
 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Švietimo tiekėjo pavadinimas: Kauno lopšelis–darželis ,,Saulutė”. 

1.2. Teisinė forma: juridinis asmuo 

1.3. Grupė: neformaliojo švietimo mokykla 

1.4. Tipas: lopšelis–darželis. 

1.5. Adresas: V. Krėvės pr. 56 , Kaunas 

1.6. Vaikai ir jų poreikiai: 

 Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1,5 iki 5(6) metų.  Grupės 

sukomplektuotos iš vieno amžiaus  vaikų, todėl kiekvienoje grupėje individualiai tenkinami 

atitinkamo amžiaus tarpsnio  vaikų poreikiai.   

Svarbiausias vaikų poreikis – žaisti. Žaidžiant atsiskleidžia pažintiniai procesai, 

sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio. Bendraujant su 

bendraamžiais ir suaugusiais vaikai įgyja socialinių įgūdžių ir svarbios patirties, kurios vėliau sunku 

įgyti patiems arba padedant suaugusiems. Žaidimas padeda vaikui save realizuoti, išspręsti 

emocines problemas, suvokti moralines normas ir vaidmenis.  

Žaisdamas vaikas tenkina natūralų judėjimo poreikį, mokosi prireikus sukaupti jėgas, 

valią, būti drąsiam, atkakliam ir formuoja bei įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius.  

Ypač ryškus vaikų poreikis – tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti pasaulį. Šis poreikis 

skatina domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, žmonėmis, daiktais, įvairia veikla ir 

technologijomis. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama 

logopedo ir kūno kultūros pedagogo pagalba.  

1.7. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas: 

Lopšelyje-darželyje dirba 17 pedagogų: 14 auklėtojų, logopedė, muzikos pedagogė, kūno 

kultūros pedagogas. Pedagoginę kvalifikaciją turi 17 pedagogų, dalykinę- 15. Vyresniosios 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinę kategoriją turi 8 pedagogės. 

Visi pedagogų komandos nariai yra kompetentingi, kūrybingi, išradingi, iniciatyvūs, 

gebantys keistis, nuolat keliantys savo kvalifikaciją. Tai nuolat besimokanti, energinga, ieškanti 

naujovių ir jas įgyvendinanti, bendradarbiaujanti su šeima, siekianti ugdymo proceso kaitos 

organizacija.  



Pedagogų pasirengimo lygis įtakoja geresnę darbo kokybę, leidžia optimaliai tenkinti 

vaikų ugdymo(si) poreikius, taikyti aktyvius ugdymo būdus, skatinančius vaikų savarankiškumą, 

aktyvumą, konstruktyvų mąstymą. 

Auklėtojos turi patirties meninio ugdymo srityje, todėl skatinama vaikų kūrybinė raiška, 

atskleidžiamas unikalumas, ugdytiniai turi galimybę kurti, improvizuoti, vaidinti. Vaikų vaidybinių 

gebėjimų ugdymo patirties pedagogai semiasi iš bendradarbiavimo su  Kauno ikimokyklinių įstaigų 

vaikų vaidybinės veiklos draugija „Pasakaite“. Kūno kultūros pedagogas teikia korekcinę pagalbą 

judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams, lavina judesius ir fizines ypatybes. 

1.8. Lopšelio – darželio pedagoginio proceso savitumas  

Etnokultūrinis ugdymas.   Etnokultūrinis ugdymas šioje programoje nuosekliai ir 

kūrybiškai integruojamas į visų amžiaus tarpsnių ugdymo procesą ir kasdieninę veiklą. Tai viena iš 

pagrindinių įstaigos ugdymo krypčių. Jis orientuotas į lietuvių tautinių papročių ir tradicijų 

puoselėjimą, jų perimamumą, į vaikų tautinės savimonės skatinimą. Todėl mūsų ugdytiniai yra 

skatinami gilintis į etnomuziką, tautosaką, tautodailę. Ikimokyklinio amžiaus vaikui etnokultūrinė 

veikla yra artima, leidžia pasireikšti jo emocijoms, tenkina saviraiškos poreikį, susipažįsta su 

lietuvių liaudies tautos lobynais. Todėl šioje programoje siekiama parodyti etnokultūrinės veiklos 

prioritetą ikimokyklinio vaiko ugdymo procese, atskleisti ugdymo turinio integracinius ryšius, 

numatyti ugdymo turinio gaires.  

