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PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

„ĄŽUOLIUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

„MAŽIEJI ŽINGSNELIAI“ 

 

I SKYRIUS                            

BENDROSIOS NUOSTATOS                
1.1. Informacija apie įstaigą 

         Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“, kodas 190062166. 

         Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ veiklos pradžia – 1965 m. sausio 6 d. 

Adresas: E. Leijerio al. 5., Žeimelio mstl., LT-83379 Pakruojo r. sav., tel. (8 421)  45 031; el. paštas 

zeimeliovld@yahoo.com; zeimelioudc@gmail.com. 

        Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ veikla – ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas, kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla. Žeimelio darželyje-

daugiafunkciame centre ugdomi 1–6 metų vaikai. Darželyje veikia 1 ankstyvojo ugdymo grupė, 2 

ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 

         Ikimokyklinio ugdymo programa „Mažieji žingsneliai“ atnaujinta vadovaujantis „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014) ir  „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ 

(2015).  Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1 iki (5) 6 metų. 

1.2. Įstaigos savitumas 

Ikimokyklinis ugdymas Žeimelyje turi gilias istorines šaknis. 1965 m. buvo atkurtas 

lopšelis-darželis, veikęs kurį laiką tuoj po karo. Nuo 1990 m. lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ įsikūrė 
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naujame pastate nuošalioje evangelikų liuteronų pastorato parko teritorijoje (2016 m. pavadintame 

E. Leijerio vardu).  

Nuo 2013 m. įstaigos paskirtis pasikeitė – teikiamos ne tik ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo, bet ir kultūros paslaugos seniūnijos gyventojams.  Darželis-daugiafunkcis 

centras tapo atvira pokyčiams įstaiga, turinti sukauptą didžiulę bendradarbiavimo patirtį su vietos, 

rajono, savo šalies ir kaimyninės Latvijos ikimokyklinėmis bei kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis. Darželis-daugiafunkcis centras sėkmingai bendradarbiauja su kaimynine Latvija, 

vykdomos veiklos pagal LATLIT projekto „Priešmokyklinis ugdymas“ išleistas pratybų knygeles 

„Pažink save ir savo draugus“, organizuojamos etnovalandėlės, skirtos lietuvių – latvių kalbų, 

tradicijų, žaidimų, ratelių mokymui. Įstaiga teikia prioritetą ir yra sukaupusi didelę etnokultūros 

patirtį, yra sudarytos sąlygos ugdyti vaiko tautinę savimonę.  

1.3. Regiono savitumas 

       Tarp plačių, kiek akys užmato, lygumų, Latvijos pasienyje, ant Beržtalio  kranto plyti Žeimelio 

miestelis, buvusio garsaus Žeimelio dvaro centras. Žeimelio pavadinimas randamas pačiuose 

seniausiuose Lietuvos žemėlapiuose. Žinoma, kad Žeimelyje jau XV a. pastatyta gotikinio stiliaus 

evangelikų liuteronų bažnyčia, o XIX a. pradžioje – katalikų bažnyčia. Miestelio centre - gotiško 

plano aikštė, prie kurios įsikūręs „Žiemgalos“ muziejus. Žeimeliui ir jo apylinkėms istorija lėmė 

ilgus amžius būti pačiame valstybės pakraštyje, tačiau, ta pati istorija lėmė ir kita - būti pačiame 

baltų tautų gyvenamosios teritorijos centre. Nedaug rasime Lietuvoje miestelių, kur šimtmečius 

viena šalia kitos gyventų keturios tautos (lietuviai, latviai, rusai ir žydai), keturios religinės 

bendruomenės (katalikai, evangelikai liuteronai, sentikiai ir žydai) su savo maldos namais, 

mokyklomis ir papročiais, savo kultūra. 1923 m. gegužės 1 dieną Žeimelio turgaus aikštės centre 

miestelio gyventojai pasodino „Vienybės" ąžuoliuką, o po jo šaknimis pakasė butelį su testamentu, 

tuo parodydami visų keturių tautų ir religinių bendruomenių vieningumą. Žeimelio apylinkės, 

būdamos pačiame valstybės pakraštyje taip pat daugeliu atvejų, geriau išsaugojo ir tuos etninės 

kultūros paminklus, kurie sunyko jos centre. 

