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PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS SAVITUMAS:
Grupę lanko 17 vaikų: 8 mergaitės ir 9 berniukai. Vaikai, lankantys priešmokyklinę
grupę, gimė 2015-2016 metais. 156 vaikų atėjo į priešmokyklinę grupę iš darţelių, 1 nelankė
darţelio.
Vaikai namuose kalba rusiškai, kai kurie lietuviškai. 11 vaikams reikalinga logopedo
pagalba. Du vaikai yra iš daugiavaikių šeimų.
Ţinant, kaip stipriai vaiką veikia išorės įspūdţiai, sukurta šilta, jauki aplinka. Grupės
erdvė suskirstyta į kampelius, kur vaikai gali ţaisti nedidelėmis grupelėmis. Aplinka pritaikyta
laisvam, kūrybiškam ţaidimui. Laisvasis ţaidimas kaitaliojamas su grupine veikla.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI:
Priešmokyklinio ugdymo tikslas –atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi
poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, uţtikrinti optimalią
vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą
Priešmokyklinio ugdymo uţdaviniai:
 įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir
individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas
Programoje įvardytas kompetencijas;
 organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo
pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
 pripaţinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis,
miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
 taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika
grįstus metodus;
 sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
 aikyti pasiekimų ir paţangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai
ugdytis ir tobulėti;

UGDYTINOS VAIKŲ KOMPETENCIJOS
Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėţti ir
išskleisti konkrečių kompetencijų turinį. Kasdienėje vaikų veikloje vienu metu plėtojasi kelios
tarpusavyje susijusios kompetencijos.
Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir
organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupėje ar kitoje ugdymo
vietoje, bet ir renginiuose, sporto varţybose, kelionėse, išvykose, taip pat namuose, šeimoje.
1. Socialinė kompetencija
Tikslai:
 Ugdyti vaikų supratimą apie save kaip asmenį, pasiţymintį unikaliomis savybėmis,
padėti suvokti, kad augdamas jis keičiasi ir tobulėja;
 Mokyti tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais: atpaţinti savo paties ir kitų
emocijas, tinkamai jas reikšti.
 Mokyti kaip reikia elgtis artimiausioje aplinkoje –šeimoje, grupėje, su draugais ir
suaugusiaisiais, skatinti vaikus gerbti kitų ţmonių jausmus, toleruoti jų pomėgius,
gebėjimus, įpročius, charakterio savybes, išvaizdos ar elgesio skirtybes ir panašiai.

 Skatinti vaikus laikytis tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių (elgesio taisyklių
viešosiose vietose, gamtoje ir kt.) ir tradicijų, pareigų grupėje, šeimoje;
 Ugdyti tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, skatinti domėtis kitomis kultūromis ir
jas gerbti.
Uţdaviniai:
1) Padėti vaikams adaptuotis naujoje aplinkoje.
2) Sukurti grupės taisykles.
3) Kurti aplinką, kuri skatintų vaikus veikti.
4) Dalyvauti šventėse: „Rugsėjo 1-oji“, „Dėdė derlius“, „Tolerancijos savaitė“ “Kalėdiniai
susitikimai“, „Ţiemos darbelių paroda“, „Uţgavėnės“, „Sveikatingumo mėnuo“, “Savaitė be
patyčių“ „Šeimos šventė“, „Paskutinis skambutis“.
5) Švęsti vaikų gimtadienius.
6) Supaţindinti su būsimuoju mokytoju.
2. Sveikatos saugojimo kompetencija
Tikslai:
 Plėsti vaiko supratimą apie tai, kas padeda būti stipriam ir sveikam;
 Padėti vaikams palankiai save vertinti, mokyti tinkamai išreikšti savo emocijas ir
jausmus, skatinti vaikus tinkamai elgtis, mokyti susikaupti;
 Skatinti vaikus palaikyti palankius santykius su kitais ţmonėmis, būti draugiškas, bet
atsargiai elgtis su nepaţįstamaisiais;
 Padėti suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai, skatinti vaikus aktyviai
judėti, ţaisti, laikantis saugos taisyklių;
 Skatinti vaikus teikti pirmenybę sveikam ir vertingam maistui;
 Pratinti laikytis elementarių asmens higienos reikalavimų, ugdyti savitvarkos įgūdţius;
 Padėti vaikams tinkamai suvokti kūno siunčiamus signalus (šaltį, karštį, troškulį,
nuovargį ir pan.) ir, esant galimybei, į juos reaguoti.
Uţdaviniai:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rūpintis asmens higiena, plauti rankas prieš valgį, pasinaudojus tualetu.
Pratinti deramai naudotis stalo įrankiais, tvarkingai valgyti.
Pratinti rengtis atsiţvelgiant į oro sąlygas.
Sudaryti kuo geresnes ir saugesnes sąlygas vaikų judėjimui.
Vesti kūno kultūros uţsiėmimus.
Supaţindinti su saugaus elgesio taisyklėmis

