s nuostatos
Esminiai gebdjimai

Iki3m

3-6 m.

Sugeba taisyklingai kvepuoti kalbant;
Vertybin6 nuostata.
{simena ir laikosi Zaidimq taisykliq;
Nusiteikgs kontroliuoti emocijq raiSk4
Pats mokosi, i5bando atsitiktinius veiksmus, [sidemi, kad prie vandens telkinio gali
ir elgesi
suteikdamas jiems Zaidimo atspalvi ftartoja eiti tik su suaugusiais;
veiksmus: pilsto smeli, vandeni, trepteli Lanksto popieriq
Esminis gebOjimas.
ivairiomis kryptimis,
stovedamas baloje);
aplikuoja darbelius, lavina rankq
pie5iant,
pratinasi
sedeti
Taisyklingai
Laikosi susitarimq, elgiasi mandagiai,
raumenis, akies koordinacij

judedamas kontroliuoja

savo

4.

tapant.

veiksmus.

Fizinis
aktyvumas

Bega

i

prieki, Sokineja vietoje

DZiaugiasi ivairiomis

judejimo

Vertybin0 nuostata.
Noriai dZiaugsmingai juda, megsta
judriE veikl4 ir Zaidimus.

kojom;

galimybes.

Vaik5to ant pir5tq galq;

Zino i k4 kreiptis pagalbos, esant blogai

Esminis gebOjimas. Juda
koordinuotai,
iSlaikydamas

Spiria i prieki ant Zemes gulinti kamuoli;

pusiausvyr4, spontani5kai ir tikslingai
atlieka veiksmus, kuriems bttina akiqrankos koordinacija bei i5lavejusi
smulkioji motorika.

abiem

savijautai;

Geba atlikti ivairius judesius @egti,
SliauZti, ropoti, lipti, Sokineti, gaudyti,
I5laiko pusiausvyr4 judedamas ivairiais spirti, atmu5ti kamuoli ir kt.) lauke,
Lipa pakaitiniu btidu 4-6 laiptus;

biidais (vingiais, gyvatele, tarp daiktq ir t.
t.) padedant pedagogei;
Per5oka 15 cm kliUti
koj.U

ir

saleje;

Laikosi saugaus elgesio taisykli{

nusileidZia ant Zaisdamas, judedamas;

Supranta,

kad kunas gali

judeti

Atlieka pasillytas Zaidybines uZduotis ivairiomis kryptimis (tiesiai, ratu,
ivairiomis kUno dalimis (rankomis, vingiais, zigzagais ir t.t.);
kojomis ir kt.);
Ritmi5kai atlieka judesius kuria nors
Meta per galv4, spiria, pagauna kamuoli;

kturo dalimi (Lyginja,
mojuoja ir t. t.).

Sokineja,
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Tyrineja savo k[no galimybes judedamas.

Naudoja Zodlius ,,adi[",

Kasdieninio
grvenimo

Noriai ugdosi sveikam

igtrdiiai

gyvenimui reikalingus igtrdZius.

Zino daiktq, priemoniq viet4

Esminis gebOjimas.

aplinkoje;
Savaranki5kai valgo;

Vertybind nuostata.
kasdieniam

,,pra5au",

pasisveikina, atsisveikina;

Laisvai juda, gerai orientuojasi grupes
erdveje.

grupes

Aktyviai veikia i5vykq, ekskursijq po

mikrorajon4 metu, laveja

Tvarkingai valgo, savarankiSkai
atlieka savitvarkos veiksmus: Tvarkosi grupes aikSteleje, grupeje

kuno

stambieji raumenys.
su

Atlieka nesudetingus buities darbus
(dengia stalq priZiiiri geles, klijuoja

apsirengia, nusirengia, naudojasi pedagogu;
suply5usi4 knygelg, valo dulkes ir kt.);
tualetu, prausiasi, Sukuojasi. Saugo Valgo Sauk5tu beveik nei5laistydamas
fsisavina mitybos higienos ir kulhrringo
savo sveikat4 ir saugiai elgiasi maisto;
aplinkoje.

Nusivelka paprast4, neuZsagstom4 drabuZi;

elgesio iprodius.

