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d.

MARIJAMPOLES SAV. MOKOLU PROGIMNAZIJOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMA

I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
Marijampoler; sav. Mokolq progimnazijos (toliau tekste - Progimnazija) Ikimokyklinio
ugdymo programa (toliau tekste - IU Programa) siekiama tenkinti pagrindinius 4-5 metq vaiko
poreikius: saugumo, sveil<atos, judejimo, Zaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, paZinimo,
savirai5kos. Ypatingas demesys skiriamas vaiko adaptacijai. Specialiqjq poreikiq vaikai integruojami !
bendrojo ugdymo grupg.
o
Progimnazija - istaiga atvira visuomenei. Bendrauja su savivaldybes ikimokyklinio
ugdymo istaigomis, bendro.io lavinimo mokyklomis, Svietimo, sveikatos prieZi0ros, mokslo, sporto,
teisesaugos, vaiko teisiq ir kitomis institucijomis.
o
Prie5mokyklineje - jungtineje mi5raus amZiaus vaikq ugdymo grupeje grupeje ugdomi
vaikai nuo keturiq iki septl'neriq metq. Programa parengta, atsiZvelgiant i istaigos ilgalaikes veiklos
patirti, bendruomenes poreikius, lukesdius, kiekl'ieno vaiko reikmes, gerbiant kulturiniq tradicijq
ivairovE.
o
Grupes aplinka yra mobili, pritaikyta pagal vaikq poreikius, organizuojamas veiklas,
priemones ir veiklos planavimas skatina kiekvieno vaiko vystym4si, sudaro galimybg individualizuoti
ugdym4.
.
Prie5mokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Prie5mokyklinio ugdymo
bendrqja programa, patvirtirrta 2014 m. rugsejo 2 d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
isakymu Nr. V-779 ,,Del prie5mokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo". Ikimokyklinis
ugdymas organizuojamas pagal istaigos tarybos pritart4 ir suderintq Marijampoles savivaldybes
administracij os direktoriaus IU Program4.
o
IU Programcje pirmiausia orientuo.iamasi i svarbiausius atitinkamo amZiaus tarpsnio
vaikq poreikius bei gebejimus. Programoje vaikq amZius tik s4lyginai siejamas su pasiekimq
Zingsniais, demesys skiriamrls individualiam vaiko tobulejimui, stebima individuali vaiko paLanga,kuri
nebutinai atitinka vaiko amZiq.
o
IU Programa parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programq kriteriiq apra5u,
Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais,
reglamentuojandiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklq: Lietuvos Respublikos Svietimo !statymu, Vaiko
teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq lstatymu, Vaiko geroves
politikos koncepcija, Lietuv,cs Respublikos Konstitucija ir Progimnazijos nuostatais.
.

II.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Grupeje ugdymas orientuojamas i vaiko socialines pati(ies sklaid4 ir poreikius, aplink4, kurioje
visuminis vaiko ugdymasis bltq inspiruojamas paZinimo ir atradimo dZiaugsmu. AtsiZvelgiant
numatyt4 programos tiksl4 bei tikslo realizavimo etapus, vaikq ugdymas(is) organizuojamas
vadovaujantis Siais principai s:
HumaniSkumo - pripaZistrlma vaiko teise btiti kitokiam. Vaikas gerbiamas kaip asmenybe, turinti
ry5kiq prigimtiniq bruoZq, l<uriuos reikia padeti ugdyti. Ugdymas vyksta ramioje, saugioje aplinkoje,
kurioje vaikas turi galimybiq i5reik5ti save, parodyti savo gebejimus, kfirybiSkumq.
Demokrati5kumo - skatinama lygiaverte vaiko ir suaugusiojo partneryste ir s4veika, kai ugdytojas
orientuojasi ! vaik4 kaip i asimenybg. Seimos ir istaigos s4veika grindZiama tevq ir aukletojq iniciatyvq

derinimu, partnerystes pletcrjimu, tevll pedagoginiu Svietimu. Vaikams sudaroma galimybe kriti5kai
m4styti, rinktis sau idomiq veiklq, elgtis savaranki5kai, tadiau susitariama del kai kuriq taisykliq.
Visuminio integralaus - ug,Jymo turinys sudaromas atsiZvelgiant i vaiko visuminio pasaulio suvokim4
ir mqstymq, veiklos konkrr:tum4 bei sinketi5kum4. Ugdomojo proceso metu siekiama vertybiniq
nuostatq, jausmq, m4stymo ir veiksmq dermds, vaiko vidinio ir iSorinio pasaulio vienoves.
Individualizavimo - atsiZvelgiama i vaiko i5sivystymo lygi ir planuojama tokia veiklos apimtis, kuri
uZtikrina sekmingq kiekvieno vaiko ugdym4(si). Didelis demesys skiriamas individualumq
s4lygojantiems veiksniams: Seimos kulturai ir tradicijq ivairovei, vaiko amLiu| lydiai, vaiko
iSsivystymo lygiui, charakter:iui ir temperamentui, i5mokimo stiliui, pomegiams, geriau ir menkiau
iSsivysdiusiems gebejimams, vaiko savgs vertinimui.
Diferencijavimo ugdyrno procesas grindZiamas visapusiSku amZiaus ypatumq Zinojimu,
atsiZvelgiama i vaiko ar vaikq grupes ugdymo(si) poreikius. Ugdymo tikslai diferencijuojami ir
individualizuojami. Sudarornos palankios ugdymo(si) s4lygos vaikams, turintiems ypatingq poreikiq
(gabiems, turintiems specialius poreikius, socialiai ar pedagogi5kai apleistiems ar kt.). Ugdymo
priemones di ferencij uoj amor; pagal poreikiq reikmes.
Tauti5kumo - siekiama pacleti augandiam vaikui perimti lietuviq tautos kultiiros vertybes, paprodius,
tradicijas, jas puoseleti ir kartu kurti savo tapatybg Siuolaikineje visuomeneje
Tgstinumo - kuriama naml[ aplinka, Svendiamos Seimos Sventes, kalbama apie tuos darbus, kuriuos
dirba vaikq tevai, Seimos nariai, skaitomos knygos, Zi0rimos vaiko Seimos fotografrjos, susitinkama su
istaigq lankandiais broliais ar seserimis, bendraujama su mokiniais, busimu pradinio ugdymo
mokytoju. Vaiko gyvenimas Mokykloje - Seimos gyvenimo tqsa.
Konfidencialumo - teikiama informacija apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus ir problemas tik
asmeniSkai Seimai.

