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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L

Svietimo teikejo pavadinimas

- Kupi5kio

r. Alizavos pagrindine mokykla (toliau

-

Mokykla) ir mokyklos skyrius

2. Teisine
3.

Grupe

-

- Anta5avos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau - Skyrius).
forma - KupiSkio rajono savivaldybes biudZetine Svietimo istaiga.
formaliojo Svietimo mokykla.

4. Tipas - pagrindine mokykla
5. Adresas - Alizava, BerZeliq g. 10-1,

Kupi5kio rajonas.

6. Vaikai ir jq poreikiai. Tevq pageidavimu, steigejui pritarus nuo 2013 m. rugsejo I

d. mokykloje pradejo veikti jungtine ikirnokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo
gruPe, ugdomi 3-6 m. vaikai. Skyriuje jungtine ikimokyklinio ir prieimokyklinio amZiaus vaikq
ugdymo grupe veikia nuo 2005 m. rugsejo
7. Mokytojq ir

kiq specialistq

1 d.

pasirengimas. Mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupeje

dirba viena pedagoge, turinti ikimokyklines istaigos mokytojo ir auk5tojo neuniversitetinio pradiniq

klasiq i5silavinim4, vyresn. mokytoja. Mokykloje dirba socialinis pedagogas, mokytojo padejejas ir

logopedas. Skyriuje dirba viena pedagoge,

ikimokyklinio

ir

turinti

aukltqf

i

universitetini iSsilavinim4 ir

prie5mokyklinio ugdymo pedagogini i5silavinim4. Pagalb4 teikia logopedas ir

mokytojo padejejas.
8. Svietimo teikejo savitumas.
8.1. Ikimokyklinio ugdymo grupe yra Mokyklos patalpose. Tai yra didelis privalumas,
nes vaikai jau

bldami grupeje susipaZista su Mokyklos erdve, miestelio aplinka. Tai leidZia didesni

demesi skirti gamtos, gyv[nijos paZinimui, kaimo tradicijq ugdymui, socialiniam

ir

emociniam

vaiko ugdymui. Vaikai turi galimybg lankytis mokyklos, miestelio bibliotekoje, lankytis sporto ir

akq saleje bei dalyvauti Mokyklos ir bendruomenes renginiuose. Skyriuje ikimokyklinio ugdymo
grupe yra Anta5avos mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose.

8.2. Mokykloje organizuojamos ivairios Sventds, pramogos, vakaron6s. Vykdoma
kra5totyrine, sportine veikla, bendradarbiaujama su Mokyklos biblioteka. Rengiami tradiciniai
renginiai. Mokykla glaudZiai palaiko rySius su Alizavos bendruomene. Vyksta bendri renginiai,
kuriuose pristatoma Mokyklos veikla, ugdymo naujoves. Skyrius bendradarbiauja su Anta5avos
bendruomene.

9. Tevq (globejq) ir vietos bendruomenes poreikiai. Tevai, auginantys ikimokyklinio
amZiaus vaikus, pageidauja

ir pritaria ikimokyklinio ugdymo

grupes

tevai grinde rupesdiu, kad vaikui negali duoti pilnaverdio,

jo

ikfrimui Mokykloje. Si nor4

amZiaus atitinkandio ugdymo,

suaugusiqjq vykimu dirbti i rajono istaigas ir nenoru palikti vaikq namuose be prieZilros ar auklei.
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II

SKYRIUS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
10. I5skiriami Sie ikimokyklinio ugdymo principai:

10.1. Demokrati5kumo

-

humani5kumo principas. Vaiko

ir

suaugusiojo tarpusavio

pagarba ir pasitikejimas, visq bendruomenes nariq dalyvavimas priimant sprendimus.

10.2. Individualizavimo principas. Ugdymas grindZiamas kiekvieno vaiko asmenybes

paZinimu, ugdymo(si) poreikiq paZinimu, numatant veiklas

ir sudarant

s4lygas kiekvienam vaikui

ugdytis ir tobuleti.
10.3. Tikslingumo principas. Programos turinys atitinka ikimokyklinio ugdymo tikslus

ir uZdavinius bei orientuotas i vaiko ugdymosi motyvacijos skatinim4.
10.4. Tgstinumo

-

vientisumo principas. Vientisas ikimokyklinio ugdymo turinys

suderintas su prieSmokyklinio ugdymo turiniu. Turinys planuojamas atsiZvelgiant

i

vaiko jau

turimas kompetencij as bei ugdymosi perspektyv4.
10.

