
Ugdymo turinys programoje suskirstytas į 

penkias mokymosi sritis: 

 kalbinį ugdymą,  

 socialinį ugdymą, 

 STEM ugdymą,  

 sveikatos ir fizinį ugdymą, 

 meninį ugdymą.  

Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, 

eksperimentuodami įvairiose aplinkose, 

ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: 

pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir 

sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, 

kultūrinę ir komunikavimo. 

 

Priešmokykliniame ugdyme bus taikomas 

formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, 

atspindintis vaiko pažangą pagal jo amžių. 

 Pasiekimai bus aprašomi pagal tris 

pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį 

ir aukščiau pagrindinio. 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pasiekimų tyrimai rodo,  

kad priešmokyklines grupes 

 lankiusiems vaikams  

kur kas geriau sekasi 

 mokytis mokykloje. 

 

 

Turte klausimų apie priešmokyklinį 

ugdymą? 

Klauskite 

 

Visada atsakysime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 KAUNO TIRKILIŠKIŲ  

               LOPŠELIS-DARŽELIS 

 

                  Ką svarbu žinoti priešmokyklinio 

                  ugdymo ugdytinių tėvams apie 

              atnaujintą Bendrąją 

              priešmokyklinio ugdymo programą? 

 

 

„Priešmokyklinio ugdymo paskirtis –  

padėti vaikui pasirengti sėkmingai  

             mokytis pradinėse klasėse 
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 Atnaujintoje programoje labiau 

akcentuojamas individualizuotas ugdymas, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, išgales, 

mokymosi poreikius. 

Taip pat aktyvus vaiko dalyvavimas ugdymo 

procese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikus 

rengsime mokyklai per 

projektines veiklas naudodami 

NŠA parengtą metodinę 

medžiagą "Patirčių erdvės". 

 

 

 

 Atnaujintoje programoje 

išskiriami   bendravimo su 

bendraamžiais ir 

suaugusiais žmonėmis 

gebėjimai: draugiškumas, 

noras priklausyti grupei, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, 

geranoriškumas, pagarba 

draugui ir vyresniajam. 

Vaikas turėtų žinoti, kaip 

elgtis su nepažįstamais, 

gebėtų atsispirti 

netinkamam kitų elgesiui, 

ištikus nelaimei, kreiptis 

pagalbos. 

 

 

 

 

 

 

 Programoje daug dėmesio 

skiriama nuostatoms ir 

gebėjimams, kurie formuoja 

vaiko tinkamą požiūrį į 

sveiką gyvenseną, į tautinį ir 

kultūrinį tapatumą, 

       Priešmokyklinio ugdymo       

specialistai teigia, kad, 

ugdant būsimuosius pirmokus,  

ypač svarbu suformuoti 

socialinius gebėjimus: 

mokėjimą bendrauti su 

bendraamžiais ir 

suaugusiais, susikaupti, būti 

pakankamai savarankiškiems 

ir atsakingiems. 

     Į šiuos gebėjimus ir 

orientuota   atnaujinta 

Bendroji priešmokyklinio   

ugdymo programa. 

Joje ypač daug dėmesio 

skiriama bendrųjų vaiko 

gebėjimų ugdymui, tokių kaip 

savarankiškumo, 

atsakingumo, mokėjimo 

mokytis įvairiose 

situacijose,kontroliuoti savo 

elgesį, susitarti, susikaupti.  

 Svarbu, kad vaikas mokėtų 

laikytis asmens higienos 

reikalavimų, ugdytųsi 

savitvarkos įgūdžius, 

žinotų, kaip elgtis gatvėje. 

 