GriZtamojo rySio - skatinamas Seimos ir pedagogo keitimasis informacija apie vaiko ugdym4(si),
nuolatinis ugdymo proceso vertinimas, pedagogo veiklos refleksija padedanti analizuoti vaikq
pasiekimus ir inspiruojanti kokybinius pokydius.
Tevq ir pedagogq bendravimas ir bendradarbiavimas grindZiamas pasitikejimu, abipuse pagarba
bei demesiu. Siekiama, kad Mokyklos personalas ir Seimos taptq ugdymo proceso partneriai.
Sqveikaujant su Seima vadorzaujamasi principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui.

III.

TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Ikimokyklinio ugdymo tilarlas:
AtsiZvelgiant i vaiLko prigimtines galias, jo individuali4 patirti, vadovaujantis raidos
desningumais, padeti vaikui iSsiugdyti savarankiSkumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su
suaugusiaisiais ir vaikais, klrybiSkumo, aplinkos ir savo Salies paZinimo, mokejimo mokytis
pradmenis.

Tikslui igyvendinti i5sik6l0me Siuos uZdavinius:

a
a

UZtikrinti sekming4 vaiko socializacijq, ugdant vaiko socialinius igudZius ir pletojant jo patirti, igyt4
Seimoje ir grupeje;
Sudarant galimybes patirti paZinimo dZiaugsm4, ugdant gebejim4 atrasti ir perimti ivairius pasaulio
paZinimo b[dus plesti vaiko supratim4 apie aplinkinipasauli;
Puoseleti ir i5saugoti dvasines vertybes, kurios bus reikalingos tolimesniame vaiko gyvenime;
Suteikti laisvg vaikui ir jo kfirybai, skatinant jo savirai5k4, pletojant individualius gebejimus,
atskleidZiant jo unikalumq;
Saugoti ir stiprinti vaiko psir;hing ir fizing sveikat4, garantuoti jo saugumq, padeti adaptuotis
naujoje ugdymo(si) aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judejimo poreiki;

.
o

Ugdyti sakying vaiko kalbq kaip savirai5kos, bendravimo, paZinimo priemong;
Puoselejant vaiko tautini identitetq Npintis tradiciniq kulturos vertybiq saugojimu ir puoselejimu.
Ugdymo vertyb0s :
Ori, laisva, k[rybi5ka asmenybe;
Sekmingai besimokantis, ak;pvus bendruomenes dalyvis, tolerantiSkas skirtybems.
Esmin6 ugdymo nuostata - nuo ketveriq iki Se5eriq metq kiekvienoje i5 ugdymo(si) ir pasiekimq
vertinimo sridiq igytas sanQgkis su savimi, su kitais ir su aplinka iSreiSkiantis nusiteikimas, polinkis,
poZiiiris ("tkimokyklinio anrZiaus vaikq pasiekimq apra5as. Se5eriq metq vaiko ugdymosi pasiekimai"
Svietimo apr0pinimo centrasi, 20 I 6m.).

ry.

UGIDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONES

Ugdymo turinys vir;ai grupei parenkamas orientuojantis i bendrus grupg lankandiq vaikq
poreikius, ypatumus bei kompetencijas ir pritaikomas pagal individualius gebejimus, atsiZvelgiant i
vaikq ugdymo pasiekimq gaires ("Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSas. Ikimokyklinio
amZiaus vaikq ugdymosi pasriekimq Zingsniai" Svietimo apr0pinimo centras, 2016m.).
Pagrindine ugdymo(si) organizavimo forma yra ivairi vaikq veikla - Laidimai, projektai,
pokalbiai, eksperimentai, iS,rykos, susitikimai su ivairiq profesijq atstovais, Seimos nariq itraukimas i
veiklas, Sventes. Zaidimas - pagrindine vaikq veikla.
Vaiko gebejimai, vert)/bines nuostatos ir veiksenos suskirstytos i penkias ugdymo kryptis, kurias
sudaro tam tikrq pagrindiniq gebejimq sridiq ugdymas bei i visas sritis integruojamq gebejimq

l.

ugdymas:
Sveikatos ugdymo kryptis

- sveiko vaiko ugdymas.
2. Socialinio ugdymo kryptis - save suvokiandio, oraus vaiko ugdymas.
3. Komunikavimo kryptis - bendraujandio vaiko ugdymas.
4. PaZinimo ugdymo kryptis - smalsaus vaiko ugdymas.
5. Meninio ugdymo kryptis - kuriandio vaiko ugdymas.

o
o

IU Programoje iSskirtos dvi ugdymo turinio sudedamosios dalys:
Vertybine nuostata, esminis gebejimas;
4-516 m. vaikq veiksenos.
l. Skiltyje ,,VertybirLe nuostata, esminis gebejimas" apraSyta pagrindine tam tikros ugdymo(si)
srities nuostata ir gebejimas, remiantis "Ikimokyklinio amZiaus vaiko pasiekimq apra5u".
2. Skiltyje ,,Veiksenos" numatyta, kq galetq veikti 4-516 mett4 vaikas, kad igytq siektinus
gebejimus, Zinias, supratimq.

S\/EIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Vertybine nuostata,

esm inis

4-5/6 metqvaikai

lmas

dZiaugsmingaijuda, | *

Stovedamas, sededamas atlieka ivairius judesius kojomis bei
Zaidimus: I rankomis.
E,ina, bega, SliauZia, ropoja, lipa, | * Eina ratu, vorele, poroje, atbulomis, Sonu.
*
Sokineja koordinuotai,
| Eina ant pir5tq galq, siaura linija, gimnastikos suoleliu, lipa
iSlaikydamas pusiausvyr4, I laiptais auk5tyn ir Zemyn nesilaikydamas uZ tureklq.
spontani5kai ir tikslingai atlieka | * Sokineja abiem ir ani vienos kojos, nu5oka nuo paauk5tinimo.
veiksmus, kuriems butina ak.iq - | * Spiria kamuoli i taikini i5 ivairiq padediq. Rungtyniauja
rankos koordinacija bei iSlavejusi I estafetese: ,,Perduok kamuoli", ,,Bulviq maiSas", ,,Kas taiklesnis"

Noriai,

megsta judriq veikl4 ir

3

smulkioji motorika.

,,Perduok kitam".

*

Tiksliau atlieka judesius pla5taka

ir

pir5tais (ima, atgnybia,

suspaudZia dviem pir5tais, kodioja tarp delnq).

