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1. GRUPĖS SAVITUMAS 

 

 Priešmokyklinę grupę lanko 17 vaikų ir tris vaikai ikimokyklinukai. Iš jų  9 berniukų 

ir 11 mergaičių. Visi vaikai gimę 2014- 2015 metais ir lankę mūsų darželio ikimokyklinę grupę.  

  Vaikai namuose bendrauja lietuvių kalba, 3 vaikai yra iš dvikalbių šeimų , namuose 

bendrauja lietuvių – rusų kalbomis  

 Logopedo pagalba reikalinga  vaikams: Arui, Marijai, Kristijonui, Linui, Elzai, 

Herkui, Dovydui. Vaikai turi fonetinius kalbėjimo sutrikimus. Dauguma vaikų kokių nors didesnių 

sveikatos sutrikimų neturi..  

 Dauguma vaikų yra iš šeimų, auginančių po 2 vaikus. Trys šeimos daugiavaikių.  

Skurdo sąlygomis gyvenančių šeimų neturime, daugelis grupės vaikų auga gerai arba labai gerai 

aprūpintose šeimose. 

 Tėvų nuomone, vaikai kokių nors ypatingų ugdymosi ar charakterio problemų neturi.  

 Tėvai iš ugdytojų tikisi, kad vaikai išmoktų bendrauti ir bendradarbiauti, rašyti ir 

skaityti, kad užtikrintų vaikų saugumą, tikisi pagarbos vaikui, nuoširdumo, atidumo, kad vaikai 

išmoktų savarankiškumo, labiausiai tėvai iš pedagogų tikisi atsakingo požiūrio į vaiką.  

  „Saulučių“ grupės kolektyvą, sudaro linksmi, atviri, labai judrūs, žingeidūs, kūrybingi 

vaikai. Dauguma vaikų yra savarankiški, gebantys apsitarnauti, atlikti pavedimus, elementarias 

praktines užduotis. Geba sukaupti dėmesį, įsiminti, atpažinti daiktus, jų požymius, savybes, 

savarankiškai vystyti žaidimą. Domisi knygomis, grafiniais simboliais, bando skaityti. Mėgsta 

vaidinti, improvizuoti. Vaikai noriai tyrinėja aplinką, domisi pasauliu, turi nemažai žinių apie 

įvairius reiškinius ir įvykius, noriai kaupia potyrius ir įspūdžius kūrybai. Mėgsta žaisti judrius 

žaidimus, sportuoti, mankštintis, daug judėti. 

 Silpnosios pusės: vaikai dar nevisada geba tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su 

kitais: nevisada jų pasirinkti problemų sprendimo būdai yra tinkami. Dar ne visi atsispiria 

netinkamam elgesiui, sunkiau valdo emocijas, nevisada jas suvokia ir tinkamai reiškia. Taip pat 

sunkiau sekasi susieti reiškinius priežasties- pasekmės ryšiu, kritiškai analizuoti informaciją.  

 Dauguma vaikų yra dalinai įgyję visas kompetencijas t. y. tikėtina, kad išleidžiant į 

mokyklą, šie jų gebėjimai atitiks priešmokyklinio ugdymo(si) standartą. Prasčiausi socialinės  

srities gebėjimai. Dar ne visi vaikai pasitiki savimi ir sugeba įveikti kasdieninius sunkumus, 

susitarti, spręsti nesutarimus, sąmoningai pasirinkti tinkamą elgesio būdą. Sunkiau sekasi 

atsipalaiduoti, nusiraminti, būti atsakingam už savo ir kitų saugumą, orientuotis erdvėje, laikytis 

taisyklių.  

 

2. UGDYMO(SI) TIKSLAI  

 

Siekiant vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visumos, bus 

padedama vaikams įgyti visas ugdymui(si) mokykloje būtinas kompetencijas. Atsižvelgiant į vaikų 

grupės savitumą, vaikų ir tėvų poreikius bei ugdymo įstaigos rekomenduojamus prioritetus, 

pagrindinis dėmesys bus skiriamas šioms kompetencijoms: 

 Sveikatos kompetencijai; 

 Pažinimo kompetencijai. 

Visos kompetencijos: sveikatos, komunikavimo, meninė, pažintinė bei socialinė 

ugdysis integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik grupėje, bet ir 

renginiuose, sporto šventėse, varžybose, išvykose bei šeimose. Kasdieninėje vaikų veikloje vienu 

metu plėtosis kelios tarpusavyje susijusios kompetencijos. 

