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Kelias
•

NUO.................IKI



Pamąstykime garsiai

• Ar visi vaikai startuoja nuo tos pačios vietos?  Iš ko mes tai žinome?

• Kokį kelia vaikai turi įveikti ? Kas svarbiau: ar iveikti kelio ilgis ar kelionės kokybė?

• Kodėl?

• Ar visi vaikai kartu turi kirsti finišo liniją? Kodėl?

• Ką reiškia, jei visi vaikai kartu finišavo?

• Kas svarbiausia dalinantis kelionės įspūdžiais?



•Kaip reikėtų siekti, išmokimo, gebėjimų, 

kompetencijų (pažinimo, socialinės, meninės, 

sveikatos saugojimo, komunikavimo) ugdymo 

rezultatų?



Geros mokyklos koncepcija

•Koncepcijoje skiriama ne viena rezultatų rūšis (asmenybės 

branda, pasiekimai ir pažanga). Svarbu atsižvelgti ir į 

rezultatų  pasiekimo būdą: jų neturėtų būti siekiama 

skaudžiomis ar gniuždančiomis patirtimis. Abu aspektai –

rezultatai ir jų pasiekimo procesas – yra lygiaverčiai.



Geros mokyklos koncepcija
Mokymo  organizavimas

• Ugdymo turinys įdomus, provokuojantis, stebinantis, pakankamai 

platus ir gilus, kuriantis iššūkius, pagrįstas abejone, tyrinėjimu, ir 

kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti. Mokomasi spręsti 

gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios 

kompetencijos. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir 

išrandant, kuriant, bendraujant. Ugdymasis (mokymasis) pagrįstas dialogu 

(mokinių su mokiniais, mokinių ir mokytojų, mokinių ir už mokyklos 

erdvių esančių mokymosi partnerių) ir jo metu gaunama informacija, 

gimstančiomis idėjomis, sukuriamomis prasmėmis. 



Geros mokyklos koncepcija
Mokymasis

•Mokymosi savivaldumas – atsakomybė už 

mokymąsi ir išmokimą: deklaruoja mokymosi 

poreikius, prašo pagalbos, sprendžia mokymosi 

problemas, įsivertina, valdo savo mokymąsi...



Savivaldumas mokantis

•Padedant mokytojui kartu su mokytoju, mokiniai geba išsikelti mokymosi 

tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti 

reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, 

aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, 

pripažįsta ir stengiasi spręsti mokymosi problemas. Stebėdami ir 

apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos įrodymus (atskirus 

darbus ar jų pasiekimų aplankus (portfolio), mokymosi dienoraščius).

Reflektuodami individualią mokymosi patirtį, mokiniai padeda mokytojams 

įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą.



•Darželyje kiekvienam vaikui turi būti sudaryta galimybė kurti, nes 

vaikai iš prigimties yra smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti.

•Taikomi metodai turi suteikti laisvę vaikų mintims, veiksmams, 

provokuoti įvairius individualius atsakymus, mokyti gerbti draugų 

idėjas, skatinti savarankišką požiūrį.

•Veikla turi būti mėgiama ir teikti vaikui pasitenkinimą. 

Doc. dr. Rasa Braslauskien ė



• Ikimokyklinukų  gyvenimo ritmą lemia :

• 1) aktyvios vaikų veiklos ir poilsio kaita; 

• 2) deramas organizuotos ir laisvai pasirenkamos veiklos santykis; 

• 3) pakankamas laiko kiekis tam tikrai veiklai; 

• 4) fizinę, psichinę ir socialinę vaikų raidą skatinančios veiklos darna; 

• 5) pažintinės veiklos derinimas; 

• 6) tinkamas kasdienybės ir švenčių ritmas - atsižvelgiama ir į individualų vaiko 
gyvenimo ritmą (sąlygų sudarymas veikti ir ilsėtis, judėti ir atsipalaiduoti, 
rinktis veiklą, bendrauti su kitais ir pan.).



•Vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir gyvenimišką patirtį 

ikimokykliniame amžiuje vaikas  įgyja veikdami:

• žaisdamas, 

• judėdamas, 

• bendraudamas, 

• pažindamas,

• kurdamas



• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) šerdimi Lietuvoje laikomas vaiko 

žaidimas. A. Tarasonienės (2004) teigimu, vaikui būtina pripažinti neribojamą teisę sumanyti 

žaidimus, rinktis jų vietą, laiką, partnerius, plėtoti juos be išorinių trukdžių. 

• Priešmokyklinės grupės veikloje didesnį svorį turi kokybiškas žaidimas, originalios meninės 

idėjos, įdomūs tyrinėjimai, nei specialiai sumodeliuotos pratybos. 

• Pedagogai atsiduria tarsi antrame plane ir turi būti atidūs vaikų sumanymams, aktyviai juos 

palaikyti. 

