
*

lTt{u Kauno raj ono savivaldybes administracij os
Direktorius
2016 m. ec-<77zan ctta men. "?{ 6.
[sakymas M: TS - e // g

Pritarta Kuuqq rajono Girioniq dar7:elio
men.28 d. protokolo Nr.1

Girioniq darilelio
. gruodZio men 29 d. Nr.l.3.-13

KAUNO RAJONO GIRIONIU DAR r,NNIO

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Girionys
2016



Turinys

I. Bendrosios nuostatos.. ...............3
l.2.Yaikai ir jq poreikiai............... ..............3
1.3. Mokytojq ir kitq specialistq pasirengimas........ ........................3
1.4. Regiono ir Svietimo teikejo savitumas.. .................4
1.5. Tevq (globejq) ir vietos bendruomenes poreikiai ....................4
1.6. PoZiuris i vaik4 ir jo ugdym4................ ..................5

II. Ikimokyklinio ugdymo primcipai ................6
III. Tikslas ....:............. ......................7
IV. UZdaviniai............ ......................7
V. Ugdymo turinys, metodai, priemones. .........g
VI. Ugdymo pasiekimai irjq vertinimas. ..........12

Naudota Literatrira.. .................14
Priedai...... ......... t5_25



{

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Svietimo teikdjas: Kauno rajono Girioniq darZelis.

1.2. Teisind forma: Savivaldybes biudZetine istaiga

1.3. Institucijos grup6: ikimokyklinio ugdymo istaiga
ttl 

l.4.Institucijos tipas: darZelis

1.5. Adresas: Liepq g. 13 A
Girioniq k.
Samylq seniDnija
53103 Kauno rajonas

ist. kodas :291095960
tel.: 547248, el. p. : girioniudarzelis@zebra.lt
Interneto svetaines adresas : www. girioniudarzelis.lt

2. Vaikai ir jry poreikial

Dar1elyje veikia 4 vaikq ugdymo grupes:

o 3 ikimokyklinio Q - 5 (6) m.) amZiaus grupes;

Kasmet darileli lanko 80 vaikq.

{ bendrojo ugdymo grupes integruojami specialiqjq poreikiq vaikai. Vaikai ugdomi

lietuviq kalba. Zaidimas - pagrindine vaiko veiklos sritis. {staigoje sudarytos palankios sqlygos,

laiduojandios gerq vaiko savijaut4, pritailgrta aplinka atitinka vaiko amiiq, gebejimus,

specialiuosius poreikius, garantuoja jo fizini saugumq,leidlia savaranki5kai veikti, skatina vaikq

aktyvum4, kurybi5kum4, bei mokym4si bendrauti ir pasirengti mokyklai. UZtikrinami vaiko

prigimtiniai,paiintirua| socialiniai, individualus, kulturiniai, etniniai poreikiai.

3. Moleytojry ir specialistty pasirengimas.

Darlelyje dirba 8, turintys tinkam4 iSsilavinim4, kompetencij4 ir nuolat tobulinantys

profesing kvalifikacij q, pedagogu:

o 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogai;

o I meninio ugdymo pedagogas;

. I logopedas.

Kompetentingi pedagogai geba ugdytr Siuolaikinio vaiko kompetencijas, suteikia

jam pagalb4, atsiZvelgiant i individualius ar specialiuosius ugdymosi poreikius, galimybes,

ilvelgia darom4 pfrwryq, ivertina pasiekimus, priima vaik4 toki, koks jis yra. {gyvendinant
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Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencij4 (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos

istatymu Nr. I-983 (Zin., 1995, Nr.60-1501), pedagogai vieningai laikosi nuostatos, kad

svarbiausia uZtikrinti aktyvtl vaiko dalyvavim4 istaigos gyvenime ir suteikti galimybg dalyvauti,
priimant sprendimus, liediandius jo gyvenim4 darlelyje. Vaikai turi galimybg reik5ti savo

nuomong, teikti sifllymus ir rinktis veikl4 pagal savo interesus bei poreikius.

Pedagogai savo veikloje taiko projektq metod4. Sio metodo taikymas leidaia sprgsti

praktikoje kylandias problemas, nuolat analizuojant ir reflektuojant pedagogini darbq gerinti

ugdomojo proceso koky.bg. Projektinio darbo forma ir metodai padeda pletoti demokratinius

santykius bendruomeneje ir ugdo profesines pedagogq kompetencijas.

