JURBARKO R. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI)
PROGRAMA

„Padėkime Vaikui pažinti
save ir pasaulį“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla. Sutrumpintas darželio-mokyklos pavadinimasJurbarkų darželis-mokykla. Jurbarkų darželis-mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis švietimo
srityje. Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas - Jurbarko rajono
savivaldybės taryba. Įstaigos buveinė - Vyturio12, Jurbarkų k., LT- 4436 Jurbarko r. tel. 8-447-72349,
fak.- 8-447-72349, el. paštas<jurbarkudarzelismokykla@zebra.lt> . Įstaigos tipas - darželis-mokykla.
Mokymo kalba - lietuvių kalba. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Teikiamas ikimokyklinis,
priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Nuo 2003m prie Jurbarkų darželio-mokyklos prijungtas Rotulių
darželis. Adresas: Pėsčiųjų takas - 6, Rotulių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. LT 74194 Tel.:(8-447)44328.
Jurbarkų darželio-mokyklos vizija: Jurbarkų darželis – mokykla turi tapti tokiu darželiu – mokykla,
kur ugdytiniams ir darbuotojams garantuojamos saugios darbo ir ugdymosi, kūrybinės veiklos sąlygos.
Vaikas gerbiamas kaip asmenybė, atsižvelgiama į individualų ugdymosi stilių, temperamentą,
gebėjimus. Skiepijamas atsakomybės jausmas už save ir šalia esantį. Sudarytos palankiausios sąlygos
pasaulio suvokimui, saviraiškai ir saviugdai. Ugdomas noras pažinti ir perimti tautos kultūrą, tradicijas,
papročius ir sieksime tapti savo kaimo bendruomenės socialkultūros židiniu.
Jurbarkų darželio-mokyklos misija - ugdyti gerą, dorą, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę,
norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką ir
būti savo kaimo bendruomenės socialkultūros židiniu.
Pedagogai.
Įstaigos pedagogai - patyrę, rūpestingi žmonės, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui kaip vertybei. Tai kompetentingi, gebantys keistis, ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys, įgiję
aukštas kvalifikacines kategorijas ugdytojai. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti ir skleisti
pozityviąją darbo patirtį.
Jurbarkų darželyje-mokykloje dirba 6 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, vienas
priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogas. Jiems talkina meninio ugdymo pedagogas, logopedas. Iš jų
tarpo, 5-i turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3-ys aukštesnįjį ikimokyklinį išsilavinimą.
Vaikų sveikata ir maitinimo organizavimu rūpinasi dietistė-slaugytoja.
Rotulių darželyje dirba 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 1 priešmokyklinio ugdymo
pedagogas, meninio ugdymo pedagogas. Visi pedagogai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir
vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas.
Įstaigos pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja šalies ir rajono renginiuose,
seminaruose, kursuose. Patys organizuojame kvalifikacijos kėlimo seminarus, kuriuose perteikiame
savo patirtį kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogams.
Įstaigos savitumas.
Jurbarkų darželis įsikūręs gražiame Mituvos upės apjuostame kaime. Netoli yra Jurbarko
miestas. Vaikai gali dalintis socialine ir kultūrine miesto ir kaimo gyvenimo patirtimi. Jurbarko
apylinkės yra vaizdingos, ošia du parkai. Per miestą teka Nemunas, stūkso Bišpilio piliakalnis, kuris
mena turtingą istorinę praeitį, pasididžiavimą savo Tėvyne, drąsiais žmonėmis. Šalia gyvenvietės
šniokščia Mituvos užtvanka. Bet kuriuo metu turime puikias sąlygas iškylauti, grožėtis gamta, aplankyti
įžymias kaimo ir miesto vietoves.
Rotulių darželis įsikūręs Jurbarkų seniūnijos Rotulių kaime, 4 km. nuo Jurbarko miesto.
Įstaigos yra atviros visuomenei, atlieka ne tik švietimo misijas, bet tapo kaimų
bendruomenės socialkultūros židiniais. Bendraujame su miesto ir rajono darželiais, mokyklomis,
bibliotekomis, kraštotyros muziejumi, Jurbarko PPT, Vaiko teisių tarnyba, Švietimo centru.
Abu darželius lanko lietuvių tautybės vaikai, dauguma augantys palankioje socialinėje
aplinkoje, aprūpinti ir motyvuoti. Šiuos darželius lanko nuo 1 iki 6m. amžiaus vaikai.
Jurbarkų darželyje veikia trys įvairaus amžiaus vaikų grupės: ankstyvojo amžiaus (1-3
metų), dvi ikimokyklinio (3-6 metų) ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė.
Rotulių darželio grupėse ugdomi vaikai nuo 1m iki mokyklos. Įstaigoje komplektuojamos
dvi mišraus amžiaus grupės: (1-5metų) ir (5-7metų). Darželius lanko taip pat vaikai iš socialiai
remtinų šeimų.
Ikimokyklinė įstaiga dirba 10,5 val. (nuo 7.30val. iki 18).