• Vaiko kompetencijų ugdymasis natūraliai integruojamas į vaikams įprastą kasdienę veiklą. 

• Joks planas, ugdymo uždavinys sudarytas mintyse ar užrašytas, neturėtų varžyti vaiko poreikių. 



• Ikimokyklinėse ugdymo institucijose pagrindiniu ugdymosi metodu 

laikomas žaidimas. Šis metodas vertinamas kaip natūraliausia vaiko 

būsena, padedanti vystytis ir kurti, būti aktyviam bei veikti. Taip pat 

taikomi stebėjimo, tyrinėjimo, demonstravimo, pokalbio, 

pasakojimo, diskusijų, problemų sprendimo, projektinės veiklos 

ugdymosi metodai bei praktikuojamas šokis ir (ar) vaidyba, 

muzikavimas, vizualinė raiška. Pedagogams rekomenduojama 

taikyti skatinimo, inicijavimo ir motyvavimo, kūrybinius ir 

interpretacinius, modeliavimo, pagalbos bei paramos ir kitas 

ugdymosi metodų technologijas.



•Ugdymo(si) uždavinio kėlimas



• Uždavinys(- iai) formuluojamas(-i) konkretus, iš vaiko pozicijos. Numatoma, 

ką vaikai veiks, kalbės, darys ir pan. 

• Išsiaiškinęs, ką vaikas jau sugeba, o ko dar ne, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojas iškelia paprastus ir realiai įgyvendinamus vaiko ugdymo 

uždavinius. 

• Ugdymo uždaviniuose reikėtų įvardinti, ko iš vaiko tikimasi, vaikams reikia 

padėti suprasti, kokiam jų elgesiui pritariama, kartu pasidžiaugti vaiko 

laimėjimais, o tada pasakyti, ko iš jo tikimasi. Apie vaiko ugdymo uždavinius 

kalbama ir su vaiko tėvais. Visų pirma pabrėžiamos vaiko stiprybės, sėkmės, o 

tik tada patariama, kaip vaikas galėtų dar patobulėti. 

• Kai vaiko ugdymo uždaviniai iškelti, numatoma vaiko ugdomoji veikla.



Grįžtamasis ryšys

•Planuojant reikia numatyti ir gįžtamąjį ryšį, skirtą patikrinti ar pamatuoti, 

kokie pokyčiai įvyko vaiko raidoje, pamatyti, ar planas buvo realus. 

Pedagogai dažniausiai taiko šiuos pagrindinius būdus: tarpinį ir 

baigiamąjį. Tarpinis – tai, pavyzdžiui, savaitės apibendrinimas ar 

apmąstymas. Pedagogas turėtų trumpai aprašyti, kaip sekėsi realizuoti 

plane numatytus tikslus, uždavinius, temos nagrinėjimą ar kt. Savaitės 

apmąstymas padeda įvertinti per savaitę vykusią veiklą (netikėti vaikų 

atradimai, ką pasiūlė vaikai, tėvai, kas pavyko, kokių kilo sunkumų, 

kodėl ir ką reikėtų tobulinti) ir, atsižvelgiant į tai, planuoti tolesnę 

savaitę. Pagrindinis grįžtamojo ryšio būdas – mokslo metų pabaigoje 

įvertinti vaiko pažangą ir pasiekimus. 





Be kokybės kiekybė neturi prasmės 

• „Ne viską, kas svarbu, galime suskaičiuoti; ir ne 

viskas, ką galime suskaičiuoti, yra svarbu.“

A. Enšteinas



•Praktinės ugdymo, orientuoto į rezultatą, 

galimybės



Svarbu užtikrinti sąlygas vaikui pakankamai judėti, per tai susipažįstant ir įvaldant savo kūną, bei 

leidžiant jam pačiam bandyti ir eksperimentuoti ir tokiu būdu mokytis. Ypač svarbus buvimas 

gamtoje, nes čia vaikas patiria metų ritmą, susipažįsta su gamtoje vykstančiais procesais, o taip pat tai 

yra neišsenkantis stebėjimų ir apmąstymų šaltinis.

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.



4 žingsnis
Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, 
gėles, daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus. 

• Veiklos aplinka – pieva.

• Dominuojanti veikla – tyrinėjimas.



Svarbu įtraukti vaikus į ugdymo uždavinių formulavimą

• Pavyzdžiui, paklausti vaikų, ką mes galime rasti, pamatyti pievoje  (jei vaikams sunkiai sekasi, galima 

parodyti pievos paveikslėlį ar nuotrauką).

• Kiek atpažįstamų

• gėlių, 

• gyvūnų,

• Kokių negyvosios gamtos daiktų,

galime rasti pievoje?

• O ko iš pievos parsinešti negalėsime?

• Kaip pasidalinti su draugais tuo, ką pamatėme, jei parsinešti negalėsime?



IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ 
UGDYMO (SI) PAVYZDYS

3–4 METAI
TIKSLAS. ŽAISDAMI PIRŠTUKŲ ŽAIDIMĄ, STEBĖDAMI VANDENS POKYČIUS, 

VAIKAI PRATINSIS LAIKYTIS RANKŲ HIGIENOS

Ugdymo uždavinys. Vaikučiai gebės paaiškinti (1 -4 argumentai), kodėl grįžus iš lauko svarbu 
nusiplauti rankas



•Grįžus po pasivaikščiojimo lauke su vaikais aptariama: ką rankytės 

veikė lauke? (kasė smėlį, nešiojo pagaliukus, kastuvėlį ir kt.) 

Klausiama: o ką dar rankytės daro? (žaidžia, ima kaladėlę, ima 

duoną ir kt.). 

•Pasiūloma pažaisti žaidimą „Pirštukai darbininkai“. Po žaidimo 

pasakoma, kad rankos daro labai daug darbų, todėl svarbu jas 

plauti. 



Steišūnienė I., Dainuojantys piršteliai. 2002: Vilnius.



•Vaikams siūloma įsitikinti, kad rankos po darbelių tikrai nešvarios. 

Vaikai po kelis, grupelėmis, prieina prie iš anksto paruoštų kelių 

dubenėlių su vandeniu ir plauna rankas (vienas lieka 

nepanaudojamas įsitikinimui, kad vanduo liko švarus, kai jame 

niekas rankų neplovė). 

•Vaikų klausiama, kokios dabar rankytės (švarios, švelnios, 

kvepiančios), kaip vaikai jaučiasi, kai nusiplauna rankas (gerai, 

maloniai ar kt.). 



•Kai visi vaikai nusiplauna rankas, pasiūloma 

pasižiūrėti, koks vanduo jų dubenėliuose ir viename, 

kur niekas rankų neplovė. Su vaikais aptariama, 

kodėl taip atsitiko, kuriame dubenėlyje vanduo 

švaresnis, kodėl? 



TIKSLAS.  EIDAMI SKIRTINGU PAVIRŠIUMI VAIKAI 
UGDYSIS SAUGAUS JUDĖJIMO ĮGŪDŽIUS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio 
aktyvumo gebėjimų ugdymo (si) pavyzdys

Ikimokyklinis amžius.

4–5 metai



Žaidimas ,,Keliautojai“

Vaikų klausiama: 

„Ar dažnai keliaujate? Ar esate keliavę basi? Šiandien keliausime basi ir 

pažiūrėsim, kaip seksis.“ 

Žaidimo pradžioje susitariama dėl taisyklių:

• numatoma, nuo kurios vietos pradedama keliauti; 

• paaiškinama, kad pradedama keliauti po signalo, pakėlus žalią vėliavėlę;

• kliūtys įveikiamos laukiant savo eilės, po vieną; 

• pastebėjus, kad nesilaikoma taisyklių, vaikui parodoma raudona vėliavėlė 

ir primenamos taisyklės. 



•Po susitarto signalo vaikai pradeda keliauti kliūčių ruožu: per 

plokščius akmenis, per smėlį, per žvyrą, siauru tarpu tarp dviejų 

juostų dviejų siaurų juostų tarpu. Kliūčių ruožas baigiamas 

susirinkus ir visiems susėdus ant čiužinio. 

•Su vaikais aptariama, kaip sekėsi keliauti, ką jie jautė, kai keliavo 

per akmenis, smėlį, žvyrą, siauru takeliu. Prisimenama, kokie 

ženklai buvo naudojami žaidimo metu, kur dar juos galima 

pamatyti, ką jie reiškia (šviesoforo signalai, varžybose ir pan.). 

žolė smėlis
asfaltuota 

danga
akmenys



Stebimas vaikų įsitraukimas į žaidimą, susidomėjimas atliekama 
veikla, elgesio taisyklių laikymasis. Stebėjimai gali būti 
fiksuojami komentarais, nuotraukomis 

• Žaidimo metu ugdomi fizinio aktyvumo gebėjimai: vaikai eidami 

kliūčių ruožu liečia pėdomis skirtingus paviršius, lavina lytėjimo 

pėdomis pojūčius; pratinasi saugiai judėti; prisitaiko prie ėjimo 

sąlygų; tobulina pusiausvyrą, judesių koordinaciją.

• Sakytinės kalbos gebėjimai ugdomi, kai vaikai išsako savo 

pasiūlymus žaidimo tęsiniui, aptaria žaidimo metu patirtus pojūčius. 

• Integruotai ugdomi meninės raiškos gebėjimai: vaikai savitai juda, 

įveikdami skirtingas kliūtis; siūlo idėjas, kaip dar galima eiti, kokias 

kitas kliūtis įveikti. 