4. Regiono ir ivietimo teikdjo savitumas.

fstaiga ikurta Kauno rajono regioninio parko rekreacineje zonoje. Si ypatinga vieta

suteikia galimybg btti ekologi5koje aplinkoje, tenkinti paZintinius, sveikos ir saugios gyvensenos

poreikius, vaikq ugdym4 gristi realiaispavyzdliais, tyrinejimais, stebejimais. parko teritorijoje yra

ekologinis takas, retq augalq, medhi4 ir gyviinq bei pauk5diq lvairove, vandens telkiniai, ikurta
Gamtos mokykla.

DarZelio bendruomene propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas,

gerbia vaiko asmenybg, tobulina tevq ir pedagogq bendradarbiavim4, siekia teigiamq pokydiq ir
perteikiapatirtikitiems. Tai vienintele ikimokyklinio ugdymo istaiga Siame regione.

5. Tivry @IobejQ ir vietos bendruomenis poreikiai.

Seimos ir darLelio pedagogq bendradarbiavimas viena pagrindiniq s4lygq,

nulemiandiq vaikq ugdymo sekmg. Butina vadovautis pagrindiniu principu, kad viskas, kas

daroma, daroma vaikq labui. Dafielio tikslas ltraukti tevus i istaigos gyvenim4, kad jie biie ne

svediai, o jo gyvenimo dalyviai. Bendradarbiaudami su Seima, pedagogai siekia Siq tikslq:

o [traukli 5eim4 i aktyvrl bendradarbiavim4 su darZeliu;

o Atskleisti Seimai vaiko gyvenimo darielyje ypatumus ir supaZindinti su s4lygomis;

o SusipaZinti su Seimos gyvenimo btidu, tradicijomis ir drauge ieskoti bendry

ugdomojo poveikio vaikui priemoniq;

. Sviesti tevus ugdymo(si), psichologijos ir sveikatos klausimais.

Gerai Zinodami pagrindinius ugdymo tikslus pedagogai numato ivairius formalius ir
neformalius bendradarbiavimo ir bendravimo su Seima budus:

o Neformalus budas pokalbiai atvedant ir pasiimant vaik4, skelbimq lenta,

informaciniai lai5kai. Zinutes ir kt.
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o Formalus budas - susirinkimai, Seimos lankymasis grupeje, padekos tevams ir kt.

o Grupese dirba tevq komitetai ( renkami tevq atstovai kiekvienoje grupeje, grupes

reikalams sprgsti), darZelio taryba ( tevq atstovai i5 kiekvienos grupes, darZelio bendruomenes

atstovai darZelio reikalams sprgsti).

Ugdytiniq tevai aktyviai dalyvauja ir padeda istaigos veikloje, rengiant bendrus

projektus, Sventes, iSvykas.

DarZelis glaudiiai bendradarbiauja su vietos bendruomene: Girioniq gyventojais,

Kauno marirl regioninio parko direkcija, Gamtos mokykla, Dubravos mi5kq uredija Mi5kq
aplinkos kolegija, Slienavos kulttiros centru, Samylq seniunija, Slienavos pagrindine mokykla.

6. PoIifrris ivaikq ir jo ugdymq.

Vaikyste - nepakartojama Zmogaus gyvenimo vertybe, o kiekvienas vaikas unikalus,

turintis savo patirti, individualias galimybes, gebejimus. Siame vaiko gyvenimo kelyje labai

svarbu yra meile ir nuolatinis demesys, emocinis rySys ir bendravimas, pagarba vaikui, vaikq

teisems ir nepriklausomybei. Pedagogq ir vaikq santykiai grindZiami pasitikejimu ir pagarba.

Stengiamasi ilvelgti, kas v.aikui svarbu, isiklausyti i jo Zodhius, paskatinti i5sakyi savo nuomone,

i5girsti ji. Prioritetas teikiamas padiq vaikq iniciatyvai. Vaikai ir suaugg kartu kuria bendro

gyvenimo istaigoje ir grupeje susitarimus, taisykles, kurios padeda ugdyti atsakomybg ir
tarpusavio supratim4. Laikomasi poZiurio, kad vaiki5kumas yra vertybe, kuriamos s4lygos vaikq

savirai5kai ir vaiki5kam elgesiui pletotis. Siekiama pahinti kiekvien4 vaikq, individualq jq raidos

tempq, kad vaikai trtauffi sumanos, kiirybingi, aktyvus, s4moningi piliediai, dirbantys savo

bendruomenes labui. Skatiname vaiko savarankiSkum4 tose srityse, kur gebejimai geriau

susiformavg ir teikiame didesng pagalbqmahiaui5lavejusiq gebejimq ugdymui.