*

Vertybin6 nuostata, esm inis

gebdjimas _

Taisyklingai laiko pie5tuk4, Zirkles, karpo paveikslelius.
Dygsniuoja, veria siUlq i adatq.
* Laipioja lauko irengimais, isisupa ir supasi sflpynemis. VaZiuoja
dviratuku.
4-516 metqvaikai

*

Noriai ugdosi sveikam
kasdieniam gyvenimui
reikalingus igDdZius. Tvarkirrgai
valgo, savaranki5kai atlieka
savitvarkos veiksmus: apsirerngia
ir nusirengia, naudojasi tualetu,

Plaunasi, Sluostosi rankas ir veidq; apsirengia ir nusirengia,
apsiauna ir nusiauna batus.
* Susitvarko Zaidimq viet4, padeda Zaislus i viet4.
* Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose:,,Pavojus namuose,
gatveje",,,Pavoj ingi daiktai".
* ZaidLia Zaidirnus:,,Svediuose",,,Kavindj e".

prausiasi, Sukuojasi. Saugo sravo
sveikat4 ir saugiai elgiasi

ZaidLia stalo Zaidimus: ,,Sveikas maistas", gamina

aplinkoje.

*

su

suaugusiais sveikus patiekalus: salotas, uZkandZius, arbatas. Kuria
receptus suaugusiqjq pagalba.
* Padedamas pasirenka drabuZius ir avalyng pagal oro s4lygas.
ZaidZia stalo Zaidimq,,Vasaros ir Ziemos apranga*.
* Rengia, Sukuoja, prausia, priZilri leles.
* ZaidLia Zai di rnu s :,,Suvarstyk b atq",,,Su sek sagas".

*

Kuria plakatus: ,,Sveikas maistas", ,,Blogi iprodiai", ,,Kur
kreiptis pagalbos?".
* SuZino ne tik savo, bet ir gyviineliq tvarkymosi, graZinimosi
paslaptis.

VertybinO n uostata, esm inis
gebeiimas
Nusiteikgs valdyti emocijq rai5k4
ir elgesi. Laikosi susitarimq,
elgiasi mandagiai, taikiai,
bendraudamas su kitais banclo
kontroliuoti savo ZodZius ir
veiksmus (suvaldo pykti,
neskaudina kito), isiaudringsi geba
nusiraminti.

4-516 metq

*

vaikai

Geba nusiraminti, taikiai sprendZia konfliktines situacijas,

prireikus, pra5o suaugusiojo pagalbos.

*

ZaidLia vaidybinius Zaidimus ir Zaidimus su taisyklemis:
,,KiSkiai ir medZiotojai", ,,Pagauk mane", Zuvys ir tinklas",

,,Tredias bega".

* Rungtyniauja

estafetese, atlieka sportines uZduotis, derina savo
ir draugq veiksmus estafediq metu.

*

Susitaiko su pralaimejimu rungdiq metu, supranta, kad gali ir

nepasisekti.

* Laikosi dienotvarkes, supranta higieniniu ieiidZiu svarba.

SOCIALINE KOMPETENCIJA
Vertybind nuostata, esminis
Save vertina teigiamai. Supranta
savo asmens tapatum4 (,,aS €:su,

buvau, b[siu"), pasako, kad yra
berniukas / mergaite, priskiria
save savo selmal,

4-516 metq

vaikai

* Supranta,

kad turi nuo kitq atskir4 savo norq, ketinimq, jausmq
pasauli. Zaisdamas, diskutuodamas ivertina poelgius, nusako, k4
reiSkia bUti mandagiu, draugi5ku, rfipestingu ir pan.
* Lino, kas sudaro 5eim4, i5vardina Seimos nariq vardus,
ie teveliu d
ZaidLia,,Seimos" Zaidimus,
4

bendruomenei, pasitiki savirni

ir

savo gebejimais, palankiai kalba

apie save, tikisi, kad kitiems jis
patinka, supranta ir gina sav,r
teises b[ti ir Zaisti kartu su kitais.

Vertybind nuostata, esminis
eebdiimas
Domisi savo ir kitq emocijornis
bei jausmais. AtpaZista bei
ivardija savo ir kitq emocijas ar
jausmus, jq prieZastis, iprastose
situacijose emocijas ir jausnrus
iSreiSkia tinkamais, kitiems
priimtinais budais, ZodZiais ir
elgesiu atliepia kito jausmus
(uZjaudia, padeda).

Vertybine nuostata, esminis
seb6iimas
Nusiteikgs valdyti emocijq raiSk4
ir elgesi. Laikosi susitarimq,
elgiasi mandagiai, taikiai,
bendraudamas su kitais banclo
kontroliuoti savo ZodZius ir

veiksmus (suvaldo pykti,
neskaudina kito), isiaudringr; geba

nusiraminti.

ivardindamas vaidmenis: mama, senelis, teta, pusbrolis ir pan.
* Su teveliais rengia savo Seimos pristatym4. Pasakoja apie Seimos
narius rodydamas atsine5tas nuotraukas.
Pasako, kad yra lietuvis, gyvena Lietuvoje, gieda himn4,

*

atpaLista herbE, dailes darbeliuose vaizduoja trispalvg, gimto
miesto isomintinas vietas. Aukletojos padedamas kuria Lietuvos
Zemelapi.
* Kalbedamas vartoja ZodZius ,,mano", ,,tavo", ,,aS berniukas",
,,man priklauso" ir pan. Pasakoja apie savo iSvaizd4, jot
pasikeitimus, pasako savo k[no dalis, kam jos reikalingos.
* Mano, kad yra geras, todel kiti ji megsta, palankiai vertina.
Atlikgs kai kuriuos darbus, didZiuojasi, kad pavyko, dZiaugiasi,
rodo aukletoiai, teveliams.
4-516 metq vaikai

*

Zaisdamas, ktino rai5ka, mimika imituoja ivairias emocines
b[senas. ZaidL:ia Zaidimus ,,Kalbekim e be LodLi4".
* AtpaZista draugo emocing btisen4: kartu LaidZia, paguodLia,
paglosto. laidZiasu nuotaikq kortelemis.
* Pradeda suprasti, kad jo ir kitq emocijos gali skirtis. LaidLia
mimikos- nuotaikos Zaidimus, stebi save veidrodyje, atkartoja
draugo mimik4.
* Klauso pasakeles, Zi[ri filmukus, spektaklius, aptaria juos ir
dalyvauja diskusijose ,,Kas gerai ir kas blogai".
* Dalyvauja akcijose: ,,Savaite be patydiq", ,,Tolerancijos
savait6", ,,Globoiame gyvtinelius" ir pan.
4-516 metg vaikai

*

Stengiasi susitvardyti konfliktineje situacijoje, pats taiko
ivairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo btidus arba pra5o
suaugusiojo pagalbos.

