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Pradeda suvokti

Papra5ytas teisingai parodo paveikslelyje.
fvardija , kiek savait6 turi dienq,
krypti savo k[no atZvilgiu.
jq sek4. APib[dina metq
Papasakoja, k4 veikia ryte, moka
laikus pagal PokYdius gamtoje,
dienq, vakare, nakti.

laiko

tekmg ir trukmq

atliekamus darbus.
Pasako, k4 galima nuveikti Per
minutg, 10 minudiq, dienE,
savaitg, metus.

Tyrin6jimas

Smalsus, domisi
viskuo, kas
vyksta aPlinkui,
noriai stebisi,
bando,
samprotauja

Aktyviai tyrineja save,
socialing, kulhrrinE ir

gamting aPlink4, ivaldo vientiso.
budus Varto knygas, vaizduoja, kad
tyrinejimo

(stebejim4,

bandYm4,

Kompe^

Sritis

Noriai

mokosi,
dZiaugiasi tuo,
kq i5moko

EsminOs

nuostatos

skaito, kalba apie tai, kE mato.

klausinejimq), mQsto ir Ardo daiktus, tYrindja, kas
samprotauja aPie tai, k4 viduje.
pastebejo, atrado, Pajuto,

Mokdjimas
mokytis

(manipuliuoja) kiekiais,
dalija kq nors dalimis, g4LtaPrre

Yra

Zaidimui naudoja aPlinkoje

patyre.

esandius daiktus.

Mokosi

tvarka, padeda tvarkYtis ar dirbti
kitus darbus.
Pasako, ko nori i5mokti, klausia,

Grupuoja daiktus tam tikra

Zaisdamas,

stebedamas kitus vaikus
suaugusiuosius,
klausin6damas,

ir

tariasi, Pra5o

Pagalbos'
teisingai'
kada
Supranta,
Padaro

Apibfidina daikq,

medZiagq,
objektq
gyvosios
savybes, Pie5ia, konstruoja
lsivaizduoj amus daiktus.
Pastebi ir pasako, Parodo, kaiP
pasikeite gamta, m4sto, su kuo tai
gamtos

susijg.

Moka fiksuoti Pastebejimus.
Atlieka nesudetingus bandYmus.
AtpaZlsta ir aptaria akivaizdZius
daiktq, gyvunq, augalq gruPiq
ir skirtumus
nori i5mokti ra5Yti,
kad
Pasako,
skaityti, skaidiuoti, iSsiaiSkinti,
tyrineti aplinkq.

kas,
ZaidLia ir ltraukia kitus i vis UZduoda daug klausimq:
kaiP, kod6l tai qrksta' Geba Pats
ieSkodamas informacijos, sudetingesnio siuZeto Zaidimus'
dien4 ir rasti atsakymus.
i5bandydamas, sPrqsdamas Pasakoja, k4 veike Per
ZaidLia stalo, komPiuterinius
problemas, kurdamas, ko i5moko.
Zaidimus, klausosi skaitomq
lvaldo kai kuriuos
kryg.I, patYs jas varto, suranda
mokymosi bfldus, Pradeda
atsakymus i norimus klausimus'
suprasti mokYmosi
Bando sprgsti Pats, o Pagalbos
proces4.
pra5o tik tada, kai Pats negali

Esminiai gebdjimai

Vaikq veiksenos
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5-6 metai

3-4 metai
Menine

Menin6 rai5ka

Jaudia menines
raiSkos

dZiaugsmq, rodo
nor4 aktyviai
dalyvauti
menineje
veikloje.

SpontaniSkai

ir savitai rei5kia Klausosi muzikos

ispfldZius,
mintis,

i5gYvenimus,
patirtas emocijas

muzikuodamas,

Sokdamas,

vaidindamas,

vizualineje

kflryboje.

ir

gamtos

Klausosi lvairiq stiliq muzikos,

garsrl. Pasakoja aPie juos.

tylos, triuk5mo, lYgina jt+

Dainuoja trumPas daineles, jas
imituoja judesiais.
F-ina ratelius, muzikinius
Zaidimus, atlikdami judesius

skirtumus.

Dainuoja sudetingesnio ritmo,
melodijos daineles.

pagal turini.

Groja vaiki5kais muzikos
instrumentais 2-3 garsq

Groja paPrastais muzikos

melodijas.

kuria melodinius motY\rus.
ZaidLia vaizduojamuosius

melodijas.

pasakas, filmukus.

temp4, nuotaik4.
Vaidina
improvizacijas.
vaidmenis.

instrumentais, klausosi jq Balsu, muzikos instrumentu
trumPam tekstui
skambejimo. Balsu ir judesiais kuria
Soka ratelius. Judesius derina
su muzika, keidia atlikimo greit!
Sokamuosius Zaidimus.
Patys LaidZia teatr4, vaidina atsiZvelgdamas i muzikos

Eksperimentuoja linijomis,

spalvomis,

formomis.

Pasakoja, k4 Primena sukurtas
darbelis.

