
SANTRAUKA 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Duomenys apie įstaigą 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ 

Teisinė forma – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Grupė – neformaliojo švietimo mokykla 

Tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla 

Adresas – Sukilėlių pr. 71, LT-49324, Kaunas 

Telefonai – (8-37) 38 67 37; 38 67 73 

Elektroninis paštas – dspindulys@takas.lt 

Internetinė svetainė – www.spindulys.kaunas.lm.lt 

Įstaiga siekia užtikrinti valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų 

įgyvendinimą, garantuoti visapusišką ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, puoselėti kūrybinius 

vaikų gebėjimus, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Demokratiškumo – vaikas gerbiamas kaip asmenybė, ugdoma vaiko ir suaugusio 

tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, jis ugdomas būti savarankišku, gebančiu pasirinkti ir atsakyti už 

savo pasirinkimą. Jo ugdymas remiasi dorine kultūra, pagarba pripažintoms vertybėms. Vaikas turi 

galimybę rinktis veiklą pagal savo poreikius, galimybes, išklausoma jo nuomonė, sudaromos 

sąlygos vaiko siūlomoms idėjoms įgyvendinti. 

Visuminio integralaus ugdymo principas – siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, 

fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, 

mąstymą ir elgseną. Užtikrinama visų ugdymo sričių darna. 

Vaikui suteikiama galimybė pažinti pasaulį, stebėti jį, emociškai išgyventi ir vertinti bei praktiškai 

veikti.  

Individualizavimo principas – pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė, 

visiems lopšelį-darželį lankantiems vaikams sudaromos galimybės ugdytis pagal savo gebėjimus, 

poreikius, amžių, parenkant metodus, turinį, pritaikant aplinką. Įvertinę kiekvieno vaiko poreikius ir 

išgales, numatome realius vaiko ugdymo(si) tikslus, pritaikome ugdymo turinį. Nuolat stebėdami 

vaiko daromą pažangą, numatome tolesnę ugdymo(si) perspektyvą. 

Sistemingumo ir vieningumo principas – vaiko gebėjimai, nuostatos formuojamos 

siekiant vaiko asmenybės fizinės, psichinės ir socialinės ugdymo darnos, einant nuo paprastų, 

artimų reiškinių pažinimo prie sudėtingų, nuolat atnaujinant, pagilinant turimas žinias. 

Tęstinumo – kiekvienam vaikui užtikrinamos vienodos galimybės įgyti pradinius įgūdžius, 

gebėjimus, nuostatas ikimokykliniame amžiuje ir suteikiamos palankios visiems galimybės ugdytis 

priešmokyklinėje grupėje ir rengtis mokyklai. 

Lygių galimybių – visiems vaikams, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, socialinės 

padėties, sudaromos vienodos galimybės ugdytis. Sudaromos vienodos ugdymo(si) sąlygos 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių integruotis bendro ugdymo grupėse.  
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Kūrybingumo -  prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja 

kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą. Meninė veikla integruojama į kitas ugdymo veiklas, 

sudaromos sąlygos vaiko saviraiškos ir kūrybinių galių plėtojimui.  

Atsinaujinimo – vaikų ugdymas atviras, kritiškai vertinantis ir priimantis naujoves, 

išsaugantis dorovės normas bei tautiškumo branduolį. Ugdymo turinys nuolat atnaujinamas, 

derinamas su ugdymui keliamais tikslais ir uždaviniais. Šiuo principu pabrėžiame, kad 

ikimokyklinė įstaiga yra atvira nuolatinei kaitai, ji visada pasirengusi kritiškai ir kūrybiškai perimti 

naują patirtį. 

Partnerystės su šeima principas. Ugdymas grindžiamas tarpusavio supratimu ir 

bendradarbiavimu. Vaikas ugdomas atsižvelgiant į jo auklėjimo šeimoje tradicijas, tėvų lūkesčius, 

vaiko įgytą patyrimą, nuostatas, įpročius. Vyrauja abipusė pagarba tarp šeimos narių ir pedagogų, 

siekiama glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, užtikrinant visapusišką vaiko 

pažangą. 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius. 