Skatinant vaikus domėtis savo krašto istorija, vaikų ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į : 

 artimiausią geografinę aplinką; 

 lankytinas istorines ir kultūrines vietas; 

 socialinius vietovės objektus; 

 bendradarbiavimo galimybes. 

 

1.4 Vaikas ir jo poreikiai 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai stebi juos supantį pasaulį ir kartoja viską, ką jame išvysta. 

Jie labai smalsūs, daug klausinėja, pilni energijos, nori žaisti, mokytis, bėgioti, kuo daugiau sužinoti 
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ir patirti. Ikimokyklinukų ugdymas turi nepaprastai didelę įtaką vaiko savęs pažinimui, santykių su 

aplinkiniais ir gebėjimų pažinti pasaulį formavimuisi. Siekiant kokybiško ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo, labai svarbu užtikrinti jų emocinį ir fizinį saugumą, suteikti galimybę veikti raidą 

skatinančioje aplinkoje ir jaustis bendruomenės nariais, patenkinant ugdytinių smalsumą, 

atsižvelgiant į kiekvieno individualumą. Šio laikmečio vaikų ir atskirų vaikų grupių (mergaičių ir 

berniukų, gyvenančių skirtingoje kultūrinėje aplinkoje, gabių, dvikalbių, migrantų, socialinės 

atskirties aplinkoje gyvenančių ir kitų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių) vaikai skiriasi savo 

patirtimi bei pasiekimais įvairiose ugdymo srityse. 

Atsižvelgiant į mūsų įstaigos ypatumus ir lankančių ugdytinių individualumą, siekiama, 

kad vaikas taptų: 

 oria, laisva, kūrybiška asmenybe; 

 aktyviu bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms; 

 sėkmingai besimokančiuoju. 

1.5. Bendradarbiavimas su tėvais  

      Tikslingas, bet konfidencialus, neperteklinis keitimasis informacija padeda telkti ugdytojų 

komandą vaiko ugdymo kokybei gerinti, siekti ugdymo proceso dialogiškumo. Nepaprastai svarbus 

ikimokyklinio ugdymo kokybės kriterijus yra ikimokyklinio ugdymo programos vykdytojų ir 

artimiausios aplinkos ryšio kokybė: nuolatinis bendravimas su tėvais dėl vaiko pažangos; aktyvus 

tėvų įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą. Su tėvais tariamasi dėl jų įsitraukimo į 

vaikų ugdymo procesą – dėl dalyvavimo vaikų veikloje laiko ir trukmės, idėjų vaikų veiklai 

siūlymo, ugdymo pratęsimo namuose, šeimos dienų ar savaičių, bendrų vaikų, tėvų ir ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų projektų, išvykų į tėvų darbovietes, vasaros stovyklų kartu su vaikais ir kt. 

Susitarimai dėl tėvų įsitraukimo į vaikų ugdymo procesą labai svarbūs. Tėvų ir pedagogų 

bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse pagarba bei dėmesiu. Namai 

ir šeima formuoja vaiko įpročius, nuostatas, vertybes, kurios gali būti geros ir puoselėtinos (arba 

koreguotinos). Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis užtikrinama ugdymo tąsa ir 

kokybė.  