*

Pradeda valdyti savo emocijq rai5kos intensyvum4, pasako
galimas savo ar kito asmens netinkamo elgesio pasekmes,
sugalvoja kelis konflikto sprendimo budus, numato jq taikymo
pasekmes.
* Kartu su aukletoja kuria grupes susitarimus.

*

Zaisdamas laikosi taisykliq. Dalyvauja situaciniuose
Zaidimuose:,,Kaip nesusipykti/susitaikyti su draugu, mama,
tediu?".
* ZaidLiakorteliq Laidimq,,Vaikq teises ir pareigos"
* Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus.

Vertybin6 nuostata, esminis
eeb6iimas
Nusiteikgs geranoriSkai bendraut.i
ir bendradarbiauti su
suaugusiaisiais ir bendraamiiiais.
Pasitiki pedagogais, luos gerbia,

4-516 metg vaikai

* Zaidliagrupinius Zaidimus, tariasi del vaidmenq, siiilo idejas.
* Su draugais kuria grupinius pie5inius, darbelius, plakatus,
knygeles, Zemelapius.

*

Sekmingai isitraukia

i

vaikq grupg

ir

nuolat kartu LaidLia,

ramiai jaudiasi su jais
kasdienineje ir neiprastoj e

aplinkoje, i5 jq mokosi, dr4siai
reiSkia jiems savo nuomong,
tariasi, derasi, Zino, kaip reilda
elgtis su nepaZistamais
suaugusiais. Supranta, kas yr:a
gerai, kas blogai, draugauja lbent
su vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais (supranta kitq
norus, dalijasi Zaislais, tariasri,
uZjaudia, padeda), suaugusicrjo
padedamas supranta savo ZodZiq
ir veiksmq pasekmes sau ir
kitiems.

VertybinE nuostata,

geb0.iimas

palaukia eileje, kol kitas paLais norimu Zaislu.
Domisi skirtumais tarp vaikq ir juos toleruoja.
Dalyvauja diskusijose:,,DraugiSkas- nedraugiSkas",,,Kaip
gyventi nesipykstant, o susipykus- susitaikyti?", supranta savo
veiksmq pasekmes sau ir kitiems.
* Drqsiai diskutuoja su suaugusiais, i5reiSkia savo nuomong (net ir
skirting4).
Lengvai atsiskiria nuo tevq (globejq), dZiaugsmingai juos
pasitinka po iSsiskyrimo.
x Dalinasi su grupeje dirbandiais suaugusiais ir bendraamZiais
savo r[pesdiais, patyrimais, domisi jq jausmais, uLjaudia, pasiiilo
savo pagalb4.
* Samprotauja, k4 darytq, kur kreiptqsi nutikus nelaimei.

*
*

*

4-516 metq vaikai

esrminis

__

Nusiteikgs ie5koti iSeidiq
kasdieniams iS5iikiams bei
sunkumams iveikti. AtpaZista kq
nors veikiant kilusius iS5[kius bei
sunkumus, daZniausiai suprarnta,
kodeljie kilo, suvokia savo rir kitq
ketinimus, ie5ko tinkamq
sprendimq k4 nors i5bandydamas, tyrinedamas,
aiSkindamasis,
bendradarbiaudamas, pradecla
numatyti priimtq sprendimq
pasekmes.

Vertybine n uostata, esminis
sebdiimas
DidZiuojasi savimi ir didej andiai s
savo gebejimais. Savo iniciatyva
pagal pomegius pasirenka veikl4,
ilgam isitraukia ir j4 pletoja, geba
pratgsti veikl4 po tam tikro laiko
tarpo, kreipiasi i suaugus[ji
pagalbos, kai pats nepajegia
susidoroti su kilusiais sunkumais.

*

Susid[rEs su sudetinga veikla, kli[timis, problemomis, jas
atpalista ir pats bando jas iveikti.
* Tariasi su kitais ir atsiZvelgia
i jq nuomong, siulo ir priima
pagalb4, mokosi i5 nepavykusiq veiksmq, poelgiq bei savo ir kitq
klaidq.
* Supranta savo veiksmq pasekmes, supranta, kada pavyko iveikti
sunkumus. Nepasisekus samprotauja, k4 galima daryti toliau ir
kitaip, bando kelis kartus, ie5kodamas vis kitos i5eities arba pra5o
kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos.
* Kartu su aukletoja varto knygeles, Ziiiri animacinius filmukus
(,,Du draugai", ,,Lapd ir stiris", ,,OLka melage" ir pan.), kur
atpaLista susidariusias problemines situacijas, jas ivardina,
analizuoia.
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*

Pats pasirenka

vienas

ir kuri laik4 kryptingai ir turiningai pletoja veikl4

ir su draugais, j4 tgsia po dienos miego, kitq dien4, kelias

dienas.

*

Lengvai priima suaugusiojo pasiUlytas priemones, Zaidimo

budus, pats toliau kuria Zaidim4.
* Susid[rEs su kliltimi arba nesekme, bando kq nors daryti kitaip,

pats iveikti klifitis savo veikloje, o nepasisekus bando itraukti
bendraamZius arba kreipiasi i suaugusiuosius.
* UZkalbina i grupE atejusius svedius, palaiko pokalbi.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Vertybind nuostata, esminis

4-516 metq vaikai

Nusiteikgs i5klausyti kirt4 ir * Deklamuoja eileraSdius, seka pasakas
i5reik5ti save bei savo patirti klausosi paiuokavimq, erzinim

galo, mena misles;
6

kalba.

Klausosi ir supranta kitq
kalbejimq, kalba su suaugusiais ir
vaikais, natDraliai, laisvai
i5reik5damas savo iSgyveninrus,
patirti, mintis, intuityviai junta
kalbos groli.

meno kurinius, atpasakoj a pasakas, padavimus, apsakymus.
Kalbasi su draugais
aukletoja apie tai, k4 mato/mate,
girdi/girdej o, jaudia/j aute, veikia/veike.
* Domisi aplinka, klausineja,,IS kur?", ,,Kod€l?", ,,Kaip auga?" ir

*

ir

paJr.

* ZaidLia Zaidimus

su garsais ir ZodZiais: ,,Koks pirmas tavo vardo
garsas?'., ,,Sugauk gars4" ir pan.

*

Kalba apie tai, k4 Zino, veikia, ko nori, tikisi, nesupratus

paaiSkina, pakartoja.

*

Vertybind nuostata, esm inis
seb6iimas
Domisi ra5ytiniais Zenklais,
simboliais, skaitomu tekstu.
AtpaZista ir ra5ineja raides,
ZodZius bei kitokius simbolius,
pradeda skaitineti.