3. Komunikavimo kompetencija
Tikslai:
 Skatinti norą bendrauti, bendradarbiauti ir mokytis;
 Mokyti tinkamai vartoti ir tobulinti savo gimtąją kalbą, mokyti lietuvių kalbos, mokyti
suprasti ir naudotis neverbaliniais ţenklais (gestais, mimika ir kt.);
 Skatinti domėtis knygomis, kitais rašytiniais šaltiniais;
 Sudominti vaikus, kad turėtų poreikį skaityti ir rašyti ir taip paţinti pasaulį; mokyti rašyti
ir skaityti; stengtis, kad vaikai patirtų skaitymo ir rašymo dţiaugsmą.
Uţdaviniai:

1) Skatinti vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, nepertraukti kalbančiojo, nesupratus,
mandagiai paprašyti pakartoti.
2) Skatinti vaiko norą dalyvauti įvairioje veikloje, vartoti simbolius, imituoti raštą.
3) Klausytis sekamų pasakų, deklamuojamų eilėraščių, muzikos įrašų.
4) Mokyti sekti girdėtas pasakas, kurti savo.
5) Praturtinti grupės bibliotekėlę.
6) Apsilankyti mokyklos ir miestelio bibliotekoje.
7) Turtinti kalbą panaudojant tautosaką.
3. Paţinimo – tyrinėti ir atrasti pasaulį.
Tikslai:





Lavinti vaiko natūralų domėjimąsi ir pagal vaiko išgales skatinti tyrinėti savo aplinką,
ţmonių sukurtas vertybes;
Padėti ieškoti informacijos ir tyrinėti aplinką pojūčiais (klausa, rega, uosle, lytėjimu,
ragavimu), mąstymu, vaizduote; naudoti įvairius būdus pasauliui paţinti ir tyrinėti –
stebėjimą, bandymą, modeliavimą ir kt.;
Mokyti skirti pagrindines objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę), mokyti
juos klasifikuoti pagal tam tikrą poţymį: skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti.
ugdyti kritinį mąstymą.

Uţdaviniai:
1) Domėtis savimi, kitais ţmonėmis, ţmonių grupėmis-šeima, vaikų grupę, vietinę
bendruomenę, gyvenimo tradicijomis, praeities ir dabarties įvykiais.
2) Pasigaminti „Savaitės dienų“ kalendorių.
3) Praturtinti grupėje gėlių kampelį.
4) Dalyvauti išvykose, ekskursijose.
5) Kurti, turtinti grupės aplinką, skatinančią vaikus veikti.
5. Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, groţėtis.
Tikslai:




Padėti vaikams pastebėti groţį aplinkoje, gamtoje ir dailės kūriniuose.
Ugdyti vaikų gerą skonį bei estetinę nuovoką.
Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti meninėje veikloje bei joje atsiskleisti.

Uţdaviniai:
1) Skatinti spontanišką meninę raišką kasdien-ţaidţiant, bendraujant, dirbant, švenčiant,
poilsiaujant.
2) Meno priemonėmis - garsu, balsu, ţodţiu, judesiu, linija, spalva, forma - jautrinti jutimus,
stiprinti jų ryšius, ţadinti vaizdinius.
3) Ţaidţiant, improvizuojant ugdyti vaidybos gebėjimus.
Piešiant, tapant, lipdant, konstruojant, regint savo ir kitų darbus ugdytis dailės gebėjimus.
Klausant muzikos, dainuojant, rimuojant, grojant ugdytis muzikinius gabumus bei
gebėjimus.
4) Ţadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą.