1.6. Pedagogų pasirengimas 

Centre dirba aukštą išsilavinimą turintys ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo 

pedagogai ir logopedas. Grupėse dirbantys pedagogai turi ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

išsilavinimą, yra atestuoti ir nuolat kelia savo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos ir kitų šalių 

kursuose, seminaruose, konferencijose. Jie patys rengia ugdymo projektus, dalinasi darbo patirtimi 
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kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Pedagogai gerbia vaiką kaip individualybę, priima jį tokį, koks 

jis yra. Įtraukia vaikus į veiklą gera idėja, tema, problema, žaislais ir priemonėmis. Jaučia vaikui 

pagarbą, mandagumą, tolerantiškumą, meilę ir šilumą. Ugdydamas vaikus pedagogas vadovaujasi 

šiomis pagrindinėmis pedagogo ir vaiko sąveikos nuostatomis: 

 meilė vaikui; 

 pagarba vaikui; 

 tikėjimas vaiku; 

 skirtybių toleravimas; 

 vaiko psichologijos žinojimas; 

 vaiko kultūros supratimas ir vertinimas. 

 

1.7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermė 
 

      Ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, 

sėkmingai besiugdantis. Pasiekimų grupė „sėkmingai besiugdantis“ vaikas jungia nuostatas ir 

gebėjimus, susijusius su visomis kitomis pasiekimų sritimis. Išskirtos ugdymosi pasiekimų sričių 

grupės atitinka socialinę, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, meninę, 

mokėjimo mokytis kompetencijas. Tų pačių svarbiausių gebėjimų plėtojimas ikimokykliniame 

amžiuje, laipsniškai pereis nuo vaiko ugdymosi žaidimu ikimokyklinėje grupėje prie labiau 

struktūruoto sisteminio ugdymosi priešmokyklinėje grupėje.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PRINCIPAI 
Mūsų įstaiga - tai demokratinės gyvensenos principų plėtros institucija, atvira kultūrų 

tradicijoms. Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais principais: 

 Vertybini ų nuostatų ugdymo – prioritetas teikiamas bendrųjų vertybių ir pozityvių 

asmeninių pradmenų formavimuisi. 

 Socialinio kultūrinio kryptingumo – ugdymo turinys orientuotas į vaiką ir ugdymuisi 

reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo 

žadinimą. 
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 Tikslingumo – programos turinys atitinka ikimokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius. Jis 

orientuotas į vaiko adaptacijos naujoje aplinkoje lengvinimą, socializaciją, ugdymosi 

motyvacijos žadinimą ir prielaidų tolesniam ugdymuisi sudarymą. 

 Prieinamumo – ugdymosi turinys atitinka 1 – 6 metų vaiko psichofizines galimybes, jo 

pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį. 

Ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti, atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius, interesus bei galimybes. Ugdymo turinys pritaikytas 

skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje (šeimoje ar institucijoje) augusiam ir ugdytam 

vaikui. 

 Integralumo – ugdymosi turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą 

ir jo mąstymo bei veiklos konkretumą ir sinkretiškumą.  

 Tęstinumo – ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su ankstyvojo ir priešmokyklinio 

ugdymo turiniu, siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymosi šeimoje ar ankstyvojo 

amžiaus grupėje prie ugdymosi ikimokyklinio amžiaus grupėje, o vėliau – priešmokyklinėje 

amžiaus grupėje. Programoje atsižvelgta į vaiko jau įgytą patirties ir gebėjimų lygmenį bei 

jo ugdymosi perspektyvą – ko jam reikės priešmokyklinėje grupėje. 

 Visuminio ugdymo - ikimokykliniame amžiuje sudarome sąlygas skleistis visoms vaiko 

prigimtinėms galioms, neteikiant pirmenybės kuriai nors vienai. Ugdymo turinys yra 

vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos ugdymo sritys.  

 Individualizavimo -  remiamasi samprata, kad visi vaikai yra skirtingi: skiriasi pažinimo bei 

mokymosi tempas ir būdai, poreikiai, gebėjimai, galimybės, patirtis, asmeninės savybės. 

Kiekvienas vaikas auga ir tobulėja savo tempu ir ritmu. Atsižvelgiant į ikimokyklinio 

amžiaus vaikų raidos ypatumus ir vertinant kiekvieno vaiko poreikius bei galias, numatomi 

ugdymo(si) tikslai ir turinys.  