ZaidLia ktiry'binius Zaidimus, pasiskirsto vaidmenimis: mama,
tete, pardavejas, gydytojas, direktorius.
* ZaidLia uZsieniedius. kalba ..uZsien io" kal bom i s.
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* Vartydamas knygeles, ieSko savo vardo raides.

*

DZiaugiasi suradgs Zinomas raides knygeleje, gatves reklamose.

* Klausineja,,skaitydamas" grupeje, gatveje

esandius uZra5us, pats

bando skaityti.
* Gamina knygeles, jas skaito, iliustruoja raidemis, Zodeliais.
* ISbandydamas aplinkoje esandias ra5ymo, vaizdavimo priemones
kuria pasakojim4 ant smelio, ant sniego, ant lapo.

*

ZaidLia Zaidimus ,,Surask toki4 padiq raidd", pasakyk Zod! su

i5girsta raide", ,,Kiek kartq suplojai".

Vertybin6 nuostata,

esm

4-5i6 metq vaikai

inis

gebejimas
Nusiteikgs valdyti emocijq raiSk4
ir elgesi. Laikosi susitarimq,
elgiasi mandagiai, taikiai,
bendraudamas su kitais banclo
kontroliuoti savo ZodZius ir
veiksmus (suvaldo pykti,
neskaudina kito), isiaudringsi geba
nusiraminti.

VertybinO nuostata. esminis
gebdiimas
Jaudia menines raiSkos

dZiaugsm4, rodo nor4 aktyviai

dalyvauti menineje veikloje.
SpontaniSkai ir savitai reiSkia
ispldZius, iSgyvenimus, mintis,
patirlas emocij as muzikuodelmas,
Sokdamas, vaid indamas,
vizualineje k[ryboje.

*

Suranda nusiraminimo, atsipalaidavimo biid4, pieSia bendrame

projekte,,Grupes susitarimai". Komentuoja.
* Zaisdamas pastebi, jeigu kas nors paZeidZia taisykles, pasako,
kodel reikia jq laikytis.
* Prisimena ir primena kitiems tinkamo elgesio taisykles bei
savarankiSkai jq laikosi. Tariasi su draugais del Zaidimo vaidmenq,
numato eiles tvark4,kada atliks norim4 vaidmeni.
* Vaidybiniuose Zaidimuose vartoja mandagumo Zodelius,
epitetus.
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*

Apibiidina trumpus vokalinius ir instrumentinius kDrinius.
Improvizuoja, pritaria klausomam muzikos ira5ui ar gyvai
skambandios muzikos kuriniui. Savais LodLiais i5sako kilusius
ispldZius.

*

AtpaZista

kai kuriq instrumentq (smuiko, b[gno, dDdeles,

varpelio) tembrus, girdetus kurinius, apib[dina juos. I
* Dainuoja vienbalses, dialoginio pobUdZio, autorines

ir

liaudies

dainas.

*

ZaidZia vaizduojamuosius Sokamuosius Zaidimus. Soka
improvizuotai kurdamas nattiraliq judesiq sekq, perteikdamas
trump4 siuZet4
* Vaidindamas stalo, leliq teatre, kuria vaidinimus pagal girdetq

pasak? ar pasi[lyt4 situacijq.

* Savo emocijas, patirti, isptidZius iSrei5kia ivairiomis linijomis, jq
deriniais, dememiso geometrinemis ir laisvomis formomis,
spalvomis.

*

Eksperimentuoja tapybos, grafikos, mi5riomis dailes
medZiagomis, atrasdamas linijq, fo*r'I, faktUrq ivairovg, kuria
koliaZus, spauduoja, pie5ia skaitmeninemis priemonemis.
* Vaizdus papildo grafiniais Zenklais (raidemis, skaidiais, ZodZiais
ir kt.
PAZINIMO KOMPETENCIJA
Vertybine nuostata,

esm inis
4-516 metq vaikai
gebejimas
Nori paZinti bei suprasti save ir * Pasakoja apie Marijampolg, lankytinas vietas, dalinasi savo
aplinkini pasauli, dZiaugiasi kiemo istorijomis su draugais, suaugusiais.
* Pasako miesto, gatves, kurioje gyvena pavadinimus, savo vard4
suZinojgs k4 nors nauja.
ir pavardg. Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje.
[vardija ir bando paaiSkinti
* Lankosi bibliotekoje, muziejuose, prie Se5upes ir kt.
socialinius bei gamtos reiSkinius,
apib[dinti save, savo gyvenamqj4 Marijampoles lankytinose vietose.
* RU5iuoja Siuk5les grupeje, i5vykose i gamt4 Svarina j4, surenka
viet4, 5eim4, kaimynus, gyvosios
ir negyvosios gamtos objektr"rs,
Siuk5les. Su aukletoja kuria elgesio gamtoje taisykles.
* AtpaZista gamtoje ar paveiksluose daZniausiai sutinkamus
domisi technika ir noriai mokosi
naudotis.
gyv0nus, medZius, geles, darZoves, grybus, pasako jq
pavadinimus, ivardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius
gyvflnus, jq poZymius.
* Skiria darZoves, vaisius, uogas nusako panaudojimo maistui
bUdus. Gamina vaisiq, darZoviq salotas.
* Pasakoja apie orE, metq laikq, jo poZymius.
* Domisi dangaus ktinais, gamtos rei5kiniais, kuriq negali
pamatyti. Pradeda suprasti Zemes, Saules, Menulio ir kitq dangaus
klnq ry5ius.
* Zaisdami Seimos Zaidimus, imituoja teveliq profesijas,
,,keliaujao'
jq
darbovietes.
i
* Teveliams padedant, kuria Seimos medj.
* Su suaugusiais gamina dekoracijas Kaledq, Velykq, simbolik4
kt. Sventems, aprangg, scenarijq.

Vertybind nuostata,

esm inis

4-516 metg vaikai

gebejimas _
Nusiteikgs paZinti pasauli * Skaidiuoja daiktus, pirStukus, vaikus nuo I iki l0-ties, palygina
skaidiuodamas ir matuodamas. ir padalina daiktq grupes (po du, po tris), atsako i klausimus:
Geba skaidiuoti daiktus, palyginti
daiktq grupes pagal kiek!, naudoti
skaitmenis, apibiidinti rlaikto
viet4 eileje, sudaryti sekas. Geba
srupuoti daiktus pasal spalva.