Jurbarkų darželyje-mokykloje ir Rotulių darželyje sudarytos sąlygos vaiko pažintinių,
kūrybinių galių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui. Įstaigų aplinkoje atsispindi etninė kultūra.
Viena iš prioritetinių veiklos sričių yra vaikų sveikatos ugdymas ir propagavimas.
Sveikatos ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja,
tampa įpročiu, o vėliau socialine norma. Įstaiga turi patirties sveikatos tausojimo bei stiprinimo įgūdžių
ugdymo kryptyje, esame įstoję į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, vykdome sveikos ir
saugios gyvensenos ugdymo programą ,,Aukime sveiki“.
Kaip rodo tėvų apklausa, tėvai aktyviai remia ir palaiko įstaigos sveikatos ugdymo kryptį,
tačiau pageidautų, kad būtų vykdomos apmokamos papildomo ugdymo edukacinės studijos: vaikų
teatras, šokių , dailės studija, žaidimo ar sporto būrelis. Jie pageidauja, kad vaikai lankantys įstaigą,
būtų ugdomi įvairiapusiškai ( ugdomos socialinė, komunikavimo, pažintinė, sveikatos, meninė
kompetencijos) .
Programos paskirtis - padėti šeimai ugdyti vaiką.
Programa tobulinama atsižvelgiant į vaiko poreikių pasikeitimų analizės rezultatus, tėvų
lūkesčius ir pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas
Lietuvai reikia laisvų, dvasiškai ir fiziškai harmoningų piliečių. Šiems tikslams kuriama
permanentinė, ugdymo diferencijavimu ir integravimu besiremianti, švietimo sistema. Pertvarkoma
Lietuvos švietimo sistema siekia ugdyti žmogų, gebantį kurti ateitį, tapti atsinaujinančios,
besimokančios visuomenės visateisiu nariu. Tai skatina toleruoti įvairovę, kurti pasirinkimo erdvę.
Turėdami puikius orientyrus, žyminčius kuria kryptimi eiti, (Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo
įstatymas, naujas ugdymo turinys ir t.t.) žengiame kaitos keliu. Visuomenės atsinaujinimui būtina
užtikrinti saugią ir laimingą vaikystę, laiduoti vaikui fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, nepažeisti
vaikų teisių, skelbiamų Vaiko teisių deklaracijoje.Vaikas yra konkreti tautos dalis, ir tauta turi užtikrinti
jam galimybę tapti visaverčiu žmogumi. Ikimokyklinis ugdymas yra pirmasis organizuoto švietimo
laiptelis, kurio paskirtis talkinti šeimai, užtikrinant vaiko socialinį saugumą, tenkinant jo individualius
poreikius, sudarant sąlygas individo indentifikacijai, asmenybės raiškai, kūrybiškumui, socializacijai,
padėti perimti tautos kultūros pagrindus, pasiekti mokyklinę brandą. Ikimokyklinio ugdymo sistemai
keliami siekiai ir tikslai gali būti įgyvendinti tik užtikrinus deramą ugdymo kokybę, kuri atitiktų nuolat
kintančio asmens ir visuomenės poreikius. Optimaliausių poreikių tenkinimo siekiame savo įstaigų
veikloje.
Ikimokyklinio ugdymo programa ,,PADĖKIME VAIKUI PAŽINTI SAVE IR PASAULĮ“
parengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais,
norminiais teisės aktais bei Jurbarkų darželyje bei Rotulių skyriuje sukaupta patirtimi. Šiuo metu
ugdymo krypčių įvairovėje ryškėja atviro darželio vizija, kuri mūsų įstaigoms yra labiausiai priimtina.
Dirbant šia kryptimi ikimokyklinio ugdymo sistema turi atsiverti visuomenei, šeimai, pokyčiams.
Siekiant patenkinti visuomenės poreikius, atviro darželio koncepcijos nuostata: darželis privalo talkinti
šeimai. Sieksime, kad pedagogai ir tėvai vis glaudžiai bendradarbiautų. Ieškosime būdų, kaip įgyti vis
didesnį tėvų pasitikėjimą ir skatinti tėvus ne tik teikti finansinę paramą, bet ir tiesiogiai dalyvauti
ugdant vaiką. Tad klojant savarankiškos ir gebančios darniai sugyventi su kitais asmenybės pamatus,
tikimės visos Jurbarkų darželio-mokyklos ir Rotulių skyriaus bendruomenės paramos, o pedagogės
bandys užmegzti glaudesnius ryšius su tėvais, geriau pažinti tą aplinką, iš kurios vaikas ateina į darželį.
Darželio tikslas įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie jaustųsi ne svečiai, o jos gyvenimo dalyviai.
Tėvų dalyvavimas darželio gyvenime lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją, savivertę ir elgesį.
Kurdamos ugdymo programos modelį vadovavomės priimtinomis filosofinių teorijų nuorodomis ( J.
Piaget, C. R. Rogers, Vydūno ir kt.).
.
Jurbarkų darželyje-mokykloje siūloma taikyti integruoto ugdymo sistemą. Ji teikia optimalias
sąlygas ikimokyklinio ugdymo tikslų realizavimui, laikantis pagrindinių švietimo reformos principų,
keičiant požiūrį į vaikų ugdymą. Ši sistema atitinka vaiko amžiaus psichologines savybes – padeda
suvokti aplinką kaip visumą. Auklėtojai integruotas ugdymas leidžia kūrybiškiau susieti programos
reikalavimus su savo idėjomis. Ypatingą dėmesį skirsime vaiko prigimtį atitinkančiam kūrybiniam kompleksiniam ugdymo metodui ( integralus, visuminis). Žaidimą laikysime vaikų gyvenimo būdu ir
svarbiausiu jų tobulėjimo metodu, pagrindine vaikų veikla. Auklėtoja gali pasirinkti ar papildomai
naudoti ir kitus ikimokyklinio ugdymo metodus pasitarus su ugdytinių tėveliais, bendruomene.