 Demokratiškumo - vaikui suteikiama pasirinkimo laisvė. Vaikas turi galimybes rinktis 

veiklą pagal savo poreikius. Susitarimai ir kartu kuriamos taisyklės ugdo atsakomybę. 

Skatinamas vaiko aktyvumas: su juo tariamasi, išklausoma jo nuomonė, palaikomos 

iniciatyvos.  
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III SKYRIUS   

               UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis 

raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis.  

Uždaviniai:  

1. Siekti, kad vaikas plėtotų individualias galias: fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir 

bendravimo, kūrybines, tenkindamas prigimtinius poreikius, pažindamas ir 

išreikšdamas savo unikalumą. 

2. Siekti, kad vaikai pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais bei vaikais, 

gebėtų spręsti kasdienes problemas, suprastų savo ir kitų ketinimus, veiksmų 

pasekmes. 

3. Sudaryti edukacines sąlygas vaikams aktyviai dalyvauti ir kūrybiškai išreikšti save 

šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.  

4. Sudaryti sąlygas, kad vaikas mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, tyrinėtų, keltų klausimus 

ir ieškotų atsakymų, pasirinktų veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko 

išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.  

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO METODAI 
Žaidimas – svarbiausias ugdymo metodas, kuriame vaikas ugdosi netiesiogiai. 

Ikimokykliniame amžiuje žaidimas daro didelę įtaką vaiko vaizdinių apie aplinkinę tikrovę 

patikslinimui, jausmų bei vaizduotės vystymuisi, paprasčiausių valingų veiksmų formavimuisi. 

Stebėdami žaidimus galime pamatyti kokioje aplinkoje vaikas auga, kaip su juo elgiamasi. Labai 

dažnai žaidime vaikas atsiskleidžia, parodydamas kas jam priimtina ir ko norėtų. Ir tik žaisdami 

vaikai sužino apie pasaulį, lavina kalbą, klausą, uoslę, regėjimą, lytėjimą, skonio  pojūčius, 

pastabumą, mokėjimą stebėti, lyginti, įžvelgti skirtumus, formuoja matematinius vaizdinius (apie 

kieki, skaičių, dydį, formą, svorį, temperatūrą), susipažįsta su raidėmis ir skaitmenimis, mokosi 
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orientuotis erdvėje, įtvirtina higienos įgūdžius, įtvirtina žinias apie saugu eismą. Tobulina judesių 

įgūdžius, koordinaciją, tikslumą, lavina vikrumą, jėgą, ištvermę, šoklumą, pusiausvyrą. 

Taip pat vaikų veikloje integruojami aktyvieji ugdymo metodai: 

 Praktiniai; 

 Vaizdiniai; 

 Žodiniai; 

 Kūrybiniai. 

Ugdymo metodai taikomi lanksčiai, atsižvelgiant į atskiro vaiko ir vaikų grupės poreikius, 

ugdymo situacijas. Jie nėra statiški, nuolat papildomi, atnaujinami, atsižvelgiant į vaikų norus, 

pedagogų sumanymus, vietą, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį.  

4.1. Grupės ugdomoji aplinka ir priemonės 

        Ugdomoji aplinka priklauso vaikams ir atspindi jų pomėgius ir interesus. Grupės aplinka 

sudaro būtiną erdvę vaiko kūrybai ir saviraiškai. Centre ypatingas dėmesys skiriamas psichologinei 

ir fizinei ugdomajai aplinkai. Tinkama aplinka yra viena svarbiausių ugdytojų. Todėl programos 

ugdymosi turinio įgyvendinimui kruopščiai planuojama, pritaikoma vaiko amžiui, poreikiams, 

galimybes atitinkanti įvairiapusė, saugi ir ugdanti aplinka. Aplinkoje gausu priemonių, tenkinančių 

vaikams būdingą judėjimo poreikį, skatinančių vaiko aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, 

ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. 