Piesdamas
istortlas.

kuria
Estetinis
suvokimas

Domisi,

gerisi,
groZisi aplinka,

meno ktriniais,
menine veikla.

trumpas
Pasirenka

kuria

fantastines
Eksperimentuoja,
s technikomis.

Patirtus ispldZius,
ir Zavisi aPlinkos Daly.vauja muzikineje veikloje, Kalba apie savo
mintimis,
dalijasi
rengmluose.
groZiu, meno kflriniais, vykstandiuose
kalbos
veikejq
pastebi
dZiaugiasi savo ir kittl Sako, kad nori gtaLiat k4 nors emocijas,
muzikos,

Pastebi

intonacijas, kostiumq,
kflryba, jaudia, suvokia ir daryti.
detales.
apibtdina kai kuriuos fvardija personaZq emocines dekoracijq
Stengiasi visk4 atlikti kuo
muzikos, Sokio, vaidYbos, bflsenas, formas.
Pasako, kas Pasisekd,
vizualaus meno estetikos Pasako kuris darbelis jam graLiau.
rodo kitiems. Vertina savo ir
rei5kia savo graZiausias, kodel.

ypatumus,

estetinius PotYrius, dalijasi
i5gyvenimais, isPldZiais.

kitrl

kfirybinq

veikl4,

klrinelius. APibldina, PalYgina
patikusiq ar nePatikusiq muzik4,
Sok!, dailes darbeli, vaidinim4.
Saugo ir Puoseleja gamtos

groLi, noriai tvarko,

Puo5ia
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grupes aplink4.

Moka tinkamai elgtis
vietose. MegdZioja

vie5ose
graZaus

elgesio pavyzdZius.

KiirybiSkumas

Jaudia kfirybines

laisvds,
spontaniSkos
improvizacijos

bei

k[rybos

dZiaugsm4.

Savitai rei5kia savo ispldZius
ivairioje veikloje, ie5ko
neZinomos informacijos,
sillo naujas, netiketas idejas
ir jas savitai igyvendina.

realybg paverdia Diskutuoja, aPtaria kilusias
tikrove, kasdien naudojamiems
daiktams suteikia kitq Paskirti.
Persikfinija i ivairius veikejus,

pasakoja naujas,

netikdtas,

fantastines istorij as.

Atlieka bandymus
Zinomomis medZiagomis.

su

idejas, temas, uZduotis, klausia,
iesko informacijos ivairiuose
Saltiniuose.

Supranta, domisi, atsako i

fantastinius,

neiPrastus
klausimus. Anksdiau i5bandYtq

medLiagE panaudoja kitaiP,

perkuria, tobulina

veiklos

galimybes.

Dirba, tariasi su kitais, Pateikia

savo idejas ie5kant bendro
sprendimo.
Dalijasi fspfldZiais, kaiP sekesi
dirbti kartu, kaip PavYko sukurti
kaLkqnaujo.
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V SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRIEMONES
15. Ugdymo procese naudojamos priemonds:

rinkiniai,

korteliq
15.1. mokomieji Zaidimai: domino Zaidimai, garsq Laidimai,loto Zaidimai,
pastabumo Zaidimai, rankos ruo5imas raSyti, skaidiavimas iki 20, skaitmenys, skaidiai,

matavimo formos, formq

rinkiniai,

sv€rimo priemonds, spalvq Zaidimai, stalo Zaidimai'

muliaZai,
tyrinejimas, meistravimas, matavimo indai, prietaisai, figflreliq rinkiniai, mikroskopai,
kompasai,
prietaisai, tyrinejimo indai, smelio laikrodis, svarstykles, Zilronai, gaubliai, Lemdlapial

laikrodis, kalendorius, Plakatai;

15.2. deliojimas: erdvines

ir kitos deliones, fig[reliq rinkiniai, kaladeles, kubeliai,

mozaikos, piramides, Sviediandios, konstruktoriai;

15.3. siuZetiniai Zaidimai: erdvds, apranga, sveikata, auto-moto, gyvunq figur6les,
leles, aksesuarai joms, mink$tieji Zaislai, pirStinines leles, Seimininkavimas;

15.4. smulkioji motorika: fakt[ra, tekshlra, grandineles, karoliukai, modeliavimo
karoliukq rinkiniai;
medZiagos, ri5imas, sukimas, tikslieji judesiai, varstymas, vieliniai
dviratukai,
15.5. lauko, judrieji Zaislai: judrieji Zaidimai, smelio Laislai, sniego Zaislai,
vandens Zaislai, saugus eismas;