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS ORGANIZAVIMAS

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6
metai.
Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų pageidavimu.
Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam
tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
Priešmokyklinės grupės trukmė – vieneri metai.
Tėvams pasirašius sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.
Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
Priešmokyklinė grupė ugdymas vyksta nuo 2021-09-01 iki 2020-06-11.
Priešmokyklinės grupės veiklos trukmė 175 mokslo dienų.
Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandos.
Programos įgyvendinimo laikotarpių yra skiriamos atostogos:
Atostogos
Vasaros

2019–2020 mokslo metai
2019-06-11 - 2020-08-31

Grupės ugdymo(si) laikas nuo 7.30 iki 17.30.
Organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis. Maistas gaminamas vietoje mokyklos
virtuvėje.
Maitinimą sudaro: pusryčiai, pietūs ir pavakariai. Jo kaina 2.07 Eur. per dieną.
Poilsis: nuo 13.00 iki 15.00.
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo
tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. 674 ir Gimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu.
Ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtinta
2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-779
Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis ir
vyksta integruotai.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą ,
individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsiţvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir
individualius vaikų poreikius, mokyklos ir regiono ypatumus.
Pedagogas planuoja savaitės veiklą. Priešmokyklinio ugdymo programoje 5 valandos per
savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Lietuvių kalba integruota į uţsiėmimus.
Vaikų paţangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaikų
pasiekimų įvertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradţioje ir pabaigoje. Priešmokyklinio

ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradţios atlieka grupės
vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.
Pasiekimai fiksuojami tam skirtame vaiko pasiekimų apraše.
Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų
pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą- rekomendaciją pradinių klasių
mokytojui.

DIENOTVARKĖ:

8.20 - 8.30 val.

Vaikų atvykimas. Pasisveikinimas su tėvais ir vaikais individualiai.
Padėti vaikams susidėti daiktus, parinkti ramią veiklą.
Pedagogo pasiūlyta individuali bei grupelių ugdomoji veikla (centruose,
kampeliuose).
Mankšta.

8.30 – 8.45 val.

Pusryčiai.

8.45 – 9.00 val.

Rytinis pokalbis. Pakviesti vaikus susirinkti „Ryto ratuose“ dalintis
naujienomis. Pakalbėti apie dienos uţsiėmimus, pirmadieniais paskelbti
savaitės temą.

9.00 - 12.00 val.

Integruota ugdomoji veikla. Vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta
individuali ar grupelių ugdomoji veikla (centruose, kampeliuose).

12.00 – 12.30 val.

Veikla lauke. Vaikų ţaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt.

12.30 – 13.00 val.

Pietūs.

13.00 - 15.00 val.

Poilsis.

15.00 – 15.15 val.

Vaikų kėlimasis, ruoša.

15.15 – 15.30 val.

Pavakariai.

15.30 – 17.30 val.

Popietės (vakaro) ratas. Vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta
individuali bei grupelių ugdomoji veikla (centruose, kampeliuose).
Dalinimasis dienos įspūdţiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai.
Skirstymasis į namus.

7.30 -8.00 val
8.00 - 8.20 val.

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS KŪRYBINĖS RAIŠKOS SAVAIČIŲ
TEMOS
Mėnuo

Temos
1 savaitė

2 savaitė

3 savaitė

4 savaitė

Rugsėjis
Spalis
Lapkritis

Aš grupėje.
Mokomes ţaisti ir
dirbti naujoje
grupėje
(koks dienos
ritmas; kokie
draugai; kokios
elgesio taisyklės
(grupėje, salėje,
lauke ir kt.); koks
dienos ir savaitės
veiklų planas
Rugsėjo 1-osios
šventė
Rudens spalvos
(kokia gamta
rudenį, kas ir kaip
keičiasi (orų
ţymėjimas
simboliais); kokie
vandens, vėjo, lapų
skleidţiami garsai
(bandymai tokius
garsus sukelti, juos
išgirsti);
Mokytojo dienos
šventė
Noriu ţinoti kas
buvo šie ţmonės
(kokius ţinomus
ţmones mes
ţinome, ką jie
padarė; kas yra
vėlynės, kaip jos
minimos)

Mano šeima
(koks giminės medis,
kokie šeimos nariai,
jų pareigos, šeimos
įvykiai, šventės,
kultūra, nuotraukos;
kaip aš gyvenu ir ko
man trūksta mano
aplinkoje, ką
norėčiau pakeisti ...)