            Programos ugdymo turinio įgyvendinimui aplinka yra sistemingai modeliuojama, keičiama, 

pritaikoma, turtinama, kartu darant vaikui labai didelį ugdomąjį poveikį. Auklėtojos ugdomajai 

aplinkai sukurti parenka tokias priemones, kurios žadina vaikų protinį, fizinį ir emocinį aktyvumą, 

skatina gebėjimą analizuoti ir apibendrinti, ieškoti sprendimų.  

V SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 
       Ugdymo programos „Mažieji žingsneliai“ ugdymo turinio centre yra vaikas – išsiskiriantis iš 

kitų savo patirtimi bei pasiekimais įvairiose ugdymo srityse. Ugdymo turinys sudarytas, 

atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus tarpsnio ypatumus, šeimose įgytą patyrimą, gebėjimus, 

galimybes, interesus, polinkius, poreikius, į šio amžiaus vaikų fizines, emocines, intelektines 

išgales. Darželio ikimokyklinio ugdymo programoje numatytas ugdymo turinys yra tik orientyras, 

nevaržantis pedagogo, leidžiantis jam, atsižvelgus į kiekvieno vaiko amžių, vaiko bei grupės 
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individualumą, kūrybingai organizuoti savo veiklą, ją įvertinti ir koreguoti. Ugdymosi būdus bei 

metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai taikyti siūlomą ugdymo turinį – 

planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą.  

       Ikimokyklinio ugdymo programos modelis ir jos struktūrinis pagrindas orientuotas į vaiko 

pasiekimus, kurie sąlygiškai jungiasi į lūkesčių grupes pagal tai, ko tikimės iš vaiko (1 pav.): 

Programoje pateikiama aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių. Kiekvienoje iš sričių 

pateikiama esminė nuostata ir gebėjimas, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų. Esminės 

nuostatos ir gebėjimai apima svarbiausius visapusiško vaiko ugdymo(si) pasiekimus. 

 Sveikas vaikas; 

 Orus vaikas; 

 Bendraujantis vaikas; 

 Smalsus vaikas; 

 Kuriantis vaikas; 

 Sėkmingai besiugdantis vaikas. 
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1 pav. Ikimokyklinio ugdymo programos „Mažieji žingsneliai“ ugdymo turinio struktūra 
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Kasdieninio gyvenimo įgūdžių formavimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui 
reikalingus įgūdžius.  

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka 
savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, 
naudojasi tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, 
šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 
aplinkoje. 

Fizinis aktyvumas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą 
ir žaidimus.  

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja 
koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 
spontaniškai ir tikslingai, atlieka veiksmus, 
kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei 
išlavėjusi smulkioji motorika. 
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Emocijų suvokimas ir raiška: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar 

jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose 
emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems 
priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepia 
kito jausmus (užjaučia, padeda). 

 
Savireguliacija ir savikontrolė: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, 

bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo 
žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina 
kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti.  

 
Savivoka ir savigarba:Esminis gebėjimas: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Save vertina teigiamai Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams 

iššūkiams bei sunkumams įveikti. 
 
Santykiai su suaugusiaisiais: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 
bendradarbiauti su suaugusiaisiais 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi 
su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų 
mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, 
tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su 
nepažįstamais suaugusiaisiais 

priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

Santykiai su bendraamžiais: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 
bendradarbiauti su bendraamžiais 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja 
bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su 
visais (supranta kitų norus, dalinasi žaislais, 
tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta 
savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems 
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Sakytinė kalba: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei 
savo patirtį kalba 

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su 
suaugusiaisiais ir vaikais,  natūraliai, laisvai 
išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, 
intuityviai junta kalbos grožį. 

 
Rašytinė kalba: 
Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu 
tekstu 

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius 
simbolius, pradeda skaitinėti 
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Aplinkos pažinimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį 
pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei 
gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo 
gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir 
negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir 
noriai mokosi ja naudotis. 

