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TRUMPAS ATSTOVAUJAMOS ĮSTAIGOS PRISTATYMAS: 

 

 Vilniaus lopšelis – darželis „PUŠAITĖ“ yra įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, 

tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, 

kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vykdome vaikų ugdymo, priežiūros funkcijas, puoselėjame visas vaiko galias, 

lemiančias vaiko asmenybės brandą. 

 Darželį lanko 232 vaikai, veikia 12 gr., 3 ankstyvojo amžiaus, 7 ikimokyklinio, 2 PU grupės, taip pat 

organizuojamas ugdymas(is) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

  

 ĮSTAIGOS PRIORITETAI: 

• Ikimokyklinio ugdymo programos pildymas ir dermė su priešmokyklinio ugdymo programa; 

• Emocinis raštingumas ir fizinė sveikata; 

• Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius ugdytinius, tobulinimas; 

• Mokytojų lyderystė 

 

 UGDYMAS „PUŠAITĖJE“  VYKDOMAS PAGAL ŠIAS PROGRAMAS: 
• „Pušaitės“ ikimokyklinio ugdymo programa „Einu vaikystės takeliu“ (2017 m.) 

• Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

• Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 

• Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01) 

• Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų raidos aprašas 

• Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa Sveikatos šaltinėlis 2022-2026 m. m. 

 

https://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2022/01/Ikimokyklinio-ugdymo-programa-%E2%80%9EEinu-vaikyst%C4%97s-takeliu%E2%80%9C-2017-m..pdf
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Priešmokyklinis ugdymas (PU) labai svarbi 
didaktinė terpė, kurioje: 
 iš vienos pusės pasirengimo mokyklai etapas, 
 iš kitos – asmenybės ugdymo(si) erdvė.  

 
PU planavimo gairės: 
• sudaryti prielaidas vaiko individualių galių 

plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias 
galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti 
sėkmingai pradėti mokytis mokykloje; 

• užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
turinio dermę siekiant ir įgyvendinant ugdymo 
tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto 
ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą 
skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo 
būdus. 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PLANAVIMO GAIRĖS 

(pagal ELIIS plano šabloną) 



Išmaniosios grindys 

(Ne)Išmaniosios grindys 

Futboliuko aikštelė 

Vidinis kiemelis 



 
Siekiame šiuolaikinio požiūrio į vaiką, jo ugdymą(si), į 5–6 m. vaiko 
amžiaus tarpsnio ypatumus. 
 
• Plėtojamos darnaus vystymosi, STEAM, informatinio mąstymo 

idėjos. 
• Taikomas personalizuotas ugdymas(is), kaip viena iš mokymo 

didaktinių krypčių, galinti turėti įtakos vaikų pasiekimų gerinimui. 
• Siekiama vadovautis universalaus dizaino ugdymuisi principu, 

kuris yra viena iš prieigų, didinanti įtraukiojo ugdymo kokybę. 
Tai reiškia, kad laikomasi nuostatos, jog visi vaikai yra skirtingi ir 
skirtybės ugdymosi procese yra norma.  

 
PU programos gairės atsispindi trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose 
ugdomųjų veiklų planuose, kuriuos rengia PU mokytojai pasitarę 
su įstaigos administracija, orientuojantis į 7-iomis 
kompetencijomis grįstą ugdymą(si) „Naujosios + anksčiau 
buvusios“ kompetencijos ugdomos integraliai visose ugdymo(si) 
srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja: 
 
• komunikavimo, 
• kultūrinės, 
• kūrybiškumo, 
• pažinimo, 
• pilietiškumo, 
• skaitmeninės, 
• socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos  



PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 
Priešmokyklinio ugdymo ilgalaikio 

ugdomosios veiklos plano fragmentas 



PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: Ilgalaikio ugdomosios veiklos plano fragmentai 



1 pav. Kompetencijos ir ugdymo(si) sritys) 

PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 

Ilgalaikio ugdomosios veiklos plano fragmentai 



PASIEKIMAI, KURIE BUS VERTINAMI ĮGYVENDINUS PLANUOJAMĄ VEIKLĄ 

PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 

Ilgalaikio ugdomosios veiklos plano fragmentai 

Priešmokyklinukų veiklos pagal kompetencijas ir ugdymo(si) sritis 



VERTINIMO PASKIRTIS: 
 

 pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo pasiekimus 

įvairiose ugdymosi srityse, stebėti, ko ir kaip vaikas 

mokosi, ko išmoko; 

 numatyti, kaip ugdymas bus personalizuojamas, ir 

nustatyti, ar vaikų ugdymo organizavimas yra 

veiksmingas, priimti pagrįstus sprendimus ugdymui 

tobulinti; 

 padėti pastebėti konkrečius vaiko ypatumus (aukštas 

mokymosi potencialas, specifiniai ugdymosi, kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimai ir pan.) ir nustatyti papildomų 

švietimo pagalbos paslaugų poreikį, kurių negali 

suteikti tėvai (globėjai); 

 pagrįstai ir tikslingai planuoti ugdymą panaudojant 

informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą 

dirbant su šeima ir kitais ugdymo proceso dalyviais; 

 stebėti ir tobulinti ugdymo procesą, teikiant objektyvią 

informaciją apie vaiko ar vaikų grupės ugdymąsi 

kitiems specialistams ir įstaigos administracijai. 

PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 

Ilgalaikio ugdomosios veiklos plano fragmentai 



Pasiūlyto planavimo stiprybės, 

kad PU programa būtų įgyvendinama vadovaujantis šiais ugdymo principais:  

• žaismės / kūrybiškumo – ugdymas siejamas su žaidimu, žaismingais metodais įvairinant ugdomąją veiklą, 

ugdymo turinį, vertybių ugdymą; 

• įtraukties – siekiama tenkinti vaikų grupės ir / ar konkretaus vaiko individualius poreikius, tikslingai parenkant 

priemones ir / ar ugdymo(si) metodus; 

• kontekstualumo – ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais kultūriniais jos 

pokyčiais, siekiama, kad ugdymo patirtys vaikui būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. 

• integralumo – siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis 

visuminiu požiūriu į vaiką ir integraliu kompetencijų ugdymu; 

 

 

 

 

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ yra viena iš dviejų Vilniaus miesto įstaigų, kurios pavaduotoja 

ugdymui veda LTOK vykdomus „Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) mokymus, 

taip pat „Pušaitė“ yra viena iš 3-jų Vilniaus m. įstaigų, kuri dalyvauja rengiamo ir Lietuvoje 

taikyti kuriamo FIZINIO RAŠTINGUMO gairių modelio ekspertų darbo grupėje, siekiant nuo 

ikimokyklinio amžiaus įtraukti Olimpinį švietimą ir į PU programas, tam kad FR ugdymo rekomendacijas būtų 

galima taikyti integraliai ir fizinio ugdymo užsiėmimuose, kuriuos veda 2 fizinio ugdymo mokytojai, rengiantys savo 

ilgalaikius veiklų planus ir grupių ugdomosiose veiklose. 



Pasiūlyto planavimo silpnosios pusės: 
 
1. Ilgalaikis-metinis planas abstraktus, todėl jis nebus „atspiriamasis” taškas trumpalaikiam 

planavimui; 
 
 

2. Ilgalaikis-metinis planas turi konkrečią struktūrą, neišsiplečiant, pateikiant tik esminius 
planavimo punktus 

 
 

PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 



Skiriamas dėmesys patirtiniam mokymui(si), nes jis -  integrali aktyvaus mokymo(si) dalis, kai besimokantieji kuria 

savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, orientuojami į patirtinio ugdymosi metodų taikymą: projektus, tyrinėjimus, eksperimentavimą, 

IKT, pažintines išvykas, kūrybines užduotis, diskusijas ir kt., derinant kryptingą priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir 

spontanišką vaikų veiklą. 

 

Projektų metodas – pripažįstamas kaip vienas tinkamiausių priešmokykliniam ugdymui, nes padeda palaikyti ir 

stiprinti 5–6 metų amžiaus vaikų mokymosi motyvaciją. Projektinė veikla yra ypač tinkama, kuriant ir modeliuojant 

priešmokyklinio ugdymo(si) procesą, jį grindžiant visų ugdymo proceso dalyvių sąveika, vaiko individualumo paisymu, 

jo įgyjamų patirčių aktualumu, ugdymosi integralumu. 

Atnaujintos programos įgyvendinimo atveriamos galimybės 



„Patirčių erdvėse” (2021) siūloma priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams numatyti aktualius projektų tikslus, skatina 

išklausyti vaikus, žadinti arba stiprinti jų smalsumą, 

interesą, padėti vaikams rasti atsakymus į keliamus 

klausimus, kaupti idėjas ir jas įgyvendinti, numatyti veiklos 

plėtojimą grupėje ar lauke. Ugdymo procesą grįsdami 

projektų metodu mokytojai mokosi įvaldyti kitus 

vaidmenis, kaip, pavyzdžiui, kartu su vaikais planuoti 

veiklas, suvokti vaikų turimą patirtį, suprasti „objektą”, 

kuris domina vaikus ir jausti jų motyvaciją, siekti, kad visi 

vaikai galėtų patenkinti savo aktyvumo, savarankiškumo, 

saviraiškos poreikius ir kt. 

Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams „Patirčių erdvės“ rinkinys 

Tai praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti 

įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5–6 m. 

vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas 

„Patirčių erdvės“ rinkinio leidiniai peržiūrai: 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/rekomendaciju-

priesmokyklinio-ugdymo-pedagogams-patirciu-erdves-rinkinys/46001 

 

2 pav. Ugdymo(si) kontekstai 
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Atnaujintos programos įgyvendinimo keliamos grėsmės: 
 
1. Kompetencijų (per)daug? ir jos tarpusavyje persipina (pvz. kultūrinė ir pilietiškumo, o 

socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos – svarbios pavienės, bet apjungtos į vieną 
kompetenciją ir tai sukelia painiavos. 
 

2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų lentelės, išskiriant 3 pasiekimų lygius: iki 
pagrindinio lygio, pagrindinis lygis, virš pagrindinio lygio. Jie kolkas taip pat gana painūs, TODĖL 
KYLA GRĖSMĖ, kad vertinant vaikus, neobjektyvus vertinimas vyks, nes trūksta 
konkretumo šiems pasiekimų lygiams, kuriuos greitai perprastų pirmiausia mokytojos, o tada 
teisingai pristatytų ir tėvams. 
 

3. Atnaujinta programa yra pateikta sudėtingai ir ją suprasti ir perprasti, kad galėtum dirbti 
sklandžiai – reikia laiko, ko PU mokytojai negavo, ypač tie, kurie neturėjo galimybės šiuose ar 
panašiuose mokymuose sudalyvauti. 
 

4. Tokio plataus turinio programos įsisavinimui reikėjo ir vis dar reikia GYVŲ MOKYMŲ – 
gilinantis į kiekvieną programos dalį ir pačių mokytojų GYVO dalyvavimo mokymuose 
praktiškai išbandant pateiktų planų šablonų „TINKAMUMĄ“ ir „PATOGUMĄ“. 
 
 
 

 

PRISTATO PU MOKYTOJA KRISTINA: 




