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I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

 Švietimo teikėjo pavadinimas: Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“. 

 Įsteigimo data: 1968-09-01 (1968-09-26 aktas Nr. 29 p. Valstybiniam pastato 

priėmimui). 

2013-2014 metais atlikta pastato renovacija ir  modernizacija. 

 Lopšelis-darželis  yra juridinis asmuo, kurio teisinė forma - Savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais norminiais 

teisės aktais ir Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatais, patvirtintais Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-39. 

 Grupė - ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

 Tipas – lopšelis-darželis. 

 Adresas -  S.Lozoraičio g. 5A, Garliava, LT-53223, Kauno rajonas. 

el.paštas eglutegarliava@gmail.com , internetinė svetainė www.eglutegarliava.lt 

 Apie ugdytinius. Lopšelyje-darželyje ugdomi 1,5 - 6/7 metų vaikai. Formuojamos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės pagal vaikų amžių arba mišraus amžiaus grupės. 

Dalis darželį lankančių vaikų turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kuriems įstaigoje teikiama 

logopedo pagalba. Programa pritaikyta skirtingą socialinę patirtį turintiems, įvairių gebėjimų 

vaikams (spec. poreikių, gabiems, imigrantų ir emigrantų vaikams). 

 Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas. Lopšelyje - darželyje dirba kvalifikuoti 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, papildomo ugdymo 

pedagogai: meninio ugdymo pedagogė, logopedai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Taip 

pat teikia paslaugas sveikatos konsultantė. 

 Savitumas. Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“  yra patogioje strateginėje vietoje 

šalia Kauno, greta švietimo įstaigų, Kauno apskrities viešosios bibliotekos, Garliavos sporto ir 

kultūros centro. Naudojamės Kauno miesto ir Garliavos miesto kultūrinėmis ir edukacinėmis 

aplinkomis. 

 Lopšelio-darželio bendruomenė nuo 2002 metų dalyvauja Kauno rajono sveikatą 

stiprinančių mokyklų veikloje, todėl prioritetinė veiklos sritis yra vaikų sveikatos saugojimas ir 

stiprinimas. Kiekvieno žmogaus sveikatą nulemia jo gyvenimo būdas, fizinė, dvasinė, emocinė, 

protinė, socialinė sferos. Mokslinėje literatūroje nurodyta, kad žmogaus sveikatą lemia: 

mailto:eglutegarliava@gmail.com
http://www.eglutegarliava.lt/
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paveldėjimas (10-15 proc.), sveikatos apsauga (8-10 proc.), aplinka (30-40 proc.), sveika gyvensena 

(40-60 proc.). Atsižvelgiant į šias išvadas,  nuo mažų dienų formuojame vaikų  sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Sveikatingumo veikla yra integruota į visą ugdymo(si) procesą. 

 Sveikatą stiprinančios ugdymo institucijos kriterijai: 

 Kiekvieno asmeninės vertės bei svarbos pripažinimas sveikatos ugdymo srityje.  

 Geros, pasitikėjimą keliančios atmosferos ugdymo institucijoje sukūrimas. 

 Kiekvienos galimybės gerinti ugdymo(si) sąlygas išnaudojimas. 

 Gerų santykių ne tik ugdymo institucijoje, bet ir šeimoje bei bendruomenėje kūrimas. 

 Ryšių tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų bei mokyklų formavimas. 

 Visų ugdymo institucijos darbuotojų sveikatos ir gerovės kėlimas.  

 Teisingos mitybos įpročių formavimas.  

 Pedagogo, kuriuo seka ugdytiniai, vaidmens stiprinimas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

srityje.  

 Pagalbos, kurią gali suteikti kitos tarnybos ir organizacijos, panaudojimas.   

 Aktyvus medicinos darbuotojų dalyvavimas projekto darbe. 

 Nuo 2007 metų dalyvaujame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje. Įstaiga 

įgyvendina 2013-2017 metų sveikatos stiprinimo programą, kurios tikslas ugdyti bendruomenės 

sveikos gyvensenos kompetenciją, skleisti sveikos gyvensenos patirtį bendruomenėje ir už jos ribų. 

Siekiame bendraudami su šeima ugdyti kiekvieno vaiko nusiteikimą sveikai gyventi, įgyjant 

sveikos gyvensenos gebėjimų.  

Nuo 2013 metų dalyvaujame ,,Mažojo princo fondo“ iniciatyvoje „Visa Lietuva skaito 

vaikams“, kurio siekis vaiko ugdymą praturtinti skaitant 20 minučių per dieną. Kasdieninis 

skaitymas turtina vaikų vaizduotę, gerina mąstymą, moko skirti gėrį nuo blogio ir pažadina vaikų 

kūrybą. Tapo tradicija, kad įstaigos pedagogės užrašo vaikų žodinę kūrybą: eilėraščius, pasakas, 

įdomias mintis ir pristato bendruomenei. 

Lopšelio-darželio ,,Eglutė“ bendruomenė palaiko glaudžius ryšius su vietos 

bendruomene ugdant vaikų pilietiškumą.Vaikai skatinami savo kūryba, menine veikla prisidėti prie 

aktyvaus  Garliavos bendruomenės gyvenimo.  

