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Duomenys apie švietimo teikėją: 

Teikėjo pavadinimas – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“.  

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.  

Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.  

Adresas – Mindaugo g. 20, 57457 Kėdainiai. 

El. paštas – kedainiaipuriena@gmail.com  

Internetinė svetainė – www.kedainiaipuriena.lt 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų 

nuostatas, Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ (2012), Geros mokyklos koncepciją (2015), 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją (2003), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (1989), 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014). 

Lopšelio-darželio programa parengta vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis“ (2015) bei kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

dokumentais. Programos paskirtis – padėti užtikrinti kiekvieno ugdytinio pasiekimų pažangą, į ugdymo 

procesą integruojant Mąstymo mokyklos metodą ir įrankius, pagrįstus personalizavimu ir pozityvia 

ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika. 

 

Vaikai ir jų poreikiai 

 

Lopšelyje-darželyje „Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) ugdomi ankstyvojo (1–3 m.), 

ikimokyklinio (4–5 m.) ir priešmokyklinio amžiaus (6–7 m.) vaikai. Į grupes vaikai paskirstomi pagal 

amžiaus grupę. Komplektuojama: 10 grupių. Planinis vaikų skaičius – iki 190 vaikų.  

Ugdytinių socialinė padėtis, poreikiai ir patirtis gana skirtingi. Dauguma mūsų įstaigą lankančių 

vaikų gyvena Kėdainių mieste. Vienos šeimos gyvena butuose, kitos nuosavuose namuose, todėl vaikai 

kartu su šeimos nariais užsiima skirtinga veikla, juos supa skirtinga aplinka. Dauguma vaikų auga ir 

ugdosi palankioje socialinėje aplinkoje, namuose turi geras materialines sąlygas. Tačiau dalis vaikų 

auga tik su vienu iš tėvų (dažniausiai su mama), yra iš socialiai remtinų šeimų. Yra vaikų, kurių vienas 

ar abu tėvai išvykę į užsienį, kai kurie vaikai jau (grįžę iš emigracijos) pabuvoję užsienio šalyse. 

Pagrindinis grįžusių iš užsienio šeimų vaikų poreikis – gimtosios kalbos ir komunikacijos gebėjimų 

stiprinimas, adaptacija pasikeitusioje aplinkoje. 

Lopšelio-darželio ikimokykliniame ugdyme siekiame tenkinti sveikatos ir judėjimo, fizinio ir 

psichinio saugumo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, meninio ugdymo ir 

saviraiškos vaiko poreikius. Įstaigoje sudaryta humaniška, rami, vaiką tausojanti, pačiam tyrinėti, 

atrasti, atkakliai siekti tikslo skatinanti aplinka, kurioje gerbiama vaiko asmenybė. 

Ugdant mokėjimą mokytis, naudojame daug vaizdinių priemonių, nes šiuolaikinis vaikas 

mokosi „per vaizdą“. Ugdydami vaikus atsižvelgiame į „interneto amžiaus“ vaikų ypatumus tam, kad 

geriau pritaikytume ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui (žr. 1 lentelę). 

mailto:kedainiaipuriena@gmail.com
http://www.kedainiaipuriena.lt/
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     pertvarkyti  aplinką 

 

Ugdymo turinio pritaikymas vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui 

 

 
             Sudarome sąlygas                       Kuriame situacijas,                    Skatiname vaikų                     Sudarome  
           pačiam vaikui susikurti,                 kurios skatintų vaikus                 veiklą grupelėmis,            galimybes vaikams 

                                                            spręsti problemas, tyrinėti                bendradarbiaujant               patiems ieškoti                                                                                   

                     ir ją keisti                                kritiškai mąstyti                                                                        informacijos 

     
1 lentelė. Ugdymo turinio pritaikymas vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui 

 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 

Kvalifikuota, gebanti keistis, nuolat besimokanti, energinga, aktyviai ieškanti naujovių ir jas 

įgyvendinanti pedagogų komanda ugdo vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, meninius gebėjimus, 

puoselėja liaudies tradicijas, vykdo ekologinį – gamtosauginį ugdymą, augina fiziškai aktyvią ir 

dvasiškai stiprią, harmoningai augančią, mokančią mokytis, kritiškai ir kūrybiškai mąstančią, sparčiai 

kintančiam, naujus iššūkius keliančiam gyvenimui pasirengusią asmenybę.  

Viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra pedagogų dalykinė ir profesinė kompetencija. 

Įstaigoje su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dirba 15 pedagogų, 1 meninio ugdymo 

(muzika) mokytojas. Visi lopšelio-darželio pedagogai pasirengę dirbti pagal Mąstymo mokyklos 

metodus, naudoja vaikų mokėjimo mokytis kompetencijas lavinančias priemones. 
Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiama logopedo, psichologo pagalba. 