Ugdymosi aplink4 siekiama kurti taip, kad tenkintq kiekvieno vaiko poreikius, ugdytq
jo gebejimus, skatintq kaupti nauj? patirti, i5bandyti lvairias veiklos formas ir paZinimo btdus.

Siekiama, kad aplinka skatintq vaik4 aktyviai veikti, tyrineti, paiinti, pasitiketi savo gebejimais.

Vaikas pats yra aktyvus aplinkos ktirejas.
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il. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Visuminio ugdymo

Ikimokykliniame amiiuje sudarome s4lygas skleistis visoms vaiko prigimtinems

galioms: fizindms, psichinems ir dvasinems, neteikiant pirmenybes kuriai nors vienai i5 jq.

Ugdymo turinys yra vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos ugdymo sritys.

Individualizavimo

Remiantis samprata, kad visi vaikai yra skirtingi: skiriasi paZinimo bei mokymosi

tempas ir bUdai, poreikiai, gebejimai, galirrrybes, patirtis, asmenybes savybes. Kiekvienas vaikas

auga ir tobuleja savo tempu ir ritmu. Zinodani ikimokyklinio amZiaus vaikrl raidos ypatumus,

iverting kiekvieno vaiko poreikius ir i5gales, numatome realius vaiko ugdymo(si) tiksluB,

pritaikome ugdymo turini. Nuolat stebedami vaiko darom4 p&ngq, numatome tolesng

ugdymo(si) perspektyv4.

Demokratiikumo

Vaikui suteikiame pasirinkimo laisvg. Vaikas turi galimybg rinktis veikl4 pagal savo

poreikius, interesus, galimybes, nuotaik4. Susitarimai ir kartu su vaikais kuriamos taisykles, jq

laikymasis ugdo atsakomybes jausmq. Skatiname aktyvq vaiko dalyvavim4 istaigos veikloje:

i5klausoma nuomond, palaikorira iniciatyva, suteikiama erdve jam pasireik5ti, stengiamasi

igyvendinti siulomas idejas.

Tgstinumo

Siekiame darnaus vaiko perejimo nuo ankstyvojo ugdymo Seimoje prie ikimokyklinio

ugdymo grupeje, uZtikriname nuoseklq ugdymo tgstinum4 priesmokyklineje grupeje. Nuolat

siekiame palaikyi glaudq Seimos ir istaigos pedagogq bendradarbiavim4.

Tautiikumo

Padeti augandiam vaikui natlraliai perimti savo kulttiros vertybes, paprodius,

tradicijas, jas puoseleti ir kartu kurti Siuolaiking savo ir visuomenes tapatybg.



III. TIKSLAS

AtsiZvelgiant i pa1angiausias mokslo ir visuomends mokslo raidos tendencijas, kurti

s4lygas padedandias vaikui tenkinti prigimtinius, kultiirinius, etninius, socialinius, paZintinius,

sveikatos saugojimo bei specialiuosius poreikius.

IV. UZDAVINIAI

o Pletoti individualias fizines, socialines, paZinimo, kalbos ir bendravimo, kfrybines

galias, pa};irrtr+ iSreik5tq save.

o Pozityviai bendrautq ir bendradarbiautq su suaugusiais ir vaikais, mokytqsi sprgsti

kasdienines problemas, atsiZvelgti i savo ir kitq ketinimus, veiksmq pasekmes.

. Aktyviai dalyvautq ir kfirybiSkai i5reikitq save Seimos, ugdymo istaigos ir vietos

bendruomenes gyvenime.

o \zfokyqsi pai:inti ir veikti: Laistt4, keltq klausimus, tyrinetq, rinktqsi veiklos bfldus ir

priemones, samprotautq apietai, ko i5moko, numat5rtq tolesnes veiklos Zingsnius.