Siekiant ugdymo kokybės, pasitelkiami socialiniai partneriai: Jonučių gimnazija ir 

progimnazija, J. Lukšos gimnazija, Kauno r. sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas, Kauno 

r.sveikatos biuras, Kauno r. pedagoginė, psichologinė tarnyba, Garliavos sporto ir kultūros centras, 

Kauno apskrities viešoji biblioteka, Garliavos priešgaisrinė tarnyba, Garliavos policijos nuovada, 

Garliavos seniūnija, Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla ir kt. 
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 Tėvai (globėjai) ir vietos bendruomenė. Atlikus tėvų poreikių analizę galima teikti, 

kad tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikai būtų ugdomi modernioje, saugioje aplinkoje, susirastų 

draugų, mokytųsi savarankiškumo, įgytų įvairių gebėjimų sėkmingam ugdymuisi mokykloje.Tėvai 

(globėjai) nori, kad vaikus  ugdytų kvalifikuoti, kompetentingi pedagogai.  

 Tėvai (globėjai) kartu su vaikais dalyvauja  įvairiose  įstaigoje organizuojamuose 

edukaciniuose renginiuose, tėvų susirinkimuose, paskaitose, teikia pagalbą turtinant grupių ir 

įstaigos aplinką. 

 Atsižvelgiant į vaikų amžių, šeimos vertybes, požiūrį daug dėmesio skiriama  

pilietiniam, tautiniam ir doriniui ugdymui: skatiname jaunų  žmonių pilietiškumą, patriotiškumą, 

tautinę savimonę, aktyvią gyvenimo poziciją, kuriant patrauklias edukacines aplinkas ir aktyviai 

veikiant jose.  

 Aktualūs dokumentai. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo 

programa parengta remiantis šiais valstybiniais dokumentais ir nuostatomis.  

 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos 

Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501) kurioje: „pripažįsta kiekvieno vaiko teisę 

turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir 

socialiniam vystymuisi“.  

 Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta  Lietuvos Respublikos seimo 

2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 (Žin., 2003, Nr. 52-2316), kurioje teigiama: 

„atsižvelgiant į brandą, vaikui sudaromos sąlygos ir suteikiamos galimybės aktyviai dalyvauti 

visuomenės gyvenime,  realizuoti savo visuomeniškumą ir pilietiškumą, ypač priimant sprendimus, 

turinčius įtakos vaiko gerovės užtikrinimui. Vaiko ir suaugusiojo santykiai tampa lygiaverčiai. 

Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku. Socialinės paramos ir Šeimos politikos koncepcijos 

yra pertvarkomos matant vaiką kaip lygiateisį dalyvį skirstant valstybės išteklius ir paslaugas; 

suteikiant vaikui reikalingą informaciją; suteikiant vaikui teisę išsakyti savo nuomonę;  

konsultuojant vaiką pagal jo psichinę ir emocinę brandą; teikiant visų formų paslaugas vaikui ir 

šeimai, yra reikšminga vaiko nuomonė“. 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu, patvirtintu  2011 m. 

kovo 11 d. 7 straipsnio, 2 dalyje teigiama: ,,Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų)  

pageidavimu - pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės 

apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti 

privalomas“.  
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II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa parengta 

vadovaujantis humanistinio ugdymo filosofija. 

Anot humanistinės pragmatinės ugdymo filosofijos pradininko J.Dewey (1961), 

demokratinė ugdymo sistema privalo būti orientuota į vaiką ir jo interesus, nes tarnauja žmogaus 

laisvių aiškinimui, tobulinimui ir saugojimui. J. Dewey  nuomone, ugdytiniai turėtų aktyviai 

dalyvauti priimant sprendimus, kurie lemia jų laisvus pasirinkimus, interesų kryptis; pedagogas 

tampa tik pagalbininku. Ugdytojas suteikia vaikui laisvę veikti, padeda atsiskleisti asmenybei, jos 

galioms. Vaiko ir pedagogo bendradarbiavimas kuria ugdymo planus, skatinančius vaiko aktyvumą, 

bet kartu ugdančius įprotį prisiimti atsakomybę už individualios veiklos rezultatus. Pasak A. Neillo 

(1964), ugdymo procese pedagogas atlieka pagalbininko ir vedlio vaidmenis, kai vaikas laisvai 

mokosi to, kas jam įdomu, ir atitinka individualius interesus. 

Kritinės psichologijos atstovė P, Hviid (2005) teigia: vaikas aktyviai valdo savo 

vystymosi procesą, o ne įprastai, kaip suaugusieji mano, perima iš jų jiems reikalingus ir teisingus 

dalykus. Vaikas, kaip aktyvus socialinio dalyvavimo atstovas, veikia socialinėje ir kultūrinėje 

veikloje, per kurią įsisavina žmonių tarpusavio santykių prasmę ir suvokia jų reikšmę. Mokymasis 

veikiant atskleidžia, kaip vaikas kryptingai ir savarankiškai geba pasirinkti veiklas ir kartu geba 

mokytis iš savo pasirinkimo.  

Ugdymasis veikiant pabrėžia ugdymosi proceso svarbą, o ne rezultatą (Monkevičienė, 

2008). Į vaiką orientuotoje paradigmoje reikia atsisakyti tradicinių pažiūrų į vaiką, kaip socialiai 

nevisavertį individą, gebantį tinkamai elgtis tik suaugusiems žmonėms prižiūrint (Juodaitytė, 2004). 