Meninis vaikų ugdymas. Pedagogai su vaikais kuria spektaklius, į visuminį ugdymo 

procesą integruoja įvairias vaidybos rūšis.Vaidybinė veikla jungiama su muzikiniais užsiėmimais 

bei kūno kultūra. Plėtojama vaikų vaidybinė patirtis-sudaromos vaikams sąlygos stebėti 

profesionalių aktorių vaidybą  jaunimo teatre ,,Vilkolakis“. 

Ugdymo aplinka. Grupėse kuriama aplinka Turimas aikštynas lauke, sporto salė, kurioje 

atnaujintas sportinis inventorius, žaidimų aikštelė ,,Ežerėlio tvirtovė”, sudaro sąlygas vaikams būti 

aktyviems, judriems, prireikus sukaupti jėgas, valią, fiziškai išsikraunant išlieti emocinę įtampą, 

atsipalaiduoti, nusiraminti. Vaikai turi puikią galimybę pakeisti ugdomąją aplinką, išvykti į 

Dainavos parką artimiau susipažinti su gamta, jos reiškiniais bei jų stebėjimu. 

1.9. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai .  

Tenkinant tėvų poreikius įrengtos ankstyvojo amžiaus grupės, specialiųjų poreikų 

vaikams teikiama korekcinė pagalba, organizuojama  papildomo ugdymo ( šokio, dainos, dailės) 

veikla.  Vykdoma sveikatingumo programa, integruojamas į ugdymo turinį etnokultūrinis ugdymas.  

 

1.10. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą: 

Lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo programa atliepia Valstybinės 

švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas ir šių nuostatų įgyvendinimo programą, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją, Kauno miesto 



savivaldybės strateginio švietimo plano 2004-2012 m. ir Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ 

strateginio plano 2004-2012 metų nuostatas. Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR įsakymu Nr. I – 983, Vaiko gerovės valstybės 

politikos koncepcija, patvirtinta LR Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 

lopšelyje-darželyje suformuotas požiūris į vaiką. 

Vaikystė – nepakartojama žmogaus gyvenimo vertybė, o kiekvienas vaikas unikalus, 

turintis savo patirtį, individualias galimybes, gebėjimus. Šiame amžiaus tarpsnyje svarbu sukurti 

vaikui saugią socialinę erdvę, kad jis jaustųsi mylimas, vertingas ir galėtų aktyviai dalyvauti jos 

kūrime. Bendraujant su vaiku palaikomi partneriški santykiai,  nė vienas vaikas nepatiria 

savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį gyvenimą, nepažeidžiamas vaiko ir jo šeimos 

konfidencialumas. 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos metodologija atitinka 

nacionalinės programos ,,Vėrinėlis“ nuostatas. Kurdami ugdymo programos modelį 

vadovavomės priimtinomis šiuolaikinio ugdymo kryptimis: humanizmu ir progresyvizmu.  

    Vadovaudamiesi humanistine kryptimi siekiame: 

 padėti vaikams suvokti savo poreikius ir skatinti jų asmenybės tapsmą ir sklaidą; 

 padėti suvokti save, savo problemas, saviraidos tikslus; 

 siekti teigiamo vaiko savęs vertinimo; 

 suteikti kuo daugiau erdvės vaiko saviraiškai; 

 vystyti vaiko gebėjimą rasti sau reikalingą informaciją, gebėti ją taikyti, sprendžiant 

problemas; 

 siekti draugiškų vaiko ir pedagogo santykių; 

 laikytis bendrai priimtų vertybių ir bendravimo normų; 

 valdyti savo jausmus, poelgius. 