Vaikų kalbos ir komunikacinius sutrikimus siekiama pašalinti iki vaikui pradedant lankyti mokyklą. 

Geresnius rezultatus sąlygoja glaudus logopedo, psichologo, pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas. 

Pedagogai siekia, kad pažinimas, veikla grupėje teiktų vaikui teigiamas emocijas, o vaiko 

prigimtinis smalsumas skatintų veikti, kurti, turimas žinias pritaikyti naujose situacijose. 

Visi įstaigos pedagogai yra pasirengę teikti ugdymo paslaugas nuotoliniu būdu. 

 

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

 

Informacijos amžiuje įgytos dalykinės žinios greitai sensta, o tie patys reiškiniai, įvykiai 

įgauna skirtingas interpretacijas, paremtas priešingais požiūriais ir vertinimais. Todėl šiandien ypatingą 

svarbą įgauna ne žinių kaupimas, bet mokėjimas racionaliai, pagrįstai ir savarankiškai mąstyti. Tai iš 

esmės keičia požiūrį į vaiką ir jo ugdymą:                                                 

 Akcentuojamas patirtinis vaiko ugdymasis. 

 Vaikas ugdomas ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų. 

 Siekiama gilinti vaiko žinias, keičiančias jo nuostatas, vertybes, mąstymą ir elgesį. 

 Vaikų ugdymas personalizuojamas, t. y. pritaikomas kiekvienam vaikui pagal jo patirtį, 

poreikius galimybes. 

 Skatinamas mokymasis bendradarbiaujant, savęs įsivertinimas. 

Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencija lopšelio-darželio pedagogai užtikrina 

vaikui apsaugą ir globą, reikalingą jo gerovei (3 str.), sudaro įstaigoje vaikui sąlygas, tinkamas jo 

fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (27 str.). Ugdomojoje veikloje, 

kasdieniniame gyvenime skiriamas dėmesys visapusiškam vaiko asmenybės, protinių bei fizinių 

gebėjimų ugdymui, pagarbai žmogaus teisėms, pagarbai tėvams, kalbai, rengiant vaiką gyvenimui, 

ugdant pagarbą gamtai (29 str.). 

 

 



3 

 

Regiono ir švietimo teikėjo savitumas 

 

Lopšelis-darželis įsikūręs gyvenamajame mikrorajone, kuriame dar yra 1 progimnazija, 1 

gimnazija, 3 lopšeliai-darželiai, prekybos centrai, Gegučių parkas, kuriame įrengti sporto kompleksai 

miesto vaikams, biblioteka, vaistinės. 

Įgyvendinamos prevencinės programos: ikimokyklinio amžiaus grupėse „Kimochi“, 

priešmokyklinio – „Zipio draugai“. Priklausome sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, dalyvaujame 

Tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. 

Nuo 2020 metų lopšelio-darželio bendruomenė yra besimokanti Mąstymo kultūros mokykla. 

Prioritetiniuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas nurodomas kaip itin svarbus šalių gerovės kūrimo ir pažangos veiksnys, tiesiogiai 

lemiantis kūrybingumą ir inovatyvumą. Mąstymo kultūros ugdymo mokykla – bendruomenė, kurioje 

kiekvienas jos narys dalijasi bendrais įsipareigojimais, nuolat mąsto apie tai, kas vyksta ugdymo 

procese bei yra įsipareigojęs, kad vaikai gebėtų sėkmingai naudotis įvairiais mąstymo įrankiais. 

Ugdymo(si) procese naudojami Mąstymo mokyklos kultūros įrankiai vaidina labai svarbų vaidmenį, 

nes jie padeda vystyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, vaiko charakterį ir kūrybiškumą. Lopšelio-

darželio pedagogai ugdymo procese naudoja inovatyvius Mąstymo mokyklos metodo įrankių rinkinius 

– 8 Mąstymo žemėlapius, 6 de Bono kepures, aukštesnio lygio klausimus, 16 mąstymo įpročių 

formavimo veiklas, 9 mąstymo raktus.  

 

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

 

Lopšelio-darželio siekiamybė – vieningas ugdymas įstaigoje ir šeimose. Siekdami aktyvaus, 

intensyvaus bendradarbiavimo, tėvams pristatomi Mąstymo mokyklos įrankiai, darbo metodai, 

principai, tikslai, kurių siekiame. Tėvams svarbu kokybiškas šiuolaikiškas ugdymas lopšelyje-

darželyje, sudarant palankias sąlygas vaiko asmenybės raidai bei pedagoginių darbuotojų 

kompetencijos ir žmogiškosios vertybės, dirbant su jų vaikais. Atnaujinant programą atsižvelgėme į 

tėvų nuostatas, lūkesčius ir poreikius.  