 Įgyvendinamos humanistinio ugdymo principus siekiame:  

 nuoširdaus bendravimo su vaiku; 

 partneriškų pedagogo ir vaiko santykių; 

 teigiamo vaiko savęs vertinimo; 

 mokėjimo įvardinti ir valdyti savo jausmus ir poelgius; 

 kurti ir laikytis bendrai priimtų taisyklių, vertybių; 

 vystyti vaiko individualius gebėjimus, saviraišką; 

 justi atsakomybę už savo poelgius; 

 ugdyti atsakomybę už pradėtą veiklą ir jos rezultatus. 

Ikimokyklinio ugdymo programos turinys sudarytas remiantis šiais principais: 



7 
 

 Individualizavimo – ugdymas grindžiamas vaiko asmenybės pažinimu, sudaromos 

galimybės ugdytis pagal savo amžių, poreikius, gebėjimus, parenkant metodus, turinį ir pritaikant 

aplinką.  

 Socialumo – ugdymo turinys, pritaikytas skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje 

aplinkoje augusiam ir ugdytam vaikui. Puoselėjamos vaiko tautinės, patriotinės ir pilietines 

vertybės. Siekiama,  kad mažieji įgytų socialinių įgūdžių ir gebėjimų, padedančių gyvenant 

demokratinėje visuomenėje.   

 Integracijos – siekiama fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darnos, vaiko 

pažinimo ir besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį vientisumo. 

 Tęstinumo - atsižvelgdami į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus šeimoje, siekiame 

ugdymo tęstinumo ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse. 

 Tautiškumo – puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai, kultūros vertybės, 

ugdomas tautinis ir pilietinis sąmoningumas. Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveika grindžiama 

tėvų ir pedagogų iniciatyvų derinimu, partnerystės plėtojimu, tėvų ir visuomenės pedagoginiu 

švietimu. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

poreikius ir siekti ugdymo(si) pažangos. 

 Uždaviniai: 

 atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus, ugdyti(s) sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę, mokėjimo mokytis kompetencijas; 

 siekiant vaiko ugdymo(si) pažangos, bendradarbiauti su tėvais (globėjais), specialistais, 

socialiniais parneriais; 

 kurti aplinką, kuri skatintų vaiką kūrybiškai veikti: žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, judėti 

ir bendradarbiauti; 

 stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinant saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikius; 

skatinant sveiką gyvenimo būdą; 

 puoselėti vaiko tautines, patriotines ir pilietines vertybes; 

 užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę. 
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IV.UGDYMOSI TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas planuodamas ir organizuodamas ugdymo procesą, 

vadovaujasi „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijų“  7 skyriumi „Vaikų pasiekimų 

žingsnius atskleidžiantys pavyzdžiai ir ugdymo gairės“. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

turinys išdėstomas per šešias kompetencijas, kurios detalizuojamos per aštuoniolika vaiko 

pasiekimų sričių. Siekiamybė, kad vaikas  taps sveikas, orus, bendraujantis, smalsus, kuriantis (žr.1 

lentelė). 

1lentelė 

Lūkesčiai Pasiekimų sritys Kompetencijos 

 Sveikas 

Vaikas yra aktyvus, geba saugoti ir stiprinti 

savo sveikatą. 

1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai  

2. Fizinis aktyvumas 

 

Sveikatos 

saugojimo 

 Orus 

Vaikas teigiamai save vertina, yra 

atsakingas, iniciatyvus, noriai bendraujantis. 

3. Emocijų suvokimas ir raiška 

4. Savireguliacija, savikontrolė 

5. Savivoka ir savigarba 

6. Santykiai su suaugusiais 

7. Santykiai su bendraamžiais 

 

Socialinė 

 Bendraujantis 

Vaikas pratinasi išgirsti ir suprasti, ką sako 

kiti, mokosi kalbėti pats. 

8. Sakytinė kalba 

9. Rašytinė kalba 

Komunikavimo 

 Smalsus 

Vaikas nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas 

vyksta aplinkui. 

10. Aplinkos pažinimas 

11. Skaičiavimas ir  matavimas 

Pažinimo 

 

 

 Kuriantis 

Vaikas savitai reiškia savo įspūdžius, plėtoja 

saviraiškos ir kūrybinės veiklos galimybes. 

12. Meninė raiška 

13. Estetinis suvokimas 

 

Meninė  

 Sėkmingai besiugdantis 

Vaikas numato, ko norėtų išmokti,  geba 

mokytis, atkakliai siekia savo tikslo. 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

15. Tyrinėjimas 

16. Problemų sprendimas 

17. Kūrybiškumas 

18. Mokėjimas mokytis  

 

Mokėjimo 

mokytis  

kompetencija 

 

Ikimokyklinis ugdymas yra orientuotas į vaiko asmenybės brandinimą, individualią jo 

ugdymo(si) pažangą.  Ugdytojai į vaiko ugdymąsi turi žvelgti iš vaiko pozicijos, įsiklauso į vaiko 

nuomonę, poreikius, interesus.  Ugdytojai turi sukurti edukacinę aplinką, parinkti tinkamiausius 

metodus, skatinančius vaikų domėjimąsi, kūrybą ir padėti pasiekti numatytų ugdymosi rezultatų. 
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Ugdymo turinys gali būti plėtojamas per projektinę  veiklą, kurioje analizuojamos 

sveikatingumo,  savęs ir aplinkos pažinimo, ekologijos  aktualijos. Projektinė veikla turėtų būti 

nukreipta į vaikų bendradarbiavimą, saviraišką (žodinę, meninę), kūrybiškumą, pilietiškumą. 