V. UGDYMO TURIIYYS, METODAI, PRIEMONES

Ugdymo turinys orientuotas i ikimokyklinio amZiaus vaikq kompetencijq

ugdymE(si). Ikimokyklinio ugdymo turinyje pateikiamos keturios orientacines temos, kuriomis

siekiama ugdytl vaiko socialing, sveikatos saugojimo, paZinimo, komunikavimo ir mening

kompetencijas (1 priedas). Kiekvien4 kompetencij4 sudaro ugdytinos vertybines nuostatos, 5i

amZiaus tarpsni atitinkantys gebejimai, Zinios, vaiko patirtis. Visos kompetencijos glaudZiai

tarpusavyje siejamos ir integruojamos. Temos grindZiamos nuoseklumo ir perimamumo principu,

nuo vaikui artimos (Seimos, namq aplinkos, gimtosios vietovds, gamtos) prie tolimesnes aplinkos

reiSkiniq. Temq pasirinkim4 lemia grupes savitumas, vaikq poreikiai, turima patirtis, gebejimai.

Programoje pateikiamas ugdymo turinio modeliavimas uZtikrina ugdymo proceso visapusi5kum4.

Ugdymo procese kurybing pedagogo ir vaiko s4veik4 uZtikrina taikomi ugdymo(si)

metodai:

. Zaidimas - pagrindinis vaikq ugdymo(si) metodas. Z,aisdarivaikai atskleidZia savo

pairti, i5rei5kia jausmus, emocijas, sprendZia problemas, iveikia sunkumus.

o Stebijimas - padeda pa1inti vaik4 atskleisti jo individualiirs poreikius, gebejimus,

galias.

. Interpretacija - vaiko savirai5kos ir kurybi5kumo skatinimo bfldas, padedantis jam

atsiskleisti, savitai i5reik5ti savo ar pedagogo pasitlytus sumanymus, idejas.

. Eksperimentavimas, lyrinijimas - aplinkos paZinimo ir patirties kaupimo budq,

kurie skatina vaik4 aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, organizuoti.

o Pokalbis, diskusija - vukai skatinami i5reik5ti savo nuomong, poZitiri, i5sakyti

mintis, klausyti ir girdeti, k4 sako kiti, apibldinti savo ir kitq veiklq kritiSkai m4st1rti.

o Ugdymo aplinkos modelisvimas - tar ugdymo turinio dalis, padedanti siekti

ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsiZvelgiant i vaikq poreikiuS, galimybes,

interesus.

o lYvykos, ekskursijos - hrtinama vaikq paiintine, socialine, kalbine ir emocine

patirtis, ugdomi igUdZiai ir gebejimai.

{
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srEKTINos KoMrETENCIJoS (vERTvBTNES NUosrATos, cEBEJTMAT, Znvros rn
PATTRTTS)

SOCIALINE KOMPETENCIJA

Savivoka ir savigarba
Vertybine nuostata.
Save vertina teigiamai.
Esminiai gebejimai.
Supranta savo asmens tapatum4 (aS esu, buvau, b0siu), pasako, kad yra berniukas/mergaite,
priskiria save savo Seimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebejimais, palankiai
kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises bfti ir Zaisti kartu su
kitais.

Emocij 11 s uvokimas ir ruiYka
Vertybine nuostata.
Domisi savo ir kitq emocijomis bei jausmais.
Esminis gebejimas.
AtpaZista 'ir ivardina savo ir kitl emocijas ar jausmus bei jq prieZastis, bando i juos
atsiliepti, iprastose situacijose emocijas ir jausmus i5reiSkia tinkamais, kitiems priimtinais budais.

S avireguliacij a ir s avikontroli.
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs valdyti emocijq raiSk4 ir elgesi.
Esminiai gebejimai.
Laikosi susitarimq, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo
ZodZius ir veiksmus (suvaldo pykti, neskaudina kito) isiaudrings geba nusiraminti.

S antykiai s u s aaagusiais
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs geranori5kai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.
Esminis gebejimas.
Pasitiki pedagogais, juos gerbia, rarriai jaudiasi su jais kasdienineje ir neiprastoje aplinkoje,
mokosi i5 suaugusiq, dr4siai rei5kia jiems savo nuomong, tariasi, derasi; Lino,kup reikia elgtis su
nepaZistamais suaugusiai s.