Žinant tėvų lūkesčius, ypač daug dėmesio skiriama naujai priimtų vaikų išsiskyrimo su tėvais 

momentui, siekiame kad adaptacija darželyje vyktų be ašarų ir streso. Adaptaciją įgyvendinama 

etapais, siūlant palankias vaikui, pedagogams ir šeimai taisykles, kurių privalu laikytis visiems. Kartu 

su tėveliais vykstama į išvykas, organizuojami sambūriai gamtoje, šeimos kviečiamos į šventes ir kt  

Ugdytinių tėvams (globėjams) organizuojama švietimo pagalba, kuri vykdoma įstaigoje taikant 

įvairias bendradarbiavimo su šeima formas. Sukurtas įstaigos internetinis tinklapis padeda informuoti ir 

šviesti ugdytinių tėvus, bendruomenę, visuomenę. Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas 

grindžiamas tolerancija, abipuse pagarba ir pasitikėjimu, bendraujant su ugdytinių šeimomis kuriama 

įstaigos kultūra, tradicijos, užtikrinama ugdymo kokybė ir tęstinumas.  

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo aplinką, 

organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais 

(globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas, lopšelyje-darželyje vadovaujamasi 

šiais principais: 

HUMANIŠKUMO – įstaigoje vaikas gerbiamas kaip asmenybė, garantuojama jam teisė gyventi 

ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį; sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimui;  

DEMOKRATIŠKUMO – gerbiama kiekvieno vaiko nuomonė, sudarytos sąlygas vaiko kultūrai 
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puoselėti, skatinamas vaikų iniciatyvumas, kūrybiškumas, savarankiškumas; 

TAUTIŠKUMO – sukaupta patirtis, sukurta aplinka, tradicijos sudaro sąlygas perimti tautos 

kultūros pagrindus, padėti vaikui visa tai kas jį supa, įprasminti per vertybines žmogaus nuostatas į 

aplinką; 

PARTNERYSTĖS SU ŠEIMA – tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą, įstaigos gyvenimą, jų 

švietimas vaikų auklėjimo klausimais sudaro palankias sąlygas bendromis pastangomis kurti 

palankiausią vaiko ugdymui atmosferą;  

ATSINAUJINIMO – kelti dalykinę kvalifikaciją, plėsti savo veiklą mikrorajone, savo mieste, 

respublikoje, garantuojant kvalifikuotą vaiko ugdymą, tenkinant vaiko poreikius, siekiant išlaikyti 

namų ugdymo dvasią. 

TĘSTINUMO – įstaigos ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymo 

turiniu, siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje, darželyje, priešmokyklinėje 

grupėje, o vėliau – mokykloje. 

INTEGRACIJOS IR KONTEKSTUALUMO – siekiama ugdymo visybiškumo, ugdymo tikslų, 

uždavinių, turinio, metodų dermės; taikomi įvairūs integracijos būdai (teminė, probleminė, metodų, 

ugdymo turinio integracija); ieškoma ugdymo turinio sąsajų su socialiniu – kultūriniu gyvenimo 

kontekstu, atsižvelgiama į aplinkos ypatumus. 

PATRAUKLUMO IR DŽIAUGSMINGUMO – pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo(si) 

procesu stiprinantys, ugdymo(si) motyvaciją skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys: siekiama, 

kad vaikai patirtų pažinimo malonumą, kūrybos džiaugsmą, sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę.  

Ugdymo planavimas vyksta, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, patyrimą, 

gebėjimus, galimybes, interesus, polinkius, poreikius (pripažinimo, sėkmės išgyvenimo ir pan.), į šio 

amžiaus vaikų fizines, emocines, intelektines išgales ir t. t. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas 

 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, padėti vaikui išsiugdyti 

savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos 

ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis bei kritinio mąstymo pradmenis. 

 

Uždaviniai 

 

 Kurti tokį ugdymo turinį, kuris padėtų aukštesniųjų mąstymo gebėjimų plėtotei, atsiskleisti 

individualiems poreikiams ir gebėjimams, charakterio formavimuisi. 

 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos 

įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį, kurti ugdymąsi skatinančią aplinką.  

 Priimti vaiką tokį, koks jis yra, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei, 

garantuojant vaiko saugumą, turiningą, džiugų ir kūrybišką ugdymą(si).  

 Bendradarbiaujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais 

pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, atkakliai siekti tikslo. 

 Ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais ir 

suaugusiais, skatinti nuoširdžiai ir empatiškai klausyti, kelti klausimus, keistis pažintine informacija, 

padėti perimti įvairias komunikavimo priemones. 

 Stiprinti vaiko nuostatą savarankiškai ugdytis aktyviai tyrinėjant, mąstant, kuriant, veikiant, 

žaidžiant. 
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Kūrybiškumo 

ugdymas ir 

mokėjimo 

mokytis, kritinio 

mąstymo 

gebėjimai 

Tyrinėjimas, 

problemų 

sprendimas 

iniciatyvumas 

atkaklumas 

Aplinkos 

pažinimo, 

skaičiavimo, 

matavimo 

gebėjimai 

Sakytinės ir 

rašytinės 

kalbos 

ugdymas / 

raštingumas 

Emocijų 

suvokimo ir 

savireguliacijos 

ugdymas 

Kūrybiškumas 

IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo turinys orientuotas į  šias funkcines strategijas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos turinys modeliuojamas integruojant Mąstymo mokyklos 

elementus per ugdymo temas 5 kompetencijų srityse, atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines 

rekomendacijas“ ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ rekomendacijas, per jas 

atskleidžiant 18 vaiko ugdymo(si) sričių (žr. 2 lentelę). 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Kompetencijos ir ugdymo sritys 

Programoje pateikiamos 18 ugdymo temų užtikrina ugdymo proceso visapusiškumą. Sudarant 

ugdymo turinį siekiama integraliai ugdyti vaikų gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas kasdieninės 

veiklos metu įvairiose erdvėse, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus, pritaikant ugdymo 

SVEIKATOS  

KOMPETENCIJA 

SOCIALINĖ  

KOMPETENCIJA 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

PAŽINIMO  

KOMPETENCIJA 

MENINĖ  

KOMPETENCIJA 

Kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai 

Emocijų suvokimas ir 

raiška 

Savireguliacija 

ir savikontrolė 

Santykiai su 
suaugusiais 

Sakytinė kalba 

Aplinkos 

pažinimas 

Meninė raiška 

Iniciatyvumas ir 
atkaklumas 

Problemų 

sprendimas 

Mokėjimas 

mokytis 

Savivoka ir savigarba 

Santykiai su 

bendraamžiais  

Rašytinė kalba 

Skaičiavimas ir  

matavimai 

Estetinis suvokimas 

Tyrinėjimas 

Fizinis 

aktyvumas 
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turinį kiekvienam vaikui. Mąstymo mokykloje galima klysti, čia nėra neteisingų atsakymų, o 

svarbiausias momentas – išlaukti atsakymo, neskubinant vaiko.  

Visas ikimokyklinio ugdymo programos turinys išdėstytas atsižvelgiant į temas pagal metų 

laikus ir vaiko amžių (žr. priedą). 

Parenkami intriguojantys, skatinantys vaiko smalsumą, domėjimąsi, norą tyrinėti, aiškintis, 

interpretuoti metodai. Jie plėtoja kritinio mąstymo, mąstymo procesų, problemų sprendimo, 

kūrybiškumo gebėjimus, yra ugdantys vaiko charakterio tvirtumą (žr. 3 lentelę).  

 
                                                  UGDYMO METODAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Ugdymo metodai 

 

Pažintinės – edukacinės išvykos, renginiai, akcijos, popietės, tradicinės šventės – metodai, 

padedantys įgyvendinti ugdymo turinį.   

Mąstymo mokyklos elementų taikymas ugdymo procese įgalina pedagogą pasirinkti kokias 

priemones jis naudos savo veikloje siekiant maksimalaus rezultato. Didžiausią įtaką ir daugiausiai 

informacijos įsisavinama, kai mokomasi kartu, vienas iš kito, vaikas iš vaiko. Ugdymas labiausiai turi 

padėti augančiam žmogui surasti, pažinti ir kūrybiškai realizuoti save. Mąstymo mokyklų metodais 

siekiame ugdyti mokymosi mokytis, savarankiškumo, kritinio ir kūrybiško mąstymo kompetencijas, 

aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus. Laukiamas rezultatas – kūrybiškas, sveikas, orus, bendraujantis, 

smalsus, kuriantis, sėkmingai besiugdantis 

vaikas. 

Vienas iš įrankių, kurį naudojame 

ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją – 

mąstymo žemėlapiai. Naudojami mąstymo 

žemėlapiai parodo ką ir kaip vaikas mąsto. 