Savaranki5kai naudojasi

Savaranki5kai ir pedagogo padedamas
nusiplauna ir nusi5luosto rankas;

prausiasi, valosi dantis;

fgyj a savitvarkos igldZiq pradmenis;

smulkieji raumenys;

Pratinasi taisyklingai laikyti pie5imo,
tapymo, Stampavimo priemones;
Lavina pir5tq, rankq smulkiuosius raumenis
dailes bei kitos veiklos metu.

tualetu,

Laisvai kerpa Zirklemis,

laveja

Zino mandagaus elgesio taisykles ir jq
laikosi.

MENINE KOMPETENCIJA
Ugdomos vaiko
pasiekimr;
sritys

KiirybiSkumas

Vertybin6s nuostatos
Esminiai geb6jimai

Vertybind nuostata.
Jaudia kiirybines laisvds, spontani5kos
improvizacijos bei
k[rybos

Vaiko veiksenos

Iki3m

3-6 m.

Eksperimentuoja dailes priemonemis,,paiSena" (pie5ia uZdarus apskritimus,

Rengia koncertus, spektaklius, darbq

vertikalias, horizontalias linijas);

parodas;

Drauge su kitais vaikais kuria
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dZiaugsm4.

Esminis geb6jimas.

Igrja patirties

pie5damas pie5tukais,

flomasteriais linij inius pie5inius;

atvirkSdiai;

Kuria nesuddtingus, savitus darbus

Kuria temines knygeles, kvietimus,
skelbimus drauge su Seimos nariais,

Savitai rei5kia savo ispfidZius ivairioje

pir5tuku, delnu pasiulius pedagogui;

informacijos, siiilo naujas, netiketas

Pripie5ia atskiras dalis pieSiniui (saulei
spindulius, katinui iisus ir k t.);

idejas ir jas savitai igyvendina.

iliustracijas, pie5inius pagal tekst4 ir

Zaidiia, kalbasi su teatro personaZais;
Juda visu kunu pagal muzikos ritm4
individualiai pasirinkdamas norimq
judesi;

savaranki5kai sugalvoja

joms

pavadinimus;

Gamina Zaislus iS gamtines
medZiagos, buitiniq resursq,
susipaZista su ivairiq medZiagq
pavir5iumi, savybemis;

Noriai groja vaiki5kais muzikos

SusipaZista ir pastebi spahrl
atspalvius, kuria spalvas maiSydamas

instrumentais: pagaliukais, bar5kudiais,

jas;

akmenukais, kaladelemis

Eksperimentuoja kreida, va5ko
kreidelemis, spalvotais pie5tukais,
flomasteriai, gua5u ant ivairaus

;

Vaizduoja skambandi4 muzik4 judesiais.

popieriaus lapo, ant grindinio;

Dekoruoja naudodamas

ta5kelius,

br[k5nelius, ivairias linijas, jq derinius;

Kuria darbelius pagal

individualq

darbo temp4;

fgyja menines patirties Stampuodamas

ivairiais daiktais

(darZovemis,

kam5teliu, teptuku, delnu, pirStu ir t. t.).
Naudoja darbuose Siltas (linksmas),
Saltas (liiidnas) spalvas, reikSdamas
savo nuotaik4;

Papildo darbelius papildomomis
priemonemis (dZiovintq augalq
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detalemis, smOliu, audiniais, sitilais

ir

kt.);

Kuria omamentus ritmi5kai
deliodamas spalvas,

elementus,

teptuku, pie5tuku;

fsisavina ivairius dailes vaizdavimo
budus (monotipija, sillq atspaudai,
demiq liejimas);
Eksperimentuoja spalvq deriniais ant
Slapio glarnfio, dregno popieriaus;
Dekoruoja lipdinius smulkiomis
detalemis;

Pantomimos pagalba laisvai
improvizuoja ktinu, isitraukia i
Zaidybing situacijq (aS-lele, skrendu
oro balionu ir t.t.);
Mokosi valdyti vaidybines leles.
Vaidina pasakas, istorijas, literaturos
k[rinius, dainuojamus, dainuojamus
Zaidimus su vaidybos elementais;

Laveja menine nuojauta, kuriant

kaukes, kostiumq

detales,

pir5tukines, popierines leles;

Ritmi5kai pritaria

dainavimui,
grojimui, Sokiui ivairiais instrumentais;

lmprovizuoja Zaisdamas

paprastais

melodiniais
instrumentais
(Svilpynemis, molinukais) ;
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Kuria savitus garsq junginius, ritminius
pratimus;

Menin0 raiSka

Vertybin6 nuostata. Jaudia ir i5rei5kia
menines rai5kos dZiaugsm4, rodo norE
aktyviai dallvauti menineje veikloie.
Esminis gebOjimas,
Spontani5kai, savitai reiSkia isptidZius,
i5gyvenimus, mintis patirtas emocijas
muzikuodamas,
Sokdamas,
vaidindamas, vizualinej e k[ryboje.