Ypatingą dėmesį skiriame palankių ugdymui(si) sąlygų sudarymui. Vaiko ugdymo(si) sėkmė
didele dalimi priklauso nuo jį supančios, skatinančios visapusišką vaiko vystymąsi bei individualybės
raišką aplinkos. Kursime jaukią, artimą namams aplinką, kuri skatintų produktyvų darbą, ugdytinių
pasitikėjimą savo jėgomis ir bendraamžiais, kuri stiprintų vaiko saugumo ir sėkmės jausmą, formuotų
savarankiškumo pradmenis, skatintų savivoką, savigarbą ir savitvardą. Kampeliuose sudarysime sąlygas
įvairiai veiklai. Susipažindinsime vaikus su savo krašto papročiais, tradicijomis, puoselėsime savo
tautos palikimą, meilę savam kraštui, Tėvynei.
Programos pagrindiniai tikslai, principai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orientuoti į
vaikų poreikių patenkinimą: žaisti, eksperimentuoti, stebėti, tyrinėti, patirti, pažinti, atrasti, aktyviai
reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pastebėtiems, pripažintiems, įvertintiems.
Ugdomi vaiko amžių ir jo psichofizinio išsivystymo lygį atitinkantys gyvybės apsaugos ir sveikatos
stiprinimo bei išsaugojimo įgūdžiai.
II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) PRINCIPAI
Vaikų ugdymas Jurbarkų darželyje-mokykloje ir Rotulių skyriuje grindžiamas šiais principais:
Tautiškumo principu
Jurbarkų darželyje-mokykloje ir Rotulių skyriuje gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės kultūros
vertybės, jas integruojant į vaiko kasdieninį gyvenimą.
Siekiama ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją.
Auginamas doras, geras, orus, kūrybingas žmogus.
Padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per vertybines, visų pirma dorovines žmogaus nuostatas į
aplinką.
Humaniškumo principu
Pripažįstama teisė būti skirtingam, vaikas gerbiamas kaip asmenybė.
Pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir savarankiškumas, teisė gyventi ir elgtis pagal
prigimtį bei asmeninę patirtį.
Ugdymas grindžiamas vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, procesais, problemomis.
Sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam asmenybės vystimuisi.
Kuriama patraukli, saugi, vaikų poreikius atitinkanti aplinka.
Vertybinių nuostatų ugdymo principu
Prioritetas teikiamas bendrųjų vertybinių ir pozityvių asmeninių nuostatų pradmenų formavimui (si).
Demokratiškumo principu
Sudaromos sąlygos visiems vienodai gerai pasiruošti mokymuisi mokykloje, reikšti savo nuomonę,
rinktis patinkančią veiklą.
Integracijos principu
Sudaromos sąlygos vaiko ir visuomenės socialkultūrinės integracijos prielaidoms formuotis.
Garantuojamas vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, harmoningumas:
fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna; vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos
patirties darna; besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį vientisumas.
Garantuojama vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darna.
Diferencijavimo principu
Vaikai ugdomi, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir vaikų patirtį.
Dažniau taikomos individualaus ugdymo ar ugdymo nedidelėmis grupelėmis formos.
Taikomi skirtingi poveikio būdai, metodai. Ugdytiniai ugdomi pagal individualizuotas programas.
Tęstinumo principu
Siekti, kad vaikai darniai pereitų nuo ugdymo (si ) šeimoje ar ikimokyklinėje grupėje prie ugdymo(si)
priešmokyklinėje grupėje, vėliau – mokymosi mokykloje.

