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Kiekvienas vaikas paKiekvienas vaikas pažįžįsta pasaulsta pasaulįį ir jir jįį atranda keisdamas, todatranda keisdamas, todėėl l 
vaikystvaikystėėje mes visi esame svarbje mes visi esame svarbūūs: kuriame, gyvename ir s: kuriame, gyvename ir žžaidaidžžiame iame 
kartu. Vaiko asmenybkartu. Vaiko asmenybęę turtina turtina žžmonimoniųų sukaupta istorinsukaupta istorinėė –– kultkultūūrinrinėė

patirtis ir jis prisitaiko aplinkoje, vadovaudamasis patirtis ir jis prisitaiko aplinkoje, vadovaudamasis įįgyta patirtimi. gyta patirtimi. 
Vaiko tobulVaiko tobulėėjimas neatskiriamas nuo natjimas neatskiriamas nuo natūūralios, spontaniralios, spontanišškos jo kos jo 
sklaidos. Pagrindiniai gyvenimo sklaidos. Pagrindiniai gyvenimo įįggūūddžžiiųų uužždaviniai vaikystdaviniai vaikystėėje yra je yra 
kalbos kalbos įįggūūddžžiiųų formavimas, esminis asmenybformavimas, esminis asmenybėės susiformavimas ir s susiformavimas ir 
pagrindinipagrindiniųų normnormųų bei vertybibei vertybiųų iiššmokimas, t.y. pamatai bmokimas, t.y. pamatai būūsimam simam 

gyvenimui. Kiekvienas vaikas turi tik jam bgyvenimui. Kiekvienas vaikas turi tik jam būūdingdingųų papažžintinintinėės s 
veiklos,veiklos, emocinio gyvenimo, valios, charakterio, elgesio ypatumemocinio gyvenimo, valios, charakterio, elgesio ypatumųų..

NorNorėėdami sudaryti tinkamas sdami sudaryti tinkamas sąąlygas tobullygas tobulėėti, privalome gerai ti, privalome gerai 
papažžinti kiekvieninti kiekvienąą vaikvaikąą..



Gyvenimo Gyvenimo įįggūūddžžiiųų ugdymas lopugdymas lopššelyjeelyje--dardaržželyje elyje –– tai svarbi tai svarbi 
prieprieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikiaus vaikųų bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne bendrojo ugdymo dalis, apimanti ne 

tik ugdymo turintik ugdymo turinįį, bet ir visus prie, bet ir visus prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus metus: jo iaus metus: jo 
mikroklimatmikroklimatąą, ugdymo proceso organizavim, ugdymo proceso organizavimąą, grup, grupėės s 

bendruomenbendruomenėės naris nariųų santykius. Gyvenimo santykius. Gyvenimo įįggūūddžžiai formuojami nuo iai formuojami nuo 
pat mapat mažžens. Laikui bens. Laikui bėėgant, lavinami gant, lavinami įįggūūddžžiai palengva tampa, virsta iai palengva tampa, virsta 
įįproproččiais, natiais, natūūraliu poreikiu, nes vaikai raliu poreikiu, nes vaikai įįgauna elementarigauna elementariųų žžiniiniųų, , 

vaizdinivaizdiniųų apie dorovapie dorovęę, elges, elgesįį, bendravim, bendravimąą, , žžmonimoniųų santykius.santykius.



Gyvenimo Gyvenimo įįggūūddžžiiųų ugdymas ugdymas –– tai praktintai praktinėė veikla. Sveikla. Sėėkminga ji tada, kminga ji tada, 
kai vyksta nepastebimai, nuokai vyksta nepastebimai, nuošširdirdžžiai ir natiai ir natūūraliai bendraujant su raliai bendraujant su 

vaiku jo kasdienybvaiku jo kasdienybėėje ir je ir įįvairioje veikloje, stebint vaikvairioje veikloje, stebint vaikųų tarpusavio tarpusavio 
santykius, jsantykius, jųų veiklveikląą ir natir natūūraliai visa tai koreguojant. Gyvenimo raliai visa tai koreguojant. Gyvenimo 
įįggūūddžžiiųų formavimas ir lavinimas neskirstomas pagal amformavimas ir lavinimas neskirstomas pagal amžžiiųų, o , o 
augant vaikui, pleaugant vaikui, pleččiantis jo akiraiantis jo akiraččiui ir patiriui ir patirččiai, nuolat yra iai, nuolat yra 

įįtvirtinama tai, kas jau itvirtinama tai, kas jau iššmokta ir priimta.mokta ir priimta. Ugdymo sUgdymo sėėkmkmęę lemia lemia 
nuolatinis vaiko rynuolatinis vaiko ryššys su gyvenimu ir darbu ys su gyvenimu ir darbu –– bbūūtina stina sąąlyga lyga 

asmenybei formuotis.asmenybei formuotis.



