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 „TöVELIAI, AŠ - JAU PRIEŠMOKYKLINUKAS“ 
 „Geriausias dalykas, kurį galime duoti savo vaikams, tai 
sąmoningai stengtis būti jiems pavyzdžiu...“ 

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka šešeri 
metai. Jaunesnio amžiaus priešmokyklinis ugdymas gali  būti teikiamas t÷vų prašymu ir jei tokį ugdymą 
rekomenduoja pedagogin÷ psichologin÷s tarnyba, teis÷s aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą 
mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenyb÷s skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi 
ir savo geb÷jimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam 
s÷kmingam ugdimuisi mokykloje.  

Uždaviniai: 

� Garantuoti vaikui saugius, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir 
palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo pl÷totei. 

� Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu pl÷tojant 
jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. 

� Serg÷ti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, pad÷ti adaptuotis naujoje ugdymosi 
aplinkoje. 

� Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti 
prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puosel÷ti vaiko poreikį knygai. 

Priešmokyklinio ugdymo trukm÷ - vieneri metai. Mokslo metams priešmokyklinio ugdymo 
programai įgyvendinti skiriamas mokinio krepšelis. T÷vams (glob÷jams) pasirašius sutartį su ugdymo 
įstaiga, vaikui priešmokyklinis lankymas yra privalomas. 

Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklin÷je grup÷je pagal priešmokyklinę ugdymo  
programą. Jei vaikas ugdomas tik namie, t÷vai (glob÷jai) informuojami apie priešmokyklinio ugdymo 
naujoves, konsultuojami svarbiausiais vaiko priešmokyklinio ugdymo klausimais. 

Siekiant numatyto ryšio šeima–vaikas–pedagogas, pateikiamos anketos. Jų tikslas - išsiaiškinti 
t÷vų lūkesčius, pageidavimus. Į juos atsižvelgiama praturtinant priešmokyklinio ugdymo turinį, 
efektyviau teikiant informaciją, pedagogų konsultacijas. Didel÷ abipus÷ nauda vaiko pasiekimų 
vertinime – individualūs  pokalbiai su t÷vais. 

 Priešmokyklin÷je grup÷je visą dieną vyksta individuali ir grupin÷ veikla. Priešmokyklin÷se 
grup÷se ugdymas vyksta per žaidimą, nes žaidimas – ypatinga savitiksl÷ vaiko veikla. Priešmokyklinis 
pedagogas dirba pagal ugdymo programą, vykdo įvairios tematikos projektus, sprendžia grup÷s 
problemas, įgyvendina temines savaites, organizuoja rudens vakarones, išvykas, ekskursijas, 
bendradarbiavimą su mokykla (pvz., sudaro sutartis, kviečiasi mokytojus), organizuoja edukacin÷s 
valand÷l÷s (pvz., laikrodžių, mažosios Lietuvos, kalvyst÷s muziejus, paveikslų galeriją), susitikimus su 
įžymiais žmon÷mis ir kt. 

Įstaigoje teikiama priešmokyklinio ugdymo specialisto švietimo pagalba nelankančiam ugdymo 
įstaigos 5-6 metų vaikui - t÷vų (glob÷jų) konsultavimas priešmokyklinio ugdymo klausimais, kuris 
skirtas didinti vaiko socializaciją ir kompetencijas, laiduojančias s÷kmingą mokymosi pradžią, ugdymo 
veiksmingumą. Klaip÷dos miesto lopšelio-darželio „Volung÷l÷“ priešmokyklinio ugdymo konsultant÷ 
Vida Naus÷dien÷ pagalbą teikia – trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 13 iki 15 val. Tel. 8 (46) 
322316 