III. JURBARKŲ DARŽELIO-MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas - bendradarbiaujant su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės
vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę, padedančias vaikui pajusti savo unikalumą ir vertę.
Siekti, kad vaikas būtų saugus ir laisvas.
Uždaviniai:
 saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą per saugios, sveikos aplinkos kūrimą,
įvairiapusišką veiklą;
 plėtoti vaiko emocinę, socialinę kultūrinė patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje
aplinkoje;
 skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti gebėjimus;
 padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius,
komunikacinius ir kt.);
 skatinti ugdytinių šeimų narius įsitraukti į įstaigos gyvenimą, dalyvauti bendroje veikloje kartu
su vaikais, įstaigos bendruomene
IV. UGDYMO(-SI) TURINYS
Ikimokyklinio ugdymo programoje ,,PADĖKIME VAIKUI PAŽINTI SAVE IR PASAULĮ“
numatytas ugdymo turinys-orientyras, nevaržantis pedagogo, leidžiantis jam kūrybingai organizuoti
savo veiklą, ją įvertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo patirtį, vaiko bei grupės
individualumą. Ugdymo(si) būdus bei metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai
taikyti siūlomą ugdymo turinį: planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą ir pan. Programą papildome
projektine veikla. Projektai numatomi, keičiami, atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir tėvų lūkesčius
. Ugdymo turinys išdėstomas siekiant vaiko kompetencijų ugdymo atspindėjimo ir suskirstytas
vaikų amžiaus tarpsniais . Vaiko kompetencijos, tai uždaviniai, kuriuos ugdytojai (vaiko pedagogai ir
šeima) turėtų pasdiekti tam tikru laikotarpiu. Kadangi vaiko augimas yra visuminis, jo gebėjimai ir
pasiekimai reiškiasi taip pat kompleksiškai, labai individualiai, sąluginai išskiriamos 5 kompetencijų
grupės labiausiai atspindinčios vaiko gebėjimus. Jos išdėstomos 4 lygiais, kurie sąlyginai atspindi
amžiaus grupių (1-3-mečių, 3-4-mečių, 4-5-mečių, 5-6 mečių) vaikų gebėjimus. Kadangi vaikai vystosi
labai individualiai, būdingi staigūs raidos šuoliai, vaiko gebėjimus tik labai sąlyginai galima priskirti
tam amžiui. Ugdymo turinys išdėstomas pagal kompetencijas:socialinė, sveikatos saugojimo ir
stiprinimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos.
Socialinė kompetencija:
Padėti sau ir kitiems gerai jaustis.
Ugdyti pasitikėjimo savimi savo gebėjimais jausmą.
Ugdyti gebėjimą būti kartu su kitais, bendrauti, bendradarbiauti, draugauti, spręsti kasdienines
problemas, įveikti gyvenimo sunkumus.
Plėtoti vaiko gebėjimą išsakyti savo jausmus, nuomonę, sumanymus, siekius, gerbiant ir kitų nuomonę.
Pratinti išklausyti ir išgirsti kalbėtoją, ugdyti dėmesingumą, kantrybę ir toleranciją kito žmogaus
kalbėjimui.
Sveikatos saugojimo kompetencija
Ugdyti vaiko gebėjimą saugoti savo sveikatą.
Padėti perimti sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas: pratintis laikytis asmens higienos, tinkamo
dienos ritmo, praplėsti žinias apie sveiką maitinimąsi, vitaminus, mineralines medžiagas, vaistus,
mokyti rengtis pagal orą, grūdintis, taisyklingai sėdėti, daug judėti ir žaisti lauke.
Palaikyti ir žadinti vaiko poreikį judėti, skatinti fizinį aktyvumą
Sudaryti sąlygas ugdytis fizines kūno galias ir judesio kultūrą: tobulinti gebėjimą laisvai,
koordinuotai, įvairiais būdais vaikščioti, bėgioti, šliaužioti, ropoti, lįsti, lipti, šokinėti, judinti
liemenį, kojas, rankas, galvą, išlaikyti pusiausvyrą, trumpam išbūti nejudriam.
Komunikavimo kompetencija
Skatinti vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, eiliuoti, žaisti žodžiais, garsais,
taisyklingai juos tarti.
Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su vaikais, suaugusiais.