Moku paaiškinti
kelių ţenklus
(saugus kelias į
mokyklą, eismo
taisyklės, saugus
kelias namo)

Dėdė rudenėlis
ţemėn atkeliavo
(supaţindinti
vaikus su rudens
mėnesio
pavadinimais, (
kokiu taisyklių
reikia laikytis
gamtoje,auginti
„Grupės medį...)

Sodo, miško
gerybės
(kokios yra rudens
gerybės, kaip jas
galima panaudoti;
Rudens gerybių
kompozicijos)

Aš saugus, kai
ţinau
(elgesys
pavojingose
situacijose namie,
gatvėje, kaip
kviesti
pagalbą;pavojingos
situacijos)

Mano draugai
(vikų skatinimas
elgtis draugiškai,
kodėl reikia
draugų, mokytis
vertinti draugystę)

Mano namai, kitų
namai
(kodėl skirtingi
ţmonių būstai;
kambariai, baldai;
kas, kur ir kaip
gyvena; kokioje
gyvenvietėje yra
šeimos būstas, koks
jo adresas, aukštas,
kambarių skaičius, ar
vaikas turi savo
kambarį ...)
Tolerancijos savaitė

Gyvūnai ţmogaus
gyvenime
( gyvūnų įvairovė
Lietuvoje; gyvūnų
svarba gamtai ir
ţmogui; naminiai ir
laukiniai gyvūnai,
jų svarba mūsų
gyvenime...)

Ţmogus ir
augmėnija
(augtalų svarba
gamtai ir ţmogui;
augalų gyvenimo
būdo ypatumai;
Lietuvos augalai,
kurie augalai kuo
ir kaip mus
maitina...)

Gruodis
Sausis
Vasaris

Ţiema
(kokie gamtos
pokyčiai ţiemą;
kaip ţymimi orų
pokyčiai
simboliais; kokie
metų laikai, jiems
būdingi poţymiai;
kuo matuojamas
laikas; koks
laisvalaikis ţiemą
...)

Ţiemojantys
paukščiai ir
gyvūnai
(kur ir kaip ţiemoja;
kuo minta;
apsilankymas
girininkijoje ar
gamtininkų stotyje;
kokios reikia
pagalbos
paukšteliams,
ţvėreliams
(lesyklėlės
įrengimas,
stebėjimas) ...)

Profesijos
(kokios ţmonių
profesijos; kuo jos
ypatingos; kodėl
tiek daug skirtingų
profesijų; kas ir ką
dirba oro uoste
(apsilankymas
Pauliaus tėvelio
darbovietėje – oro
uoste); ką dirba
stalius (susitikimas
su Astos tėveliu
staliumi) ...)

Ţmogus ir jo
aplinka (kokia
ţmogaus sukurta
aplinka; ką
vadiname gamtos
paminklais; kokie
Lietuvos išskirtiniai
statiniai; koks mano
svajonių namas
(svajonių statinio
kūrimas) ...)

Skaičiai aplink
mane
(ką galima
suskaičiuoti
aplinkoje; kokius
skaičius
daţniausiai
matome aplinkoje
(mašinų, namų,
butų, telefonų
numeriai; skaičių
knygų kūrimas) ...)

Formos aplink
mane
(kokių formų
statinius daţniausiai
matome grupėje,
kieme, gatvėje; kas į
ką panašu ...)