5. Lankstumo principas. Ugdymo

procesas planuojamas lanksdiai

ir koreguojamas

pagal aplinkybes.

10.6. GriZtamojo rySio principas. Veiklos refleksija padeda analizuoti pasiekimus ir
siekti kokybi5kq pokydiq.
I

l.

Ikimokyklinio ugdymo turinys yra glaudZiai susietas su prie5mokykliniame

ugdyme iSskirtomis penkiomis kompetencijomis (socialine, sveikatos saugojimo, paZinimo,
komunikavimo, menine), nes mokykloje veikia

jungtine

ikimokyklinio (3-5 m.) ir

prie5mokyklinio (6 m.) amZiaus vaikq grupe.

III

SKYRIUS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UZDAVINIAI
12. Programos tikslas

ir

uZdaviniai apima vaikui skiepytinas bendraZmogiSk4sias

vertybines nuostatas bei suaugusiqjq pagarbE vaiko kulhlrai. Tikslas

-

remiantis tautos kulhrros

verlybemis ugdyti Zingeidq, k[rybiSk4, savimi pasitikinti vaik4, padeti

igyti

bendr4sias

kompetencijas. Mokykloje didelis demesys skiriamas socialiniq emociniq kompetencijq ugdymui,

naudojami bendruomenes susitarimai. Mokykla dalyvauja projekte Lyderiq Laikas

3,

kuriuo

siekiama gerinti vaikq socialing emocinq kompetencijq.
13.

Mokiniai igyja

13.1.

Sias kompetencijas:

socialinE ugdyti vaikq savaranki5kumE,

pasitikejimq savimi; mokyti

elementariq savitarnos igfldZiq, kultrlringo elgesio, numatyti savo elgesio pasekmes;
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13.2. sveikatos saugojimo

-

ugdyti higienos ir saugumo samprat4; mokyti valdyti savo

kun4, iSreik5ti save judesiu; pratinti jausti Salia esanti;

13.3.

paZinimo skatinti dometis viskuo, kas supa

vaik4, tyrineti,

stebeti,

eksperimentuoti; ugdyti jautrum4 tradicines kulttiros apraiskoms;

13.4. komunikavimo

-

lavinti vaikq kalb4; skatinti keistis emocijomis, jausmais,

nuomonemis, Ziniomi s ; pratinti laikytis bendravimo kultfiros tai sykl iq
;

13.5. mening

-

ugdyti gebejim4 patirtus isptdZius bei jausmus iSreiksti meninemis

priemonemis, k[no plastika, garsu, ZodZiu; Zadinti nor4 kurti.
14.

Uidaviniai:

14.1. sudaryti sqlygas vaiko biologiniam
amZiui bDding4 veikl4

-

ir socialiniam vystymuisi per pagrinding jo

Zaidimq;

14.2. saugoti

ir

stiprinti fizing

ir

psiching vaiko sveikat4, tenkinti svarbiausius jo

poreikius: bendravimo, paZinimo, judejimo, savirai5kos;
14.3. stiprinti Seimos ir ugdymo istaigos s4veik4;
14.4. sukurti vaikystes poreikius atitinkandi4, saugi4, esteti5k4 aplink4;
14.5. r0pintis kulhiros vertybiq saugojimu ir puoselejimu.
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IV SKYRIUS
IKIMOI(YKLINIO UGDYMO TURINYS
Kompetencija
Socialind

Sritis

Esminiai gebdjimai

Esminds
nuostatos

Santykiai
su suaugusiais

Vaikq veiksenos

Pasitiki pedagogais, juos

Nusitekgs
geranoriSkai

bendrauti ir
bendradarbiauti
su suaugusiais.

gerbia, ramiai jaudiasi su jais
kasdienineje ir neiprastoje
aplinkoje, i5 j,+ mokosi,
dr4siai rei5kia jiems savo
nuomong, tariasi, derasi;

Lino, kaip elgtis

su

3--4 metai

5-6 metai

Dalyvauja pasillytoje veikloje
ir bando jE pletoti.

Kviedia
dalyvauti
suaugusiuosius savo

Atejusiems svediams rodo
Zaislus, darbelius, atsako i
klausimus.

Rodo Siltus jausmus

ir

prisiriSimE.

nepaZistamaisiais.