Ugdyti vaiko gebėjimus reikšti mintis, jausmus, nuotaikas, pasakoti patirtus įspūdžius, reikšti savo
nuomonę.
Sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus, sakytinius pasakojimus, atliekamus
tautosakos kūrinius, skaitomus grožinės ir pažintinės literatūros kūrinius.
Skatinti sužinoti, kokius žaidimus mėgsta vaiko šeima, kokios jų laisvalaikio ir švenčių tradicijos.
Meninė kompetencija
Auginti savimi pasitikintį, lakios vaizduotės, jautrų, mąstantį, kuriantį, save išreiškiantį meno kalba
(spalvomis ir linijomis, muzikos garsais ir judesiais, raiškiu žodžiu ir vaidyba), gerbiantį savo ir kitų
kūrybą.
Plėsti įvairios meninės veiklos ( muzikos, dailės, teatro, šokio) patirtį.
Ugdyti jautrumą gamtos, supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui.
Pažinimo kompetencija
Plėtoti supratimą apie šeimą, draugus, kaimynus, gimtinę, tėvynę, žmonių darbą.
Ugdyti gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti.
Žadinti vaiko norą domėtis knyga, sudominti raidėmis, žodžiais, užrašais.. Skatinti pažinti ir atpažinti
raides, garsus.
Sudaryti sąlygas pažinti bei pavadinti pagrindines spalvas, formas, suvokti ir nustatyti daiktų dydį,
erdvinę padėtį vienas kito ir savo kūno atžvilgiu, mokytis skaičiuoti ir pažinti skaičius.
Minėtas kompetencijas įgijęs vaikas yra pasirengęs ugdymui(-si) pagal priešmokyklinio ugdymo
programą.
V. UGDYMO(SI) PROGRAMOS METODAI IR PRIEMONĖS
Įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programoje ,,Padėkime vaikui pažinti save ir pasaulį”
vadovaujamės šiais ugdymo(si) metodais:








žaidybinis metodas - skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams
įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą;
vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir
reiškinius.
praktinis metodas - vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką.
žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis)- suteikia galimybę perduoti informaciją;
kūrybinis metodas - sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų
sprendimo būdų. Juos papildome projektiniu metodu, kurio taikymas padeda formuoti įvairesnį
ugdymo procesą;
projektų metodas - vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų kaitą,
lanksčiai integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko
gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtojimą.

Teminė projektinė veikla trunka tiek, kiek reikia konkrečiai ugdymo ir ugdimosi temai ar temų
grupei išplėtoti. Tema siekiama susieti į visumą vaiko išgyvenimus, atradimus, bandymus. Siūlomas ir
pasirinktas projektas gali būti ilgalaikis ar trumpalaikis, tapti vaikų, pedagogų, tėvų šaltiniu idėjoms,
sumanymams, kūrybai plėtoti apimant veiklą ne tik darželyje, bet ir už jo ribų. Pagrindinis projektų
metodo principas teigia, kad ugdymo (si) išeities taškas turėtų būti šiandieniniai vaikų interesai,
susidariusi situacija, kylančios problemos.
Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, pedagogų sumanymus,
vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį.
Aplinka. Pedagogas modeliuodamas, keisdamas, turtindamas aplinką orientuojasi į vaiko amžių, jo
poreikius, galimybes, ugdymo(si) tikslus bei uždavinius. Aplinka - viena iš svarbiausių ugdytojų.
Jurbarkų darželyje-mokykloje siekiame sukurti ir nuolat tobulinti ugdymo(si) aplinką, kad ji būtų:










laiduojanti gerą vaiko savijautą , emocinius santykius: (vaikas-vaikas, vaikas-pedagogas, vaikastėvai-pedagogai);
saugi, atitinkanti sanitarinius - higieninius reikalavimus;
skatinanti aktyviai veikti ir padedanti atsipalaiduoti;
skatinanti vaiko savarankiškumą;
padedanti aktyviai bendrauti;
estetiška ir funkcionali;
pritaikyta specialiųjų bei ypatingų gabumų vaikams;
lengvai tvarkoma, keičiama, nuolat atnaujinama.

Jurbarkų darželyje-mokykloje ir Rotulių skyriaus darželyje aplinka pagal galimybes aprūpinama
įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis vaiko aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti,
atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. Erdvės vaikų veiklai ir priemonės išdėstytos orientuojantis į vaikų
interesus, kylančius sumanymus, žadina savaiminį perėjimą nuo vienos veiklos rūšies prie kitos.
Ugdymo(si) priemonės - tikslingos, veiksmingos, ekonomiškos, įvairios ir keičiamos pagal galimybę.
Jurbarkų darželyje-mokykloje ir Rotulių skyriaus darželyje yra šios ugdymo(si) priemonės:







vaizdinės ugdymo (si) priemonės, formuojančios tautiškumą (žemėlapiai, tautodailės
reprodukcijų rinkiniai, smulkioji tautosaka, tautiniai rūbai, tautinė simbolika ir kt.);
priemonės pažintinei veiklai (žmonių buities, profesijų atributai, žaislai, transporto priemonės,
įrankių rinkiniai, eismo ženklai, gyvūnų, paukščių figūrėlės ir kt.);
priemonės kalbos ugdymui (enciklopedijos, paveikslai, žurnalai, vaikiškos knygelės, pasakų
įrašai. Ir kt.);
žaidimų ir kūrybos priemonės bei medžiagos - žaidimai ir žaislai socialinių įgūdžių raidai
(siužetiniai, konstrukciniai, techniniai žaislai ir kt.);
priemonės meniniam ugdymui (tapymui, lipdymui, muzikavimui, vaidybai ir kt.), judesiui
(kamuoliai, šokdynės, čiužiniai, lankai ir kt.),
įranga (flanelinė lenta, magnetinės lentos, širmos, kilimėliai ir kt.);

Visos priemonės, žaislai, knygos ir kt. išdėstyti taip, kad vaikams būtų prieinami, skatintų
žingeidumą, norą žaisti, veikti, ieškoti, tirti, atrasti, pažinti.
VI. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
(vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo tikslai, metodai, dažnumas, pasiekimų fiksavimo ir pateikimo
formos)
Vaiko pasiekimų vertinimas - neatsiejama kokybiško ugdymo(si) proceso dalis, nuolatinis
informacijos apie vaiko, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais
kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Ikimokyklinio ugdymo programa ,,PADĖKIME VAIKUI
PAŽINTI SAVE IR PASAULĮ” siekiame atliepti ugdytinių poreikius, interesus ir pagal galimybes
garantuoti kiekvieno vaiko sėkmę.
Vertinimo paskirtis - pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį (kaip kinta
vaiko gebėjimai per tam tikrą laiko tarpą), numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, pritaikyti
ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms.
Pateikiame įstaigoje taikomus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumus:




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 ir būdai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko
veiklos analizė;





ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus metuose (atėjus į darželį rudenį ir pavasarį),
o prireikus, gali būti atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai;
ugdymo pasiekimų vertinimo fiksavimas: dienynas, vaikų raiškos darbeliai, veiklos pėdsakai;
ugdymo pasiekimų vertinimo pateikimo formos: ataskaita, pokalbiai su tėvais, pedagogais;

Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo ir jų pateikimo etikos reikalavimų, užtikrinamas jų
laikymo saugumas.
Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami vaikų pažinimui, veiklos planavimui,
ugdymo proceso individualizavimui, tėvų individualiai informacijai.