Vadovaudamiesi progresyviojo ugdymo kryptimi, siekiame:  

 didelį dėmesį skirti vaiko individualybės laisvai plėtrai, remiantis jo interesais, 

iniciatyvumu, sumanumu, kūrybingumu;  

 organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse, su visa grupe, ugdymą integruoti; 

 sudaryti sąlygas dirbti pagal savo jėgas; 

 laisvai rinktis veiklos formas; 

 mokytis dirbti komandoje.                             

1.11. Regiono savitumas: 

Šalia esančiame Dainavos parke galima grožėtis gamta, pamatyti retesnių augalų. Visa tai 

privalumas sąlyčiui su gamta.  

Netoli įsikūręs ,,Vilkolakio” vaikų teatras – puiki pramogų vieta lopšelio-darželio 

ugdytiniams, o pedagogams galimybė semtis vaidybos žinių.  



1.12. Perspektyva: 

Programos atnaujinimą siesime su besikeičiančiais tėvų, vaikų poreikiais, ugdymo ir 

ugdymo aplinkos pokyčiais. 

 

II.  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

INTEGRALUMO 

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo mąstymo 

bei veiklos konkretumą ir sinkretiškumą. Ugdymo proceso metu siekiama vertybinių nuostatų, 

jausmų, mąstymo ir veiksmų dermės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio vienovės. 

INDIVIDUALUMO 

Programoje prioritetas teikiamas kiekvieno vaiko išsivystymo lygio nustatymui, asmenybės 

pažinimui. Vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų teikiama speciali logopedo 

pagalba. 

PRIEINAMUMO 

Ugdymo turinys atitinka 1,5-6 metų vaiko psichofizines galimybes, jo pažinimo stilių, 

bendravimo ir emocijų pasaulį. Ugdymo turinį galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius. Turinys pritaikytas skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje 

augančiam vaikui. 

TĘSTINUMO 

Ikimokyklinio ugdymo programa  suderinta su ,,Ankstyvojo ugdymo vadovu“ ir ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Siekiama  kad vaikas darniai pereitų nuo 

ugdymosi šeimoje prie ugdymosi ikimokyklinio ugdymosi grupėse ir tęsiamas nuoseklus ugdymo 

tęstinumas priešmokyklinėje grupėje. Programoje atsižvelgiama į vaiko jau įgytą gebėjimų lygmenį 

bei jo ugdymosi perspektyvą. 

DEMOKRATIŠKUMO   

Programoje suteikiama galimybė vaikui rinktis (veiklą, žaidimo vietą, draugus), būti 

pripažintu ir gerbiamu bei lygiaverčiu partneriu, taikyti šiuolaikiškus ugdymo būdus. 

HUMANIŠKUMO 

Ugdymo turinyje sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimui, harmoningam 

asmenybės vystymuisi, pripažįstama teisė būti skirtingam, vaikas gerbiamas kaip asmenybė. 

 

III. TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, 

pažintinius poreikius. 



Uždaviniai: 

 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinant svarbiausius  judėjimo, 

saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos poreikius. 

 Sudaryti sąlygas ypatingai vaiko veiklai-žaidimui. 

 Suteikti vaikui galimybę įgyti pažintinių gebėjimų, žaidžiant, atrandant ir perimant įvairius 

pasaulio pažinimo būdus. 

 Ugdyti vaiko kūrybiškumą, estetines nuostatas, gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant 

įvairius meninės raiškos būdus. 

 Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu plėtojant 

jo emocinę, socialinę bei kultūrinę patirtį. 

 Ugdyti norą pažinti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti etninę saviraišką. 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos turinys orientuotas į  ankstyvojo ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų galimybes ir jų augimą. Programos turinyje pateikiamos temos, kurios padės įgyti 

vaikui reikalingų kompetencijų. Pedagogas temas renkasi atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko 

poreikius, galimybes ir planuoja savaitei, orientuodamiesi į ugdytinas kompetencijas: 

komunikacinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, meninę ir socialinę. Skiria dėmesio individualioms 

ugdymo(si) kompetencijoms per visas vaikų veiksenas: individualias, organizuotas, spontaniškas.  