Santykiai
su

Nusiteikgs
geranoriSkai

bendraamZiais

bendrauti

Supranta, kas yra gerai, kas

blogai, draugauja bent
ir

bendradarbiauti
SU

bendraamZiais.

su

vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais (supranta
kitq norus, dalijasi Zaislais,
tariasi, uLjautia, padeda),

suaugusiojo

Draugauja su

vaikais.
Kontroliuoja savo norus,
palaukia savo eiles.
Supranta kito nor4 Zaisti kartu,
dalijasi Zaislais.

padedamas

supranta savo LodLi4 ir
veiksmq pasekmes sau ir
Savivoka
savigarba

tr

Save
teigiamai.

sumanytoje veikloje.
Pasakoja apie savo patyrimus.
Pasako savo nuomong.
Tariasi, kuria taisykles.
x .-.
ZaidZia su visais grupes vaikais,
po du ar kelis.
Pasipra5o priimamas i Laidimq.

Sugalvoja Zaidimq pats ir

kviedia kitus Zaisti kartu.
Tariasi del veiksmq.
Pasako, koks elgesys tinka, o
koks ne.

kitiems.
vertina

Supranta savo asmens
tapafum4 (aS esu, buvau,

b[siu), pasako, kad

Pasakoja apie save, k4 veike
dari,elyje, namie. Tyrindja savo

Kalba apie savo praeiti, dabarti,
ateit!. Nupie5ia save, kitus.

yra kun4, pastebi pana5umus, Pasakoja apie savo 5eim4.
berniukas/mergait6, priskiria skirnrmus. Teigiamai vertina Paskatintas pagiria kitus,
save savo Seimai, save. Apib[dina savo ir kito atsipraSo.
bendruomenei, pasitiki jausmus.
IS intonacijq, lodZig,, veido
savimi ir savo gebejimais,
iSrai5kos supranta, kada
palankiai kalba apie save,
palankiai ar nepalankiai ji
tikisi, kad kitiems jis patinka,
vertina.
supranta ir gina savo teises.
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Kompetencija

Sritis

Socialin6

Emocijq
suvokimas
raiSka

Esminds
nuostatos

Vaikq veiksenos

Esminiai gebdjimai

An metai

3-4 metai

Domisi savo ir AtpaZista bei ivardina savo ir Apibfldina savo ir bendraamZiq Pasakoja apie savo, kitq
jausmus, pasako, kodel taip yra.
tr kitq emocijomis kitq emocijas ar jausmus, jq savijaut4.
Pastebi ir apibldina, jei kam
prieZastis,
ir jausmais.
iprastose Rodo palankumq ar uZuojaut4.
litdna ar reikia pagalbos.
situacijose emocijas ir
apie tai, kas padeda
Kalba
jausmus i5rei5kia tinkamais,
pasijusti geriau. Nesivelia i
kitiems priimtinais b[dais,
barnius, o ie5ko pagalbos
ZodLiais ir elgesiu atliepia
.

kito jausmus (uZjaudia,
padeda).

Savireguliacija
ir savikontrol6

Nusiteikgs
valdyti emocijq
raiSk4 ir elgesi.

Laikosi susitarimq,

mandagiai,

elgiasi

taikiai,

bendraudamas su kitais bando

kontroliuoti savo ZodZius ir

veiksmus (suvaldo pykti,
neskaudina kito), isiaudrings

suaugusiojo
pra5ymus, tariasi, klausia.
Zino paprastas kasdienines
elgesio taisykles, jq laikosi.
Priminus ir padedant tvarko
Zaislus.

Randa bldq ar viet4, kur gali
nusiraminti.
Pats sprendZia problemas ir
nesutarimus, ie5ko i5eidiq,
derasi. Pastebi negerai
juos
besielgiandius ir
drausmina.
Dalinasi vaidmenimis, tariasi.

Zino bDdus, kaip

Susipykgs bando pats taikytis.
Lino ir pasako kelis bldus, kaip
elgtis ivairiose situacijose.
|vardija kifi+ ketinimus,
poelgius ir jq pasekmes.

AtsiZvelgia i

geba nusiraminti.

Problemq
sprendimas

Nusiteikgs

ieikoti

i5eidiq
kasdieniniams
iSS[kiams bei
sunkumams

iveikti.

AtpaZista

kq nors

veikiant
i5S[kius bei

kilusius
sunkumus,

daZniausiai

supranta, kodel kilo, suvokia
savo ir kitq ketinimus, ie5ko
tinkamq sprendimq k4 nors
iSbandydamas, tyrinedamas,
aiSkindamasis,
bendradarbiaudamas, pradeda
numatyti priimtq sprendimq
pasekmes.

iveikti

sunkumus.