Uždaviniai 

● Sukurti saugią, nuolat kintančią, turtingą, vaiko prigimtį atitinkančią ir jo fizinių ir dvasinių galių 

vystymąsi stimuliuojančią, individualius vaiko poreikius ir gebėjimus atliepiančią ugdymosi 

aplinką. 

● Ugdyti vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo pažinimo ir kūrybiškumo priemonę, sudarant 

prielaidas sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui(si). 

● Ugdyti vaikų suvokimą, kad sveikata yra vertybė, kurią reikia saugoti ir stiprinti. Pratinti 

kasdieninėje veikloje laikytis sveikos gyvensenos principų, įtvirtinti sveikatai palankią patirtį, 

lavinti higienos įgūdžius, skatinti fizinį aktyvumą, saugoti psichinę ir emocinę sveikatą.  

● Skatinti vaiką kaupti naują patirtį, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandant naujas veiklos formas bei 

pažįstant save ir aplinkinį pasaulį. 

● Skatinti vaikų kūrybinį laisvėjimą, puoselėjant vaikų saviraišką, kūrybiškumą, sudarant sąlygas 

meno priemonėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis išgyventi kūrybinį džiaugsmą.   

● Bendrauti ir bendradarbiauti su šeima, palaikant pasitikėjimą, abipusį supratimą, puoselėjant 

šeimos ir vaiko kultūrą. 

● Sudaryti sąlygas ugdytinių sėkmingai socializacijai, padedant vaikui integruotis į visuomenę, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualią, socialinę patirtį, sudarant sąlygas perimti tautos 

kultūros pagrindus.  

● Padėti vaikams suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, įgyvendinti darnaus vystymosi nuostatas, ugdyti 

dorines ir kultūrines vertybes, sudaryti sąlygas perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus 

● Ugdymo procesą orientuoti į vaiką, skatinti jo motyvaciją, pripažinti vaiko, kaip partnerio 

vaidmenį, kas skatina vaiką pasitikėti savimi, tapti užtikrintu ir savarankišku. 

 

UGDYMO METODAI 

 

Reggio Emilia ugdymo metodas – pagrįstas ilgalaikiais sutarimais, nuolatiniu 

atnaujinimu, taikomaisiais tyrimais, eksperimentavimu, pedagoginės plėtros darbu ir rėmimusi 



naujausiais teoriniais tyrimais. Reggio Emilia ugdymo metodo stiprybė yra klausimų kėlimas, 

refleksija, tyrimai ir gebėjimas pritaikyti naują informaciją. 

Metodo pagalba ugdome šiuos vaikų gebėjimus – turtėja vaiko vaizduotė, kūrybiškumas, medžiagų, 

spalvų derinimas (meninė kompetencija); veikdami greta vienas kito vaikai derina savo veiksmus, 

bendrauja (socialinė kompetencija); raidės, ženklai, formos, spalvos, reiškiniai praturtina vaiko 

pažinimą (pažinimo kompetencija); vaikai pasakoja, kuria istorijas, eilėraščius, mokosi rašto 

elementų (kalbos kompetencija); lavina smulkiąją motoriką, sužino apie saugų elgesį gamtoje, 

gatvėje ir kt. (sveikatos saugojimo kompetencija). 

Vaikai yra unikalios individualybės, jie yra kompetentingi ir stiprūs. Veikdami 

žodžiais, piešimu, judesiu, konstravimu, lipdymu, vaidyba ir kitomis meninėmis raiškos 

priemonėmis, jie lavina savo intelektą, bendravimo įgūdžius, simbolinę raišką ir kūrybiškumą. 

Pedagogas nėra nei vaiko priekyje, nei seka paskui jį, jis nėra šalia arba arti vaiko. Jis 

yra kartu su vaiku – sykiu tyrinėja, atradinėja, mokosi.  

Pagal Reggio Emilia sistemą, vaiko intelektualiniai gebėjimai turi būti ugdomi 

plėtojant jo išraišką, pažįstant simbolius, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių „kalbas“. Maži vaikai 

skatinami tirti juos supančią aplinką ir išreikšti save. Tai gali būti žodžiai, judesiai, piešimas, 

tapyba, konstravimas, lipdymas, šešėlių teatras, koliažai, dramos teatras, muzika ar daugelis kitų 

būdų. 