Komunikavimo – tenkinti poreikį bendrauti, išgirsti kalbantįjį ir jį išklausyti, aktyvinti 

vaikų žodinę raišką, sieti su kalbos raiškos formomis – vaizdu, garsu, forma, judėsiu.  

Socialinė– savęs pažinimas, gebėjimas būti šalia kitų ir jų supratimas, bendraamžių ir 

suaugusiųjų gyvensenos ypatumai ir nuostatų supratimas, orientavimasis įprastoje aplinkoje, 

skatinti suvokti aplinkos tradicijas ir jų ryšį su gamta. 

Sveikatos saugojimo– sveikai gyventi, saugiai judėti, veikti. 

Pažinimo –   vaiko domėjimasis viskuo, kas jį supa, smalsumo poreikio turėjimas ir jo 

tenkinimas, užėmimas įvairia veikla                                                                                       

Meninė – grožio pajautimas, savitas jo vaizdavimas, grožėjimasis aplinkos daiktais, 

reiškiniais, žmonių kūryba, noras kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.  

Ugdymo(si) būdus bei metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai taikyti 

siūlomą ugdymo turinį: planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą. Programoje siūlomi šie 

ugdymo(si) metodai: 

Žaidybinis – skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis socialiniams 

įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. 

Vaizdinis – nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius. 

Praktinis – padedantis vaikams per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką. 



Žodinis – (pasakojimas, pokalbis) – suteikiantis galimybę perduoti informaciją. 

Kūrybinis- sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų 

sprendimo būdų. 

Metodai parenkami atsižvelgiant į vaikų norus, pedagogų sumanymus, vietą, šeimos 

rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį. 

 

IV. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vaiko pasiekimų vertinimas – neatsiejama kokybiško ugdymosi proceso dalis, nuolatinis 

informacijos apie vaiko ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą apibendrinimas. 

 Kauno lopšelyje–darželyje ,,Saulutė“ vykdomo vertinimo paskirtis – atsižvelgiant į realius 

vaiko gebėjimus bei patirtį numatyti tolesnio vaiko ugdymo(si) perspektyvas, pritaikyti ugdymo(si) 

procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. 

Darželyje ugdymo(si) pasiekimų vertinimas yra visuminis – vertinami atskirų ugdymo 

sričių pasiekimai (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, 

vaidyba, kūno kultūra). 

Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, vaikų veiklos analizė, pokalbis su 

vaiko tėvais, laisvasis interviu su vaikais, darbeliai ir jų analizė. 

Vaiko stebėjimas pagrindinis vaiko pažinimo ir vertinimo būdas. Stebėdama vaiką 

auklėtoja išsiaiškina koks yra vaiko kalbos, socialinis, emocinis, pažintinis išsivystymas. Stebėjimas 

turi tikslą – geriau pažinti vaiko poreikius, pomėgius, elgesio ypatumus, išsiaiškinti kas jam sekasi 

ir kas ne, kokios pagalbos reikia. Stebėjimo rezultatai užrašomi trumpai komentuojant.  

Vaikų pasiekimų vertinimas vykdomas pagal lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės 2008 

m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V- 13 patvirtintą „Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ir 

įsivertinimo sistemą“. 

 Individualiame „Vaikų pasiekimų ir pažangos aplanke“-du kartus per metus (rugsėjo-

spalio ir balandžio-gegužės mėn.) fiksuojamas vertinimas. Prireikus atliekamas tarpinis 

vaikų pasiekimų vertinimas. 

  Ugdytinių darbai kaupiami „Darbų aplankuose“, pasibaigus mokslo metams grąžinami 

ugdytinių tėvams. 

Ugdymo pasiekimų vertinimo pateikimo formos: ataskaita, pokalbiai su tėvais ir 

pedagogais. 

Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai: pedagogai, logopedai, tėvai, vaikai. 

Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo ir pateikimo etikos reikalavimų, 

užtikrinamas jų laikymo saugumas. 
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