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PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo programos teikėjas – Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“– 

neformaliojo ugdymo savivaldybės institucija, atidaryta 1973 m.  

 2. Teisinė forma – Prienų rajono savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip 

biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą.   

 3.  Mokykla vykdo neformaliojo švietimo  programą. 

 4. Mokyklos tipas –  ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

5. Adresas: F.Vaitkaus 2, tel.(8~ 319) 52 667; el. p. Pasaka@ prienai.lt. 

6. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikiamos vaikams nuo 1,5 iki 6 metų  amžiaus. 

Įstaiga dirba penkias darbo dienas per savaitę. Dienos darbo laikas – 10,30 arba 24 valandos. 

7. Mokymo (ugdymo) kalba – lietuvių. 

8. Mokyklos steigėjas - Prienų rajono savivaldybė. 

9. Mokymo forma – dieninė, savaitinė. 

10. Veiklos rūšys – priešmokyklinis, ikimokyklinis ir specialusis ugdymas. 

11. Vaikai ir jų  poreikiai: 

11.1. saugumo jausmas; 

11.2. pasitikėjimo jausmas; 

11.3. individualybės ir savojo „aš“ išsaugojimas;  

11.4. žaidimas ir aktyvi veikla; 

11.5. bendravimas su bendraamžiais; 

11.6. patirties kaupimas per stimuliavimą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, saviraišką. 

12. Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas. 

12.1. Įstaigoje sukomplektuota pilna specialistų komanda, reikalinga vaikų ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti ir  ankstyvajai pedagoginei ir fizinei korekcijai vykdyti: 



 

 

- vaikus ugdo patyrusios auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, papildomo-

muzikinio ugdymo pedagogė; 

- socialinė pedagogė tiria šeimos socialinę padėtį, bendradarbiauja su savivaldybės 

socialinės apsaugos bei sveikatos institucijomis, konsultuoja tėvus vaiko teisių klausimais; 

-  logopedė tiria vaikų kalbą ir šalina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus; 

-  specialioji pedagogė tiria ir nustato vaikų pažintinių gebėjimų lygį, lavina dėmesį, atmintį, 

girdimąjį ir regimąjį suvokimus, smulkiąją motoriką; 

-  kineziterapeutė formuoja, atstato sutrikusias judesio ir judėjimo funkcijas; 

- gydytoja  stebi vaikų sveikatą, konsultuoja tėvus ir pedagogus, skiria sveikatinimo 

procedūras; 

-  masažuotoja atlieka masažus bei kitas sveikatą atstatančias bei stiprinančias procedūras; 

12.2. Veikia Vaiko gerovės  komisija. 

12.3. Pedagogai sistemingai tobulina savo profesines kompetencijas studijuodami, 

dalyvaudami rajono bei respublikos seminaruose, konferencijose. Sukaupta patirtimi dalijasi 

organizuodami ugdymo priemonių parodas, skaitydami pranešimus, rengdami seminarus-

praktikumus. 

 12.4. Organizuojant ir užtikrinant kokybišką ugdymo(si) procesą, pedagogų ir kitų 

specialistų komanda siekia vaiko ugdymo(si) vienovės ir darnos su šeima. 

13. Švietimo teikėjo savitumas. 

13.1. Įstaigoje veikia 11 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo 

grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 2 specialiosios ugdymo (visą parą veikiančios) grupės. 

13.2. Įstaiga dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose: 

- Atviros Lietuvos fondo Egmonto projektas (Danija) įkvėpė pedagogus nuolatinėms 

novatoriškoms paieškoms, mokė paprastumo, demokratiškumo. 

- respublikinės sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ projekto dėka įstaigoje parengta „Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo“ 

programa. 

13.3. Vykdoma ankstyvoji pedagoginė ir fizinė korekcija specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi komandiniu principu. Šiose grupėse naudojama 

kompensacinė technika ir specialios ugdymo priemonės. 

13.4. Sudarytos sąlygos visapusiškam individualių ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

lavinimui: įrengta kineziterapijos salė, masažo kabinetas su vandens procedūromis, sensomotorinio 

lavinimo kambarys. 



 

 

14. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. 

14.1. Tėvai (globėjai) ir vietos bendruomenė pageidauja, jog ugdytiniai lopšelyje-darželyje 

įgytų gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti  su bendraamžiais įgūdžių, būtų plėtojama vaikų 

emocinė, socialinė, kultūrinė patirtis; įgytų savarankiškumo įgūdžių; jaustų saugumo jausmą; būtų 

mylimi; turiningai ir įdomiai praleistų laiką; būtų tinkamai prižiūrėti; ugdytųsi visapusiškus 

gebėjimus, teikiant papildomą muzikinį ugdymą; būtų atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius 

ugdymo(si)  poreikius ir laiku teikiama reikiama korekcinė pagalba; turėtų tinkamą motyvaciją 

tolimesniam ugdymui(si) mokykloje.  

14.2. Organizuojant ugdymą atsižvelgiama į tėvų lūkesčius,  pageidavimus, ir laikomasi šių 

nuostatų: 

- prioritetinis vaidmuo ugdant vaiką tenka šeimai; 

- atsižvelgiama į šeimos tradicijas, įpročius, nuostatas; 

- ugdymo procese siekiama išlaikyti namų dvasią; 

- pedagogai gerbia tėvus, tėvai – pedagogus; 

- nuolatos ieškoma naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų; 

- išlaikomas konfidencialumas, vertinant vaikų fizinį ir psichinį išsivystymą; 

- vadovaujamasi samprata, jog šeima ir įstaiga dalijasi vaiko gerovės užtikrinimo 

atsakomybe. 

15. Regiono socialiniai-kultūriniai ypatumai. 

15.1. Lopšelis-darželis „Pasaka“ įsikūręs palankioje geografinėje vietoje. Čia patogu atvykti 

viso rajono kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams (arti autobusų stotis). Netoliese miesto parkas, 

Nemunas, „Žvėrinčiaus“ miškas,  Prienų krašto muziejus, „Revuonos“ vidurinė, Prienų meno 

mokyklos. 

15.2. Dauguma įstaigą lankančių vaikų auga palankioje socialinėje aplinkoje. Šeimų 

socialinė padėtis patenkinama. 

15.3. Įstaiga atvira, demokratiška, bendradarbiaujanti su šalia esančiu Prienų m. krašto 

muziejumi, Prienų m. meno, „Revuonos“ vidurine, „Nemuno“ pradine, Prienų specialiąja 

mokyklomis, „Saulutės“, „Gintarėlio“, Birštono m. „Vyturėlio“ vaikų lopšeliais – darželiais 

 16. Teisinė bazė. 

 16.1. Lopšelyje – darželyje vaikas – pats svarbiausias asmuo ir priimamas kaip individuali 

asmenybė. Garantuojama teisė augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir 

ugdomam pagal individualius poreikius ir gebėjimus. (Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, 

ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR įsakymu Nr. I – 983 (Žin., 19 Nr. 60 – 1501). 



 

 

16.2. Ikimokyklinis ugdymas padeda šeimai atlikti vaiko ugdymo funkcijas, tenkina vaiko 

poreikius visose pakopose (Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija). 

17.  Filosofinė kryptis. 

17.1.  Pedagogės savo darbe vadovaujasi humanistinės filosofijos psichologų ir pedagogų C. 

Rogers, A. Maslow, R. Stein, progresyvistinės: J. Dewey, W. H. Kilpatrick, kognityvinės Ž. Pjaže, 

V. Vygotskio ugdymo krypties filosofinėmis, pedagoginėmis  idėjomis arba pedagoginių metodinių 

sistemų elementais. Remiantis minėtų autorių teorijomis, siekiame ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo 

šalies ir pasaulio pilietį – asmenį, pasirengusį profesinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adaptuotis 

besikeičiančiame socialiniame, ekonominiame gyvenime. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

18. Prienų lopšelyje – darželyje „Pasaka“ vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

šiais principais: 

- humaniškumo (vaikas gerbiamas kaip asmenybė, gerbiama vaiko šeima, neatsižvelgiant į 

jos gebėjimą rūpintis vaiku, formuojama teisinga samprata apie neįgalius žmones); 

- demokratiškumo (kiekvienas saugus ir orus dėl savo socialinės, rasinės, kultūrinės ir 

tautinės tapatybės, gerbiamos kiekvieno vaiko individualios prigimtinės savybės); 

- tautiškumo; 