 
Žaidimo metodas – vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla., teikianti malonumą, 

džiaugsmą, nereikalaujanti ypatingų pastangų ir nesiekianti rezultatų. Žaisdamas vaikas realizuoja 

visus svarbiausius savo poreikius - praktinio veikimo, bendravimo, pažinimo, judėjimo. Žaidimas 

atsiranda ten, kur suteikiama laisvė rinktis, spręsti, laisvai eksperimentuoti, tyrinėti, fantazuoti.  

Žodinis metodas suteikia galimybę perduoti informaciją: bendravimas, pokalbiai, 

diskusijos, žaidimai, tradicinės šventės, pramogos, išvykos, grožinės literatūros skaitymas, 

dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji tautosaka, inscenizavimas, vaidinimai, dailės veiklos. 

Praktinis metodas vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią 

aplinką, turtinti vaiko patirtį įgyvendina savo idėjas, ieško problemų sprendimo būdų (tyrinėjimai, 

eksperimentai, stebėjimai, analizavimas, loginiai, didaktiniai, statybiniai ir vaidmeniniai žaidimai, 

atradimai, parodos, kelionės, išvykos)  

 

Vaikas centre 

Pedagogas – partneris, 

globėjas, vadovas, 

tyrinėtojas 

Aplinka – trečias 

pedagogas 

Tėvai - parnteriai Vaiko patirties 

kaupimas – 

dokumentavimas 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Reggio Emilia 

požiūrio pagrindas 

Projektinė veikla 



Kūrybinis metodas – spontaniška vaikų veikla sudaro sąlygas vaikams reikšti ir 

įgyvendinti savo idėjas (dailės veiklos, išvykos į muziejus, dailės albumų, paveikslų, reprodukcijų 

stebėjimai, aptarimai, menų savaitės, parodos, muzikinės veiklos, dainavimas, muzikos 

klausymasis, grojimas įvairiais tradiciniais ir netradiciniais muzikos instrumentais, improvizavimas, 

muzikiniai žaidimai, lietuvių liaudies, sportiniai ir kiti šokiai, tradicinės ir kalendorinės šventes, 

vakaronės, muzikiniai rytmečiai ir pramogos, koncertai, vaidyba) 

Projektų metodas – vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų 

kaitą, lanksčiai integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko 

gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtojimą.  

Ugdomosios aplinkos kūrimą skatinantys metodai atliepia individualius vaiko poreikius specialiai 

sukurtoje ir pritaikytoje aplinkoje.  

Interpretaciniu metodu palaikoma kūrybiška vaikų veikla, skatinamos pedagogo 

pasiūlytų idėjų savitos interpretacijos, sudaromos galimybės vaikų kūrybai, kuriama vaikų, 

pedagogų, bendruomenės kūrybiškumui palanki aplinka. 

Vaizdumo metodas padeda ugdytiniams metodinių priemonių, aplinkos daiktų, 

objektų pagalba susidaryti vaizdinius apie supantį pasaulį. 

  IT taikymo metodas: kompiuterinės programėlės, tikrovę stimuliuojantys žaidimai, 

paremti informacinių technologijų naudojimu. praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, 

fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas. 

 

                                       UGDYMO TURINYS 

             SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

Savivoka ir savigarba 
Vertybinė nuostata 

Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas 

Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, 

priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba 

apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 

Emocijų suvokimas ir raiška 
Vertybinė nuostata 

Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta bei įvardija 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 

Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį 

Esminis gebėjimas 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

 



Santykiai su suaugusiaisiais 
Vertybinė  nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas 

pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino kaip reikia elgtis su nepažįstamais 

suaugusiais. 

 

Santykiai su bendraamžiais 
Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais 

(supranta kitų norus, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta 

savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems 

 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 
Vertybinė  nuostata 

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais 

Esminis gebėjimas 

Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgai įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po 

tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais 

sunkumais 

 

Problemų sprendimas 
Vertybinė  nuostata 

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti 

Esminis gebėjimas 

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, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes bendradarbiaudamas, 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 
 

Aplinkos pažinimas 
Vertybinė nuostata 

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja 

Esminis gebėjimas 

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 

Nusiteikęs pasaulį pažinti skaičiuodamas ir matuodamas 

Esminis gebėjimas 

Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti 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. 