S antykiai s u bendraamiiais
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs geranori5kai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamZiais.
Esminiai gebejimas.
Supranta, kas yra gerai, kas blogai draugauja bent su vienu vaiku arba su visais (supranta kitq
norus, dalinasi Zaislais, tariasi, trtjaudia, padeda) suaugusiojo padedamas supranta savo ZodZiq ir
veiksmq pasekmes sau ir kitiems.
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SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

Fizinis aktyvumas
Vertybine nuostata.
Noriai, dZiaugsmingai juda, megsta judri4 veikl4 ir Zaidimus.
Esminis gebejimas.
Koordinuotai, i5laiko pusiausvyr4, eidamas, begdamas, SliauZdamas, ropodamas, lipdamas,
Sokinedamas, spontani5kai ir tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems bUtina akiq-rankos koordinacija bei
i5lavejusi smulkioj i motorika.

Kasdieninio gyvenimo igtrdZiai
Esmind nuostata.
Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus igtdZius.
Esminis gebejimas.
Tvarkingai valgo, savarankiSkai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi
tualetu, prausiasi, Sukuojasi. Saugo savo sveikat4 ir saugiai elgiasi aplinkoje.

KtrrybiSkumas
Vertybine nuostata.
Jaudia k[rybines laisves, spontani5kos improvizacijos bei kflrybos dZiaugsm4.
Esminis gebejimas.
Savitai rei5kia savo sumanymus ivairioje veikloje, ie5ko neZinomos informacijos, si[lo naujas,
netiketas idejas ir jas savitai igyvendina.

Tyrinijimas
Vertybine nuostata.
Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Esminis gebejimas.
Akfiiai tyrineja save, socialing, kultfiring ir gamting aplink4, ivaldo tyrinejimo bUdus (stebejim4 ir
bandym4, klausinejim4), m4sto ir samprotauja apie tu,kqpastebejo, atrado, pajuto, patyre.

Iniciatyv umas ir atkaklumas
Vertybine nuostata.
DidZiuojasi savimi ir didejandiais savo gebejimais.
Esminis gebejimas.
Savo iniciatyvapagal savo pomdgius pasirenka veikl4, ilgam isitraukia, j4 pletoja, geba pratgsti veikl4
po tam tikro laiko tarpo kreipiasi i suaugusiji pagalbos, kai pats nepajegia susi-doroti su kilusiais
sunkumais.

Aplinkos palinimas
Vertybine nuostata.
Nori paZinti bei suprasti save ir aplinkini pasauli, dZiaugiasi suZinojgs k4 nors nauja.
Esminis gebejimas.

fvardija ir bando paai5kinti socialinius bei gamtos rei5kinius, apib0dinti save, savo gyvenamqf qvietq,
5eim4, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja
naudotis.

10
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KOMLINIKAVIMO KOMPETENCIJA

Sakytind kalba
Vertybine nuostqta.
Nusiteikgs i5klausyti kit4 ir i5reik3ti save bei savo patirti kalba.
Esminis gebejimas.
Klausosi ir supranta kitq kalbejim4, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, nat[raliai, laisvai iSreik5damas
savo iSgyvenimus, patirti, mintis, intuityviai junta kalbos groli.

S kaiiiavimus ir matavimas
Vertybine nuostata.
Nusiteikgs pasauli paiinti skaidiuodamas ir matuodamas.
Esminis gebejimas.
Geba skaidiuoti daiktus, palyginti daiktq grupes pagal kieki, vartoti skaitmenis, apibtdinti daikto viet4
eileje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalv4, form4, dydi. Jaudia dydZiq skirtumus,
daikto viet4 ir padeti erdveje. Supranta ir vartoja Lodlius, kuriais apibiidinamas atstumas, ilgis, masd,
turis, laikas. Pradeda suvokti laiko tekmg ir trukmg.

PAZINIMO KOMPETENCIJA

Mokdjimas moleytis
Vertybind nuostata.
Noriai mokosi, dZiaugiasi tuo, ko i5moko.
Esminis gebejimas.
Mokosi Zaisdamas, stebedami kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinedamas, ie5kodamas
informacijos, i5bandydamas, sprgsdamas problemas, kurdamas, ivaldo kai kuriuos mokymosi bfdus,
pradeda suprasti mokymosi proces4.

MENINE KOMPETENCIJA

Estetinis suvokimas
Vertybine nuostata.
Domisi, gerisi, groZisi aplinka, meno k[riniais, menine veikla.
Esminis gebejimas.
Pastebi ir Zavisi aplinkos groliu, meno kuriniais, dZiaugiasi savo ir kitq ktuyba, jaudia, suvokia ir
apibfrdina kai kuriuos muzikos, Sokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, rei5kia savo
estetinius potyrius, dalij asi i5gyvenimais, ispfldZiais.