Padr4sintas randa

i5eiti

iS

susidariusios padeties.
Kreipiasi, pra5o pagalbos.

Padr4sintas

imasi
sudetingesnes veiklos, bando,

eksperimentuoja,
kitais.

tariasi

su

Pasi[lius imasi

sudetingos

veiklos, atlieka problemines
uZduotis. Nepavykus padiam
atlikti, pra5o pagalbos.
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Kompetencija

Sritis

Sveikatos

Kasdieninio
gyvenimo
igtrdZiai

Esminiai geb6jimai

Esmin6s
nuostatos

Noriai

3-4 metai
ugdosi

sveikam
kasdieniam
gyvenimui
reikalingus
igfldZius.

Noriai,
dZiaugsmingai

juda,

megsta

Eina, bega, SliauZia, ropoja,
lipa, Sokineja koordinuotai,
spontani5kai ir tikslingai

judri4 veikl4 ir atlieka veiksmus, kuriems
Zaidimus.

5-6 metai

valgo, Taisyklingai naudojasi Sauk5tu Valgymo metu naudojasi peiliu,
Tvarkingai
savarankiSkai atlieka ir Sakute, kai valgo.. servet€ldmis. Pasako pavy zdZi4,
savitvarkos veiksmus: Savaranki5kai plauna, Sluosto kas kenkia sveikatai, o kas
apsirengia ir nusirengia, rankas, veid4. Priminus kosint stiprina. Zino, kur kreiptis
naudojasi tualetu, prausiasi, prisidengia ranka burn4, susirgus, i5tikus nelaimei.
Sukuojasi. Saugo savo naudojasi nosine. Paskatintas Tvarko savo aplink4, daiktus.
sveikatq ir saugiai elgiasi fvarko Zaislus. Apibtdina Pasako, kaip rengtis skirtingu

aplinkoje.

Fizinis
aktyvumas

Vaikq veiksenos

biitina

akiq-rankos
koordinacija bei iSlavejusi
smulkioji motorika.

situacijas, pasako kas gerai, o

oru. Rfpinasi asmens higiena.

kas ne.

dantukq prieZilros svarb4.
Zino
g.
Zino saugaus eismo, elgesio
su uqnimi, gamtoie taisykles.
Atlieka ritminius judesius.
Zino saugaus elgesio taisykles.
ZaidLia komandinius Zaidimus,

Daro mankit4, Laidiia judrius
Zaidimus, supranta ir vykdo
nesudetingas Zodines uZduotis.
Pie5ia, braiLo nesudetingas

geometrines figflras, lipdo,
kerpa tiesias linijas, klijuoja.

varZosi tarpusavy'je.

Kerpa ivairias formas, bando
naudotis adata, v4Seliu.
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Kompetencija

Sritis

Komunika
vimo

Sakytin6 kalba

Esmin6s
nuostatos

Esminiai geb6jimai

Nusiteikgs
i5klausyti kit4 ir
i5reik5ti save bei

Klausosi

ir

Vaikq veiksenos

supranta kitq

kalbejim4, kalba

su

patirtikalba.

ir
nat[raliai,

Skaitymas:
vaikas domisi
raidemis, jas

i5gyvenimus, patirti,
mintis, intuityviai junta
kalbos groLi.

tyrineja,

ai5kinasi

suaugusiais

vaikais,
laisvai

i5reik5damas

savo

3-4 metai

5-6 metai

Domisi ir nori girdeti aplinkiniq

Supranta lvairiq Lanry tekstus.
MegdZioja personaZq kalbejimE,
grimasas. Suvokia pasakojimo
turini, eig4. Klausineja apie tai
kas idomu, gautE informacij4

pokalbius,

pasakojimus.

I5klauso, reaguoja i turini.
elementarius
Vartoja
mandagumo, girdetus naujus
ZodZius. Deklamuoja savo
kflrybos eilera5tukus.

Pra5o paskaityti knygelg,
kalba apie iliustracijas.

Pats

garso

ir ji Zymindios
raides rySi,

perduoda kitam.

Pasakoja

i5galvotas, fantastines istorijas.
Kalboje naudoja naujus ZodZius.
Girdi, atpaZista LodZi4 garsus.