 

Skaičiavimas ir matavimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti 
skaičiavimą ir matavimą 

Geba skaičiuoti daiktus, palygti daiktų grupes 
pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti 
daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti 
daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių 
skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. 
Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 
apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. 
Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė raiška: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą 
aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, 
išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 
muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, 
vizualinėje kūryboje 

Estetinis suvokimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, 
menine veikla 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, grožisi meno 
kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, 
suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, 
vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, 
reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi 
išgyvenimais, įspūdžiais 
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Iniciatyvumas ir atkaklumas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo 
gebėjimais 

Savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka 
veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti 
veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į 
suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia 
susidoroti su kilusiais sunkumais 

 

Tyrinėjimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, 
noriai stebi, bando, samprotauja 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir 
gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus 
(stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir 
samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado,  
pajuto, patyrė 

 

Problemų sprendimas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams 
iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei 
sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, 
suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų 
sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, 
aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda 
numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 
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Kūrybiškumas: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos 
improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, 
ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, 
netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina 

 

Mokėjimas mokytis: 

Vertybinė nuostata: Esminis gebėjimas: 
Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir 

suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas 
informacijos, išbandydamas, spręsdamas 
problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos 
mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi  
procesą 

 

VI SKYRIUS 

 UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 
           Ugdymo turinio planavimas vykdomas, orientuojantis į vaikų ugdymosi rezultatus,  siekiant 
vaikų ugdymosi tikslingumo, nuoseklumo, visybiškumo. Dabartinis laikmetis reikalauja ugdymo 
proceso dialogiškumo – girdėti vaikų balsus, bendradarbiauti su vaikų tėvais, reaguoti į gyvenimo 
aktualijas. Taigi, vaikų ugdymosi planavimas suprantamas kaip atviras procesas. Vaikų ugdomosios 
veiklos planavimas orientuotas į vaikų ugdymosi rezultatų siekimą ir atviras papildyti, keisti, 
koreguoti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 pav. Ugdymo turinio planavimo modelis 
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VII SKYRIUS 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
       Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir 

supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.  
          Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą 
kaupimas ir apibendrinimas. Vertinimas padeda tėvams (globėjams) ir pedagogams keistis 
informacija apie vaiką, pasiekti darnos ir vieningumo tarp ugdymo namie ir įstaigoje.  
Vertinimo tikslas ir uždaviniai  
          Tikslas – nustatyti esamus ugdytinių gebėjimus bei numatyti tolesnio ugdymosi gaires, 
aprašant vaikų ugdymosi pasiekimus nuo gimimo iki šešerių metų kaip pažangos žingsnius, į 
kuriuos orientuojantis būtų stebima vaikų raida ir pažanga, vertinama ugdymosi kokybė.  
        Uždaviniai: 
1. Pažinti vaiką ir jo ugdymosi poreikius, interesus, pomėgius, galias, charakterio ypatumus, 
kultūrinius skirtumus;  
2. Atskleisti vaiko pastangas ir pažangą bei skatinti jo ugdymąsi;  
3. Apmąstyti (reflektuoti) įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius;  
4. Planuoti tolesnio ugdymosi perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;  
5. Apibendrinti sukauptą vertinimo informaciją, koreguoti ugdymo planus;  
6. Pateikti vertinimo informaciją vaikui, vaiko tėvams (globėjams) ir kitiems ugdytojams.  
Vertinimo nuostatos:  
1. Į ikimokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo 
poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį 
dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.  
2. Kiekvieno vaiko ugdymosi pažangai būdingi tie patys pasiekimų žingsniai, tačiau dėl kiekvieno 
vaiko gyvenimo patirties ir ugdymosi tempo, to paties amžiaus vaikų pasiekimai gali skirtis.  
3. Vaikai vertinami pagal 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių, nurodant pasiekimų žingsnį, 
kuris atitinka vaiko žinias, gebėjimus, nuostatas. Visoms sritims skiriamas vienodas dėmesys.  
4. Orientuojamasi į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymąsi. 
Kiekvienas vaikas sėkmingai ugdosi pagal savo galias, jeigu sulaukia reikiamos paramos ir 
palaikymo. Vaiko pasiekimų ir pažangos refleksija gerina vaiko ugdymosi kokybę. Tėvų ir 
pedagogų bendradarbiavimas sukuria vaikui geriausias ugdymosi galimybes.  
5. Kiekvienam ugdytiniui pildomas vaiko pasiekimų aplankas – individualios vaiko pažangos ir 
pasiekimų vertinimo priemonė, kurioje vertinimas grindžiamas pedagogo, vaiko ir jo tėvų (globėjų) 
bendradarbiavimu.  