- ugdymo lankstumo, tęstinumo ir perimamumo (nuolat palaikomas ryšys su šeima, 

pedagogai bendradarbiauja tarpusavyje, sekamas vaikų tolesnis ugdymasis ir adaptacija, palaikomi 

ryšiai su pradinių klasių mokytojomis ir spec. pedagogais); 

- ugdymo individualumo ir vienodų galimybių (ugdymo priemonės ir būdai parenkami 

atsižvelgiant į vaiko individualius gebėjimus; ypatingas dėmesys skiriamas vaikams turintiems 

individualių ugdymo(si) poreikių: apleistiems, gyvenantiems atatolio bei socialinės atskirties 

šeimose – visiems sudaromos vienodos ugdymo(si) sąlygos; 

- partnerystės su šeima (įstaiga padeda šeimai ugdyti ir rengti vaiką mokyklai, teikia 

metodinę pagalbą); 

- integracijos (individualių ir specialiųjų poreikių turintys vaikai ugdomi kartu su visais, 

dalyvauja bendruose renginiuose, šventėse bei porojektuose); 

- funkcionalumo (siekiama vaikų savarankiškumo, formuojami įgūdžiai ir gebėjimai, 

padėsiantys prisitaikyti gyventi nuolat besikeičiančioje visuomenėje; specialiųjų poreikių vaikai 

mokomi savęs apsitarnavimo įgūdžių); 



 

 

- konfidencialumo. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 19. Tikslas - šeimos ir ugdymo įstaigos pastangomis garantuoti visapusišką ir kokybišką 

vaiko ugdymą; sukurti sąlygas padedančias tenkinti prigimtinius, kultūrinius, estetinius, socialinius 

bei pažintinius poreikius; teikti kvalifikuotą korekcinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. 

 20. Uždaviniai: 

- padėti atsiskleisti kiekvieno vaiko gebėjimams ir privalumams; 

-  ugdyti teigiamą savęs vertinimą, pasitikėjimą savo jėgomis; 

- įgyti žaidimų, veiklos greta kitų ir drauge gebėjimų, bendravimo, bendradarbiavimo ir 

problemų sprendimo bei sunkumų įveikimo patirtį; 

- garantuoti vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugą, sudaryti sąlygas  įgyti poreikį sveikai 

gyventi, saugiai veikti ir judėti; 

- padėti atrasti įvairius savęs, socialinės aplinkos ir gamtos pažinimo būdus: stebint, 

tyrinėjant, eksperimentuojant, savarankiškai ieškant informacijos; 

- padėti vaikams išsaugoti ir gilinti ryšį su gimtine, atskleisti gimtojo Prienų krašto grožį, 

sodominti jo istorija ir žmonėmis; 

- sudaryti sąlygas girdėti sakytinius pasakojimus, tautosaką, grožinės bei pažintinės 

literatūros kūrinius, plėtoti vaikų kalbą kaip saviraiškos, bendravimo ir pažinimo priemonę; 

- skatinti vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, saviraišką; padėti suvokti savo kūrybines galias; 

- sukurti funkcionalią, estetišką aplinką, padedančią kokybiškai ugdyti vaikus, turinčius 

skirtingas socialines sąlygas, skirtingus gebėjimus bei specialiuosius ugdymo poreikius; 

- kompensacinių ir korekcinių priemonių pagalba stiprinti specialiųjų poreikių vaikų  fizinę 

ir psichinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, palengvinti socializaciją; 

- suformuoti ir lavinti sutrikusios raidos vaikų pažinimo, kalbos bei motorines funkcijas; 

- ugdymo procese taikyti metodus ir technologijas, padedančias atsiskleisti vaikui, 

skatinančias saviraišką ir individualios raidos  plėtrą; 

- formuoti teigiamą emocinį įstaigos mikroklimatą, ypač specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų grupėse; 

- kurti partneriškus tėvų ir įstaigos bendruomenės santykius, formuoti demokratines tėvų 

nuostatas, teikti kvalifikuotą metodinę pagalbą. 

 



 

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

 21. Ugdymo turinys. 

 21.1. Programoje „Augu, žaidžiu, pažįstu“, ugdymo turinys suskirstytas vaikų amžiaus 

tarpsniais (ankstyvasis, ikimokyklinis), išskirtas specialusis ugdymas. 

 21.2. Turinys aprašomas nurodant pagrindinius siektinų kompetencijų tikslus ir uždavinius, 

vaikų veiksenas, ugdytojų veiklos nuostatas. 

21.3. Socialinė kompetencija.  

Tikslas – mokėti gyventi kartu ir būti greta. 

22. Uždaviniai: 

22.1. formuoti socialinių gebėjimų pradus: saugumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, 

savivokos; 

22.2. skatinti natūralų domėjimąsi savimi, bendraamžiais, suaugusiais; 

22.3. padėti suprasti, kas yra gera ir kas yra bloga, skatinti jautrumą ir norą padėti kita 

22.4. gebėti bendrauti ir įvaldyti įvairias bendradarbiavimo formas: 

 22.4.1. bendraujant su suaugusiais,  perimti socialines normas ir įgūdžius; 

 22.4.2. bendrauti su draugais: gebėti keistis informacija, mintimis, nuomone, derinti                       

norus, interesus;  

23.Galimos vaikų veiksenos: 

Ankstyvoji vaikystė Ikimokyklinis vaikų amžius  Vaikai, turintys spec. ugdymosi 

poreikių 



 

 

- įsitraukia į žaidimus, paminint 

jo gebėjimus, daiktus, nusakant 

lytį; 

- kasdieninio bendravimo metu 

pasisveikina, atsisveikina, 

pratinasi elgtis mandagiai 

(„ačiū, prašau, atsiprašau“); 

- kasdieninėje veikloje laisvai 

juda,veikia; 

- įsitraukia į ritualus: „ryto 

ratą“ ir kt.;  

- kasdieninėje veikloje pratinasi 

pats valgyti, judėti, praustis, 

rengtis ir kt.; 

- pratinasi atlikti nuobodžius 

darbus (žaislų tvarkymas), kt. 

savitvarkos įgūdžių ugdymas 

(pratinasi skirti savo 

asmeninius daiktus, žaislus nuo 

kitų, atpažinti savo drabužėlius 

nuo kitų); 

- bando tyrinėti savo ir kitų 

žmonių panašumus bei 

skirtumus; 

- žaidžia vardų žaidimus: save 

vadina vardu, pasako vardą 

kitam; 

- žaidžia žaidimus su 

veidrodžiu („berniukas“, 

„mergaitė“, mato save vieną su 

draugu, linksmą, liūdną, piktą 

ir kt.; 

- laisvai juda, randa 

pakankamai funkcionalią 

aplinką, skatinančią domėtis, 

pažinti; 

- pratinasi nuraminti, paguosti 

kitą; 

- žaidžia vaizduotės,emocinius 

žadimus, stengiasi suprasti kas 

gerai ir kas blogai; 

- išreiškia savo norus, 

susidomėjimą,  interesus; 

- savo elgesį vertina, 

atsižvelgdamas į pritariančią ar 

nepritariančią suaugusiojo 

veido išraišką. 

- pradeda siekti būti 

savarankišku, nepriklausomu – 

spręsti, svarstyti. 

- dalijasi savo išgyvenimais 

draugais ir pedagogais; 

- pratinasi pažinti save  bei 

teigiamai vertinti; 

- pratinasi savarankiškai spręsti 

problemas, ieško bendravimo, 

žaidimų, veikos su kitais;  

- domisi kitu, jo žaislais, 

sumanymais, nuomone; 

- pratinasi klausytis ir girdėti 

kalbantįjį, pats klausia, 

pasakoja, paaiškina; 

- pratinasi padėti mažesniems, 

silpnesniems, spec. poreikių 

vaikams, jais rūpinasi; 

- suvokia, jog visi žmonės 

skirtingi, pratinasi gerbti šiuos 

skirtumus; 

- pratinasi spręsti konfliktus 

taikiai – susitarimų, diskusijų, 

dalijimosi būdu, stengiasi 

atsisakyti nepriimtino elgesio 

įpročių. 

- dalijasi su kitais savo 

patirtimi, žaislais, derina savo 

ketinimus, veiksmus; 

- kuria taisykles, bendrus 

darbus, tariasi, siūlo, kūrybiškai 

plėtoja sumanymus, jam 

pasiūlytas temas, idėjas; 

- domisi įvairia informacija 

(apie gimtąjį Prienų miestą, 

pasaulį ir kt.),  gerbia tradicijas 

ir papročius; 

- pratinasi orientuotis naujoje 

socialinėje aplinkoje: 

poliklinikoje, bažnyčioje, 

teatre, svečiuose; 

- pratinasi bendrauti su įvairiais 

žmonėmis. 