Mąstymo procesas tampa vizualus – vaikas 

piešia, rašo, dėlioja įvairius paveikslėlius 

ant popieriaus lapo, manipuliuoja su 

daiktais. Mąstymo žemėlapiai vaikams 

pristatomi palaipsniui (žr. 4 lentelę).                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                             4 lentelė. Mąstymo žemėlapiai.                                                                                                                                                                                                     

ŽAIDIMAS  
Skatina pozityvias vaikų 

emocijas, atskleidžia savo 

patirtį, kaupia ją, 
sprendžia problemas ir kt. 

 

IKT 

Praktiniai užsiėmimai prie 
interaktyvios lentos, veiklos su 

planšetėmis, kompiuteriniai 
žaidimai 

 

 

VAIZDINIS 

Demonstravimas, 
nukreiptas į vaizdinį 

formavimą apie vaikus 

supančią aplinką, jos 
reiškinius 

 

KŪRYBINIS  
Idėjų įgyvendinimas, 

problemų sprendimas, idėjų 

kūrimas, informacijos radimas 
ir pritaikymas ir kt. 

 

 

FIZINIO AKTYVUMO 
Estafetės, varžybos, 

komandiniai žaidimai, fiziniai 

pratimai 

 

 

PRAKTINIS  

Vaikų darbai, praktinė 

veikla, tyrinėjimai, 
stebėjimai, eksperimentai 

 

 

ŽODINIS 

Pokalbis, pasakojimas, 
aptarimas, diskusija 
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Mąstymo procesas – apibrėžimas kontekste. 

Apskritimo žemėlapis skirtas apibrėžti kontekste. 

Kitas žodis vietoje „apibrėžimas“ yra „minčių lietus“, 

arba galima pasakyti taip: „pasakyk man viską, ką žinai 

apie...“ 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – klasifikacija. Medžio žemėlapis 

skatina mąstyti kaip galėtume klasifikuoti, sugrupuoti, 

paskirstyti į idėjų, žmonių, daiktų grupes. 

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – apibūdinimas. Burbulo 

žemėlapis skirtas apibūdinimui. Kokiais žodžiais 

apibūdintumėte daiktą, atmosferą, žmogų, veikėją ar 

pan.? Būtina naudoti apibūdinančius žodžius – 

būdvardžius ar jų frazes, požymius.  

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – panašumų ir skirtumų 

paieška. Dvigubo burbulo žemėlapio paskirtis – 

padėti surasti ką daiktai, žmonės, gyvūnai ir pan. turi 

bendro, kuo skiriasi vienas nuo kito. 

                                    

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – sekos sudarymas. Sekos 

žemėlapio paskirtis išmokyti sudaryti įvykių sek 
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Mąstymo procesas – priežasties – pasekmės 

nustatymas. Priežasties pasekmės žemėlapis nurodo 

įvykį, kas jį sukėlė ir kokios buvo arba bus pasekmės. 

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – visumos išskaidymas į dalis. 

Skliaustelio žemėlapis paaiškina, kokios dalys sudaro 

objektą. Arba – jeigu išardytume objektą, kokios būtų jo 

dalys? „Visuma“ turi būti realus, apčiuopiamas objektas, 

o ne abstrakti idėja.                                         

 

 

 

 

 

 

Mąstymo procesas – analogijų sudarymas. Analogijų 

žemėlapis rodo objektus siejančius veiksnius, idėjas ir 

pan. Ieškome santykyje panašumų, bendrumų. 

 

 

 

 

Sėkmingam kūrybiško, kritinio ir lankstaus mąstymo ugdymui taikomas de Bono 

„Šešių kepurių“ metodas. Šešios skirtingų spalvų mąstymo kepurės simbolizuoja šešias mąstymo 

sritis: faktus, emocijas, geranoriškumą, atsargumą, kūrybiškumą ir mąstymo proceso kontrolę. Metodo 

tikslas: išmokyti vaikus problemą analizuoti skirtingais aspektais, kūrybiškai generuoti idėjas. 

 

          Balta kepurė – informacija paremtas mąstymas. Ją užsidėję, domimės faktais. Mums 

rūpi, kokią informaciją turime, kokios trūksta, iš kur ir kaip galėtume jos gauti. 

 

 

Žalia kepurė – idėjų generavimas. Su šia kepure būname kūrybingi, stengiamės daryti 

įdomius, neįprastus dalykus, sugalvojame naujų idėjų, siūlome įvairius   

 

 

 

Geltona kepurė – pozityvus mąstymas. Geltona spalva primena saulėtas dienas, todėl 

užsidėję šią kepurę įvykius, mintis, idėjas vertiname tik geranoriškai, esame optimistai. 
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Juoda kepurė – kritinis mąstymas. Vertiname kritiškai, numatome pavojus, klaidas. 