 

Tyrinėjimas 
Vertybinė nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, 

samprotauja. 

Esminis gebėjimas 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė 

 

Mokėjimas mokytis 
Vertybinė  nuostata 

Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko 

Esminis gebėjimas  

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas 

informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi 

būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
 

Sakytinė kalba 
Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas 

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas 

savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį; 

 

Rašytinė kalba 
Vertybinė nuostata 

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti 

 

 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 
 

Fizinis aktyvumas 
Vertybinė nuostata 

Noriai džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus 

Esminis gebėjimas 

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir 

tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji 

motorika 

 

Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai 
Vertybinė nuostata 

Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 



Esminis gebėjimas 

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus, apsirengia ir nusirengia, naudojasi 

tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje 

 

Problemų sprendimas 
Vertybinė nuostata Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas 

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 

 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 
Vertybinė nuostata  
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais 

Esminis gebėjimas 

Savo iniciatyva pagal 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 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 
 

Estetinis suvokimas 
Vertybinė nuostata  

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, 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. 

 

Meninė raiška 
Vertybinė nuostata 

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje 

Esminis gebėjimas 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje 

 

Kūrybiškumas 
Vertybinė nuostata 

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą 

Esminis gebėjimas 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, 

netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina 

 

 

 

 

 



UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir 

supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Vertinimas – tai 

nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, 

interpretavimas ir apibendrinimas. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami pagal Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą, kuriame pateikta aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių su 

vertybinėmis nuostatomis ir esminiais gebėjimais, kurios nubrėžia vaiko pažangos gaires, 

orientuotas į ugdymosi tęstinumą ir visapusiškumą.  

Vertindami ugdymo pasiekimus siekiame pažinti vaiką ir jo individualybę, išsiaiškinti 

kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą. 

Pagrindiniai vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai yra vaikų veiklos 

stebėjimas ir vaikų veiklos rezultatų analizė (kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašų analizė, 

nuotraukos su aprašais, žodinė kūryba, ir kt.). 
 Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais (globėjais) apie vaiką. 

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, išklausoma jų nuomonė apie 

vaiko gebėjimus, individualius ypatumus. 
Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje auklėtojos vertina vaiko gebėjimų vystymosi 

žingsnius, apibendrina rezultatus, įvertina ugdymo(si) pažangą, nustato ugdymo(si) problemas, 

numato tolimesnius ugdymo(si) tikslus, būdus ir metodus. Informacija apie kiekvieno vaiko 

pasiekimus ir pažangą renkama viso vaiko ugdymosi įstaigoje metu. 

 Su vaiko pasiekimų vertinimo rezultatais supažindinami tėvai, kad galėtų patys 

pastebėti bendrą savo vaiko ugdymo(si) pažangą, aktyviau išsakyti lūkesčius, kartu su pedagogu 

numatyti tolesnio ugdymo galimybes ir patiems aktyviau bei nuosekliau įsijungti į ugdymo procesą. 

Specialius ugdymo(si) poreikius turinčių vaikų pasiekimus ir pažangą vertina specialistai 

(logopedai, psichologas, kūno kultūros pedagogas, muzikos pedagogas). Jie teikia rekomendacijas 

grupių auklėtojoms, tėvams (globėjams) apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria 

pagalbos teikimo būdus. 

Vertinimo metu gauta informacija kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų aplanke. 

Šiame aplanke pateikiami visų vaiko ugdymosi pasiekimų sričių įrodymai, pedagogas nuolat kaupia 

atliktų stebėjimų apibendrinimus, vaikų kūrybinius darbus, išsakytas idėjas ir pan.  

Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, 

numatant vaiko ugdymo individualizavimo galimybes, pedagogo kompetencijų tobulinimo sritis. 

Vaikų ugdymosi pasiekimai iliustruoja ir kitas įstaigos veiklos sritis. Jais remiantis analizuojama 

ugdymo programa, aptariama lopšelio-darželio metų veiklos planas, įstaigos veiklos įsivertinimo 

rezultatai. 

 