 

- skatinamas verbalinis ir 

neverbalinis bendravimas; 

- formuojami kasdieninio 

gyvenimo įgūdžiai: gebėjimas 

valgyti ir gerti, elgsena prie 

stalo, savitvarkos gebėjimai; 

- skiria svetimus ir artimus 

žmones, ugdytojus; 

- indentifikuoja žmonių 

jausmus, emocijas; 

-  dalijasi žaislais; 

- mokosi įvardinti savo būseną, 

valdyti emocijas; 

- jungiasi į žaidimus mažoje ir 

didelėje grupėje; 

- sulaukia eilės, žaidžiant stalo 

žaidimus; 

- mokosi paprašyti, padėkoti, 

atsisveikinti žodžiu arba gestu; 

- dalyvauja normalios vaikų 

raidos įvairiose veiklose: 

žaidimuose, muzikinėje 

veikloje, pramogose, šventėse, 

pasivaikščiojimuose ir kt.  



 

 

 

24. Paramos vaikui ir šeimai formos ir būdai: 

- jaukios, namų aplinką primenančios aplinkos sukūrimas grupėse; 

- pagarbaus, šilto emocinio klimato grupėje kūrimas; 

- įvairiapusės aplinkos kūrimas integraliam ir individualiam darbui su vaiku; 

- tėvų iniciatyvos palaikymas ir įtraukimas į ugdymo procesą, skatinant dalyvauti bendruose 

renginiuose, projektuose; 

 -benradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais: darželiais, mokyklomis, Prienų krašto 

muziejumi, susitikimai su įvairiais žmonėmis ( pokalbiai, susitikimai, lankymasis parodose,  

tradiciniuose šventiniuose renginiuose ); 

- vaikui įdomios, turiningos, socialinę patirtį turtinančios veiklos siūlymas; 

- terapinio žaidimų poveikio, pozityvaus auklėjimo metodų  taikymas, modeliuojant tinkamą 

vaiko elgesį; 

- bendrų projektų su socialiniais partneriais kūrimas ir paramos  bei pagalbos teikimas vaikams 

iš nepilnų šeimų, patiriantiems skurdą, socialinę atskirtį ir kt; 

- optimalios sensorinės ir struktūruotos aplinkos sukūrimas spes. ugdymo gupėse, vengiant 

vaiką erzinančių dirgiklių. 

25. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija. 

Tikslas – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. 

 26. Uždaviniai: 

 26.1. saugoti ir puoselėti psichinę vaiko sveikatą; 

 26.2. didinti socialinį saugumą, tobulinti orientavimąsi naujoje socialinėje aplinkoje, ugdant 

saugaus elgesio įpročius; 

 26.3. saugoti ir stiprinti fizinę vaiko sveikatą. 

 27. Galimos vaikų veiksenos: 

Ankstyvoji vaikystė 

 

Ikimokyklinis amžius Vaikai, turintys spec. ugdymosi 

poreikių 

- pratinasi nusakyti savo 

savijautą, norus;  

- skatinami šiltam bendravimui; 

- pratinasi po įtampos ar 

didesnių išgyvenimų mažinti 

emocinę įtampą fizine iškrova, 

meninėmis priemonėmis 

(dainavimas, muzikos 

klausymas, piešimas, 

- sužino, kad kūno, proto ir 

sielos sveikata, o taip pat 

sugebėjimas gražiai bendrauti 

su kitais žmonėmis lemia 

žmogaus sveikatą. 

- nusako savo savijautą: „Kada 

esu laimingas?“ „Kaip 

jaučiuosi kai sergu?“ „Kaip 

jaučiuosi kai šalia daug 

- žaidžia sensomotorinio 

lavinimo kambaryje, klausosi 

relaksacinės muzikos, paukščių 

balsų, vandens čiurlenimo, 

šviesos spalvų efektų, jaučia 

raminančius kvapus ir kt.; 

- pratinasi orientuotis naujoje 

aplinkoje; 

- prireikus kreipiasi pagalbos į 



 

 

imitaciniai žaidimai ir kt.).;  

- skatinami laikytis bendrų 

susitarimų, taisyklių, vengiant 

netinkamų būdų išlieti 

emocijas; 

- prireikus, ugdosi gebėjimą 

sutelkti valią, ištvermę; 

- pratinasi orientuotis naujoje 

aplinkoje; 

- sužino apie saugų elgesį 

grupėje, žaidimų aikštelėje; 

- prireikus geba kreiptis 

pagalbos į suaugusįjį; 

- ugdosi savarankiškumo, 

kultūrinių higieninių įgūdžių 

pradų; 

- įgija saugaus elgesio 

pradmenis, suvokia pavojų; 

- laisvai juda, tenkindamas 

prigimtinį judėjimo poreikį; 

-  mokosi išreikšti save judesiu, 

žaidžia imitacinius žaidimus 

(„Gandras“, „Lokys“, 

Paukšteliai“ ir kt.); 

- įvairių žaislų, įtaisų, 

priemonių pagalba skatinamas 

judėti; 

-. pratinasi judėti didelėje ir 

ribotoje erdvėje, tikslingai eiti 

ten, kur reikia ar nori, pastumti 

mašinėlę, vežimėlį; 

- užlipa, nulipa nuo lovos, lipa 

laiptais,į kalnelį, nusileidžia 

nuo jų, keturiomis užlipa 

nuožulniomis kopėtėlėmis; 

- ropoja, šliaužia, bėga, 

šokinėja, judina liemenį, kojas, 

rankas, galvą, išbando lindimo 

būdus; 

- pratinasi išvengti kliūčių, 

orientuotis erdvėje; 

- pereina nuo ėjimo prie 

bėgimo, nuo bėgimo prie 

ėjimo, enant keičia kryptį; 

- nepargriūdamas spiria 

kamuolį; 

- atlieka pedagogo pasiūlytus 

pratimus, dalyvauja rytinėje 

mankštoje, kūno kultūros 

valandėlėse; 

draugų?“, supranta, kada 

jaučiasi blogai ar yra pavargęs, 

pasako apie tai kitiems, eina 

pailsėti. 

- realiai suvokia savo 

gebėjimus: kas sekasi gerai ir 

kas prasčiau. Džiaugiasi savo 

laimėjimais. Paslaugus, padeda 

kitiems; 

- pratinasi po įtampos ar 

didesnių išgyvenimų fizne 

iškrova mažinti emocinę 

įtampą, arba pailsėti klausantis 

ramios muzikos, ramiai 

žaidžiant, vartant kygeles; 

- iškilus konfliktinei situacijai, 

sugeba mandagiai 

pasiaiškindamas apsiginti, 

paaiškinti vienokį ar kitokį 

savo elgesį; 

- išmoksta saugiai ir 

savarankiškai elgtis bei 

orientuotis naujoje aplinkoje; 

- sužino apie aplinkos poveikį 

sveikatai bei žmogaus poveikį 

gamtai;  

- sužino apie saugų elgesį 

grupėje, žaidimų aikštelėje, 

gatvėje, prie vandens telkinių, 

bendruomenėje. Kartu sukuria 

saugaus elgesio grupėje, 

žaidimų aikštelėje taisykles; 

- sužino apie pavojų, kurį gali 

kelti bendravimas su svetimais 

žmonėmis.Aptariami įvairūs 

būdai, kaip elgtis įvairiose 

situacijose; 

- išmoksta, kaip elgtis su 

aštriais, smailais daiktais, 

cheminėmis medžiagomis, 

ugnimi, buitiniais – technniais 

prietaisais. Sužino, kad 

augančiam organizmui kenkia 

narkotinės medžiagos, vaistai, 

alkoholis ir rūkymas. 