Įstaigoje kuriamos ir puoselėjamos grupės, darželio, tautinės tradicijos. Organizuojant 

šventes, pramogas vaikams į pagalbą pasitelkiama šeima. Kiekviena šventė, renginys 

organizuojamos atsižvelgiant į Kauno r. Garliavos lopšelyje – darželyje „Eglutė“ organizuojamų 

renginių  (pramogų, švenčių) kokybės kriterijus (žr. 6 priedas). 

 

Grupės tradicijos: 

 

 

 vaikų gimtadienių  šventės; 

 vakaronės su tėvais. 

 

Darželio tradicijos:  rugsėjo pirmosios šventė; 

 sveikuolių renginys „Aš, tėtis ir mama esam 

sportiška šeima“; 

 vasario 4 diena - Eglės vardo minėjimas; 

 atsisveikinimo su darželiu šventė. 

 

Garliavos miesto tradicijos:  eglutės įžiebimo šventė; 

 Garliavos miesto šventė. 

 

Valstybinės šventės, minimos dienos:  Kalėdos; 

 Trys karaliai; 

 Sausio 13-oji; 

 Vasario- 16 oji; 

 Kovo -11 oji; 

 Užgavėnės; 

 Velykėlės. 

 

 Ugdymas organizuojamas veikiant visai vaikų grupei kartu, mažomis grupelėmis  arba 

individualiai. Vaikas turi teisę pasirinkti veiklą pagal savo sumanymą arba dalyvauti auklėtojos 

pasiūlytoje veikloje.Ugdytojas skatina vaikų mokymąsi kartu. Vaikas mokosi ne tik iš suaugusiojo, 

bet ir iš bendraamžio.  

Žaidimas - ne tik pagrindinė vaikų veikla, bet ir pagrindinis ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymosi metodas. Žaisdami vaikai atskleidžia savo gebėjimus, patirtį, susiranda draugų, 

sprendžia įvairias problemas, laikosi susitarimų, išbando įvairius socialinius vaidmenis. Žaidimas - 
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veikla, padedanti realizuoti svarbiausius vaiko poreikius: bendravimo, judėjimo, kūrybos, 

pažintinius. Ugdytojai turi sudaryti sąlygas įvairių žaidimų plėtojimui, stebėti, kaip vaikas geba 

pasirinkti žaidimą, kurti jo aplinką, suburti žaidėjus, vystyti žaidimo siužetą arba kartu žaisti. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai: 

 Kūrybiniai –vaidmeniniai. Skirti  vaikų sumanymams įgyvendinti. Įvairaus turinio, 

improvizaciniai žaidimai. 

 Didaktiniai (žaidimai su žaislais, daiktais, žodiniai, muzikiniai, stalo žaidimai). Moko vaikus 

laikytis taisyklių, lavina protą ir kalbą. 

 Judrieji (žaidimai su taisyklėmis, sportiniai pratimai ir žaidimai). Skirti patenkinti judėjimo, 

fizinio aktyvumo poreikį. 

 Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai. Žaidimai perduodami iš kartos į kartą. Skirti lavinti 

emocinius, fizinius ir meninius gebėjimus. 

Ugdytojas tarpusavyje derina žodinius, vaizdinius ir praktinius ugdymo metodus: 

 Žodinis (pokalbis, pasakojimas, aptarimas)  - vaikai skatinami išsakyti savo nuomonę, klausytis 

ir suprasti, ką sako pašnekovas. Ugdo(si) gebėjimą  perduoti ar priimti  informaciją, įsivertinti savo 

ir kitų veiklą. 

 Vaizdinis - orientuotas  į vaizdinių formavimą apie įvairius objektus,daiktus, reiškinius.    

 Praktinis -  skatina vaiką per veiklą pažinti ir suprasti jį supančią gamtinę ir daiktinę aplinką, 

susirasti jam įdomią informaciją, ieškoti veiklos sprendimo būdų ir realizuoti savo sumanymus 

savarankiškai.  

 Aktyvūs ugdymo metodai:  

 Minčių lietus.Vaikai skatinami išsakyti savo nuomonę tam tikru klausimu, nekritikuojant 

draugų sumanymų. 

 Interviu.Vaikai mokomi rinkti informaciją, užduoti klausimus ir atsakyti į juos. 

 Svečias.Vaikams smagu sulaukti grupėje svečių: profesijų atstovai, įstaigos darbuotojai, šeimos 

nariai ir kt.), kurie perteikia informaciją, žaidžia su vaikais. 

 Personažas. Pas vaikus „atvyksta“  įvairūs žaisliukai-lėlės ar suaugęs žmogus persirengęs 

kokiu nors personažu. Skirta ugdymosi motyvacijai, teigiamoms emocijoms žadinti. 

 Paslapčių dėžutė. Slepiami įvairūs daiktai, paveikslėliai. Vaikai pasitelkdami pojūčius ar 

mąstymą turi atspėti, kas paslėpta. Lavina vaikų pojūčius, vaizduotę, kalbą, mąstymą. 

 Kamuoliukas. Pratinama išklausyti kitą žmogų. Kalbėti gali tik tas, kas turi kamuoliuką ar kitą 

sutartą daiktą, žaislą. 

 Kalbantys pirštukai. Vaikai pirštukais imituoja skaitomą tekstą.  
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 Namų užduotys. Grupėje suformuojamos užduotys, kurias vaikas su tėvų pagalba atlieka  

namuose ir pristato grupės draugams. 

