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 Ikimokyklinio ugdymo tikslas- atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, 
padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, 
aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai: 

- ugdyti vaikų socialinius ir pažintinius  gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendradarbiauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų 
socialinę-kultūrinę patirtį, skatinti tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius; 

- plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, skatinti tėvus kuo aktyviau prisidėti prie 

vaikų ikimokyklinio ugdymo. 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas- ugdyti aktyvų, žingeidų, kūrybingą, darbštų, pasitikintį savimi ir savo gebėjimais būsimą pirmoką.  

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai: 

- garantuoti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus priešmokyklinius metus, padedant jam adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, 
skatinant jo norą veikti, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, pažinti aplinkinį pasaulį: 

- ugdyti sakytinę ir rašytinę vaiko kalbą kaip pažinimo priemonę, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai. 

 

 

 

Ugdytinos prioritetinės vaiko kompetencijos:  

socialinė kompetencija – gyventi ir būti kartu;  
komunikavimo kompetencija - klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant save ir bendraujant su kitais; 

 
Kitos ugdytinos vaikų kompetencijos: 

             pažinimo – tyrinėti ir atrasti pasaulį; 



sveikatos saugojimo – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti; 

meninė – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. 

              

 

Socialinė kompetencija 

 

- moka nusiraminti, 

- geba nurodyti savo jausmų priežastis, 
- moka paguosti kitą, 

- vienodai draugiškas visiems (neskiria draugų pagal lytį , išvaizdą), 

- laikosi taisyklių,  

- mandagus, 

- gerai vertina save, 

- teigiamai vertina savo darbus, veiklą, 

- moka paprašyti pagalbos, 

- geba tęsti nepatrauklią veiklą, 

- aktyvus, iniciatyvus. 
 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

 

- tvarkingai valgo, 

- nusineša indus, sutvarko stalą,  

- savarankiškai nusirengia, apsirengia, 

- savarankiškai apsiauna,   nusiauna batus,  

- laikosi asmens higienos reikalavimų, nusiplauna rankas, susitvarko darbo vietą. 
 



 

Pažinimo kompetencija 

 

- savarankiškai(arba su pagalba) sprendžia kilusias problemas, 

- noriai atlieka bandymus, tyrinėja, 

- kelia klausimus, 

- saugo aplinką, 

- ieško ir randa informacijos įvairiuose šaltiniuose.  
 
 

 
Komunikavimo kompetencija 

 

- išklauso pasakojimą iki galo, 
- domisi knygomis, 

- vartoja tiesioginius ir klausiamuosius sakinius, 

- stengiasi kalbėti taisyklingai,  

- moka kalbėti telefonu, 

- taisyklingai laiko rašiklį (pieštuką), 

- kasdienėje kalboje stengiasi vartoti naujai išmoktus žodžius sąvokas.  
 
 

Meninė kompetencija 
 

- grožisi gamta, dailės, muzikos kūriniais,  
- geba apibūdinti kūrinio nuotaiką, noriai dainuoja, groja, 

- noriai vaidina,  

- moka keletą ratelių, šokių, noriai juos šoka, 

- kurdamas eksperimentuoja, kūrybiškai taiko įvairias medžiagas. 



 
Vaikų grupės savitumas 

„ Smalsiukų“ grupėje 12 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų( 5 -6 metų). 6 berniukai ir 6 mergaitės.  8 vaikai yra lankę 
darželį. 5 – Šateikiuose. 4 vaikai atvyko iš namų. Vaikai smalsūs, žingeidūs, judrūs, drąsūs. 6 vaikai ugdysis paga l priešmokyklinio, kiti 
– ikimokyklinio ugdymo programą. Ne visi vaikai kalba aiškiai, suprantamai. 7 vaikams bus teikiama logopedo pagalba. 3 vaikai gyvena 
Šateikiuose, kiti važinės iš aplinkinių gyvenviečių: Gintališkės, Šateikių Rūdaičių, Sėlenių, Narvaišių. Vaikai noriai bendrauja vienas 
su kitu, žaidžia, draugauja, susipykę ieško pagalbos. Greitai įsitraukia į veiklas. Domisi knygutėmis, mėgsta jas vartyti. Keli pažįsta kai 
kurias raides, skaitmenis. Mėgiamiausios veiklos – lipdymas, piešimas, judrieji žaidimai, dėlionės, konstravimas, vaidmeniniai žaidimai. 
Vaikams dar reikia mokyti s tvarkingumo, higieninių įgūdžių, taisyklingai laikyti rašymo priemones, valdyti pirštukus kerpant, klijuojant, 

lipdant, gebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį, reikalingą visapusiškam ugdymuisi.  