Ugdymo(si)tikslas- atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, 

vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, 

padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Ugdymo(si) uždaviniai: 



 Vakai turėtų tapti aktyvūs, iniciatyvūs, kultūringi, išmanatys savo teises ir 

pareigas (užtikrinti darnų visų vaiko galių skleidimąsi). 

 Sudaryti sąlygas vaikų kultūros plėtrai (užtikrinti darnų visų vaiko galių 

skleidimąsi). 

 Vaikai įgyja gebėjimus saugiai elgtis ir jaustis gamtoje, gatvėje, buityje ir 

socialinėje aplinkoje, optimaliai (pagal vaikų individualias galias) plėtojant jų 

socialinius ir sveikatos saugojimo gebėjimus. 

 Vaikai įgyja gebėjimą laisvai, koordinuotai judėti, šokti, derinti judesį ir 

žodinę raišką, optimaliai (pagal jų individualias galias) plėtojant sveikatos, 

meninius ir komunikavimo gebėjimus. 

 Žadinti vaikų vaizdinius, asociacijas, spontanišką meninę raišką vaidinant ir 

kuriant dailės darbelius, individualiai tenkinant vaikų pažinimo ir saviraiškos 

poreikius, optimaliai (pagal jų individualias galias) plėtojant komunikavimo ir 

meninius gebėjimus. 

 Skatinti vaikus kurti – natūraliai, laisvai, drąsiai, savitai, įsivaizduojant, 

atrandant, keičiant, pritaikant, pertvarkant, optimaliai (pagal jų individualias 

galias) plėtoti kūrybines galias. 

 Vaikams sudaryti tokias aplinkos sąlygas, kad jie atrastų ir taikytų įvairius 

pasaulio pažinimo būdus, optimaliai (pagal jų individualias galias) plėtotų 

pažinimo, sveikatos ir komunikavimo kompetencijas. 

 Vaikai domisi knygomis, grafiniais simboliais, nori ir bando ar geba skaityti ir  

rašyti, optimaliai (pagal individualias galias) plėtojant jų komunikavimo 

gebėjimus. 

 Vaikai kasdieninėje pažintinėje veikloje įvairiais būdais tapatina, lygina, 

matuoja, skaičiuoja, sprendžia praktinius sudėties ir atminties uždavinius 

(vaikų pažinimo ir komunikavimo gebėjimai plėtojami optimaliai pagal jų 

individualias galias). 

 Vaikai yra savarankiški, pasirenkant veiklą, priemones, sutvarkant savo darbo 

vietą ir kt. ( sveikatos ir socialiniai gebėjimai plėtojami optimaliai pagal jų 

individualias galias).  

 Vaikai geba taikyti įvairius tarpusavio bendravimo būdus, bei turi žaidimų ir 

veikimo drauge gebėjimų (socialiniai ir komunikavimo gebėjimai plėtojami 

optimaliai pagal vaikų individualias galias). 

 Vaikai turi galimybę ieškoti žaidimo, aplinkos tyrinėjimo, problemų 

sprendimo būdų. Vaikų geba surasti bei taikyti tinkamas išeitis įveikiant 

kasdieninio gyvenimo sunkumus (jų sveikatos ir socialiniai gebėjimai 

plėtojami optimaliai pagal individualias galias). 

 

3. VAIKŲ UGDYMO(SI) METODAI IR BŪDAI 

 

Siekiant parengti vaiką sėkmingam startui mokykloje ir ugdydami jame esmines kompetencijas, 

bendruosius  gebėjimus, organizuodami ugdomąjį darbą, planuojame naudoti šiuos ugdymo 

principus, metodus, pedagogo ir tėvų bendradarbiavimo būdus: 

Ugdymo principai: 

 Socialinio kultūrinio kryptingumo. 

 Individualizavimo. 

 Integralumo. 

 Kontekstualumo. 

 Sąveikos. 



     Ugdymo metodai: 

 Mokymo ir mokymosi veikiant, patirtinio mokymo ir mokymosi metodai: projektai, jų 

pristatymas ir aptarimas, diskusijos, tyrinėjimai (naudojant visus jutimus – regėjimą, 

lytėjimą, uoslę ir kt.), eksperimentavimas, kūrybinės užduotys, pažintinės išvykos (ir 

pasirengimas joms), ekskursijos; 

 Spontaniškas arba pedagogo inicijuotas ar organizuotas vaiko žaidimas, papildomas 

kitomis ugdymo ir ugdymosi strategijomis; 

 Spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos derinimas. 