 Keliaujantis žaislas. Vaikų pasirinktas žaislas keliauja į šeimas, užrašomi „žaislo nuotykiai“ , 

pristatomi grupėje. 

 Sportinės veiklos metodai: trikrepšis, futbolas, estafetės, fiziniai pratimai. 

Ikimokyklinio ugdymo aplinka pritaikyta vaiko poreikių ir esminių kompetencijų ugdymui(si) (žr.2 

lentelė).   

2 lentelė 

Vidaus erdvės 

 

 

Grupė 

Grupės auklėtoja/os  atsižvelgdama į vaikų amžių, pomėgius kuria ugdomąją 

aplinką ir numato priemones, kurių reikia įsigyti.  Ugdymui naudojamos visos 

grupės erdvės: žaidimų kambarys, miegamasis, prausykla, rūbinė. Priemonės 

išdėstomos logine tvarka, vaikams lengvai prieinamose vietose. Priemonės 

estetiškos, saugios, mobilios. Įrengta vieta, vaiko (nuo 3 m.) asmeninėms 

priemonėms susidėti. Erdvės mobilios, kintančios. Gali būti bibliotekėlė, 

kūrybinių - vaidmeninių, teatrinių žaidimų vieta, konstravimo, rankų darbelių, 

tyrinėjimų, sportinės veiklos ir vaikų atsineštų iš namų žaislų  vieta ir kt. 

Priemonės: siužetiniaižaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, drabužiai, gyvūnų figūrėlės, 

automobiliai, kaladėlės ir kiti daiktai), techniniai žaislai (įv.automobiliai, įrankiai, garažai, 

degalinės ir kt.), konstrukciniai žaislai (kaladėlės, konstruktoriai, dėžės ir kt.), žaislai grupavimui, 

rūšiavimui, serijų dėliojimui, stalo žaidimai (loto, dėlionės, domino, šaškės, šachmatai, mozaikos, 

įvairūs galvosūkiai),  kompiuteriniai žaislai, daiktai (sportinis inventorius, sūpuoklės, pagalvėlės, 

buities ir kiti daiktai), įvairios medžiagos ir priemonės meninei kūrybinei veiklai (įvairaus formato, 

dydžio, storio, faktūros, spalvos  popierius, plastilinas, molis, lipdymo tešla, įvairiarūšiai tapybos 

dažai, guašas, įvairūs pieštukai, kreidelės, teptukai, indeliai, žirklės ir t.t.). Kūrybinių priemonių 

dėžė, kurioje gausu įvairių medžiagų ir antrinių žaliavų vaikų veiklai: akmenukų, plunksnų, siūlų, 

medžio drožlių, kaspinų, ir kt.Knygos, enciklopedijos, žurnalai, plakatai ir kt. Magnetinės, šviesos, 

piešimo lentos ir įrankiai ir t.t. Kompiuteris, spausdintuvas, muzikos centras ir kt. techninė įranga. 

Lietuvos Respublikos atributika (herbas, vėliava, žemėlapis ir kt.). 

Salė Salė pritaikyta vaikų kultūrinei veiklai, kūno kultūros valandėlėms, sportinei 

veiklai, susitikimams su svečiais. 

Priemonės: muzikos instrumentai, vaikams muzikavimui skirtos priemonės, muzikinis centras, 

audijo įrašai,  trikrepšis, kamuoliai, lankai, virvutės, šokdynės, kaspinai, projektorius ir kt. 

Logopedo 

kabinetas 

Pritaikytas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, individualiai ar 

veiklai grupelėje. 

Priemonės: specialiosios mokymo priemonės, vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės 

mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, žaidimai kalbai ir smulkiajai motorikai lavinti. 
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Treniruoklių 

salė 

Sukurta aplinka skirta vaikų grupei (iki 10 vaikų) sportuoti. 

Priemonės: sporto-gimnastikos kompleksas,čiužiniai, treniruokliai, batutas, bokso kriaušė.   

 

Kitos darželio 

erdvės 

Darželio koridoriuose eksponuojamos vaikų kūrybinių darbų, foto parodos.  

Vaikai lankosi darbuotojų darbo vietose ir susipažįsta su jų darbu. 

 Senovinių rakandų ir įrankių ekspozicija, skirta vaikų pažintinei, praktinei 

veiklai. 

Kiemas 

Darželio kiemo vizija Domo V. (6m.) akimis. „Ratas suptis, mašinėlės, čiuožykla <...> Policija 

saugo <...>  Fejerverkai bus, kai pastatys tokį darželį <...>  Rodyklės rodo, kad čia mašinų 

aikštelė (tėveliams), kita rodyklė rodo, kad čia vaikų aikštelė“. 

 

Sodas, gėlynas Skirta vaikų tyrinėjimams, atsipalaidavimui. 

Priemonės: natūrali gamtinė aplinka: vaismedžiai, vaiskrūmiai, pieva, gėlynas. 

Daržas Skirta vaikų tyrinėjimams. 

Priemonės: natūrali gamtinė aplinka, sėklos, daigai, užrašai su pavadinimais, stebėjimų kortelės. 

Miško erdvė Skirta vaikų tyrinėjimams, judriai veiklai. 

Priemonės: įvairūs medžiai,  kalnelis, laužavietė, iš tujų suformuoti „gyvūnėliai“. 

Stadionas Skirtas bendruomenės renginiams, sportinei, judriai veiklai. 