 
 

                                                                                          

                                                                                   Emocinis klimatas grupėje 

 

 

 

- Vaikui garantuojamas ne tik fizinis saugumas, bet ir gera emocinė atmosfera bei palanki socialinė aplinka. Kiekvienas vaikas 
mylimas, jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą( yra išklausomas, paguodžiamas, jam padedama). 

- Suaugusieji skatina vaikus ugdytis demokratiškus tarpusavio santykius, pagarbą ir užuojautą vienas kitam, palaiko norus ir 
mėginimus pagal galimybes vienas kitam padėti. 

- Pedagogas padeda vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje, priimti nuolat vykstančius aplinkos ir dienos ritmo pasikeitimus, ugdytis 
nuostatą išbandyti ir perimti dar nežinomus pažinimo ir veiklos būdus, pratintis prie naujų žmonių, veikti ne visai įprastose 
situacijose. 

 

 



 

                                                                         Pedagogo, vaiko ir jo šeimos sąveika 

 

- Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimą priešmokyklinėje grupėje: jam tvarkantis, valgant, ilsintis, einant į lauką, 
neformaliai bendraujant su pedagogu ar grupės svečiais, spontaniškai žaidžiant ar dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje 

 

- Pedagogas kryptingai ir tikslingai planuoja ugdomąją  veiklą į  ją įtraukdamas vaikus, derindamas jų poreikius bei  interesus ir 
programoje numatytus tikslus. Lanksčiai prisitaiko prie netikėtai atsiradusių vaikų norų, spontaniškai kilusių žaidimų ar kitų 
veiklų, nebijodamas keisti išankstinių sumanymų ar planų. 

 

- Vaikai ugdymo procese skatinami bendrauti, bendradarbiauti, mokytis vienas iš kito. 

 

-  Grupės pedagogas bendrauja su kitais pedagogais, specialiąją paramą vaikui teikiančiais specialistais bei vaiko šeima. 
Priešmokyklinės ugdymo programos tikslus įgyvendina derindamas su vaiko šeimos patirtimi, ugdymo tradicijomis joje, 
stengiasi teigiamai paveikti šeimos pedagoginę kultūrą.                                                                                                                     
 

-  Grupės pedagogas stengsis kuo dažniau bendrauti su tėvais individualiai, elektroniniu būdu, organizuoti bendrus klasės 
susirinkimus, kviesti lankytis grupės renginiuose, šventėse, išvykose, kasdienėje veikloje. 
 
 

 

 

 



 Priešmokyklinis ugdymas vyks pagal OPA PA! Programą, ikimokyklinis – pagal PI KA. Kasdienė veikla – po 4 val.(20 val. per savaitę, 
700 val. per metus). 

Ugdomoji veikla prasideda 8.30 

Pietaujame 10.30 

Vaikai išlydimi arba juos atsiima tėvai.  

 

                                            Tėvų lūkesčiai: 

 

Ugdyti vaikų draugiškus santykius. 

Skatinti bendradarbiavimą su kitais. 

Padėti tobulėti ir kokybiškai pasiruošti mokyklai. 

Lavinti pasitikėjimą savimi. 

Didesnį dėmesį skirti vaikų savarankiškumui. 

Lavinti skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius. 

Padėti drąsiai reikšti savo mintis. 

 

           Planuojamos išvykos: 

 

1. Šateikių kaimo biblioteka. 
2. Bukantė. Žemaitės muziejus. 
3. Šateikių parkas, dvaro pastatai, bažnyčia. 
4. Ekskursija po Šateikių apylinkes. 



5. Kalėdų Senelio Rezidencija – Plungės M. Oginskio rūmuose. 
6. Plateliai. Gamtos lobiai. 

 
Dalyvavimas konkursuose, akcijose, žygiuose, inicijuojamuose sveikatos priežiūros specialistų, savivaldybės, policijos 
komisariato ir  socialinių partnerių renginiuose. 
 
 

 

 
 
                                                                                  Atostogos 
 
 

Rudens 2019-10-28  - 2019-10-31 
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23  - 2020-01-03 

Žiemos 2020-02-17 - 2020-02-21 
Pavasario (Velykų) 2020-04-14  - 2020-04-17 

Vasaros 2020-06-09  - 2020-08-31 
 
 
 
                                                
             
 

 

 