 Ugdymo ir ugdymosi veikla vaikams turėtų būti įdomi ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti 

jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. 

Kiti ugdymo būdai: 

 Ugdymas pavyzdžiu – kai pedagogas daro ką nors su vaiku bendradarbiaudamas, t. 

y.  skatinama partnerystė. 

 Ugdymas pateikiant atviruosius ir probleminius klausimus, užduotis – kai pedagogas 

kalba arba veiksmais kuria ugdymo(si) situacijas, t. y. lavinamas loginis – 

probleminis mąstymas. 

 Atsakingas vaiko elgesio ir veiklos modeliavimas, žadinant jautrumą, toleranciją 

kitam, palaikant tinkamus vaikų jausmų raiškos, bendravimo ir bendradarbiavimo 

būdus. 

 Naujausios ugdymo(si) technologijos ( SMART interaktyvi lenta, kitos elektroninės, 

komunikacinės technologijos). 

 

Pedagogo ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas grindžiamas: 

 Tarpusavio pasitikėjimu; 

 Konfidencialumu; 

 Aktyvia partneryste; 

 Pagarba vienas kito poreikiams ir interesams. 

Pedagogo ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimas: 

 Pedagogas susipažįsta su vaiko ugdymo tradicijomis šeimoje, jo kultūrine ir 

socialine aplinka, vertina tėvų, kitų vaiko artimųjų vaidmenį ugdant vaiką aptaria 

lūkesčius; 

 Tėvai informuoja apie vaiko ugdymo ir ugdymosi ypatumus ir sąl;ygas, apie tai, 

kokie pasiekimai užtikrintų sėkmingą mokymąsi mokykloje pagal pradinio ugdymo 

programą; 

 Tėvai aktyviai dalyvauja ugdymo procese; 

 Sąveika su tėvais grindžiama nuolatiniu individualių vaiko ugdymosi poreikių ir 

galimybių aptarimu, tinkamu ugdymosi pasiekimų bei pažangos vertinimo metodų 

parinkimu, dalijamasi informacija iir patirtimi apie vaiko ugdymą ir ugdymąsi, 

daromą pažangą; 

 Pedagogas konsultuoja tėvus, teikia informacinę pagalbą, įtraukia į ugdymo procesą; 

 Esant reikalui pedagogas rekomenduoja vaiko tėvams konsultuotis su švietimo 

pagalbos specialistais (logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu 

pedagogu ir kita), kreiptis į į įstaigos Vaiko gerovės komisiją ar pedagoginę 

psichologinę tarnybą dėl vaiko ugdymosi poreikių įvertinimoir jo tolesnių ugdymosi 

rekomendacijų. 

 

 

 

 



4. VEIKLOS GAIRĖS METAMS 

 

Atsižvelgdami į plėtotinas vaiko esmines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, 

remdamiesi Bendrąja priešmokyklinio ugdymo  programa (2017 m.), bei įstaigos veiklos programa, 

ugdymo procesą planuosime kryptingai ir lanksčiai: 

 Orentuodamiesi į Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos (2017) tikslą, 

parinksime tinkamus ugdymo metodus, vaikų pažangos vertinimo būdus, 

bendradarbiavimo su tėvais formas; 

 Atsižvelgsime į realią ugdymo grupės situaciją, turimus išteklius, tėvų lūkesčius; 

 Numatysime ilgalaikius ir trumpalaikius  visų vaikų ir kiekvieno vaiko ugdymosi 

pasiekimus.  

 

Idėjos metų temoms, projektams ir kitai ugdomąjai veiklai: 

 Į ugdomąją veiklą integruosime „Priešmokyklinių ugdymo priemonių 

komplektą „OPA-PA“ (Registracijos Nr. 140109-12). 

 Įgyvendinsime vaikų pasiūlytas idėjas, temas ir kitą veiklą. 

 Remsimės tėvų idėjomis, darželio tradicijomis, bei siūlomomis idėjomis 

veiklai. 

Metų bėgyje aktyviai dalyvausime: 

 Respublikos ir miesto renginiuose, konkursuose, parodose bei kt.; 

 darželio renginiuose, vakaronėse, šventėse, akcijose; 

 kūrybiškai minėsime metines tradicines šventes;  

 vyksime į ekskursijas: į saugaus eismo mokyklėlę ,biblioteką, planetariumą, žaislų 

muziejų, gyvūnėlius ir kt. 