LopLopššelyjeelyje--dardaržželyje elyje „„SmalsutisSmalsutis““ ugdydamos prieugdydamos prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus iaus 
vaikvaikąą siekiame, kad jis bsiekiame, kad jis būūttųų saugus, sveikas, laimingas ir saugus, sveikas, laimingas ir įįgijgijęęs reikalings reikalingųų

gyvenimo gyvenimo įįggūūddžžiiųų. . 
Kokiais bKokiais būūdais ir priemondais ir priemonėėmis mes to siekiame? Vismis mes to siekiame? Visųų pirma ugdome taip, pirma ugdome taip, 

kad priekad prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikas iaus vaikas įįgytgytųų reikiamreikiamųų kompetencijkompetencijųų
iiššlavlavėėjimo, gebjimo, gebėėjimjimųų ir ir įįggūūddžžiiųų bbūūtintinųų prieprieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikui. iaus vaikui. 
Siekiant Siekiant ššiiųų tiksltikslųų įįgyvendiname Bendrgyvendiname Bendrąąjjąą prieprieššmokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo ir 
ugdymosi programugdymosi programąą, turin, turinįį prapleprapleččiant integruotai iant integruotai įįgyvendinamomis gyvendinamomis 

programomis: Tarptautine programa programomis: Tarptautine programa „„Zipio draugaiZipio draugai““, lop, lopššelioelio--dardaržželio elio 
mokytojmokytojųų parengta parengta „„Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa 2009Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa 2009--
2013 m.m.2013 m.m.““, su kuria dalyvaujame Respublikin, su kuria dalyvaujame Respublikinėėje ikimokyklinije ikimokykliniųų įįstaigstaigųų

darbuotojdarbuotojųų asociacijos asociacijos „„Sveikatos Sveikatos žželmenelmenėėliailiai““ veikloje, veikloje, „„Alkoholio, tabako Alkoholio, tabako 
ir kitir kitųų psichikpsichikąą veikianveikianččiiųų medmedžžiagiagųų vartojimo prevencijos programavartojimo prevencijos programa““..



Ugdydamos prieUgdydamos prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikus ugdymo procese iaus vaikus ugdymo procese 
taikome taikome įįvairius ugdymo bvairius ugdymo būūdus, metodus bei priemones, dus, metodus bei priemones, įįdomesndomesnįį

ugdomosios veiklos organizavimugdomosios veiklos organizavimąą, t.y. aktyviuosius ugdymo , t.y. aktyviuosius ugdymo 
metodus: projektus, metodus: projektus, „„ryto ratryto ratąą““, , ““minminččiiųų lietlietųų””, diskusijas, temines , diskusijas, temines 

savaites, parodsavaites, parodėėles, iles, iššvykas, ekskursijas, pokalbius, individualius vykas, ekskursijas, pokalbius, individualius 
bendravimo bbendravimo būūdus su vaikais, vaiko iddus su vaikais, vaiko idėėjjųų, sumanym, sumanymųų palaikympalaikymąą, , 

pasidpasidžžiaugimiaugimąą kiekvieno vaiko pasiekimais, pagyrimkiekvieno vaiko pasiekimais, pagyrimąą, paskatinim, paskatinimąą
žžododžžiu, taip pat taikome netradicinius ugdymo metodus.iu, taip pat taikome netradicinius ugdymo metodus.



Dalyvaudami TarptautinDalyvaudami Tarptautinėėje programoje je programoje „„Zipio draugaiZipio draugai““ prieprieššmokyklinio mokyklinio 
amamžžiaus vaikai kalbasi jiems aktualiomis ir skaudiaus vaikai kalbasi jiems aktualiomis ir skaudžžiomis temomis, kartu ieiomis temomis, kartu iešško ko 

iiššeieiččiiųų, kurios padeda spr, kurios padeda spręęsti nesutarimus, sti nesutarimus, įįveikti kasdieninius sunkumus, veikti kasdieninius sunkumus, 
pagerina emocinpagerina emocinęę savijautsavijautąą, padeda , padeda įįgyti socialinigyti socialiniųų bei sunkumbei sunkumųų įįveikimo veikimo 

gebgebėėjimjimųų..