Susipažįsta su nuodų simboliu; 

- ima pažinti savo kūną, jo 

fizines galimybes, mokosi 

išreikšti save judesiu; 

- išmoksta prižiūrėti savo kūną: 

suaugusį; 

- ugdosi savarankiškumo, 

higieninių įgūdžių pradus; 

- taikoma kūno stimuliacija 

vandens procedūromis, masažu; 

- kompensacinių priemonių 

pagalba didinamas konkretaus 

vaiko mobilumas, lavinamos 

arba atstatomos sutrikusios 

fizinės raidos funkcijos; 

- taikomi individualūs 

kineziterapijos užsiėmimai: 

pasyvių raumenų tonizvimas, 

aktyvus judėjimas,gerinantis 

vaiko motorikos galimybes; 

- pratinasi atlikti tikslinius 

ritminius, muzikinius, fizinius 

pratimus; 

- žaidžia imitacinius bei judrius 

žaidimus; 

- atlieka taisyklingo kvėpavimo 

įgūdžių formavimosi pratimus; 

- lavinama smulkioji motorika; 

- skatinami surinkti daiktus, 

numauti ir užmauti, atsukti-

užsukti, atkimšti - užkimšti, 

atsegti - užsegti, verti, varstyti, 

glamžyti, plėšti, brėžti tiesias 

linijas, apskritimą; sudominami 

pirštų žaidimais( barbenti į 

stalą, „virti košę“, „vyti siūlus“ 

ir kt.;  

- skatinami žaisti stalo 

žaidimus, dėlioti mozaikas ir 

pan. 

 



 

 

- įgija saugaus elgesio su 

judėjimui skirta įranga, 

priemonėmis pradmenis, 

pratinasi laikytis taisyklių. 

laikosi asmens higienos, 

tinkamo dienos ritmo, stengiasi 

sveikai maitintis, rengtis pagal 

orą, taisyklingai sėdėti, stovėti, 

daug judėti ir žaisti gryname 

ore; 

- tobulina gebėjimą laisvai 

koordinuotai, įvairiais būdais 

vaikščioti, bėgioti, šliaužti, 

ropoti, lįsti, bėgti, šokinėti, 

judinti liemenį, kojas, rankas, 

galvą; 

- pratinasi judant orientuotis 

erdvėje, išvengti kliūčių, keisti 

judėjimo greitį, kryptį; 

- ugdosi vikrumą, lankstumą, 

stiprumą, valią, ištvermę, drąsą; 

- ugdosi taisyklingą kvėpavimą, 

lavina rankos miklumą, 

tikslumą, akies ir rankos, didina 

jutiminį jautrumą; 

- išmoksta saugiai naudotis 

fiziniam judėjimui skirta 

įranga, priemonėmis, žaislais. 

 

 28. Paramos vaikui ir šeimai formos ir būdai: 

       - palankios emocinės aplinkos kūrimas grupėse: aplinkos daiktų pritaikymas namų aplinkai 

(pagalvėlės, foteliai ir kt.), pagarbus elgesys su vaiku jį rengiant, maitinant, išgirstant, 

atsiliepiant į jo poreikius, kasdieninio dienos režimo pritaikymas individualiems vaiko 

poreikiams; erdvių įrengimas pabūti vienam, veidrodžių pritaikymas savęs pažinimui įprasminti; 

       -  fiziškai saugios aplinkos grupėse kūrimas, skiriant pakankamai erdvės judėjmui; 

   - saugūs įrenginiai žaidimų aikštelėje; 

   - įrengtas sensomotorinio lavinimo kambarys, kineziterapijos salė; 

   - komandinio darbo principu rengiamos korekcinės ugdymo(si) programos, vaikams, 

turintiems individualių ugdymo(si) poreikių; 

        - pagal poreikius atliekamos masažo procedūros, veikia perlinė masažinė vonia; 

        - parenkamos vaikų prigimtį, jų interesus, sveikatos būklę atitinkančios fizinės veiklos 

rūšys (kūno kultūros valandėlės, sveikatos dienos, pasivaikščiojimai, sporto pramogos, šventės); 

   - taikoma kompensacinė technika konkretaus vaiko mobilumui didinti, savarankiškumo 

įgūdžiams formuoti; 



 

 

   - skatinamas korekcinės pagalbos teikimo tęstinumas šeimoje, teikiant tėvams konkrečias 

metodines rekomendacijas; 

   - įstaigos pedagogai dalyvauja respublikiniame sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų 

„Sveikatos želmenėliai“ projekte, parengta „Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo programa“; 

- bendradarbiaujama su Prienų sveikos gyvensenos klubu „Jėga“. 

  29. Pažinimo kompetencija.  

  Tikslas – atrasti ir tyrinėti mus supantį pasaulį. 

   30. Uždaviniai: 

   30.1. palaikyti ir skatinti natūralų vaiko domėjimąsi savimi, plėsti supratimą apie žmonių   

gyvenimo būdą, darbą, veiklą, padėti tapti savarankiškais, atsakingais už save ir kitus; 

   30.2. sudaryti sąlygas pojūčių lavinimui: stebėjimui, lytėjimui, lietimui, tyrinėjimui, 

informacijos ieškojimui knygose, paveikslėliuose;  

   30.3. padėti įgyti bendrą supratimą apie laiką, erdvę, daiktus joje, jų dydį, skaičių, formą, 

spalvą, svorį, panašumus ir skirtumus; 

   30.4. palaikyti ir skatinti natūralų vaiko domėjimąsi gyvūnais, augalais, kai kuriais 

negyvosios gamtos reiškiniais: žeme, dangaus kūnais; 

   30.5. kurti sąlygas sąlyčiui su tautos kultūros vertybėmis, didžiuotis savo gimtine, kalba, 

gerbti tautinį palikimą ir simbolius. Plėsti supratimą apie Prienų miestą, regiono savitumą; 

   36.6. stiprinti specialiųjų poreikių vaikų supratimą apie supančio pasaulio reiškinius 

remiantis jų jutimu bei asmenine patirtimi, derinant individualią bei grupines veiksenas. 

   31. Galimos vaikų veiksenos: 

Ankstyvoji vaikystė Ikimokyklinis amžius Vaikai turintys spec. ugdymosi 

poreikių 

- pratinasi  pasakyti savo vardą, 

pavardę, adresą, metus; 

- stengiasi įvardinti savo norus; 

- pratinasi sėkmingai užbaigti 

pradėtą veiksmą; 

- geba veikti ne tik praktiškai, 

bet ir mintyse: atgaminti, 

gretinti, nustatyti ryšį tarp to, 

ką atsimena ir mato; 

- pradeda žaisti vaizduotės 

žaidimus, atkuria anksčiau 

matytus ar patirtus įvykius; 

- žaisdamas mėgdžioja 

suaugusius, jų judesius, 

veiksmus, balsą, bendravimo 

- įvardija savo norus, domisi 

kitų žmonių panašumais ir 

skirtumais; 

-  domisi profesijomis; 

- domisi žmonių grupėmis: 

savo šeima, vaikų grupe, 

žmonių gyvenimo istorijomis, 

gyvenimo vietomis, socialiniais 

vaidmenimis; 

- domisi būdais, kuriais žmogus 

pažįsta  pasaulį, jį keičia, kuria 

( visais pojūčiais tyrinėja tai, 

kas yra aplink ); 

- pratinasi klausinėti, vartyti 

knygas, enciklopedijas, 

- ugdosi regimojo suvokimo 

gebėjimus: skirti formą, spalvą, 

dydį; 

- mokosi pažinti spalvas, jų 

atspalvius: atrinkti pagal 

pavyzdį, pagal žodinę 

instrukciją, palyginti, grupuoti, 

uždėti, pridėti, sujungti; 

- mokosi skirti pagrindines 

formas: trikampį, stačiakampį, 

kvadratą, ovalą, apskritimą 

(lygina uždėdami, pridėdami, 

atrenka pagal žodinę 

instrukciją, ieško aplinkoje, 

daiktuose, naudoja piešiant, 



 

 

manieras, elgesį; 

- pradeda naudoti daiktų 

pakaitalus, suteikdamas jam 

tariamas prasmes; 

- eksperimentuoja ir stebi savo 

veiksmų rezultatus; 

- norui įgyvendinti spaudžia 

mygtukus, atkabina kabliukus, 

bando ką nors išvynioti, 

išpakuoti; 

- žiūrinėja knygeles, stebi 

spalvingas iliustracijas, 

klausinėja suaugusiojo; 

- mokosi atrinkti ir  grupuoti 

daiktus pagal vieną požymį; 

- sugeba išskirti vieną formą iš 

kitų, atrinkti tos formos 

daiktus;  

- pratinasi sudaryti nuosekliai 

mažėjančių ar didėjančių daiktų 

sekas; 

- tapatina daiktus tiesiogiai: 

pamatuodamas, pridėdamas, 

mintyse; apžiūrėjęs gali 

pasakyti, kur daikto vieta; 

- veria raštelį į batus, tiksliau 

stato, konstruoja, dėlioja 

dėliones; 

- natūraliai veikiant bei su 

grupėje esančiomis 

priemonėmis aktyviai tyrinėja 

aplinką; 

- atidaro, uždaro, dėlioja 

daiktus prieš – už, ant – po; 

- stebi gyvūnus, paukščius, 

augalus knygų iliustracijose. 