Planuojami ugdomieji projektai: 

Tėvų – vaikų – pedagogų: 

 „Užsiaugink drugelį pats“ (pažintinių gebėjimų plėtojimui). 

 „Mokausi rūšiuoti“, „Miško paslaptis įminsiu“ (pažintinių gebėjimų plėtojimui). 

 Grupės projektas ,,Skaitau ir piešiu“ (komunikavimo gebėjimų plėtojimui).  

 „Rudens paukščiai“, „Rudeniniai pievų sapnai“, „Namai namučiai“ ir kt.  (meninių 

gebėjimų plėtojimui). 

 Sveikatingumo projektas „Aš saugus, kai žinau“ (sveikatos gebėjimų plėtojimui). 

 „Dantukai“ (sveikatos gebėjimų plėtojimui). Papasakos apie savo  profesiją 

odontologė. 

 „Proto mūšis“ (visų gebėjimų plėtojimui ). 

 ,,Fizinių galių puoselėjimas šiaurietišku ėjimu“ (sveikatos gebėjimų plėtojimui). 

 

Planuojamos išvykos: 

 Į Vilniaus saugos miesto centrą „Saugus eismas“ (sveikatos, pažinimo gebėjimų 

plėtojimui). 

 Į planetariumą „Dangaus pasakojimai“ (pažintinių gebėjimų plėtojimui). 

 Į „Žaislų muziejų“ (pažintinių, komunikavimo, meninių gebėjimų plėtojimui). 

 Lazdynų vaikų biblioteką (pažintinių gebėjimų plėtojimui). 

 Ekskursija į „ZOOPARK“ (pažintinių gebėjimų plėtojimui). 

 

Darželio ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos: 

 „Iš darželio į mokyklą“ (visų gebėjimų tobulinimui). 

  

  



 

Planuojamos idėjos ugdomajai veiklai grupėje: 

Ruduo: 

 “Saulučių“ grupėje: mokosi susitarti dėl grupės taisyklių. 

 Rudens dirbtuvėje: spalvos. miško gėrybės.  

 Gandro lizde: paukščiai.  

 Po kopūsto lapu: daržovės, vabai, vabzdžiai. 

 Per balas: vanduo, skysčiai, jų savybės, orai. 

 Miško takeliu: miško gyventojai ir augalai. 

 Senelio kieme: naminiai gyvūnai. 

 Tarp žvakelių ir žvaigždžių: dangaus kūnai, šviesa. 

 Prie stalo: elgesys prie stalo, duona, sveika mityba. 

 Svečiuose pas mašinas: saugus elgesys gatvėje, transporto priemonės. 

 Statybose: profesijos, geometrinės fiigūros, erdviniai kūnai. 

 Į pasaką: klausosi sekamų pasakų, vaidina, kuria pasakas patys. 

Žiema: 

 Per sniegą: žiemos malonumai ir rūpesčiai, pagalba gyvūnams. 

 Prie puodelio arbatos: vaistažolių nauda žmogui, žmogaus kūnas, sveikata. 

 Prie eglutės: Adventas, Kalėdos.  

 Ant kilimo: knygos, knygynas, biblioteka. 

 Prekybos centre: pinigai. 

 Ant stogo: iš ko susideda metai. Laikas. 

 Muziejuje: pamatyk, sužinok, daiktai aplink mums, saugus elgesys su jais. 

 Blynų šventė: Užgavėnės. 

 Per Lietuvą: pažintis su Lietuva, jos miestais, gamta ir kt. 

 Mugėje: Kaziuko mugės dirbiniai. 

Pavasaris: 

 Sėklų karalystė: sėjimas, daiginimas, auginimas, augalai. 

 Varnėno inkile: paukščių sutiktuvės, pavasario darbai. 

 Pas Velykų bobutę: Velykos. 

 Tarp žiedų: pavasario darbai, gamta. 

 Į pagalbą gamtai: gamtos tausojimas 

 Per mokslo kalnus: bandymai, eksperimentai, medžiagos. 

 Dovanų dirbtuvėje: šeima. 

 Žaidimų aikštelėje: judėjimo savaitė. 

 Draugų būryje: savaitė be patyčių. 

 Per vasarą į mokyklą: pokyčiai, išleistuvės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