Priemonės: bėgimo takelis, tarzano takas, sportinis inventorius. 

Erdvės meninei 

veiklai 

Natūralioje gamtinėje aplinkoje skatinama vaikų meninė veikla: muzikinė, 

dailė, vaidyba.  

Priemonės: pavėsinė-scena, staliukai, akmenukų dėžė, smėlio dėžės, atsineštos iš grupės 

priemonės. 

Žaidimų erdvė Skirta vaidmeniniams žaidimams žaisti grupelėmis ar pabūti vienam  

Priemonės: lauko inventorius skatinantis vaikų kūrybinius žaidimus (nameliai, traukinukai ir pan.), 

spyruokliukai, sūpuoklės.  

Erdvės judriai 

veiklai 

Stambiajai motorikai lavinti, judėjimo džiaugsmo patirti. 

Priemonės: žaidimų kompleksai, kalneliai-čiuožyklos, gimnastikos įrenginiai. 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų įvertinimas įstaigoje atliekamas vadovaujantis  

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir ,,Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis“, kurių paskirtis padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems 

ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, kokybiškai įgyvendinti ugdymo 

turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ar vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti 

kiekvieną vaiką. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai įstaigoje įvertinami du kartus metuose: rugsėjo 

pabaigoje - spalio pradžioje,  balandžio pabaigoje - gegužės pradžioje, ar naujai atvykus į grupę. 

Siūloma stebėti naujai atvykusių vaikų adaptaciją (žr. 1priedas) ir tik tuomet, kai vaikas adaptuojasi, 

įvertinti vaiko gebėjimus. Grupės vaikų ugdymosi pažanga aptariama Mokytojų tarybos posėdyje 

mokslo metų pabaigoje. 

Ugdymo pasiekimų vertinimas - nuolatinis procesas. Vaiko stebėjimo duomenys gali 

būti renkami ir fiksuojami įvairiose situacijose. Vaiko pasiekimų įrodymai fiksuojami ir kaupiami 

asmeniniame  pasiekimų aplanke. Aplankas turi būti estetiškas, informatyvus viršelis (vaiko vardas, 

darželio, grupės pavadinimas, metai, auklėtojų vardai). Aplanke sukaupta informacija pozityvi, 

atskleidžianti vaiko gebėjimus įvairiose kompetencijose. 

 Įrodymai gali būti: 

 vaiko veiklos nuotraukos su auklėtojos komentaru (žr. 2 priedas); 

 vaiko meninės veiklos darbeliai, su auklėtojos ir vaiko komentaru (žr.2 priedas); 

 vaiko žodinė kūryba; 

 užduotėlės iš pratybų knygelių arba pačių auklėtojų sukurtos; 

 kūrybinės užduotys; 

 vaiko mintys apie save, draugus ir t.t; 

 vaiko veiklos ir elgesio aprašai, vaizdo įrašai. 

 Vaiko pasiekimų aplankas gali būti kaupiamas skaitmeniniame formate. Apie vaiko 

kasdieninius pasiekimus informuojami tėvai (globėjai) individualių pokalbių metu. Per mokslo 

metus padaryta vaiko ugdymosi pažanga aptariama gegužės mėnesį. Vaiko pasiekimai pagrindžiami 

auklėtojų sukauptais įrodymais apie vaiko gebėjimus.Vaiko pasiekimų aplankas atiduodamas į 

šeimos archyvą. 

 Įstaigoje naudojamos šios vaiko pasiekimų  įvertinimo formos: 

 gabiems, spec.poreikių, emigrantų ir imigrantų vaikamsvaiko siūloma taikyti stebėjimo lentelę 

(žr. 4 priedas). 
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 UGDYTOJAI            Vaiko gerovė APLINKA          

                 

      

 SĄVEIKA  VEIKLA   

      

      

Ugdymo kokybės esminis rodiklis  - vaiko gerovė. 

Vaiko gerovę rodo keturi kriterijai - „ratai“: ugdytojai, sąveika, aplinka ir vyraujanti 

veikla. 

 

 diagrama - vaiko ugdymosi pasiekimų sritys ir žingsniai (pildoma po vaiko stebėjimo 

rudenį ir pavasarį) (žr.5 priedas). 

Elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis.lt“ galimybės leidžia auklėtojai, įsivertinus 

grupės vaikų ugdymosi pasiekimus, matyti ir analizei naudoti individualias vaiko pasiekimų ir 

pažangos bei bendras grupės vaikų pasiekimų ir pažangos diagramas. 

Vaikai turintys kalbos sutrikimų vertinami rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais pagal 

kalbos vertinimo korteles. Vertinimą vykdo darželyje dirbantis logopedas. Kalbos kortelės 

saugomos asmeninėje vaiko byloje. Asmeninėje vaiko byloje laikoma ir įvairios tėvų anketos, 

konfidenciali informacija. Siekiant geriau pažinti vaiką ir jo šeimą, tėvams (globėjams) siūloma 

užpildyti anketą „Anketa tėveliams“ (žr. 3 priedas). 

 

VI. UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA 

 

 Vaiko ugdymas prasideda šeimoje, ugdytojai - tėvai (globėjai). Ugdymas tęsiamas 

darželyje, ugdytojai  - pedagogai profesionalai. Geras pedagogas tas, kuris atsižvelgdamas į vaiko 

individualumą, jo sumanymus bei tikslingai skatindamas  vaiko esminių kompetencijų augimą  geba 

pastebėti, įvertinti ir kartu su šeima pasidžiaugti vaiko pasiekimais ir daroma pažanga. 