Noriai juos imituoja, 

pamėgdžioja, klausosi 

eilėraščių, grožinės literatūros 

kūrinėlių; 

-  pratinasi pasakyti savo vardą, 

pavardę, miesto pavadinimą, 

adresą. 

 

 

žinynus, skatinami kurti 

autorines knygas; 

- domisi daiktų įvairove, 

aiškinasi jų kilmę, suvokia 

paskirtį, naudą, pavojus; 

- tyrinėja techninius atradimus  

(magnetas, mikroskopas, 

kompiuteris ir kt.) vandens ir 

smėlio savybes, oro buvimo 

faktą;  

- vyksta į gamtos tyrinėjimo, 

stebėjimo išvykas, padeda 

tvarkyti apkinką; 

- ugdosi laiko tėkmės  pojūtį 

pagal savo gyvenimo ritmą, 

suvokia paros dalis, jų 

keitimąsi, savaitės laiko tėkmę 

(darbo, poilsio dienos), metų 

laikus, jų seką. Randa būdų 

matuoti, pažinti laiką; 

- įgija elementarių matematinių 

vaizdinių pradmenis natūraliai 

veikiant su grupėje esančiomis 

ugdymo priemonėmis, aplinkos 

daiktais, žaidžiant, 

eksperimentuojant, lyginant, 

sprendžiant užduotis: sudeda ir 

sudaro daiktų eiles, suvokia 

visumos ir dalies santykį, atlika 

loginius veiksmus, skiria daiktų 

padėtį erdvėje; 

- žaidžia su įvairių formų 

daiktais, juos tyrinėja, 

pavadina, modeliuoja, 

formuoja, konstruoja, suvokia 

daiktų dydį , eksperimentuojant 

atranda, kad daiktai palieka 

pėdsakus; 

- stebi naminius ir laukinius 

gyvūnus, paukščius natūralioje 

aplinkoje, knygų iliustracijose, 

pagal galimybę jais rūpinasi, 

pasakoja apie augintinius 

namuose; 

- domisi  augmenija, augina 

kieme ir patalpoje gėles, 

daržoves,daigina augalų sėklas, 

stebi augalų augimą, sužino jų 

pavadinimus; 

- domisi augmenijos ir 

aplikuojant, konstruojant); 

- skiria dydžio sąvokas: atrenka 

tam tikrus dydžius pagal 

pavyzdį, žodinę instrukciją, 

rikiuoja į eilę pagal ilgį, plotį, 

aukštį; 

- ugdosi erdvės ir laiko 

suvokimo gebėjimus: 

dėlioja paveikslėlius iš dalių, 

žaidžia labirintus, orientuojasi 

patalpose, popieriaus lape, 

atlieka įvairias veiksenas pagal 

pedagogo informaciją: (ant, po, 

už, šalia,toli, arti ir kt.) 

supranta dienos ritmą, žino 

paros dalis, suvokia gamtos 

sezoniškumą, supranta metų 

laikų kaitą; 

- suvokia lytėjimu: 

ugdosi gebėjimus 

apčiupinėdami, apvesdami 

delnu, pirštais ( pažįsta įvairius 

objektus, jų formą, struktūrą, 

dydį, temperatūrą);  

- ugdosi dėmesį: 

mokosi stebėti, klausytis, 

išlaikyti ir paskirstyti dėmesį; 

savarankiškai veikia įvairių 

didaktinių žaidimų metu: 

„Atspėk kas tai?“, „Daryk kaip 

aš“, „ Surask porą“ ir kt.; 

judrių žaidimų metu atkreipia 

dėmesį į žaidimų taisykles, 

judėjimo tempą, 

klausosi pasakų, įsidėmi 

veikėjus, jų kalbą, intonacijas; 

- ugdosi atmintį: 

įsidėmi stalo ir didaktinių 

žaidimų taisykles ir jų laikosi, 

supranta žaidimo eigą ir 

veiksmų nuoseklumą, 

mintinai mokosi trumpų 

pasakojimų, eilėraščių, 

greitakalbių, patarlių, mįslių, 

žaidžia tikslingus, organizuotus 

didaktinius žaidimus: „Kas 

pasislėpė?“, „Padėk kur buvo“, 

„Kas pasikeitė?“; 

- ugdosi mąstymą: 

sprendžia įvairias užduotis, 



 

 

gyvūnijos įvairove (gyvena ant 

žemės, po žeme, vandenyje, 

skraido), smalsauja apie kitų 

kraštų gyvūniją ir augmeniją; 

- sužino apie gamtos reiškinius, 

dangaus šviesulius; 

- domisi savo namais, miestu, 

kaimu, sužino apie savo 

gyvenamos vietos savitumą, 

kultūrines vertybes;  

- sužino apie Lietuvos, miestus, 

kultūros ir istorijos paminklus, 

praeities ir dabarties darbus, 

artimiausias gamtos įžymybes ; 

- domisi tautiniais simboliais, 

senoviniais buities daiktais, 

tautodailės tradicijomis, 

šventėmis ir papročiais; 

- dalyvauja  Prienų krašto 

muziejaus rengiamuose 

renginiuose: „Duonos kelias“, 

„Margučių šventė“ir kt. 

Ruošiasi ir švenčia tautines 

šventes grupėse. 

 

problemines situacijas, 

mokosi parinkti konkrečius 

tinkamus veiksmus ir 

priemones susidariusiai 

situacijai spręsti, 

žaidžia konstravimo žaidimus, 

mokosi atrinkti detales, 

atsiskaičiuoti, klasifikuoja 

objektus, 

tyrinėja aplinką, atpažįsta 

daiktus pagal žodinį 

apibūdinimą, 

susipažįsta su daiktų kiekiu, 

skaičiumi, skaičiaus sandara, 

skaitmens vaizdiniu. Pagal 

galimybes mokosi skaičiuoti 

eilės tvarka, suprasti sąvokas: 

„mažiau“, „daugiau“, „lygiai“, 

„po lygiai“, „po kiek“ir t.t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     32. Paramos vaikui ir šeimai formos ir būdai: 

    - šeimos tradicijos perkeliamos į grupę; 

    - kuriama aplinka pasaulio ir gamtos pažinimui, tyrinėjimui; 

    - vaikai skatinami daryti atradimus, ieškoti dominančios informacijos enciklopedijose, 

knygose, fotoalbumuose; 

    - skatinant vaikų smalsumą, siūlomos įdomios temos, projektai, praturtinantys pažintinę 

veiklą; 

    - parenkami specialūs individualizavimo su vaiku būdai, patenkinantys vaiko 

individualaus pažinimo interesus; 

    - rengiami susitikimai su kviestiniais asmenimis ( šeimos nariais, Prienų miesto 

amatininkais ir kt. žmonėmis ), dalyvaujama parodose, ekskursijose, išvykose, bendruose 

šventiniuose renginiuose su šeima, vaikai skatinami plėsti akiratį, turtinti kalbą, pažinti pasaulį ; 



 

 

    - teikiamos konkrečios ir detalios rekomendacijos tėvams apie vaikų pažintinių gebėjimų 

ugdymą; 

    - tėvai skatinami aktyviai dalyvauti individualių ugdymo programų kūrime ir vykdyme; 

     33. Komunikavimo kompetencija.  

    Tikslas – kalbėti, klausytis, bendrauti, domėtis skaitymu, rašymu. 

    34. Uždaviniai:  

    34.1. palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais, suaugusiais žmonėmis, 

turtinant ir plėtojant vaiko socialinę patirtį; ugdyti toleranciją kito žmogaus kalbėjimui; 

    34.2. sudaryti sąlygas girdėti, klausytis įvairius aplinkos garsus, grožinės literatūros ir 

tautosakos kūrinius ( pasakas, pasakėčias, padavimus, mįsles, skaičiuotes, eilėraščius ir kt.); 

    34.3. skatinti vaikų norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, žaisti žodžiais, 

garsais; plėsti ir gilinti vaiko supratimą apie gimtosios kalbos savitumą, ugdyti meilę ir pagarbą 

gimtajam žodžiui; 

    34.4. drąsinti ir skatinti vaikus, bandančius imituoti raštą, bendrauti grafiniu būdu – 

perteikti savo mintis, emocijas piešiniais, raidėmis, ženklais, žodžiais; lavinti  akies ir riešo 

koordinaciją, riešo lankstumą. 