 

 

 

 

Raudona kepurė – mąstymas, paremtas emocijomis. Užsidėję šią kepurę, 

pasikliaujame tik emocijomis ir nuotaika, esame subjektyvūs. 

 

 

Mėlyna kepurė – mąstymas apie mąstymą. Užsidėjus šią kepurę sujungiamas, 

apibendrinamas mąstymas, aptartas užsidėjus kitas kepures. Ji paprastai dėvima veiklos 

pradžioje ir pabaigoje. Pradžioje nusakoma situacija, numatoma, ką reikia pasiekti. 

Pabaigoje pateikiamos išvados, nusprendžiama, kas bus daroma toliau.  

 

 „Šešios kepurės“ sutelkia mąstymą, palengvina sprendimų priėmimą. Šis metodas skatina į 

problemą pažvelgti visapusiškai, iš skirtingų pozicijų. 

Daug dėmesio skiriama sąmoningo elgesio įpročių (atkaklumas; impulsyvumo valdymas; 

nuoširdus ir empatiškas klausymasis; mąstymo lankstumas; mąstymas apie savo mąstymą; tikslumo 

siekimas; klausimų kėlimas ir problemų suvokimas; turimų žinių taikymas naujoje situacijoje; aiškus ir 

tikslus mąstymas bei bendravimas; duomenų surinkimas naudojant visus pojūčius; kūryba, 

įsivaizdavimas, inovacijos; reagavimas su nuostaba ir pagarba; atsakingas rizikavimas; humoro 

supratimas; mąstymas drauge; atvirumas nuolatiniam mokymuisi) ugdymo susitarimams ir vieningam 

jų laikymuisi, nes vaiko pasiekimai labai priklauso nuo jo elgesio įpročių: užsispyrimo įveikti klaidas, 

tobulėti, nuolatinio domėjimosi ir noro plėsti akiratį, tikėjimo savo gebėjimais ir pan.  

Dėl šios priežasties identifikavome savo ugdytinių mąstymo elgesio problemas ir iškėlėme kelis 

svarbiausius elgesio įpročių ugdymo tikslus – šiuo metu koncentruojamės konkrečius mąstymo įpročius 

ir ugdome būtent juos (žr. 5 lentelę).  

 

SĄMONINGO ELGESIO ĮPROČIAI 

           
 

5 lentelė. Sąmoningo lgesio įpročiai 

 

Aukštesnio lygio klausimų, kuriuos keliame vaikui, esmė ne klausimų skaičiuje, o jų 

kokybėje. Vaikams keliami atviri klausimai (žr. 6 lentelę). Jų paskirtis: 

ATSIMINTI – faktiniai atsakymai, pakartojimas, atgaminimas, atpažinimas (Kas ...?, Kokie 

....?, Kur ...? ir pan.) 
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SUPRASTI – perfrazuoti, interpretuoti taip demonstruojant supratimą (Kas iš to ...?, Ką tai 

reiškia....? ir pan.) 

TAIKYTI – taikyti jau turimas žinias naujose situacijose ir patirtyse (Kokių pavyzdžių dar 

galite pateikti?). 

ANALIZUOTI – padalyti į mažesnes dalis nagrinėjant ir siekiant suprasti tarpusavio ryšius 

(Kuo jie panašūs / skiriasi?, Kokie yra įrodymai? ir pan.). 

VERTINTI – vertinti, priimti sprendimus, daryti išvadas (Kodėl rinktumėtės šį...?, Kuris yra 

geriausias...? ir pan.) 

KURTI – kurti kažką naujo naudojant jau turimą informaciją (Kas atsitiktų, jeigu...? Kaip 

galime sukurti...? ir pan.)  

 

Aukštesnio lygio mąstymą ugdantys klausimai (mokymasis tyrinėjant) 

„ŠEIMA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6lentelė. Aukštesnio lygio klausimai temai „Šeima“ 

 

6 lentelė. Aukštesnio lygio mąstymą ugdantys klausimai 

 

Inovatyvaus ir kūrybinio mąstymo ugdymui naudojami „Mąstymo raktai“, nes: 

 Kūrybinis mąstymas gali būti įdomus ir malonus. Toks aktyvus dalyvavimas gali sukurti 

teigiamą požiūrį į mokymosi procesą. 

 Kūrybiškumo skatinimas mokymosi procese padidina emocinį ryšį su pačiu mokymu. Šis 

ATSIMINIMAS 

Kokie tavo šeimos narių vardai? 

 

SUPRATIMAS 

Ką tavo šeimos nariai mėgsta veikti? 

TAIKYMAS 

Kas dar be žmonių, gali būti šeimomis?  

