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ALYTAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (SI) PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Švietimo tiekėjas – Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 

 Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

 Grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

 Tipas – lopšelis-darželis. 

 Veiklos rūšis – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

 Adresas – Miklusėnų g. 38A, LT – 62332 Alytus. Telefonai – 8 315 72 920, 8 315 72 921, 8 

315 21 909, el. p. ldvyturelis@takas.lt 

 Internetinis puslapis ldvyturelis.lt 

 

 

 Vaikai ir jų poreikiai. 

 

 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 metų (pagal poreikį ir 

jaunesnių) iki 7 metų švietimą. Įstaiga atvira įvairių šeimų vaikams. 

 Kiekvienas vaikas vystosi individualiai, tačiau visi vaikai turi pereiti žinomas 

asmenybės raidos stadijas. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikiai – emociniai, pažinimo, judėjimo. 

Vyresnių vaikų poreikiai labiau orientuoti į socialinį- kultūrinį aspektą, t.y. saugumo, bendravimo, 

aktyvumo, saviraiškos, taip pat pažinimo ir poreikio žaisti.  

Žaidimas yra pagrindinė vaikų veikla. Iš pradžių mažyliai žaidžia su daiktais, vėliau su kitais 

vaikais bendrus žaidimus, o paūgėję įsitraukia į vis sudėtingesnius, daugiau vaikų suburiančius 

žaidimus. Dar vėliau pasineria į sudėtingus, taisyklių ir išmonės kupinus, grupinius žaidimus.  

Vaikai turi jaustis mylimi, fiziškai ir emociškai saugūs, pripažinti, įvertinti, individualūs, išsaugoti 

savąjį „aš“. Mūsų įstaigos pedagogai siekia atsižvelgti į šiuos vaiko poreikius ir norus.  

 

 Pedagogų pasirengimas. 

 

 Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti, savo darbą išmanantys pedagogai, turintys 

tinkamą pedagoginį (aukštąjį arba aukštesnįjį) išsilavinimą. Visi pedagogai atestuoti, nuolat 

dalyvauja miesto, šalies kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuose kelia savo kvalifikaciją. 

Pedagogai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios, kvalifikacija užtikrina kokybišką vaikų 

ugdymą. 
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 Įstaigos savitumas. 

 

 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ yra sename Putinų mikrorajone, kuriame yra nemažai 

bendrabučių, šeimos dažniau migruoja (gauna socialinius būstus, išvyksta į kitas vietoves). Atliktas 

dalinis įstaigos remontas: pakeisti langai ir suremontuotas stogas, tačiau pastatus būtina apšiltinti. 

Stengiamės modernizuoti ugdymo aplinką: pagal galimybes keičiame fiziškai ir morališkai 

pasenusius vaikiškus baldus (stalus ir kėdes, spintas, lentynas). Kiekviena grupė atvira, savita, jauki, 

turinti savo stilių, kuris priklauso nuo pedagogų ir vaikų kūrybiškumo, originalumo, vaikų ir tėvų 

poreikių. Tėvai turi teisę pasirinkti grupę bei pedagogą.  

Viena priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“. Grupėje auginamos gyvalazdės - vabaliukai Zipiai. Valandėlių metu 

vaikai kalbasi apie vabaliuką Zipį ir jo draugus, mokosi įveikti bendravimo ir emocijų sunkumus. 

Programoje numatytos individualių vaiko ugdymosi poreikių patenkinimo galimybės. Šios 

programos pagrindiniai principai, tikslas ir uždaviniai, ugdymo turinys orientuoti į vaiką kaip 

asmenybę, t.y.: 

- gerbti vaiką kaip individualybę, priimti jį tokį, koks jis yra; 

- suteikti vaikui laisvę, ribojamą tik būtinų taisyklių; 

- rūpintis vaiku, kuriant saugią ir sveiką aplinką; 

- tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti; 

- sudaryti sąlygas patirti, išmokti, veikiant vienam ir kartu su kitais; 

- pažinti vaiką, jo šeimą ir jos tradicijas; 

- padėti pažinti, perimti etnokultūros, ypač vietinio krašto vertybes, savo pavyzdžiu 

skatinti jas puoselėti ir tęsti; 

- plačiau žvelgti į meninio ugdymo kryptį. 

 

 Kitos trys priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės taiko Reggio Emilia 

ikimokyklinio ugdymo metodą.  