Menini rai.ika
Vertybine nuostata.
Jaudia menines rai5kos dZiaugsm4, rodo nor4 aktyviai dalyvauti menineje veikloje.
Esminis gebejimas.
Spontani5kai ir savitai rei5kia isp[dZius, i5gyvenimus, mintis, patirtas emocijas, muzikuodamas,
Sokdamas, vaidindamas, vizualinej e k$ryboje.

11
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IV. UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINMAS

Vaiko pasiekimq vertinimas tai nuolatinis informacijos apie vaik4, jo ugdymosi

ypatumus ir darom4 paLangq kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vaiko paianga ir

pasiekimai stebimi ir fiksuojami pagal Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5o projekt4,

kuriame i5destyta a5tuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimq sridiq su esminemis nuostatomis ir

gebejimais, kuriuos vaikas igyja iki Se5eriq metq. Pasiekimai vertinami du kartus per metus

(rugseji, geguzq).

Vertindami ugdymo pasiekimus siekiame:

o palinti vaik4 ir jo individualybg;

o i5siai5kinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes;

o nustatlti pasiekimq lygi ir darom4 palangq;

. informuoti tevus ir siekti bendradarbiavimo;

o pamat5rti ir ivertinti savo darbo veiksmingum4.

Pagrindiniai vaiko pasiekimq vertintojai yra grupiq aukletojos. Vaiko pasiekimq

vertinime dalyvauja tevai (globejai). Specialiqjq ugdymosi poreikirl vaikq pasiekimq vertinime

dalyvauja darZelio.logopedirs. Jis teikia rekomendacijas grupiq aukletojoms, tevams (globejams)

apie vaiko ugdymosi galimybes, aptarrapagalbos teikimo bfrdus.

Pirminis vaiko paZinimas prasideda nuo pokalbiq su tevais (globejais) apie vaik4.

Vaikui pradejus lankyti istaig4 i5siai5kinami tevq llkesdiai, vaiko gebejimai, individualfls

ypatumai. Pedagogai vertina vaiko gebejimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaiko pasiekimq

Zingsneli ir numato silpniau i5reik5tus gebejimus. Vertinimas apie vaiko pasiekimus uZraSomas

vaiko pasiekimq ir paiangos lape. Informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir paiangq

renkama viso vaiko ugdymosi istaigoje metu. AtsiZvelgdama i vaiko pasiekimq rezultatus,

aukletoja planuoja tolimesni vaiko ugdym4(si). Vaiko pasiekimai aptariami su tevais (globejais)

individualiq pokalbiq metu.

Vaiko pasiekimq ir paZangos vertinimo metodai:

o Pokalbis su vaiko tevais (globejais), siekiant i5siai5kinti tevq ltikesdius del vaiko

ugdymo(si) ir suZinoti nuomong apie vaiko pasiekimus,pfrang1.

o Stebejimas - pagrindinis vaiko paZinimo bfldas, kuri taiko pedagogai.

. Vaikq veiklos rczultatq analizl (kurybos darbq analizl, vaiko veiklos nuotaukos su

apra5ais, raiytines kalbos pavyzdLiai ir kt.).

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dokumentuojami ir kaupiami ,,Vaiko aplanke". I

aplank4 dedama pedagogq vertinimas apie vaiko pasiekimus (2 priedas, l-a forma), padiq vaikq
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mintys, tikslingai atrinkta vaiko paiangq ir pasiekimus rodanti informacija, vaiko dailes ir kiti
darbeliai.

{vertinus kiekvieno vaiko pasiekimus, atliekama kekvienos grupes pasiekimq analize

(3 priedas,

2'aforma). Vaikui pereinant i priesmokyklinio ugdymo grupg ivertinami jo gebejimai

ir pasiekimai, igyti per vis4 ikimokyklini laikotarpi. Si informacija perduodama priesmokyklinio

ugdymo pedagogui.

t 
.,: l3
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l. Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraias.
Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo aprtipinimo centras, 2014 m.,Klaipeda.

i! 2. Ikimokyklinio ugdymo programq kriterijq apra5as.ri Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20lI m. birZelio 7 d. isakvmo Nr. V-
1009 redakcija.
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