Pasakoja paveiksl4, kuria
pasakas, juokauja, LardLia
LodLiais.

bando atkoduoti
uZra5yto LodLio
prasmg, megina
Ra5ytind kalba

skaitindti.
Domisi
raSytiniais
Zenklais,
simboliais

AtpaZista ir ra5in6ja Supranta aplinkoje dalnai Apibudina, kokios knygos
raides, ZodZius, bei matomus simbolius, ai5kina jq patinka. Pasakoja teksto veiksm4,
turini. fvardija atskiras raides.
reik5mg.
kitokius simbolius.
Keverzondmis ra5o raides, savo
vard4. ApvedZioja kont[rus,
sujungia ta5kus. Skiria Pana5ios
formos Zenklus, simbolius.
Domisi kompiuterio simboliais,
raidLitl trafaretais.

AtpaZista artimiausioje aplinkoje

esandius simbolinius

Zenklus,
skaitineja fvairias i5kabas.

UZraSo savo vard4, nukopijuoja
simbolius.
ZodZius,

Savaranki5kai

uZra5o

kompiuteriu.
Popieriaus lape i5desto pie5ini.
Atlieka Zodinius nurodymus,
USTUS SU

seka.
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Kompetencija

Sritis

PaZinimo

Aplinkos

Esmin6s
nuostatos

Vaikq veiksenos

Esminiai gebOjimai

3-4 metai

paaiSkinti
Nori paZinti bei [vardija ir bando Paai5kinti |vardija ir bando
bei gamtos
suprasti save ir socialinius bei gamtos socialinius
rei5kinius, apib[dinti save, rei5kinius, apibfldinti save, savo
aplinkini
savo gyvenamqj4 viet4, gyvenamEiE vietE, 5eim4,
pasauli,
Seimq, kaimynus, gYvosios kaimynus, gYvosios ir
dZiaugiasi
objektus,
suZinojEs kq ir negyvosios gamtos negyvosios gamtosmokosi
ja
objektus, domisi technika domisi technika ir
nors nauja.

paZinimas

ir mokosi ja naudotis.

naudotis.

5-{ metai
Gyvlnus ir

ai5kiai

augalus skirsto pagal
matomus i5orinius

gyvena laukiniai

ir

tai

kur
naminiai

poZymius. Kalba aPie
gyv[nai.

Pasakoja apie tevus, senelius,

darbus ir

jq

Pomegius. Zino

tradicines Sventes, joms ruo5iasi,
Svendia.

Zino miestus, kur jie

gYvena.

Parodo kelis miestus Lietuvos
Zemelapyje. PaZista Lietuvos
simbolius. I5bando senovinius

daiktus. moka PalYginti ir
apibfidinti dabartinq buities
technik4. Naudojasi ja saugiai.

Domisi maisto ruo5a,

Padeda,

nusako pagaminimo sek4.

R[Siuoja atliekas.
kunus.
Suskaidiuoja, daiktus atskirose
daiktq grupese. Pasako, kurioje
grupeje daugiau, kur maLiau.
Suskaidiuoja, kiek liks atemus, ar
a

Skaiiiavimas
matavimas

ir

Nusiteikgs
paZinti pasauli
skaidiuodamas
ir matuodamas

Geba skaidiuoti daiktus,

palyginti daikq

pagal kieki,
skaitmenis,

gruPes

naudoti

aPibldinti

daikto viet4 eileje.

Geba grupuoti

daiktus
pagal spalv4, form4, dYdi,
jaudia dydLhA skirtumus,
daikto viet4 erdveje.
Supranta ir vartoja
kuriais
ZodZius,
apibldinamas atstumas,
ilgis, mas6, tflris, laikas.

Apibfldina s4vokomis: daug,
vienas, ne vieno, tiek Pat.

Vartoja s4vokas: Pirmas, antras.
Randa pana5ios formos, sPalvos,
dydZio daiktus, vartoja pridejus. Kieki nuo 0 ik 10
palyginimus. tS geometriniq susieja su skaidiumi.
figur.l formuoja daiktus. delioja I5 kaires i de5inq Pie5ia smulkius
deliones, lengvai randa elementus APib[dina kelis
daiktus ar jq dalis, Primenandius
trukstamas detales.
Palygina kasdienineje aPlinkoje Zinomas geometrines figlras.
judejimo krYPti Pagal
esandiq daiktq ilgi, aukSti, masq, Keidia
Zodinj nurodym4 arba simbolius.
stori, ploti
iSsidestq
Parodo, kur jo Priekis, nugara. Pasakoja kaip daiktai