Pateikite pavyzdžių 

ANALIZĖ 

Kuo tavo mama ir tėtis panašūs ir kuo skirtingi? 

 

VERTINIMAS 

Kurios mamos ir tėčio savybės patinka 

labiausiai? Paaiškink kodėl. 

KŪRIMAS 

Kaip elgtumeis 

tu, jeigu būtum 

mama arba tėtis? 

Kuo užsiimtum? 

Kaip bendrautum 

su savo vaikais? 
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emocinis dalyvavimas didina mūsų atminties sistemų efektyvumą. 

 Mūsų kūrybinio potencialo vystymas sustiprina gebėjimą susidoroti su pokyčiais. Jei yra viena 

dalykas, kurį galime garantuoti 21-ajame amžiuje, tai eksponentinis pokyčių lygis. Kai mąstymas yra 

atviras ir priimantis naujas idėjas, žmogus tampa labiau pajėgus prisitaikyti prie besikeičiančių 

aplinkybių. 

„Mąstymo raktai“ susieti su teminiu požiūriu į mokymą (žr. 7 lentelę). 

 

 

Pvz.: tema „Kosmosas“. 

Žiūrėdami į paveikslą, pasakykite, kuo jis galėtų būti susijęs su mūsų 

nagrinėjama tema. 

 

 

Pvz.: „Ką bendro turi mikrobai ir vabzdžiai?“. 

Arba: „Ką bendro turi Velykos ir Kalėdos?“. 

 

 

 

 

Pvz.: „Numatykite, kokie bus telefonai po 50 metų“, 

Arba: „Numatykite, kokios transporto priemonės atsiras po 30 metų“. 

 

 

  

 

Pvz.: „Kokios priemonės gali padėti, kad žmonės atsisakytų automobilių?“. 

          

 

 

 

Raktas, skirtas ugdyti nestandartinį mąstymą. Galima išklausyti visų ir 

išrinkti pačią įdomiausią versiją. Pvz.: kas, jeigu staiga visai nebūtų lietaus? 

Kas, jeigu, staiga visi atsidurtų negyvenamoje saloje? 

             

 

Pvz.: atsakymas „oras“. Reikia sugalvoti 3 klausimus, į kuriuos atsakius 

gausite šį atsakymą. Pvz.: kas yra pripūsto baliono viduje?  

 

 

 

Pvz.: išvardinkite 5 dalykus, kurių negalima paliesti, išvardinkite 5 gėles, 

kurios nežydi pavasarį ir kt. 

 

 

 

 

 

PAVEIKSLAS 

 

BENDRUMAI 
 

PROGNOZĖ 

 

MINČIŲ LIETUS 
 

KAS JEIGU...? 

 

KLAUSIMŲ RAKTAS 
 

ATVIRKŠČIAI 
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Išvardinkite 3 skėčio trūkumus, nurodant būdus, kaip juos ištaisyti. 

Įdomiausią variantą galima nupiešti. 

 

 

 

 

 

Pvz.: objektas yra namas. Keliais skirtingais būdais galite pastatyti, 

nudažyti namą? 

 

 

                7 lentelė. Mąstymo raktai. 

 

 

Didžiulę įtaką vaikui augti ir ugdytis turi palanki, saugi, estetiška ir įvairi aplinka. Pedagogai 

kartu su vaikais ir jų tėvais, bendruomene, kuria jaukią, patogią, vaikų amžių ir poreikius atitinkančią 

bei įvairiapusį ugdymą skatinančią aplinką. Siekiama, kad aplinka skatintų vaiko poreikį judėti, veikti, 

tyrinėti ir atrasti, kelti klausimus, pažinti, kurtų jaukumą, būtų funkcionali. Besikeičiančioje aplinkoje 

ugdosi vaiko kūrybiškumas, gebėjimas spręsti problemas.     

 

VIDAUS ERDVĖS 

 

         
      Relaksacijos kambarys              Bendruomenės kambarys            Atradimų kambarys 

 

 

                 
            Muzikos salė                                    Sporto salė                                 Dailės studija 

 

 

ABĖCĖLĖ 

 

      TRŪKUMAI  

 

ĮV. PANAUDOJIMO 

BŪDAI 
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   Ikimokyklinio ugdymo                 Ankstyvojo amžiaus vaikų         Priešmokyklinio ugdymo 

   „Bitučių“ grupė                                „Viščiukų“ grupė                        „Pelėdžiukų“ grupė 

 

 

LAUKO ERDVĖS 

 

                                                               
            Grupių aikštelės                                  Labirintai                       Krepšinio / futbolo aikštelė  

 

 

            
                                      

                Šiltnamis                                            Sodas                                            Daržas 

 

 

V SKYRIUS 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimo tikslas – atpažinus bei įvertinus, ką vaikas jau žino, supranta, geba numatyti tolesnio 

ugdymo(si) poreikius. 
Vaiko pasiekimai – tai susiformavusios vertybinės nuostatos, žinios, gebėjimai, supratimas, 

patirtis. Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą 

pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Su vaiko pasiekimais, pažanga, veikla grupėje ir 

kitose erdvėse tėvai kasdien gali susipažinti elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 
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Vaikui pradėjus lankyti įstaigą pedagogas stebi, kaip jis adaptuojasi naujoje aplinkoje. 

