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 Atlikta ikimokyklinio ugdymo grupių 
veiklos stebėsena;

 Metiniai pokalbiai su darbuotojais;
 Kaišiadorių rajono LL3 pokyčio 
projektas.



EKSPERTAI TEIGIA, KAD IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO ĮSTAIGOS LANKYMAS:
 didina tikimybę sėkmingai baigti 
gimnaziją;

 gerina lankomumą aukštosiose 
mokyklose;

 mažina ankstyvos tėvystės tikimybę.



Mokosi :
 tapti sėkmingu visuomenės nariu;
 empatijos, bendravimo, 
savireguliacijos;

 ne tik žaisti, bet ir kompetencijų, 
kurių reikia pradinei mokyklai.



 gebėti: dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu 
su kitais (socialumo komp.- santykiai su suaugusiais ir 
bendraamžiais)  

 gebėti suprasti ir būti suprastam (komunikavimo komp.-
sakytinė, rašytinė kalba)  

 stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį 
(pažinimo komp.- aplinkos pažinimo)  

 norėti ir mokėti mokytis (mokėjimo mokytis komp.-
mokėjimas mokytis)

 lanksčiai, sklandžiai, originaliai mąstyti ir aktyviai veikti 
(iniciatyvumo ir kūrybos komp.- meninė raiška, 
kūrybiškumas) 

 gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka 
(asmeninė komp.- savireguliacija, emocijos) 



 Tik mokykla? 
 „Žalioji 

palangė“ –
gaminame žalių 
svogūnėlių 
salotas... 





 Iki 3 metų amžiaus vaikai 
susipažįsta su emocijomis
 Įsivertinimo procesas 
pradedamas nuo 3 metų 
amžiaus





 „Ežys“ su 
daržove/vaisiumi

 Atitinkamos 
daržovės/vaisiai yra 
ant vaiko drabužių 
spintelės, 
rankšluostinės, 
lovytės

 Įsisavinami 
daržovių, vaisių 
pavadinimai, 
spalvos



ŽEMĖS DIENA





Žalia – man sekėsi 
puikiai
Geltona – man sekėsi 
gerai, bet ne viską 
pavyko atlikti
Raudona – liūdna, 
nelabai sekėsi







 Pratybos  

 „Žemės diena“ 



„Traukinukas“. Kiekvienas vaikas turi juostelę
vaizduojančią traukinuką su vagonais. 4 vagonai – 4
veiklų kategorijos. Vaikų prašoma į tą vagoną, kuris
nurodo užduotį, įklijuoti tam tikros spalvos širdelę.

Meninė 
užduotis

Darbas 
grupėje

Pratybos Nuotaika



ŽALIA – buvau atidus,
aktyvus, todėl puikiai atlikau
darbą. Aš šaunuolis!
GELTONA – šiandien gerai
atlikau darbą, bet dar reikia
truputį pasistengti.
RAUDONA – šiandien man
nelabai sekėsi, todėl reikės
pasistengti labiau.

ĮSIVERTINIMO SPALVŲ 
ATITIKTIS SU PRADINIU 

UGDYMU UŽTIKRINA 
TĘSTINUMĄ IR DERMĘ.



 „Gėlė“ + „širdelė“ 
Motyvavimas mokytis 
raideles, vertinti save ir 
draugus.

 „Kamuoliukai“ – sporto 
užsiėmimas ir šokiui. 
Atlikus visas užduotis, 
vaikas suskaičiuoja kokios 
spalvos kamuoliukų 
daugiausiai surinko. 
Lavinami skaičiavimo  
įgūdžiai, skatinama fizinė 
veikla.



Mokomės:
 dirbti grupėje ir porose;
 būti komandos nariu;
 argumentuoti savo 

pasirinkimus ir įsivertinimą;
 mandagiai, argumentuotai 

vertinti draugų veiklos 
rezultatus (1 + ir 1 -)



Tęsiame su emocijomis ir spalvomis





 Pasaulio pažinimas. 
AUSTRALIJA.
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Pažintis su 
žemynais



ŽALIOJI gramatikos šalis 
(14 teisingų žodžių)

ŽALIAI GELTONA gramatikos šalis 
(13-12 teisingų žodžių)

GELTONOJI gramatikos šalis 
(11-9 teisingų žodžių)

GELTONAI RAUDONA gramatikos šalis
(8-6 teisingų žodžių)

RAUDONOJI gramatikos šalis
(5-0 teisingų žodžių)



 Savarankiškumo 
ugdymas;

 Motyvacija
 Sąsaja su 

istorinio paveldo 
puoselėjimu



sudėtis stulpeliu

atimtis stulpeliu

sudėtis eilute

atimtis eilute

papildomos užduotys



 Klaidų diagramos, 
suvestinės, kreivės 
individualiai pažangai 
stebėti



1-oje 
klasėje



 Perskaitytų knygų 
fiksavimas

 „Naktis su knyga“ –
4-oje klasėje



TOLIAU MOKOMĖS 
BENDRADARBIAUTI

Asmeninio indėlio į grupės veiklą 
įsivertinimas



KASDIENINIS SAVISTABOS DIENORAŠČIO PILDYMAS



• „Moki žodžius skirstyti reikšminėmis dalimis. Dar 
ne visada sekasi išskirti priešdėlius. Gali paprašyti 
mano arba Tado pagalbos“.

• „Gebi nustatyti kalbos dalis. Pasikartok dialogo 
skyrybą. Pavyzdžiai yra pratybose. psl...“

• „Žmonių vardus parašei teisingai. Žinok, kad ir 
miestų, upių pavadinimai rašomi didžiąja raide“.

• „Džiaugiuosi. Teste jau  mažiau klaidų.
• „Kūrybiškumo tau nestinga. Tik  parašius 

pasitikrink, ar nėra klaidų“.
1 + ir 1 -





VIENAS PEDAGOGO ŽODIS GALI VAIKUI 
„UŽAUGINTI SPARNUS“ 

GERAS MOKYTOJAS DARO VISKĄ, 
KAD TAPTŲ NEBEREIKALINGAS 

MOKINIUI
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