Dalyvauj a Sventdse, pramogose;
Naudoja gamting medZiagq darbeliams,
pedagogui padedant;

Derina su muzika, ritmu, kitq vaikq
j

udesiais atliekamus j udesius

;

Domisi muzikos, fotografijos,

Zttrnah4,

knygr+ teikiama menine informacij a;

Pie5ia ivairaus formato popieriaus lape
fiuostele, apvalus, tam tikra frg[ra);
Randa grupeje esandias dailes priemones.
Pasirenka norim4 spalv4 pie5imo metu;

Delioja paruo5tas aplikavimui
kontrastingq spalvq, ivairiq formq
figuras;

Delioja, klijuoja l-2

figuras

panaudodamas sausus klijus;

PripieSia smulkesnes reikiamas

su daikto

Derina garso, intonacijos, ritmo, teksto,
judesiq atlikim4;
Pie5ia vienu pieStuko judesiu

neatitraukgs rankos, lavina rankos
rieSo, pla5takos ir akies igiidZius
I5delioja formas pagal siuZet4 ir jas
priklijuoja;

I5kerpa nesudetingas

simetri5kas

formas;

Lanksto i5 popieriaus nesudetingas
figUras;

Derina aplikavim4 su

formomis
minkydamas, voliodamas, kodiodamas
plastilin4, moli, suri4 te514;

ple5ymu,

Stampavimu, tapymu;

Moka naudotis steku
detales

(spindulius saulei, siiil4 balionui ir t.t.).
SusipaZista su lipdymo medZiagomis
(plastilinu, moliu, dregnu smdliu,
sniegu);

SusipaZista

kurti

charakteringus judesius
veikejams (gyv[nams).
Patirti iSreiSkia ivairromrs memn€mrs
priemonemis (daile, vaidyba, Zodine
kUryba);

Bando

(atpjauti),

formuoja pir5tais figiiras i5 molio;
SusipaZista su pedq, plaStakos, kuno
atspaudais sniege, Slapiame smelyj e;

Naudoja plastilino

sujungimo,

tempimo btdus;

Lipdo tiesiais, sukamaisiais rankq
judesiais;

SusipaZista

su kalbos

meninOs
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DZiugauja atlikdamas judesius pagal
m,uzikq, sekam4 pasakq dainelg

;

Skiria ir ivardija ivairias balso intonacijas.
Spontani5kai pakartoja mokytojo
dainuojamus tonus;
MegdZioja daug kartq girdetas vaiki5kas
daineles;

Dainuoja vienas ir su pedagogu muzikinius
tekstus;
Skiria skirtingo tempo muzikinius
ktirinius;

Dainuoja drauge su pedagogais, grupes
vaikais muzikines veiklos, koncertq metu;
Naudoja ivairius ritmizavimo budus (ploja,
trepsi, beldLia ir t.t.);
ZaidLia skirtingo ritmo muzikinius
Zaidimus;

Juda i

taktq (siipuojasi, Soka)

klausydamas muzikos;

Pasako,

kuo nori groti

bar5kudiais ir k t.).

raiSkos priemonemis (rimas, ritmas,
garsas) panaudojant smulki4

tautosak4, groling

literatur4,

daineles, eilera5dius;

SusipaZista su kit+ Zmoniq,
dalyvaujandiq spektaklio kurime,
indeliu (ap5vietimas, reZisierius,
dailininkas, kostiumq ktrejas) i5vykq
i teatrqmetu, stebint spektaklius;

Vaidina draugams, tdvams padedamas
pedagogq, igyja naujos bendravimo
patirties;

Klauso Salia esandiq vaikq, pedagogo
dainavimo, CD iraSq;

Dainuoja maZorines, minorines
dainas, iSreik5damas atitinkamu
balsu;