,,Kiek i5 viso?", ,,Kiek maLiau?".
* ZaidZiaZaidirnus su skaitmenq kortelemis.
* Zaisdami naudoja skaidiuotes.
* Vartoj a kelintinius skaitvardZius (pirmas, antras...).
* Lanksto popieriu, piauna obuoli pusiau. i 2 dalis"

8

form4, dydi.
Jaudia dydZiq skirtumus, daikto
vietq ir padeti erdveje. Suprarnta lr
vartoja ZodZius, kuriais
apib[dinamas atstumas, ilgisi,
mas6, ttiris, laikas. Pradeda
suvokti laiko tekmg ir trukmg.

Vertybin6 nuostata,

esm inis

gebEjimas _

DidZiuojasi savimi ir didejandiais
savo gebejimais. Savo iniciatyva
pagal pomegius pasirenka veiklq,
ilgam isitraukia !j4 pletoja, geba
pratEsti veiklq po tam tikro laiko
tarpo, kreipiasi i suaugusiji
pagalbos, kai pats nepajegia
susidoroti su kilusiais sunkumais.

Vertybin€ nuostata, esm in is
sebdiimas
Smalsus, domisi viskuo, kas

vyksta aplinkui, noriai

stebi,

bando, samprotauja.

Aktyviai tyrineja save, socialing,
kulturing ir gamting aplink4,
ivaldo tyrinejimo b[dus
(stebejim4, bandym4,
klausinejim4), m4sto ir
samprotauja apie tai, k4
pastebe.jo, atrado, pajuto, patyre.

i

4 dalis. SprerrdZia, kaip padalinti visiems po lygiai obuolius ir

pan.

*

Grupes aplinkoje suranda daiktq, pana5iq

geometrines fig[ras.

i

nurodytas

*

Grupuoja, rtiSiuoja daiktus pagal spalvq, form4 ir dydi. Lygina
pastatytus statinius: kuris didesnis, ilgesnis, platesnis, storesnis.
Vartoja sqvokas: ilgesnis-trumpesnis, siauresnis-platesnis,
auk5tesnis-Zemesnis, lengvesnis-sunkesnis.
* Supranta, k4 rei5kia sudelioti daiktus nuo maZiausio iki
didZiausio ir atvirk5diai.
* Matavimams naudoja s4lyginius matus: savo ped4, sprindi.
Suvokia dydZiq laipsniavimq: didelis, didesnis, didZiausias.
* Skiria ir ivardina erdvinius daikto santykius su savimi: prie5ais
mane, uZ mangs, Salia mangs, mano kaireje ir pan. * Pradeda
suvokti praeiti, dabarti, ateiti. Pasakodamas vartoja s4vokas:
Siandien, vakar, rytoj, i5eigines dienos.
* Apibiidina daiktq viet4 ir padeti kitq daiktq atZvilgiu: i kairgkairen, auk5diau-Zemiau, vir5-po, prieS, tarp, viduryje, prieSais,
paskui, Salia, uZ, prieS, tarp, viduryje, iSoreje ir kt.
* Pradeda suvokti metq laikq ir savaites dienq kait4, kuria
kalendoriq, Zaidimuose naudoja smelio laikrodi.
* Klausineja: ,,Kiek laiko Zaisime?", ,,Kelinta valanda?", ,,Kiek
liko laukti iki gimtadienio?" ir pan.
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* Atlikdamas darbelius, uZduotis kartoja tol, kol pavyksta, tikslui
pasiekti renkasi kitas priemones, budus.
* PraSo, ragina, stengiasi sudominti, kad draugai tgstq pradet4 i5
vakaro Laidimq, veikl4.
* SusidUrgs su kli[timi arba nesekme, bando k4 nors daryti kitaip,
pats iveikti kli[tis savo veikloje, bando itraukti bendraamZius,
nepavykus kreipiasi i suaugusiji.
* Siekia savaranki5kumo, laukia suaugusiqjq paskatinimo,
padr4sinimo.
* Siiilo idejas, kaip idomiau pasveikinti draugq, kokius daiktus
pasiimti i i5vyka ir pan.
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*

Stebi, tyrineja gamtos reiSkinius, kuria gamtininko kalendoriq.

* I5skiria akivaizdLius daiktq, medZiagq, gyv[nq,

augalq bruoZus,
savybes, kalbedami apie tai kartais susieja skirtingus pastebejimus.
* Paai5kina, kad su neZinomais daiktais ir medZiagomis reikia
elgtis atsargiai, stengiasi taip daryti.
* Tyrineja daiktus ant Sviesos stalo, Sviesos deZudiq.
x Tirpina snieg4, uZ5aldo led4, pie5ia ant sniego, ant Slapio
popieriaus.
* Lygina daiktus, medZiagas, gyv0nus ir augalus, atsiZvelgdamas
i
savybes, iuos tikslingai grupuoia ir klasifikuoia.

* Atlieka bandymus su balansinOmis svarstyklemis.
* I5bando magnet4, lupq grupes ir darZelio aplinkoje.
* Stebi gamtos rei5kinius, augalq augim4, jq pasikeitimq.
* Stebedamas fotografrjas ai5kinasi, kuo yra panaS[s su savo
artimaisiais, kuo skiriasi nuo jq.
* Domisi, kaip seniau gyveno Zmones, kaip Zmones gyvena kitose
Salyse.

Vertybine nuostata,

esm inis

gebejimas _

Nusiteikgs ieSkoti i5eidiq
kasdieniams iS5[kiams bei
sunkumams iveikti. AtpaZista k4
nors veikiant kilusius i55iikius bei
sunkumus, daZniausiai supra.nta,
kodel jie kilo, suvokia savo i.r kitq
ketinimus, ie5ko tinkamq
sprendimq k4 nors iSbandydilmas,
tyrinedamas, aiSkindamasis,
bendradarbiaudamas, pradedia
numatyti priimtq sprendimq

4-516 metq vaikai

x Kartais pats ie5ko sunkumq, kliUdiq, supranta ir atpaZista, su
kokiu sunkumu ar problema susidiire, aktyviai bando iveikti
sutiktus sunkumus.
* Siiilo ir priima pagalb4, mokosi i5 nepavykusiq veiksmq, i5 savo
ir kitq klaidq, pradeda numatyti priimtq sprendimq pasekmes.
x Siekdamas auk5tai esandio ar uZkritusio daikto, panaudoja Salia
esanti daikt4, Laislq.
* Lino ir pasako kelis bUdus, kaip galima elgtis, kai niekas su
tavimi nedraugauja.
* Dalyvauja diskusijose: ,,M[sq grupes problemosoo, ,,Koddl man
(mums) nepavyko?",,,Kaip manai, kodel..?"

pasekmes.