 Sąveika tarp vaiko - šeimos - įstaigos grindžiama partneryste ir susitarimais dėl vaiko 

gerovės. Visi bendruomenės nariai turi jaustis saugūs, veikti kaip darni komanda.  

 Didelę įtaką vaiko ugdymui(si) daro aplinka (fizinė, emocinė, socialinė). Fizinė 

aplinka turi būti pritaikyta vaikų prigimtiniams poreikiams 

tenkinti, skatinti  esminių kompetencijų augimą. Turi vyrauti 

teigiamas psichologinis klimatas. Ugdymosi galimybės 

didinamos pasitelkiant socialinius partnerius. 

 Pagrindinė ikimokyklinio amžiaus 

vaiko veikla - žaidimas.  

 

Ugdymo ir ugdymosi kokybę apibrėžia šie kriterijai: 

 ugdymo turinio ir procedūrų planavimas, 

 ugdymosi proceso kokybė, 

 šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese, 

 vaiko ugdymosi pasiekimai. 
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1 priedas  

 

VAIKŲ ADAPTACIJA  
 

Šioje lentelėje pateikti teiginiai, kurie padės sužinoti, kaip vaikas adaptuojasi grupėje. Jei teiginys vaikui tinka, 

dedamas pliuso ženklas (+), jei netinka – minuso ženklas (-). 

 

Vaiko vardas, pavardė .............................................................................................................. 

Gimimo data ..................................................... 

Kada atvyko į grupę .......................................... 

 

 

Teiginys 

Įvertinimas 

 

I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė 

                    

Lengvai atsiskiria su tėvais.                     
Noriai pasilieka grupėje.                     
Nesigraudina, kai prisimena tėvus                      
Bendrauja su suaugusiais.                     
Bendrauja su vaikais.                     
Domisi grupėje esančiais žaislais.                     
Žaidžia pats vienas.                     
Žaidžia su vaikais.                     
Kartu su visais sėda valgyti.                     
Kartu su visais eina pasivaikščioti.                     
Sutinka eiti pietų poilsio.                     
 

Pastebėjimai .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 Išvada (kaip ir per kiek laiko vaikas adaptavosi)............................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Auklėtoja  ...................................................................    ....................... 

 

Auklėtoja  ...................................................................    ....................... 
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2 priedas  

Vaiko pasiekimai kaupimi asmeniniame pasiekimų aplanke 

1 pavyzdys 

Auklėtoja rudenį įvertindama vaiko gebėjimus pastebėjo, kad  fizinio aktyvumo gebėjimai  dar 

nepasiekia 4 žingsio, nes berniukas nemoka minti triratuko. Grupėje parūpino priemonių - 

mašinėlę. Po kelių savaičių pastebėjo berniuko pasiekimus.   

 

Vaiko veiklos nuotraukos su auklėtojos komentaru 

 

 

 

 

 

 

Vaiko vardas 

Data kada užfiksavo pasiekimą 

Auklėtojos komentaras 

„Jau mina keturračio pėdalus“ 

 

 

 

2 pavyzdys 

Vaikas piešė klausantis K.M.Čiurlionio poemos „Miške“. Auklėtoja prieš tai kalbėjo su vaikais apie 

tai, kas ir kaip kuria muziką, koks kūrinio pavadinimas. 

 

Vaiko meninės veiklos darbeliai su auklėtojos ir vaiko  komentaru 

 

 

 

Vaiko vardas 

Data kada vaikas piešė 

Auklėtojos komentarai 

Geba susikaupti, savitai išreikšti muziką 

dailės priemonėmis, pakomentuoja tai, ką 

piešia. 

Vaiko komentaras 

„Miške labai gražu, žydi gėlės" 
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3 priedas  

Gerbiami tėveliai, siekdami vaiko gerovės norime artimiau su Jumis susipažinti 

ANKETA TĖVELIAMS 

1.Vaiko vardas, pavardė, gimimo data ................................................................................................................................ 

2. Gyvenamosios vietos adresas .......................................................................................................................................... 

3. Žinios apie tėvus (globėjus) 

Mama (globėja) 

vardas, pavardė ............................................................... 

išsilavinimas ...................................................................  

darbovietė ....................................................................... 

telefono numeris ............................................................. 

elektroninis paštas .......................................................... 

Tėtis (globėjas) 

vardas, pavardė ............................................................... 

išsilavinimas ...................................................................  

darbovietė ....................................................................... 

telefono numeris ............................................................. 

elektroninis paštas .......................................................... 

4. Ką turėtume žinoti apie Jūsų vaiką? (pakomentuokite)  

 Kokios pagalbos reikia jūsų vaikui ............................................................................................................................... 

 Kurių maisto produktų reikėtų vengti ........................................................................................ .................................... 

 Ar namuose miega  dienos metu................................................................................................ ..................................... 

 Ką turime žinoti apie vaiko sveikatą ..............................................................................................................................  

 Kokia veikla patinka   ...................................................................................................... ............................................... 

 Kaip bendrauja su vaikais ................................................................................................... ............................................. 

 Kita ..................................................................................................................................................................................  

5. Kokius lūkesčius siejate su mūsų įstaiga? (pažymėkite) Vaikas: 

 bus globojamas, saugomas, maitinamas ar bus kitaip užimti, kol tėvai dirbs.  