    35. Galimos vaikų veiksenos: 

Ankstyvoji vaikystė Ikimokyklinis amžius  Vaikai, turintys spec. 

ugdymo(si) poreikių 

- pasako savo ir kitų vardus, 

atsiliepia, pašauktas vardu, 

mėgsta kalbėtis, klausinėti; 

- išsako savo poreikius, 

informuoja apie buvusią patirtį, 

aiškina, planuoja, išreiškia 

santykius su vaikais, 

suaugusiais; 

- įsijungia į pasakojimą, bando 

kartu dainuoti; 

- dalyvauja ryto rate, kur 

pratinasi ramiai sėdėti, 

išklausyti draugą, pasisveikinti 

ir kt.; 

- pradeda kalbėtis vienas su 

kitu: pavadina žaislus, 

veiksmus, siūlo, prašo, 

komentuoja; 

- pamėgdžioja suaugusįjį: jo 

veiksmus, poelgius, kalbą;  

- klausosi grožinės literatūros 

- geba taisyklingai kalbėti, 

paskoja apie patirtus įspūdžius, 

nutikimus draugams, 

pedagogui); 

- kuria išgalvotas 

istorijas, pasakas, eilėraščius, 

skaičiuotes, greitakalbes, 

žaidimus, inscenizuoja pasakas; 

- pastebi draugų, pedagogo, kitų 

žmonių kalbos ir kalbėjimo 

skirtumus, geba palyginti savo 

kalbą su aplinkinių kalba; 

- pratinasi suprasti bendravimo 

situaciją: laiką, vietą, tikslą, 

adresą; 

- aktyviai dalyvauja dialoge su 

draugais, pedagogu, geba 

taktiškai išsakyti savo 

nuomonę; 

- pratinasi išgirsti įsiklausyti į 

draugų, suaugusiųjų siūlymus, 

- lavina oralinę ir smulkiąją 

rankų motoriką, foneminę 

klausą, girdimąjį suvokimą; 

- formuojami izoliuoti kalbos 

garsai, tikslinamas jų tarimas; 

- garsų tarimas 

automatizuojamas žodžiuose, 

sakiniuose, rišlioje kalboje; 

- turtina, plečia savo žodyną 

pagal žodines pedagogo 

instrukcijas; 

- apibendrina erdvės, laiko, 

skonio, spalvos, dydžio 

sąvokas; 

-žaidžia su aplinkos garsais ( 

ypač ikikalbiniame periode); 

- sudarinėja sakinius pagal 

siužetinius paveikslėlius; 

- klasifikuoja, rūšiuoja pagal 1, 

2 ir daugiau daiktų požymių; 

- nusako panašumus, skirtumus, 



 

 

kūrinėlių, pasakų eilėraščių, 

mėgdžioja pasakų herojų 

balsus, domisi iliustracijomius; 

- klausosi įrašų, pajunta 

intonacijų įvairovę, liūliuoja 

lopšines; 

- bando dainuoti kartu, žaidžia 

lietuvių liaudies muz. žaidimus, 

ratelius, šokius: „Barė Jonas 

katinėlį“, „Jurgeli, meistreli“ir 

kt.; 

- „žaidžia kalbą“, atranda, 

aiškinasi žodžių prasmes; 

- žaidžia žaidimus liežuviui ir 

lūpoms: ( iškišti „siaurą“ arba 

„platų“ liežuvį, jį įvairiai 

judinti, lūpomis pamti uogų 

nuo lėkštutės); 

- žaidžia kvėpavimo žaidimus: 

užpučia žvakę, pučiant plukdo 

popierinį laivelį, per šiaudelį 

pučia vandens ar oro burbulus“; 

- skatinami kurti savo 

pasakojimą pagal paveikslėlius, 

ant flonelografo; 

- pajunta  kalbos ritmą, grožį, 

skambumą, vartant ir skaitant 

knygeles; 

- stebi ir klausinėja apie 

artimiausią aplinką ( vaiko akių 

lygyje pakabintus 

paveikslėlius, šeimos 

nuotraukas ir kt.); 

- eksperimentuoja su daiktais 

tyrinėja ir pavadina savo kūno 

dalis; 

- domisi aplinkui esnčiais 

užrašais; 

- „keverzoja“ ir džiaugiasi tuo, 

ką  „parašė.“ 

pastabas, paskatinimus, 

reaguoja į juos; 

- žaidžia teatrą: (aktoriai 

vaidina, žiūrovai klausosi), 

vaidina pasakas, žaidžia „Tylos 

žaidimus“;  

- susitinka su Prienų krašto 

įdomiais žmonėmis, klausosi jų 

psakojimų; 

- pratinasi ilgesnį laiką 

susikaupti, atidžiai klausytis 

sekamų pasakų, padavimų, 

grožinės literatūros kūrinių, 

radijo, muzikos,  savo ir draugų   

kalbos įrašų; 

- žaidžiant, dainuojant, 

deklamuojant, pratinasi pajusti 

gimtosios kalbos skambumą, 

melodingumą; 

- kalba emocingai, gyvai, 

išraiškingai; 

- vartinėja, žiūrinėja knygas, 

domisi iliustracijomis, 

aiškinasi, atpažįsta kai kuriuos 

simbolius, ženklus, bando 

kopijuoti, spalvinti, piešti, 

kurti; 

- aptaria aplinkoje esančius 

užrašus, suvokia: kas sakoma, 

gali būti užrašoma; 

- domisi raštu, stebi rašymo 

procesą ( rašo pedagogas, 

tėveliai, vyresnieji broliai, 

seserys), patys bando kopijuoti, 

„keverzoti“  žodžius, įvairius 

tekstus; 

- piešia, karpo, raišioja, neria – 

ugdosi smulkiąją motoriką, 

ugdosi akių judesių ir rankos 

koordinaciją, pajunta rašymo 

kryptį; 

- klausosi ir patys kuria 

aprašomojo tipo tekstus ( 

gyvūno, žaislo ir kt. 

apibūdinimus), vaizduoja 

aprašomą objektą žodžiais, 

piešiniais, lipdiniais, kūno 

judesiais, mimika; 

- žaidžia su tekstu – jį 

plečia,trumpina, keičia pradžią, 

priežasties ir pasekmės ryšius; 

- mokosi atsakyti į klausimus: 

koks? Kaip? Kodėl? Su kuo? 

Kur? 

- žaidžia su raidėmis, jas 

įsimena; 

- atlieka audiovizualinius ryšius 

lavinančias užduotis: „pabaik 

sakinį“, atspėja „kas?“ pagal 

žodinį aprašymą, parodo 

iliustraciją, atitinkančią 

perskaityto teksto turinį, dėlioja 

raides, skaičius, daiktus pagal 

jų schemas; 

- perduoda informaciją draugui; 

- žaidžia klausą, dėmesį 

lavinančius žaidimus: „Klausyk 

ir daryk“, „Daryk taip pat“ir kt.; 

- susipažįsta su klasikinėmis 

pasakomis, jas seka, 

deklamuoja, vaidina ir imituoja 

veikėjų dialogus; 

- klausosi literatūros kūrinėlių 

su užduotimis; 

- indentifikuoja jausmus ir 

emocijas; 

- supranta žodžius, atlieka 

veiksmus pamėgdžiojant pagal 

nesudėtingą instrukciją; 

- atlieka taisyklingo kvėpavimo 

pratimus: „Pripūskime 

balioną“, „Muilo Burbulas“ ir 

kt.; 

- atlieka gimtosios kalbos 

diferencijavimo bei tarties 

tikslinimo pratybas; 

- kasdieninėje veikloje 

skatinami kalbėti dialogu, 

klausti, atsakyti į klausimus,  

vartoti įvairias kalbos dalis; 

- pagal galimybes bendrauja 

žodžiais, garsais, judesiais, 

gestais, simboliais. 

 

 



 

 

pabaigą, įvykių eigą, veikėjus, 

fantazuoja, kuria spontaniškai; 

- žaidžia garsais -  iš garsų 

sudaro žodžius, keičia žodžio 

garsą, atspėja ir kuria šaradas, 

dainuoja garsus,vaizduoja juos 

spalvomis, mimika; 

- suvokia garso ir jo ženklo – 

raidės santykį, domisi garsų 

žymėjimu rašte, patys kuria 

garsų ženklus. 