Vertybine nuostata,

esm inis
eebdiimas
Noriai mokosi, dZiaugiasi tuo, ko
i5moko. Mokosi Zaisdamas,
stebedamas kitus vaikus ir
suaugusiuosius, klausinedanras,
ieSkodamas informacij os,

iSbandydamas, sprgsdamas

problemas, kurdamas, ivaldo kai
kuriuos mokymosi bfidus,
pradeda suprasti mokymosi
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* Renka

informacij4 ivairiais bUdais: varto

knygeles,

enciklopedijas, klausineja apie jose esandi4 informacij4, su
teveliais ie5ko informacij os kompiuteryj e.
* UZduoda atvirus klausimus suaugusiems apie ji supandius
rei5kinius, objektus: Kodel? Kaip? Kada? I5 kur atsiranda? ir pan.
* Pastebi ir i5bando grupeje naujai atsiradusias priemones, Zaislus.
* SprendZia galvostikius.

procesa.

MENINE KOMPETENCIJA
Vertybin6 nuostata,

esm inis
tmas
Jaudia menines raiSkos
dZiaugsm4, rodo nor4 aktyviai
dalyvauti menineje veikloje.
Spontani5kai ir savitai rei5kia
ispldZius, iSgyvenimus, mintis,
patirtas emocijas muzikuodamas,
Sokdamas, vaidindamas,
vizualineje kuryboje.

4-516 metq vaikai

VIZUALINE RAISKA
* Varto dailes k[riniq reprodukcijq albumus, juos komentuoja.
* Objektus vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, k4 apie juos
Zino. Kuria mandalas, supranta jq ktirimo principus.
* I5bando ivairias technikas: tapybos, pie5imo, grafikos, naudojasi
miSriomis dailes priemonemis ir medZiagomis, kuria koliaZus.
* Dekoruoja ivairiais ornamentais, linijomis ir formomis vazeles,
namelius, deZutes ir pan.

* Lieja

akvareles, pasitelkdami siiilus, daZus, medZiagas,

ineles. Siaudelius.
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* Lipdo

nesudetingas formas, fotografuoja, pie5ia skaitmeninemis
priemonemis (pie5imo programomi s telefone, kompiuteryj e).
* Kuria grupinius vitraZus, mozaikas ,,Metq laikai", ,,Akvariumas"

ir pan.
* Bando kurti netradicinius pie5inius su akmenukais, karoliukais,
sagomis, gamtine medLiaga ir pan.
MUZIKA, SOKIS
* Klausosi gamtos garsq, lvairaus stiliaus, Lanrq muzikos k[riniq
ar jq i5traukq, atlieka imitacinius judesius (aktyvusis muzikos
klausym as). Kl au sydam as LaidZia su instrumentq pavei ksl el i ai s.
* Atlieka ritmi5kus judesius 2,3,4 daliq metro kurineliuose
greitej andiu/letej andiu ritmu.
* Kuria savo ritmus dalyvaudamas ritminiuose dialoguose su
pedagogu, su kitais vaikais.
* ZaidZia muzikinius Zaidimus: ,,I5girsk ir pakartok", ,,Mi5ko
orkestras",,,Dirigentas ir orkestras".
* AtpaZista kai kuriq instrumentq (smuiko, b0gno, dDdeles,
varpelio) tembrus, girdetus k[rinius, tyrineja girdimos muzikos,
triuk5mo, tylos pana5umus ir skirtumus.
* Kartu sus suaugusiais gamina instrumentus: barSkut!, tar5kyng,
lietais lazdqir pan.
*Dainuoja kanonu nesudetingas daineles,
isiklauso i savo ir draugq
dainavim4.
* Atlieka savo ,,partijq", dainuojant nesudetingas 2-3 taktq
dvibalses daineles.

*

Grupeje, namuose dainuoja i5moktas daineles. Kaip atlikejas

dalyvauj a darZelio koncertuose.
* ZaidLiamuzikinius Zaidimus grupeje, saleje, lauke.
* Kuria savo dainelg, Soki, skanduoja ritmines skanduotes, palydi
jas judesiais.
* ZaidLia liaudies muzikinius ratelius: ,,Lvirbli, Zvirbli", ,,Genys ir
Sarka", ,,Kanar€I6'0, ,,AS pasejau lineli" ir pan.

*

Soka liaudies Sokius poromis, po keturis, susikibg ivairiais
budais: ,,Mal[nelis", ,,MaiSas yra" ir pan.
* Sudaro ir sumaZina ar padidina ratq Sokio ar ratelio metu.

ZeIpuuat, vAIDYBA

* Kuria ir ilaidlia

siuZetinius Seimos, profesijq Zaidimus mimika,

balsu, judesiais pamegdZiodamas vaidinam4 personaZ4.
* Vaidina padir4 sugalvotus siuZetus stalo teatre su pasirinktomis

lelemis. I5bando pir5tinines, pirStukines leles.
* Lankosi atveZamuose spektakliuose mokykloj e.
* Kuria trumpas improvizacijas pagal Zinomas (,,Katinelis ir
gaidelis") ar padiq sugalvotas (,,Kelione") pasakas.
* Vaidindamas palaiko bendravim4 su publika, nebijo palxelgti i
Ziiirovus.
* Vaidindamas Zinomas pasakas, istorijas kuria savas pabaigas,
panaudoj a tikrus daiktus, reikmeni s, drabuZius.
* Muzikiniuose rateliuose formulinese dainose ,,Aguonuld", ,,Lek.
1.1.

Lek, bitele", ,,I5bdgs, i5begs peld" savaip parodo imitacinius

Vertybind nuostata, esminis
seb6iimas
Domisi, gerisi, groZisi ap,linka,
meno kuriniais, menine r,eikla.
Pastebi ir Zavisi aplinkos groZiu,
meno kuriniais, dZiaugiasi savo ir
kitq kuryba, jaudia, suvol<ia ir
apibDdina kai kuriuos muzikos,
Sokio, vaidybos, vizualaus meno
estetikos ypatumus, rei5kia savo

estetinius potyrius,
i

dalijasi

Sgyvenimais, ispfidZiais.