 įgys įvairių gebėjimų, žinių, teigiamų nuostatų.  

 turės galimybę žaisti, bendrauti su bendraamžiais  

 taps savarankiškesnis  

 ateityje lengviau adaptuosis mokyklos aplinkoje 

 kita ........................................................................................................................................................................  

6 . Informaciją apie vaiko ugdymą(si) pageidaujate gauti? 

 kalbėdamiesi su pedagogais individualiai 

 elektroniniu paštu 

 Kita................................... 

7. Galima Jūsų pagalba grupei, įstaigai: 

 galiu talkinti išvykose už įstaigos ribų 

 prisidėti prie grupės aplinkos kūrimo ………………………………………………………………………….. 

 kartu su vaikais muzikuoti, sekti pasakas, sportuoti, …………………………………………………………. 

 galiu padėti  organizuoti  šventes   …………………………………….………………………………………. 

 kopijavimo paslaugos 

 2%  parama 

 Kita........................................ 

8. Kam patikite pasiimti vaiką iš įstaigos ............................................................................................................................ 

(jei vaiką pasiima ne mama ir tėtis (ar teisėti globėjai), turite pateikti  prašymą auklėtojai) 

          Dėkojame už atsakymus
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4  priedas  

 

Vaiko pasiekimai  

Vardas, pavardė, gimimo data 

 ..................................................................................................................................................... 

Vertinimo laikotarpis ................................  

Ugdymo sritis Vaiko veiklos, kalbos, elgsenos 

pavyzdžiai 

Žingsnis Komentaras 

Savivoka ir savigarba    

Emocijų suvokimas,raiška    

Savireguliacija, savikontrolė    

Santykiai su suaugusiais    

Santykiai su bendraamžiais    

Mokėjimas mokytis    

Iniciatyvumas ir atkaklumas    

Kūrybiškumas    

Problemų sprendimas    

Tyrinėjimas    

Aplinkos pažinimas    

Skaičiavimas ir matavimas    

Sakytinė kalba    

Rašytinė kalba    

Fizinis aktyvumas    

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai    

Estetinis suvokimas    

Meninė raiška    

 

 Parengė           
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5 priedas  

Individuali vaiko pasiekimų diagrama 

 

  

 

Visos grupės vaikų pasiekimų diagrama 
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6 priedas  

 

KAUNO R. GARLIAVOS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „EGLUTĖ“ 

ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ (PRAMOGŲ, ŠVENČIŲ) KOKYBĖS KRITERIJAI 

Rodikliai Kriterijai Požymiai 

Vaikas Vaikas aktyvus dalyvis Vaikas įtraukiamas į renginio pasiruošimą (gamina 

atributiką, kvietimus ir pan.). 

Vaikas aktyviai veikia renginio metu (vaikai noriai 

dalyvauja, laisvi, džiaugiasi ir pan.).   

Vaikai (kartu su auklėtoja) aptaria renginį.  

Suaugusieji: 

pedagogai, 

šeimos nariai, 

kiti įstaigos 

darbuotojai. 

Suaugusieji tarpusavyje 

bendradarbiauja 

 

Renginiai organizuojami 

komandinio darbo 

principais  

Šeimos nariai aktyvūs 

dalyviai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp pedagogų, šeimos 

narių, kitų įstaigos darbuotojų  grindžiamas supratimu, 

pasitikėjimu, pagarba. 

Suburta pedagogų komanda, kuri susistemina idėjų banką, 

pasiskirsto atsakomybę ir organizuoja renginį, ieško 

socialinių partnerių, informuoja apie renginį bendruomenę. 

Šeimos nariai siūlo idėjas renginio organizavimui, dalyvauja 

pasiruošime, ruošia vaikams siurprizus, kartu su vaikais 

šoka, žaidžia ir pan. renginio metu. 

Turinys Renginio vertybinis 

pamatas  

Tinkama renginio trukmė 

Tinkami metodai, 

priemonės 

 

Orientuota į bendražmogiškas ir kultūrines vertybes. 

Renginys trunka atsižvelgiant į vaiko amžių nuo 30 minučių 

iki 1 valandos. 

Renginio metu vyrauja žaismingumas, yra siurprizinis 

momentas, vedantieji -personažai (jei tai tinka pagal renginio 

sumanymą), pasitelkiama socialinių partnerių pagalba (jei 

reikia). 

Aplinka Sukurta renginio tematiką 

atitinkanti svetinga ir saugi 

aplinka. 

Sukurtas šiltas mikroklimatas - kiekvienas renginio dalyvis 

laukiamas, gerai jaučiasi.  

Aplinka papuošta vaikų gamintais atributais.  

Parinkta tinkamai erdvė - pakanka vietos, saugu. 

Tinkamai pasitelktos techninės (įgarsinimas, mikrofonas ir 

kt.), meninės, sportinės ar kitos priemonės. 

Viešinimas Renginio aptarimas ir 

pristatymas 

Renginius vertina visi dalyviai - aptaria, pasidžiaugia. Vaikai 

išreiškia savo įspūdžius per meninę veiklą ar pan. Pedagogai 

užrašo vaikų, suaugusiųjų įvertinimus. Pedagogai renginį 

pristato bendruomenei, visuomenei (stendinis pranešimas, 

straipsnis, informacija www.eglutegarliava.lt., foto, gerosios 

patirties sklaida metodinių susirinkimų metu ir kt.) 
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