 

 

 

 

    36. Paramos ir pagalbos vaikui ir šeimai būdai: 

    - sukuriama jauki, funkcionali   aplinka, kur vaikui sudarytos sąlygos klausytis pasakų, 

kalbėti, vartyti knygas, kurti istorijas,  klausytis įrašų; 

    - rengiamos vaikų šventės, iškylos, skatinančios pažinti, bendrauti, kalbėti; 

    - sudaromos sąlygos aplinkoje girdėti įvairius sekamus pasakojimus, skaitomus, 

deklamuojamus, dainuojamus  tekstus; 

    - daug priemonių įvairiems siužetiniams, imitaciniams vaidmeniniams žaidimams, 

teatrinei veiklai; 

    - sudaroma galimybė rašytinę kalbą vartoti kasdieniniame grupės gyvenime (grupės vaikų 

minčių užrašai, savo kūrybos knygelės ir kt.). 

    - atsižvelgiama į berniukų ir mergaičių lyčių skirtumus,  individualius kalbėsenos 

ypatumus. 

    - bendraujama su sociokultūrine aplinka: organizuojamos ekskursijos į Prienų krašto 

muziejų, „Revuonos“ vidurinę mokyklą, kultūros centrą. 

    - sistemingai ir kryptingai fiksuojami kalbos ir kalbėjimo pokyčiai ir pažanga. 

    - specialiųjų poreikių vaikų kalba ugdoma logopedo, specialaus pedagogo užsiėmimuose, 

skatinant neverbalinę ir verbalinę komunikaciją individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose. 

     37.  Meninė kompetencija.  

    Tikslas – pajusti, kurti ir grožėtis.  

    38. Uždaviniai: 

    38.1. suteikti vaikams žinių apie meninės raiškos priemones, įvairias technikas; padėti 

atsiskleisti dailės mokėjimų ir įgūdžių pradmenims; 



 

 

    38.2. lavinti vaiko muzikalumą: sudaryti sąlygas kaupti, plėtoti muzikinius įspūdžius, 

skatinti išraišką judesiu, įgijant šokio patirties; 

    38.3. skatinti improvizuoti, žaisti, atlikti vaidmenis, ugdyti vaidybos gebėjimus stebint 

lėlių, pantomimos, muzikos vaidinimus. 

    39. Galimos vaikų veiksenos: 

Ankstyvoji vaikystė Ikimokyklinis amžius Spec. ugdymo(si) poreikių 

turintys vaikai 

- bando save išreikšti piešiniu, 

„keverzoja“, vaizduoja 

taškelius, brūkšnelius; 

- bando piešti „galvakojį“; 

didžiuojasi savo kūryba ir 

darbais; 

- piešdamas ir tapydamas 

tyrinėja saviraiškos galimybes 

linija ir dėme; 

- emocinę būseną reiškia 

kreidelėmis, spalvotais 

pieštukais, tapymo 

priemonėmis; savarankiškai 

renkasi priemones, spalvas; 

- eksperimentuoja įvairiomis 

dailės priemonėmis, 

medžiagomis; 

- minko, maigo, volioja, 

suploja, suspaudžia, ištempia, 

pjausto lipdymo medžiagas; 

- pratinasi klijuoti, tvirtinti, 

lipinti, konstruoti, kirpti 

žirklėmis; 

- piešia kreida ant esfalto, 

pagaliuku ant smėlio, žiemą ant 

sniego; 

- pasitiki savo muzikinėmis 

galiomis, bando atkurti 

melodiją balsu; 

- bando improvizuoti, „groti“ 

kokiu nors muzikiniu 

instrumentu; 

- mėgsta muzikuoti kartu su 

kitais, derinasi prie suaugusiojo 

balso intonacijos; 

- vaikšto pagal lėtesnį ar 

greitesnį muzikos tempą, 

ritmiškai barškina barškučiais, 

muša būgnelį; 

- išbando įvairias piešimo, 

tapymo technikas ( liejimas ant 

popieriaus, grotažas ir kt.), 

derina keletą technikų; 

- pažįsta spalvas bei jų 

atspalvius; 

- kuria pačių įsivaizduojamą 

pasaulį savo ar pedagogo 

pasiūlyta technika; 

- jaučia spalvų, formų, mdžiagų 

struktūros ypatumus; 

- aplikuoja, atspauduoja, lipdo, 

karpo, lanksto iš popieriaus, 

vielelės, nudoja gamtines 

medžiagas; 

- komponuoja gyvų ar 

džiovintų lauko gėlių puokštes, 

bando rišti verbas; 

- kuria meninius projektus bei 

grupinius kūrybos darbus, 

gamina kaukes, teatro 

personažus, dekoracijas; 

- eksperimentuoja dailės 

priemonėmis, medžiagomis, 

tyrinėja jų savybes, išbando 

raiškos galimybes; 

- grupės aplinką puošia savos 

gamybos darbeliais, rengia 

parodėles, iliustruoja piešiniais 

savo gamybos knygas; 

- dainuoja, niūniuoja imituoja 

garsus, mokosi pažinti savo 

balso ypatumus; 

- groja savos gamybos 

muzikiniais instrumentais ( 

žvangučiais, akmenėliais, 

pagaliukais ir kt.), kūno 

judesiais pritaria dainoms, 

šokiams, žaidimams; 

- džiaugiasi emocijų įvairove, 

siejant spalvų terapijos 

elementus su taktiline 

stimuliacija: piešia pirštu,delnu, 

smėlyje ir kt.; 

- tapo, piešia, žaidžia, 

eksperimentuoja su spalvomis; 

- nuo abstraktaus tapymo 

pereima prie labiau 

struktūrinio; 

- plėšo, maigo popierių į 

kamuoliukus, gamina iš jų 

dirbinius: koliažus, aplikacijas 

ir kt.; 

- išreiškia savo emocijas 

spalvomis ir linijomis, sukuria 

linksmą ar liūdną paveikslą; 

- eksperimentuoja įvairiomis 

dailės priemonėmis; 

- muzikinės terapijos pagalba 

reguliuoja savo jausmus bei 

poelgius (improvizuoja, 

atskleidžia savo laisvę, 

fantaziją); 

- klausosi meditacinės, 

stimuliacinės  muzikos; 

- klausosi įvairios nuotaikos 

muzikos kūrinių, išreiškia 

įvairią muzikos nuotaiką 

judesiais, instrumentais; 

- pasitelkiant muziką, judesį, 

žaidimą, įmena muzikines 

mįsles: gali išreikšti veikėjų 

nerimą, baimę, džiugesį ir kt; 

- išreiškia savo nuotaiką 

muzikiniu instrumentu; 

- žaidžia imitacinius, 

improvizacinius žaidimus, 

muzikuoja, dainuoja, juda, 



 

 

- susikibus rankomis eina 

rateliu, juda vorele, imituoja 

reikiamus judesius; 

- mėgdžioja gyvūnų, paukščių 

elgseną, imituoja balsus, 

improvizuoja, atkartoja 

pedagogo judesius. 

- kuria, improvizuoja, sukuria 

muziką vardui, trumpam 

eiliuotam tekstui, judesius 

rateliams, šokiams; 

- klausosi įvairios muzikos,  

garsais išreiškia nuotaiką, 

apibūdina muziką: greita – lėta, 

linksma – liūdna, tyli – garsi; 

- mokosi elementarių šokio 

žingsnelių, šoka liaudies 

šokius, ratelius, susipažįsta su 

folkloru; 

- laisvai juda erdvėje, 

improvizuoja judesius; 

- stebi teatro vaidinimus 

grupėje, darželyje, kultūros 

centre; 

- improvizuoja pačių sukurtas 

sceneles, siužetus; pasiskirsto 

vaidmenimis, juos atlieka; 

- žaidžia lėlių, stalo, dramos 

šešėlių savo pieštų piešinėlių, 

pirštininių lėlių ir kt. teatre; 

- vaidybą sieja su kita veikla – 

daile, muzika, kalba ir kt. 

dainuoja savo sukurtas 

daineles; 

- žaidžia smulkiosios motorikos 

žaidimus ( pirštukų žaidimai, 

muzikavimas klavišiniais 

instrumentais, būgneliais ir kt.); 

- kartu su pedagogu atlieka 

šokio judesius; 

- vaidina sudarytose situacijose, 

kurios dažnai pasitaiko 

socialiniame gyvenime: 

„Parduotuvėje“, „Pas gydytoją“ 

ir kt.  