Vasaris
sveikatingumo
mėnuo

Švenčių
belaukiant. Kūčių
vakarienė
(supaţindinimas su
Kūčių vakarienės
tradicijomis, jos
prasme, ugdyti
pagarbą ir įsijausti į
šventę, tradiciniai
kalėdiniai
ţaidimai)

Kalėdos ir
Naujieji metai
(daugiau ţinių
suteikimas apie
ţiemos šventes, jų
pagrindinius
atributus;
mokėjimas
dovanoti ir priimti
dovanas; ugdyti
vaikų ekologinę
kultūrą)

Kalėdiniai
susitikimai
Rieda metų ratai
Mūsų augintiniai
( metų laikų kaitos (kokie namų
suvokimas, jų
augintiniai, jų
pasikartojimo ritmo prieţiūra; ką
pastovumas;
norėčiau auginti ir
dėvimų drabuţių
(arba) ką auginu,
pritaikymas prie
savo augintinio
orų; svarbiausi
pristatymas;
laikų poţymiai;
nuotraukų „Aš ir
metų mėnesių
mano augintinis“
mokymasis)
parodėlė...)

Aš rūpinuosi savo
sveikata
(kas yra sveikata,
ugdymas dantų
prieţiūros įgūdţių,
pratintis paisyti
dienos reţimo,
derinti mokymasi ir
poilsį, aisto
piramidė)

Kosmose
(kas tai yra saulės
sistema; planetų
pavadinimai;
kelionė į mėnulį;
dangaus šviesuliai
teikia šviesą ir
šilumą...)

Kovas
Balandis
Gegužė

Mano gimtinė –
Lietuva,
(Lietuvos
simboliai: vėliava,
herbas, himnas;
Gedimino pilies
legenda; Vilnius mūsų
sostinė;didieji
Lietuvos miestai)

Augalo gyvenimas
(kaip daiginamos
sėklos, kaip auga
skirtingi augalai;
kaip brandinamos
sėklos; kaip
priţiūrimi
kambariniai augalai;
kaip augalais
puošiama aplinka ...)

Ţemė
(kaip stebimi orai,
saulės pokyčiai,
vėjo kryptys,
kritulių gausa (orų
kalendoriaus
ţymėjimas; vėjo
gaudyklių,
vėjarodţių
gaminimas) ...)

Paukščiai
parskrido (kokie
paukščiai
parskrido
(sugrįţtančių
paukščių
stebėjimai,
paukščių balsų
klausymas,
atpaţinimas,
pamėgdţiojimas;
spektakliuko apie
gandrą kūrimas...)

Mano lysvė
(ką norėtume
auginti grupės
lysvėje darţelio
šiltnamyje; kaip
sodinsime daigus,
kaip juos
priţiūrėsime (daigų
sodinimas, jų
stebėjimo
kalendoriaus
gaminimas) ...)

Velykų savaitė
(kokie Velykų
papročiai, tradicijos,
kiaušinių
marginimas,
velykinių darbelių
gaminimas iš
antrinių ţaliavų ...)

Apranga ir mada
(kokie drabuţiai,
avalynė, jų
paskirtis,
medţiagos,
gamyba, prieţiūra,
dalys; kas yra
aprangos kūrėjai;
mada, stilius;
aprangos kūrimas;
kokią aprangą
matome skirtingo
laikmečio
dailininkų
paveiksluose …)

Liaudies folkloras
( įvairių tautų
folkloras:
susipaţinimas su
liaudies dainomis,
pasakomis,
ţaidimais,
tradicijomis ir
rankdarbiais...)

Mus kalbina
knygos lapeliai
(paţinti knygų
turinį klausant
skaitymo,ţiūrinėjan
t iliustracijas,
atrandant
simbolius, kurti
savo knygeles.)

Mano būsima
mokykla, klasė,
mokytoja (gerbti
mokykloje
dirbančius
ţmones,susipaţina
su mokyklos
taisyklėmis.)

Velykinė programa
Šventės ir
Tu mane sušildai,
valgymo papročiai tu mane glaudi
(kokios tradicinės
(paaiškinti kam yra
šventės ir kaip jos
skirta Motinos
švenčiamos;
diena,mokėti
koks turėtų būti
padėkoti uţ gerumą
elgesys prie stalo
ir šilumą)
kasdien ir per
šventes; šeimų
tradicijos ...)
Šeimos šventės

Išleistuvės