Vertybine nuostata, esminis
sebeiimas
Jaudia kDrybines laisves,

spontaniSkos improvizacijos bei
k[rybos dZiaugsm4.
Savitai rei5kia savo ispDdZius
ivairioje veikloje, ie5ko
neZinomos informacijos, siDlo
naujas, netiketas idejas irjas
savitai igyvendina.

judesius.
* Vaidindamas stalo, leliq teatre, vaizduoja realistini ir fantastini
siuZet4, i5pletoja vyksmq dialogu, monologu, keisdamas balso
intonacijas.
* Zino ir naudoja kai kurias s4vokas: ,,spektaklis", ,,aktorius",
,,reZisierius" ir kt.
* Baiggs vaidinti nusilenkia Zi[rovams.
* Aptaria su draugais, suaugusiais savo ir kitu vaidmenis.
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* Nori dainuoti, Sokti, vaidinti, pasipuo5ti, graZiai atrodyti.
* Geba pastebeti ir papasakoti kaip jaudiasi vaidindamas, lvardina
veikejq bruoZus, nuotaik4, spalvas, veiksmus.
* Pasako savo ispldZius apie klausyt4 muzik4, dainelg, Soki,
eilera5ti, pasakq, numatytQ Soki, vaidinim4, daineles kUrini,
knygeliq iliustracij as.
* Didesni demesi kreipia i papuoSt4 aplink4, meno k[rinius,
pasako kasjam graLu.
* Klausosi istaigoje vykstandiq ,,gyvQ" koncertq (profesionaliq
muzikantq).
* Komentuoja girdimq instrumentq skambesi, muzikos nuotaikq.
* Stebi ir komentuoja draugq vaidinimus, i istaig4 atvykstandius
spektaklius.
* Suaugusiqjq padedamas dalyvauja kiirybiniuose konkursuose,
projektuose, festivaliuose, parodose, vertina pateiktus kDrybinius
darbelius, pasirodymus.
* Dalyvauja istaigos renginiuose, Sventdse, pasirodymuose.
* Su aukletoja atnaujina grupes aplink4, j4 puo5ia, siDlo savo
ideias.
4-5 metq vaikai

*
lZvelgia naujas iprastq daiktq bei rei5kiniq savybes.
* Klausineja, ai5kindamasis jam naujus, neZinomus dalykus, nori
juos atlikti ir suprasti.

* Savitai suvokia ir vaizduoja pasauli. Sugalvoja
idomiq idejq,

skirtingq veikimo budq.
* Tgsias pradetas istorijas, patys jas kuria, komentuoja.
* Aplikuoja, kuria vitraZus, panaudoja aplinkoje esandias
medZiagas (Zurnalus, laikra5dius, gofruot4 kartonq, plasti ko
atliekas ir pan.)
* Savo idejas iSrei5kia dailes, pie5imo priemonemis.
* Mai5o spalvas savo nuoZitira, dLiaugiasi i5gautais atspalviais.
* Panaudoja tapybos, pie5imo, dekupaZo, koliaZo, skrebinimo ir kt.
dailes technikas, jas tyrineja, su jomis eksperimentuoja.
* Gamina knygeles, atvirukus, kvietimus Seimos nariams,
atributik4, reikaling4 Sventems.
* Dailes priemonemis iliustruoja muzikos ktirinius.
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* Jaudia, kokias linijas, spalvas pasirinkti iSrei5kiant emocijas,
jausmus. Kuria savo daineles, melodijas tekstams.
* Improvizuoja su vaiki5kais instrumentais, aplinkos daiktais,
kurdamas savo ritmus. Groj a grupes,,orkestre".
* Su aukletoja kuria savo spektakli, parenka drabuZius,
dekoracijas.
* Kuria imitacinius judesius muzikiniams Zaidimams, dainelems.
* Drasiai, savitai eksperimentuoia, nebiio suklysti.

V.

UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

Vaiko pasiekimq vertinimas leidZia pamatyti ir ivertinti pedagoginio darbo su vaikais bDdus,
pasiekimus ir klaidas, atskli:isti vaikq pastangas, parodyti, k4 vaikas pajegus padaryti, pasiDlyti veikl4
konkrediam vaikui ar vail<q grupelei, garantuoti ugdymo nuoseklum4, visapusi5kum4. Tevams,
kolegoms pateikiama idomios, vertingos informacijos apie vaik4, pabreZiant jo ypatumus.
Vaiko pasiekimq vertinimas- nuolatinis procesas, jis vyksta visus mokslo metus. Vertinimo
rezultatai aptariami 2 kartus metuose, spalio - lapkriiio m6n. ir balandZio - geguZes m6n. pagal
istaigos vaikq ugdymo programoje pateiktas 5 kompetencijas. Rudeni ivertinama vaikq turima patirtis
ir gebejimai, numatomi vail,:q ugdymo prioritetai, kryptys, biidai. Vaikq pasiekimai (gebejimai, Zinios,
supratimas) fiksuojami nuc,lat ir paZymimi vaikq vertinimo aplankuose. Pavasari atlikta vertinimo
rezultatq analize parodo vaikq pasiekimq paZangq, ugdymo metodq ir formq veiksmingum4, nurodo
ugdymo proceso tgstinumo tr;aires.
Vaikas skatinamas dalyvauti savo gebdjimq ir pasiekimg vertinime: pats lygina, komentuoja
savo pie5inius, ivardija, kas nepavykdavo, o dabar pavyksta. Komentuoja savo ,,ra5ymo" igudZius
mokslo metq pradZioje ir palbaigoje.
Duomenys apie vaiko pasiekimus ir paZang4 kaupiami vaiko aplanke. Tai vaiko darbeliq,
uZduoteliq rinkinys, pedagolgq ira5ai, pastabos, komentarai apie vaiko pasiekimus penkiq kompetencijq
srityse, rodantys vaiko paLa.ngq per tam tikr4 laiko tarpq.Vaiko pasiekimus ir paLang1 vertina ne tik
pedagogai, bet ir patys vaikai, tevai (globejai). Vertinime dalyvauja ir logopede, bet pagrindinis
vertintojas - grupes pedagogas.
Aplankq sudaro dailes darbai, uZra5ytos vaikq mintys, Zodine ktiryba, raSytines kalbos
p avy zdliai, n u otrauko s.
Informacija apie vaikq pasiekimus ir pai,angq aktuali patiems vaikams, tevams, kitiems
pedagogams, specialistams. Atlikg vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimq, Siq informacij4 analizuoja ir
aptaria. Mokslo metq pabai5loje Vaiko geroves komisijoje apibendrinami ikimokyklinio amZiaus vaikq
pasiekimq rezultatai, pateikiamos i5vados apie i5rySkejusius pasiekimus ir tobulintinas sritis. Tevams
apibendrinta informacija pareikiama individualiai, jiems suprantamai ir ai5kiai. Vaiko darbai, elgsena,
iSgyvenimai aptariami su padiu vaiku individualiai.
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