 

    40. Paramos ir pagalbos vaikui ir šeimai būdai ir formos: 

    - grupėse sudaromos sąlygos pačiam atrasti savitus raiškos būdus, rodoma pagarba ir 

pritarimas meninei raiškai; 

    - parenkamos reikiamos priemonės, sudaroma erdvė kūrybai, aplinka turtinama meno 

kūriniais (dailės knygos, albumai, reprodukcijos, spalvoti atvirukai, nuotraukos, pačių vaikų 

kūrybos darbai); 

    - sudaromos sąlygos patirti ir kaupti įspūdžius; siūlomos įdomios vaikui temos, išvykos, 

skiriama laiko tyrinėjimams, išbandymams; 

    - organizuojamos bendros parodos – projektai kartu su šeima: „Rudens spalvos“, 

„Linksmieji margučiai“ ir kt.; meninė veikla suprantama kaip bendravimas; 

    - įrengiami muzikos relaksacijos kampeliai, kur galima patogiai įsitaisyti, paklausyti 

muzikos (atstatomosios, reabilitacinės, aktyvinančios, raminančios), paklausyti muzikinių 

pasakų ir kt.; 

    - sukuriamas vaidybai ir teatrinei veiklai palankus mikroklimatas, sumodeliuojama erdvė 

vaidybai (dekoracijos, širmos, rūbai ir kt.), palaikoma laisva, spontaniška vaiko vaidyba; 

sudaromos sąlygos stėbėti vaidinimus. 



 

 

         41. Pedagogas ugdymo turinį pritaiko pagal kiekvieno vaiko ir bendrą grupės lygį. 

Ugdymo turinys visai grupei pritaikomas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų poreikius ir 

ypatumus. 

         42. Pagrindinė vaikų ugdymosi organizavimo forma – įvairi vaikų veikla (visos grupės, 

mažos vaikų grupės, individuali - vieno vaiko veikla). 

    43. Ugdymo(si)  metodai: 

    43.1.  Programoje nurodyti ugdymo(si) metodai, būdai ir ugdymo(si)technologijos:  

         -  ugdymosi skatinimas, sukuriant tinkamą aplinką; 

           - ugdymas pavyzdžiu; 

          - kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika; 

     - spontaniško situacinio ugdymo; 

     - terapinio ugdymo parinkimas leidžia ugdymo proceso dalyviams : vaikui ir peagogui 

būti aktyviems ir ugdymą organizuoti taip, kad jis vaikams būtų įdomus, skatinantis pažinimo 

motyvaciją ir kūrybiškumą. 

   44. Ugdymo(si) priemonės.  

   44.1. Nurodytos ugdymo(si) priemonės skatina vaiko aktyvumą, saviraišką, naujos 

patirties kaupimą, atrandant naujas veiklos formas, perimant įvairius pasaulio pažinimo būdus, 

tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį. 

  44.2. Ugdymo(si) priemonės atrenkamos laikantis veiksmingumo, visybiškumo, 

ekonomiškumo, įvairovės ir kaitos principų. 

  44.3.  Ugdymo(si) priemonių pavadinimai: 

  - vaizdinės ugdymo(si) priemonės: žemėlapiai, knygos apie Lietuvos ir vaiko gyvenamo 

regiono gamą, Lietuvos Respublikos herbas, vėliava, gimtojo miesto herbas, tautodailės, 

reprodukcijų, vaikų dailės pavyzdžiai, lietuviškų pasakų, padavimų, smulkiosios tautosakos 

knygelės, rinkiniai, gaublys, gyvūnų, augalų nuotraukos, žmonių buities, profesijų atributai, 

didinamieji stiklai, veidrodis, laikrodis, kalendorius, termometrai, skaičių kortelės, medžiagos 

įvairiems darbeliams, erdvinės ir plokštuminės figūros, pinigų pavyzdžiai, matavimo priemonės, 

grupės biblioteka, raidynai, pasakų, muzikos įrašai, kalbos žaidimai; 

- žaidimų ir kūrybos priemonės, medžiagos: minkšti žaislai, siužetiniai žaislai, drabužiai 

persirenginėti žaidžiant, techniniai žaislai, konstrukciniai žaislai, žaislai grupavimui, rūšiavimui, 

dėlionės, mozaikos, šaškės, domino, loto, techniniai žaidimai, labirintai, priemonės dailei ir 

darbeliams (tapymui, piešimui, lipdymui,, kūrybiniams darbams), įvairūs muzikos instrumentai, 

vaikų muzikos instrumentai, muzikiniai žaidimai, muzikinis centras arba grotuvas, skarelės, 



 

 

kaspinai, kilimėliai, sūpuoklės, sienelės, kopėčios, gimnastikos suoleliai, čiužiniai, priemonės 

estafetėms, kliūtims, rogutės ir kt. 

 

 

 

 

 V. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas 

 

45. Vaiko pasiekimų vertinimas – neatsiejama kokybiško ugdymo(si) proceso dalis. 

Atliekdami vertinimą, gauname nuolatinę informaciją apie vaiko ugdymosi ypatumus bei daromą 

pažangą atskirais amžiaus tarpsniais. 

46. Lopšelio – darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo programa „Augu, žaidžiu, pažįstu“ 

siekiama atliepti ugdytinių poreikius, interesus ir pagal galimybes garantuoti kiekvieno vaiko 

sėkmę.  

47. Vertinimo paskirtis: 

 - pažinti vaiką, jo gebėjimų lygį ir patirtį, individualumą; 

 - numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas; 

 - pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams ir galimybėms; 

48. Vertinimas – nuolatinis, nenutrūkstantis, lankstus, grįžtamasis procesas. 

49. Įstaigoje naudojamo vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumai: 

            49.1. vaiko ugdymo(si) ir vystymo(si)  pažanga vertinama orientuojantis į svarbiausius 

vaiko raidos etapus;  

49.2. vadovaujamasi A. Portage „Ankstyvojo ugdymo vadovu“ ir normalios vaiko raidos 

nuo 1,5 m. iki 6 m. orientyrais arba pagal pasirengtus ikimokyklinio ugdymo(si) standartus; 

49.3. ugdymo(si)  pasiekimų vertinimas yra visuminis – akcentuojami vaiko fiziniai 

pasiekimai (smulkiosios ir stambiosios motorikos lavėjimas), socialiniai gebėjimai ir 

savarankiškumas, kalbos supratimas ir kalbiniai įgūdžiai, pažinimas ir meniniai gebėjimai; 

            49.4. spec. poreikių vaikų vertinimas vyksta adaptaciniu periodu ir du kartus per metus, 

dalyvaujant tėvams ir globėjams. Vertina kiekvienas komandos narys: gydytojas, logopedas, spec. 

pedagogas, kineziterapeutas, masažuotojas, auklėtoja. Ugdytojai stebi vaiką, nustato psichofizinį  ir 

kalbinės raidos lygį, indentifikuoja pažintinių gebėjimų galimybes, numato individualaus 

ugdymo(si) strategiją, parengia programą, numato tinkamus ugdymo(si) metodus ir būdus; 



 

 

  49.5. tikslesniam sutrikimų įvertinimui arba pageidaujant tėvams, vaikai siunčiami į 

Pedagoginę  psichologinę tarnybą ir Vaiko raidos centrus. 

  50. Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo metodai ir būdai: pokalbis su vaiko tėvais, stebėjimas, 

vaiko veiklos analizė, audio, video įrašai. 

  51. Ugdymo(si) pasiekimų fksavimas: dienynas, vaiko raiškos darbeliai, veiklos pėdsakai. 

  52. Ugdymo(si) pasiekimų dokumentavimas: vaiko asmens aplanke kaupiami vaiko raiškos 

darbeliai, žodinė kūryba, samprotavimai, išsakytos idėjos, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimų 

aprašai, vaikų kūrybos „knygelės“, „minčių lietus“, klausimai ir kt. 

 53. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo vertinimo protokolai pagal pasirengtus 

pasiekimų vertinimo orientyrus dokumentuojami vaiko vertinimo pasiekimų priede. 

 54. Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (lapkričio mėn. ir 

gegužės mėn.). Prireikus atliekami tarpiniai vertinimai. 

 55.Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo pateikimo formos: pedagogų ataskaitos pedagoginiuose 

pasitarimuose, posėdžiuose, individualūs pokalbiai su tėvais. 

 56. Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo ir jo pateikimo etikos reikalavimų 

(garantuojamas vertinimo konfidencialumas). 

 57. Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: pedagogai, korekcinės tarnybos 

specialistai, tėvai, vadovai, vaikai. 

 58. Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas: vaikų pažinimui, ugdymo(si) 

proceso individualizavimui, tolimesniam ugdančiosios veiklos planavimui, individualiam tėvų 

informavimui. 
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