Vertinimo principai: 
1. pozityvumas ir konstruktyvumas;  
2. objektyvumas ir veiksmingumas;  
3. informatyvumas.  

Vertinimo ciklas 
1. Vaiko pažinimas: informacijos apie vaiką kaupimas, aplanko pildymas (stebėjimas, klausymas, 
fiksavimas).  
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2. Planavimas: numatomi / koreguojami ugdymosi tikslai, uždaviniai, turinys, vertinimo metodai.  
3. Duomenų dokumentavimas: sukauptos informacijos apie vaiką analizė, panaudojimas.  
4. Informavimas: dalijimasis informacija apie vaiko pažangą su vaiku, tėvais (globėjais), 
pedagogais.  

Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimo metodai ir būdai: 
1. stebėjimas;  
2. pokalbis;  
3. vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė;  
4. vaiko elgesio faktų analizė;  
5. atskirų situacijų įvertinimas;  
6. vaiko įsivertinimas;  
7. anketos tėvams (globėjams);  
8. fotografavimas, vaizdo įrašai, garso įrašai ir kt.  

Pasiekimų fiksavimas 
       Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“: vertinimo lentelė 
pagal žingsnius, vertinimo diagrama, vaikų dailės darbeliai su pedagogų komentarais, vaikų kalba 
(samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, anketos tėvams 
(globėjams), pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo 
perspektyvą.  

Vertinimo planavimas 
1. Vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus: pirmasis vertinimas nuo einamųjų metų rugsėjo 
1 d. iki lapkričio 30 d., antrasis vertinimas nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d.  
2. Tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai atliekami, jei išryškėjo didelės ugdymosi spragos.  
3. Vaikų pasiekimus vertinti padeda logopedas, meninio ugdymo pedagogas.  
Vertinimo informavimas  

Vaikams 
           Vaiko pasiekimai yra vertinami žodžiu, įvairiomis neverbalinėmis priemonėmis (gestu, 
mimika ir pan.). Vaikai gali dalyvauti individualiuose pokalbiuose su savo tėvais (globėjais).  

Tėvams (globėjams) 
           Vertinimo medžiaga yra konfidenciali ir aptariama individualiai su vaiko tėvais (globėjais), o 
reikalui esant su specialistais, kurie gali suteikti vaikui pagalbą – logopedu, bendruomenės 
slaugytoja ir kt.  
           Tėvai (globėjai) su grupės pasiekimais yra supažindinami grupės susirinkimų metu, o su 
individualiais vaiko pasiekimais supažindinami asmeniškai, individualių pokalbių metu.  
           Auklėtoja sudaro sąlygas tėvams (globėjams) nuolat susipažinti su vaiko pasiekimų aplanku, 
vaiko darbais, pedagogo įvertinimu, pastebėjimais.  
           Mokslo metų pabaigoje (gegužės 15–30 d.) vertinimo rezultatai aptariami individualiuose 
pokalbiuose su tėvais (globėjais). Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos 
atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai. 

 ___________________________ 

SUDERINTA 
Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“  
tarybos 2016 m. spalio 12 d. nutarimu (protokolas Nr. 2)
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