• Savireguliacijos ir savikontrolės gebėjimai ugdomi, kai vaikai tariasi dėl 

taisyklių; stengiasi jų laikytis; pratinasi atrasti ryšius tarp ženklo / simbolio ir 

jo reikšmės ir pritaikyti kasdienėse situacijose (žalia vėliavėlė – žalias 

šviesoforo signalas ir pan.); eina vienas paskui kitą; laikosi tam tikro atstumo; 

stengiasi neužgauti vienas kito. 

• Tyrinėjimo gebėjimai ugdomi, kai vaikai pastebi skirtingas spalvas; pagal tam 

tikrus požymius palygina skirtingus paviršius, pasitaikančius gamtoje; 

palygina, kokiu paviršiumi lengviau / sunkiau / maloniau eiti ir pan.; patiria 

naujų potyrių.



IKIMOKYKLINIS AMŽIUS. 5–6 METAI.

TIKSLAS. IEŠKANT PASLĖPTŲ SKIRTINGŲ GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ 
UGDYTI(S) PASTABUMĄ, GEBĖJIMĄ APIBŪDINTI, PALYGINTI, 

UGDYTI(S) SKAIČIAVIMO GEBĖJIMUS.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo gebėjimų ugdymo(si) pavyzdys



• Drauge su vaikais iš anksto pasigaminama skirtingų spalvų įvairių geometrinių 

figūrų (kvadratų, stačiakampių, trikampių, rombų, apskritimų) trafaretų iš 

kartono ar storesnio popieriaus (jei yra galimybė, trafaretai laminuojami, kad 

juos būtų galima naudoti daug kartų). Trafaretų turėtų pakakti visiems vaikams. 

Taip pat paruošiamos dėžutės, reikalingos užduočiai atlikti. Šios dėžutės su 

vaikų vardais padedamos vaikams matomoje vietoje.



• Tam tikras skaičius skirtingų geometrinių figūrų paslepiamas po žaislais, tarp 

knygų, spintelėse ir kt. Slėpti reikėtų taip, kad vaikai turėtų galimybę figūras 

pastebėti, pavyzdžiui, matytųsi figūros kampelis ir pan. 

• Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą – rasti paslėptas geometrines figūras. 



Su vaikais aptariamos žaidimo taisyklės: 

 vaikai per tam tikrą laiką ieško geometrinių figūrų (susitariama, kaip bus 

fiksuojamas laikas: smėlio laikrodžiu, varpeliu ar kt., kiek laiko bus žaidžiama);

suradę figūrą vaikai parodo ją pedagogui ir aptaria (pavadinimas, spalva, į ką 

panaši, kur surado ir pan.);

rastas figūras vaikai deda į savo dėžutes, pritaikydami pagal dėžutėje iškirptą 

formą; 

baigus žaisti, vaikai suskaičiuoja, kiek rado geometrinių figūrų. 

Žaidimo pabaigoje aptariama, kiek figūrų vaikai rado, klausiama vaikų, kaip 

sekėsi ieškoti, kokią figūrą rado pirmą.







•Žaidimas bus vaikams įdomesnis, jei baigiant žaisti dienos žaidimą, 

jiems bus pasiūlyta nusibraižyti lentelę (diagramą), kurioje 

kiekvienas vaikas žymės, kiek ir kokių per vieną dienos žaidimą 

surado geometrinių figūrų; pasiūlyta suskaičiuoti, kiek ir kokių per 

visą savaitę figūrų rado ir t. t. Lentelės ar diagramos dydis ir forma 

priklauso nuo susitarimo, kas bus fiksuojama ar užrašoma. Tokiu 

būdu bus plečiami vaikų gebėjimai, kaip nusibrėžti lentelę, kaip ir 

kokiu tikslu panaudoti įvairius simbolius ar ženklus, ką mums sako 

skaičiai ir kt.



Ugdymo(si) įprasminimo suvokimas

• Mokytojas, pažindamas mokinių veiklos ir mokymosi motyvus, parenka 

ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis taip, kad mokymasis jiems padėtų 

įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, 

eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat socialinių sąveikų) ir būtų 

optimaliai gilus bei auginantis. Mokymasis siejamas su mokinių gyvenimo 

patirtimis, sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, 

ugdytis realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus.

Vaikams būtina suprasti, koks jų veiklos tikslas, ką naujo patyrė, sužinojo,

kiek jie paaugo, praturtėjo, pasidarė įgalesni.



Mano kelias < ...> yra kaminas; jis labai tamsus ir baisiai 

siauras,  bet jo viršuje mūsų jau niekas nebepasieks, o 

mes matysime  visą pasaulį, saulę ir žvaigždėm nusėtą 

dangų...“ 
Hansas Kristianas Andersenas

Taigi verta kopti ! Palankaus vėjo ir geros traukos !