Atlieka muzikinio intonavimo pratimus
(vieno garso tgsimas, megdZiojimo
pratimai);

(akmenukais,

Savaranki5kai

ir

derindamasis prie

grupes keidia rato krypti, ma1ina,
didina ji, reaguodami i pasikeitusi4
muzikq;
I5moksta judeti atbulomis, sudaryti
du ratelius;

Bando

iSrai5kingai

sudetingesnius

atlikti

veiksmus su
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priemonem

ir be jq

(skarelem,

kaspinais, Zaislais);

[simena terminq

"kaird-de5ind",
poromis ir t.t prasmg;
AtpaZista girdetus muzikos kurinius,
kuriq instrumentq
ivardija
pavadinimus;

kai

SusipaZista su muzikiniais terminais:
forte, piano, opera, Sokis, dirigentas

ir kt.;

Kalboje naudoja ivairius muzikos
terminus (kompozitorius, muzikos
instrumentas, senovine muzika, kitq
tautq muzika);
Skiria grojam4 mar5q lop5ing, polk4;

SusipaZista

su tautos

istorija,
tradicijomis, paprodiais, senoliq
darbais pasikartojandiu gamtos ritmu,
kalendoriniq Svendiq, pftrmogq,
vakaroniq metu.

Estetinis
suvokimas

DZi[gauja klausydamas stalo

Vertybin6 nuostata.
Domisi, gerisi, groZisi aplinka,

pasakeliq apie gyvfinus;

Klauso dainq, pasakq, eilera5diq
deklamuojamq pedagogq, kit+ vaikq

kuriniais, menine veikla.

Esminis gebdjimas. Pastebi

ir

teatro

Zavisi

GroZisi gamtine aplinka

i5vykq,
ekskursijq metu, suZino apie gamtos
i5tekliq (vandens, elektros, popieriaus)
taupym1 saugojim4 nuo tar5os;

grupeje, Sventese;
Gerisi spalvq, linijq, formq ivairove ir
aplinkos groZiu, meno kuriniais,
juslemis
harmonija;
Klauso, regi, liedia ir kitomis
dZiaugiasi savo ir kitq kuryba, jaudia,
patiria ivairi4 meno kurybq Siuolaikinemis Jaudia ritm4 dekoruodamas darbelius;
suvokia ir apibudina kai kuriuos
techninemis vaizdo, garso perteikimo SusipaZista su savo kraSto muzikiniu
muzikos, Sokio, vaidybos, vizualaus
galimybemis, padedant pedagogams,
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meno estetikos ypatumus, rei5kia savo

estetinius potyrius,
i5gyvenimais, ispiidZiais.

dalijasi

tevams;

DZi0gauja klausydamas atliekamq liaudies
tautosakos kfirineliq (kykavimq, mylavimq,
pajuokavimq ir kt.);

Rei5kia teigiamas emocijas girdedamas
ivairi4 skambandi4 muzik4.

folkloru koncertq metu;

Aktyviai dalyvauja muzikineje veikloje,

tenkina individualius
poreikius.