Reggio Emilia metodo įkvėpėjas yra Loris Malaguzzi. Jis teigia, jog vaikas turi mažiausiai šimtą 

kalbų, įvairiarūšių simbolinių kalbų. Tai menas, muzika, šokis, konstravimas, rašymas, kalbėjimas, 

dainavimas, drama, šešėlių teatras... Daug laiko skiriama kūrybai ant šviesos stalo.  

Šiomis kalbomis vaikas išreiškia individualumą, gauna žinių apie supantį pasaulį. Kiekvienas 

vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo veikėjas. Jis nori pažinti, kupinas smalsumo, siekia 

sukurti ryšius su kitais ir bendrauti. 

 

 Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. 

 

 Šeimos dalyvavimas yra labai svarbi sąlyga, stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą 

grupėse, atsižvelgiant į namuose įdiegtą požiūrį į žmones, aplinką, pasaulį ir save. Remiantis 

abipusiu supratimu ir atsakomybe, geranoriškumu, konfidencialumu, pagarba ir dėmesiu, siekiama 

glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo.  

 Dauguma tėvelių pirmenybę teikia:   

 vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui bei tinkamam vaiko paruošimui mokyklai. 

 Jiems svarbu, kad lopšelyje-darželyje vaikas išmoktų bendrauti, sugyventi su 

kitais.  

 Jie norėtų, kad vaikas lopšelyje-darželyje gerai praleistų laiką, jaustųsi jaukiai ir 

saugiai.  

 Jie pageidauja, kad vaikas būtų intensyviai ugdomas, plėstų žinias apie supančią 

aplinką.  

 Jie linkę bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais ir tarpusavyje, domisi vaikų 

ugdymu. Jie pageidautų, kad jų vaikus lavintų kompetentingi, savo darbą 

išmanantys pedagogai.  



 Dauguma turi papildomos veiklos lūkesčių dėl šokių būrelio, dainavimo, anglų 

kalbos pradžiamokslio užsiėmimų organizavimo. 

 Tėveliai bet kuriuo įstaigos darbo metu laukiami grupėse, gali stebėti, dalyvauti vaikų 

veikloje, šventėse, įvairiuose renginiuose. 

 

 Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. 

 

 Mūsų požiūris į vaiką grindžiamas jo individualybe: priimame kiekvieną vaiką tokį, 

koks jis yra, sutelkiame dėmesį į tas vaiko galias, kurios nuspalvintos vaikystės smalsumu, 

tiesioginiu ir nuoširdžiu bendravimu, noru kurti, eksperimentuoti. Siekiame tapti modernia ugdymo 

institucija, atsižvelgiančia į reformuoto Lietuvos švietimo siekius iki 2012 metų. Turime sėkmingai 

įgyvendinti vieną iš pagrindinių siekių – „gerinti ugdymo kokybę“ (Lietuvos Respublikos 

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos 

Respublikos Valstybinės Švietimo įstatymas, 2003m. birželio 17d. Nr. IX-1630) ir „didinti švietimo 

paslaugų <.....> prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą“ (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros programa 2007-2012 metams, projektas 2007-01-10). Vadovaujantis Jungtinių tautų vaiko 

teisių konvencijos (ratifikuota 1995m. liepos 3d. įstatymu Nr. I-983) 3 straipsnio nuostata („imantis 

bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, <.....> svarbiausia – vaiko interesai“), ugdymo programa 

orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Pagal šio dokumento 29 straipsnį („ugdyti vaiko pagarbą 

tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms, <.....> pagarbą gamtai“), daug dėmesio 

skiriama etniniam ugdymui. Sudarome sąlygas ugdytiniui atsiskleisti, „atsižvelgiant į jo amžių ir 

brandumą“, suteikiant galimybes išsakyti savo nuomonę. Minėto dokumento 12 straipsnis „<.....> 

garantuoja vaikui, sugebančiam suformuoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį 

liečiančiais klausimais“. Vaiko gerovės valstybės politikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005m. vasario 17d. nutarimu, Nr.184, teigiama, kad „vaikas turi jaustis 

visaverte asmenybe, kad ir kokio amžiaus būtų“. Todėl vaiko gerovės įgyvendinimo siekiuose 

svarbus teiginys: „Vaiko ir suaugusiojo santykiai tampa lygiaverčiai. Sprendimai daromi ne dėl 

vaiko, bet su vaiku.“ Šiomis pagrindinėmis nuostatomis ir vadovaujamės, kurdamos programą. 