15.6. elementai, medZiagos dekoruoti

akmenukai, karoliukai, irankiai dekoruoti,

veltinis, drobe, viela,
lipdukai, judandios akytes, lipdukai, mozaikos, Siaudai, spaudai, veidrodeliai,
vamzdeliai;

rinkiniai, dvipusis
15.7. spalvotas popierius, kartonas: baltas kartonas, balto popieriaus
popierius, folija, gofruotas popierius, impregnuotas popierius'

dvispalvis popierius, fakturinis

floristines priemones;
krepinis popierius, origami popierius, spalvotas popierius, kartonas,
plastiko
15.g. formos, r6meliai: atvirukq ruo5iniai, audimo rOmeliai, daugkartines

paveiksleliams' remeliai
formos, delioniq ruoSiniai, deZutes, mediniai elementai, remeliai
varstymui, trafaretai;

15.9. lentos, molbertai, kita: celofanas, kirpimas, kirtimas, modeliai, braiLyba,
efektai, Sviediandios lento;
molbertai, paklotai, piesiniq dZiovyklos, prijuostes, spalvq mai5ymas,
pieiimui, pie5imo
15.10. kanceliarines prekes: kanceliarines prekes, kreida, kreidutes
teptukai, tuSas, vitraZas, aliejines
spalvinimo knygeles, akriliniai daLai, dekupaZas, gua5as, klijai,
kreidutes, dZifstantis molis, modelinas, irankiai modeliuoti, ra$iklia;
CD,
15.11. muzikos instrumentai: trikampiai, Zvangudiai, mu5amieji, daineles
metalofonai, varpeliai, barSkudiai;
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15.12. sporto prekes: didieji pripudiami kamuoliai, ivairus kamuoliai, kaspinai,
judrieji,
kilimeliai, kflgiai, lankai, lazdos, priemones estafetdms, rinkiniai, sportiniai Lardimai,
laisvalaikio 1aidtmai, kamuol iukq, suoliukai, treniruokliai vaikams

;

15.13. priemones pedagogui: pagalbines priemon6s, pedagogine

literatura,

kompiuteris, spausdintuvas.

VI SKYRIUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMAI, JU VERTINIMAS
16. Ikimokyklines grupes pedagogas, siekdamas paLinti vaik4

ir

ivertinti jo

j!,

taiko pedagogo kompetencijos r6muose apibreZtus paZinimo metodus,
interesus,
padedandius issiaiskinti vaiko turim4 patirti, savijaut4, fizinE brand4, poreikius,
bei
gebejimus, bendravimo ir veiklos ypatumus, namrl kult[rinq aplink4, Seimos llkesdius

pasiekimus, stebi

nuostatas

i ugdYm4.
lT.VaikopasiekimqvertinimuinaudojamiSiemetodai:
17. 1.

vaiko stebejimas;

17.2. Pokalbis su vaikais;
17.3. vaiko realios veiklos rezultatq analize'

1g. Vertinimo tikslas

paZinti vaik4, nustatyti

jo pasiekimq lygf bei numatyti jo

uZdavinius. Vertinama individuali kiekvieno vaiko paLanga. Jo dabartiniai
lyginami su ankstesniais, atsizvelgiama augimo, ugdymo bei ugdymosi s4lygas

ugdymo kryptis
pasiekimai

-

ir

i

namuose.

19. Vertinimas yra planuojamas. Jis atliekamas du kartus per metus (ruden! ir
galimi tarpiniai
pavasarl). Pastebejus, kad ugdytinis sunkiai suvokia gaunamq informacij4,
vertinimai. Tai leidZia koreguoti ugdymo metodus ir formas.
laiko
20. Vaiko darbai kaupiami individualiuose vaiko aplankuose. Nuolat skiriama
su tevais ir
individualioms tevq konsultacijoms. Gauta informacija aptariama individualiai

mokyojq taryboje.
21 . T ev

ai informuoj ami apie vaikq pasiekimus Siomis formomis

21.f . individualiais Pokalbiais;

2l .2. elekttoniniais lai5kais;
2l.3.nuotraukomissuvertinamaisiaiskomentarais;
2 1.4.

Pasiekimq aPlanke;

21.5. vaizdo medZiaga.

:
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VII SKYRIUS
NAUDOTA LITERATURA IR INFORMACIJOS SNLTNLq.T
22.RengiantProgram4vadovautasiSiaisdokumentais:
22.I

. Lienvos Respublikos Svietimo istatymas,

1

99 1, Nr'23 -593 ; Nr'63 -28 5 3'

Jungtiniq Tautq vaiko konvencija , 1995, Nr'60-1501'

22.2. Liefiivos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministerija ,,Ikimokyklinio ugdymo

metodines rekomendacijos", 2015'
ugdymo
22.3. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija ,,Priesmokyklinio

programa", Sviesa, 2014.
22.4. O. Monkevidien6 ,,Ikimokyklinio

ir priesmokyklinio

amZiaus vaikq socialiniq

programa" ' 2003'
igildZiq ugdymo ir Zalingq iprodiq prevencijos
22.5. Lietwos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija ,,Ikimokyklinio
vaikq pasiekimq apra5as", Baltic Printing House, 2014'

22.6. Kupi5kio rajono savivaldybes vaiko socialiniq
ugdymo(si) modelio aPra5as.

ir

amZiaus

emociniq kompetencijq