muzikinius
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

Vaiko pasiekimai vertinami objektyviai, siekiama geriau paZinti vaik4, jo individualybg, poreikius ir
pomegius. ISsiai5kinami vaikai, turintys specialiq poreikiq, atskleidZiamos vaikq pastangos vienoje ar
kitoje srityje, ivertinama turima patirtis, padedama padiam vaikui taptipripailintu, idomiu, megiamu.
Vaiko pasiekimq vertinimas numato pedagoginio darbo su vaikais biidus, atskleidZia vaikq pastangas,
parodyti, k4 jis pajegus padaryti, pasiiiloma veikla konkrediam vaikui ar vaikq grupelei, garantuojamas
ugdymo nuoseklumas, visapusi5kumas. Tdvams, kolegems, bendruomenei pateikiama informacija apie
vaikq pabreZiami vaikq ypatingi privalumai, gebejimai.
Vaiko pasiekimus fu paiangq vertina patys vaikai, tevai (globejai), o pagrindinis vertintojas-grupes
pedagogas, dirbantys specialistai: logopedas, meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo (kUno kultflros)
pedagogai.
1. Vaikai isivertina savo elgesi, pokydius, patirties skirtumus, veikl4 grupeje, geriau susipaiista su savo
galiomis.
2. T6vai vertina vaikq bendravimq su kitais vaikais, pedagogu, adaptacijos proces% vaiko brandumq
patirtus ispudZius, besikeidiandius gebejimus, pasiekimus ugdomq kompetencijq srityje, teikiamq
ugdymo paslaugq kokybg.
3. Pedagogai vertina vaikq adaptacij1 pradejus lankyti istaigq ugdytiniq gebejim4 bendrauti,
pasiekimus 18-oje ugdomq sridiq.
[staigos bendruomene susipaZista su vaikq kiirybiniais darbais organizuojamq parodeliq, renginiq,
pramogq, proj ektines veiklos metu.
Lop5elyje-darZelyje ivertinami vaiko pasiekimai ir paianga du kartus metuose, esant reikalui,
atliekamas tarpinis vertinimas pagal parengtus visq ugdymo sridiq (ugdomq kompetencijq) kriterijus
(protokolus). Dokumentuota medliaga kaupiama ir laikoma grupeje vaiko pasiekimq aplanke laikantis
konfidencialumo. Jame kaupiami vaikq dailes darbai, Zodine kiiryba, iSsakytos vaikq idejos, ra5ytines
kalbos pavyzdliai, nuotraukos, vaizdo, garso ira5ai, vaikq elgesys ivairiose situacijose, stebimos
veiklos uZra5ai.
Pradejus vaikui lankyti grupg, vertinamas vaikq adaptacijos procesas. Mokslo metq pabaigoje vaikq
pasiekimai siejami su ugdymo programos tikslq ir uZdavinig igyvendinimu. Vaiko pasiekimai
ivertinami remiantis tevq pateikta informacija, vaikq realios veiklos, elgesio stebejimu, fiksavimu
grafike, protokole, paZymimi Zingsniai, kurie rodo vaiko pa1ang4. Vaikq ugdymosi pasiekimq Zingsniq
siejimas su amZiumi yra s4lyginis.
Ugdytiniui perejus i kit4 grupg, pasibaigus mokslo metams, i5vykus i5 lop5elio-darZelio, pasiekimq
aplanke sukaupta medZiaga atiduodama tevams (globejams) arba sunaikinama.
Atlikus vaiko pasiekimq ir paiangos vertinim4, pedagoges iSanalizuoja ir aptaria pasitarimq metu.
Turima informacija panaudojama numatant tolimesnius vaiko ugdymo(si) Zingsnius, atliekant lop5eliodarZelio veiklos analizg, vertinim4.
Tevams apibendrinta informacija pateikiama individualiai, jiems suprantamai ir ai5kiai.
Vaiko darbai, elgsena, i5gyvenimai aptariami su padiu vaiku individualiai.
Vaiko pasiekimq, paZangos vertinimas, sukaupta informacija uZtikrina ugdymo proceso tikslingumA
individualumq nuoseklum4 ir tgstinum4.
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VERTINTOJO KOMENTARAI

Kar:no lop5elio-darZelio ,,KregZdute" Ikimokyklinio ugdymo programoje yra visos dalys,
atitinkandios LR Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus Ikimokyklinio ugdymo programq rengimo
apraSo kriterijus.

Atnaujintos visos programos strukt0rines dalys. Programos dalyje ,,Bendrosios nuostatos"
apra5yti vaikq poreikiai ir jq tenkinimo galimybes, tevq poreikiai, apra5ytas poZi0ris

i ugdymq, i5skirti

istaigos savitumo bruoiai. Konkrediau apra3ytas pedagogq pasirengimas vykdyti programq. Papildyti
uZdaviniai labiau orientuoti i ivairiapusg vaikq paZang4 ir siejami su ugdyno turiniu. Ugdymo turinys
konstruojamas atsi.Zvelgiant i Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraS4. Apra5yti taikomi
ugdymo metodai ir jq samprata. ApraSytas vaiko pasiekimq ir paiangos vertinimo prooesas, dalyviai,
surinktos medZiagos panaudojimas.

Siiilydiau, atnaujinant programq, perZiiireti ugdymo turinio ,,Veiksenas". Siole dalyje pasiiilyti
daugiau vaikq veikimo biidq.

Rekomenduoju pritarti Kauno lop5elio-darZelio ,,Kregidute" Ikimokyklinio ugdymo
programai.

Vertintojas
Kauno lop5elio{arZelio,,Aviliukas"
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