Integruotai Integruotai įįgyvendindamos gyvendindamos „„Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programSveikatos stiprinimo ir saugojimo programąą
20092009--2013 m.m.2013 m.m.””, kuriame ir pl, kuriame ir plėėtojame palankitojame palankiąą vaikvaikųų sveikatos ugdymui sveikatos ugdymui 
emocinemocinęę, psichologin, psichologinęę, edukacin, edukacinęę aplinkaplinkąą. Organizavome . Organizavome įįvairius renginius vairius renginius 
su ikimokyklinio ir priesu ikimokyklinio ir prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikais: sportinesiaus vaikais: sportines--pramogines pramogines 

popietes, sveikatinimo, sportines pramogas, sveikatingumo savaitpopietes, sveikatinimo, sportines pramogas, sveikatingumo savaites, es, 
sveikatingumo takus, sveikatos dienas, sporto sveikatingumo takus, sveikatos dienas, sporto ššventes. ventes. 

2010 met2010 metųų vasario mvasario mėėnesnesįį buvo organizuota buvo organizuota sveikatinimosveikatinimo pramoga pramoga 
„„Linksmosios sniego gniLinksmosios sniego gniūžūžttėėss““, kurios metu buvo tenkinami vaik, kurios metu buvo tenkinami vaikųų poreikiai poreikiai 

žžaisti, bendrauti, sportuoti drauge, skatinamas fizinis aktyvumasaisti, bendrauti, sportuoti drauge, skatinamas fizinis aktyvumas judrios judrios 
veiklos metu veiklos metu žžiemiemąą. Stiprinama fizin. Stiprinama fizinėė ir psichinir psichinėė vaikvaikųų sveikata. Pramogos sveikata. Pramogos 
metu buvo sukurta saugi aplinka. Buvo ugdomi tokie metu buvo sukurta saugi aplinka. Buvo ugdomi tokie įįggūūddžžiai ir gebiai ir gebėėjimai: jimai: 
veikti veikti ššalia kitalia kitųų, saugant save ir kitus, ugdomas vaik, saugant save ir kitus, ugdomas vaikųų pastabumas, drpastabumas, drąąsa, sa, 

vikrumas, ivikrumas, išštvermtvermėė, pasitik, pasitikėėjimas savimi, gebjimas savimi, gebėėjimas laikytis taisyklijimas laikytis taisykliųų, , 
atlikti komandines uatlikti komandines užžduotis, ugdoma pagarba varduotis, ugdoma pagarba varžžovui, saugaus elgesio ovui, saugaus elgesio 
įįggūūddžžiai iai žžiemos metu lauke. Vaikai patyriemos metu lauke. Vaikai patyrėė ddžžiugiiugiųų emocijemocijųų žžaidaidžžiant, iant, 

sportuojant,  rungtyniaujant.sportuojant,  rungtyniaujant.





Smagu, kad lopSmagu, kad lopššelioelio--dardaržželio elio „„SmalsutisSmalsutis““ teritorijoje yra daug medteritorijoje yra daug medžžiiųų, , 
papaččiiųų vaikvaikųų ir jir jųų ttėėveliveliųų sodintas pusodintas puššynynėėlis, todlis, todėėl kiekvienl kiekvienąą diendienąą

pasivaikpasivaikššččiojimo metu vaikai gali kviojimo metu vaikai gali kvėėpuoti pupuoti puššųų skleidskleidžžiamu aromatu, iamu aromatu, 
stebstebėėti pokyti pokyččius gamtoje, prisiglausti ir apkabinti didius gamtoje, prisiglausti ir apkabinti didžžiulius kaiulius kašštonus, tonus, 

žžilviilviččius, pasijusti tokiais stipriais kaip ius, pasijusti tokiais stipriais kaip ššie medie medžžiai. Tuo paiai. Tuo paččiu iu 
padedame priepadedame prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikams ugdytis tokius gyvenimo iaus vaikams ugdytis tokius gyvenimo 
įįggūūddžžius kaip saugoti gamtius kaip saugoti gamtąą, suvokti , suvokti žžmogaus darbo reikmogaus darbo reikššmmęę, pajusti , pajusti 

gamtos grogamtos grožįžį. Vaikai . Vaikai žžaidaidžžia, sportuoja, tyrinia, sportuoja, tyrinėėja, ija, iššmoksta moksta 
atsipalaiduoti gamtoje atsipalaiduoti gamtoje įįvairiais metvairiais metųų laikais.laikais.

PadPadėėdamos priedamos prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikams iaus vaikams įįgyti bgyti būūtintinųų gyvenimo gyvenimo 
įįggūūddžžiiųų, sudarome geresnes s, sudarome geresnes sąąlygas asmenyblygas asmenybėės socializacijai, socialins socializacijai, socialinėės s 

patirties plpatirties plėėtotei, padedame jiems jaustis saugiais ir laimingais.totei, padedame jiems jaustis saugiais ir laimingais.
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