 Programoje siejamos kelios filosofinės ugdymo kryptys. Labai artimos Ž. Piažė 

filosofinės idėjos. Jis vaiko žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, 

įprasmina jį. Ž. Piažė įrodė, kad vaiko vystymosi raidos etapų negalima pažeisti nei skubinant, nei 

lėtinant, vaiko galios turi atsiskleisti natūraliai. Todėl siekiame, kad vaikas žaistų kuo daugiau ir 

kad visas ugdymo procesas vyktų per žaidimą. Vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, 

fantazuodamas, eksperimentuodamas, tirdamas, kurdamas. Taip sudaromos sąlygos saviraiškos ir 

savirealizacijos poreikių tenkinimui, orientuojantis į humanistinę filosofijos kryptį. 

Egzistencialistinė filosofinė kryptis skatina ugdytinį ir ugdytoją draugiškai bendrauti, suteikti 

veiklos pasirinkimo laisvę pagal galimybes. Progresyvinė filosofinė kryptis akcentuoja ugdytinio 

gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti, veikti pačiam, kaupti informaciją.  

 Tikimės, kad mūsų ikimokyklinio ugdymo programa atskleis šiuolaikinį požiūrį į 

vaiką ir jo ugdymą.  

 Programa peržiūrima kas 2-3 metai ir atnaujinama esant poreikiui. 



VI. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vertinti mažo vaiko pasiekimus yra labai sunku ir sudėtinga. Svarbiausia ugdyti 

kiekvieno vaiko individualumą, o ne vertinti ir lyginti. Tačiau vaikų pasiekimų vertinimas padeda 

geriau planuoti individualų darbą su vaikais, siekti ugdymosi tęstinumo.  

Norint nustatyti vaiko pasiekimų lygį ir numatyti ugdymo kryptis ir uždavinius, vaiko 

pasiekimai vertinami per visus metus. Ankstyvojo ugdymo grupę pradėjusiam lankyti vaikui 

pildomas adaptacijos lapas, kuriame auklėtojas pasižymi, kaip vaikas elgėsi išsiskyręs su tėvais, 

kaip valgė, miegojo ir kita. Pildoma tol, kol vaikas visiškai įsilieja į kolektyvą.  

Vertinama socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, 

vaidybos, kūno kultūros ugdymo sritys, sudaromas vaiko pasiekimų aplankas. 

 Vertinimu siekiama: 

 Skatinti vaiko ugdymąsi ir raidą saugojant vidinį ir išorinį vaiko saugumą bei savigarbą. 

 Skatinti vaiko savo galių pažinimą, savęs pozityvų vertinimą. 

 Atskleisti vaiko pastangas ir progresą, t.y. parodyti, ką vaikas pajėgus daryti, o ne 

atvirkščiai. 

 Nustatyti vaiko žinojimo, patirties, kultūros individualius skirtumus. 

 Tarnauti tėvų ir vaikų santykių stiprinimui gerbiant šeimos kultūrą ir kalbą. 

Vaiko pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko 

gyvenimo situacijose. Pagrindinis vertintojas yra auklėtojas, bet vertinimo procese gali dalyvauti 

tėvai, kiti įstaigos specialistai, kiti vaikai. Vertinant muzikinę sritį vertinimą vykdo meninio 

ugdymo pedagogas, kuris papildomai dirba su gabiais vaikais. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai per 4 savaites nuo ugdymo programos 

įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų vertinimą, o įgyvendinus programą, 

atlieka galutinį pasiekimų įvertinimą ir parengia išvadą, remdamiesi „Vaikų brandumo mokyklai“ 

rodikliais bei „Priešmokyklinio ugdymo standartu“.  

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

kalbos vertinimo korteles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. ISAK – 1233.Vertinimą vykdo logopedas. 

Vaiko individualūs pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu. 

Apibendrinti duomenys aptariami Mokytojų tarybos posėdyje. Vaikų su kalbos sutrikimais 

apibendrinti duomenys aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Informacija apie vaiko 

pasiekimus neviešinama. Pasiekimų aplankai saugomi grupėse,  kol vaikas lanko lopšelį-darželį.  

 

 

 