Adaptacija – svarbus ir kiekvienam vaikui individualus laikotarpis. Pirmojo vertinimo, kuris atliekamas 

rugsėjo pabaigoje, tikslas – geriau pažinti vaiką, jo pomėgius, įvairius gebėjimus bei numatyti jo 

ugdymo kryptis ir uždavinius. Antrą kartą vaiko pasiekimai vertinami pasibaigus I pusmečiui, o 

trečiasis vertinimas atliekamas pavasarį. Šio vertinimo tikslas – nustatyti vaiko ugdymo(si) pažangą, t. 

y. sritis, kuriose pasiekimai yra akivaizdūs, ir sritis, kuriose pasiekimai nežymūs. Toks vertinimas 

padeda išlaikyti ugdymo(si) tęstinumą, planuoti individualų darbą su vaikais, numatyti pagalbos vaikui 

formas ir būdus. 

Ne pirmus metus darželį lankantys vaikai vertinami pasibaigus pirmam pusmečiui ir mokslo 

metų pabaigoje.  

Visų vaikų pasiekimai ir pažanga fiksuojami diagramose, sistemoje „Mūsų darželis“.. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas atliekamas vadovaujantis 

darželio parengta ikimokyklinio ugdymo programa, apimant visas 18 sričių. 

Pagrindiniai vaiko vertintojai – grupės mokytojai, kuriems padeda meninio ugdymo (muzika) 

mokytojas, logopedas, psichologas. Vertinime taip pat dalyvauja tėvai ir pats vaikas. Tėvai papasakoja 

apie vaiko ugdymo(si) sąlygas namuose, išsako savo nuomonę apie vaiko pasiekimus, pomėgius, 

specialiuosius poreikius. Su vaiku pasiekimai aptariami, pabrėžiant vaiko sėkmę. Vaiko prašoma 

pakomentuoti savo darbelius, siūloma palyginti prieš metus atliktus darbelius su paskutiniuoju darbeliu, 

pastebėti skirtumus, aptarti kas pasikeitė. Vaikas lygina juos ir mato savo pažangą. 

Informacija apie vaiką renkama įvairiais būdais (žr. 8 lentelę) 

 

 

                                                      Informacija apie vaiką renkama  

 

 

     Analizuojant vaiko          Stebint ir fiksuojant           Stebint vaiką                    Pokalbio su 

     sukurtus mąstymo              vaiko elgesio                  veikloje, t. y.                    vaikais metu, 

         žemėlapius                        įpročius                       tyrinėjant, kuriant,            diskutuojant, 

                                                                           judant žaidžiant                atsakinėjant į kl.        

  
 

                    Analizuojant                Analizuojant                          Pokalbio  
 

                       vaiko                           veiklos                                      su                                                                                                                                                   

               kūrybą      nuotraukas,                          tėvais metu
 

                                                        vaizdo įrašus 

 

 

8 lentelė. Informacijos apie vaiką rinkimo būdai. 

 

Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuose vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvuose. 

Vertinimo medžiaga atspindi visuminį vaiko ugdymą(si): įvairūs vaiko dailės darbeliai, sukurtos 

knygelės, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, mąstymo žemėlapiai, pedagogų užfiksuoti vaiko keliami 

klausimai, pasakojimai, elgesio situacijų aprašymai, fizinio pasirengimo įvertinimas pagal kontrolinius 

pratimus. Sukaupta medžiaga – informatyvi: užrašytas vaiko vardas, data, gali būti užrašyti vaiko 

išsakyti įvertinimai, pedagogo pozityvūs komentarai, gali būti nurodytas įdėtos vertinimo medžiagos 

tikslas. Vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvuose kaupiama informacija skirta visiems: pedagogui, 

tėvams, pačiam vaikui, įstaigos vadovams. Vaiko segtuvai padėti visiems prieinamoje vietoje. Apie 
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individualius vaiko pasiekimus grupių mokytojai (mokslo metų pabaigoje) informuoja tėvus įvairiomis 

formomis: 

 vaiko pasiekimų aprašai; 
 

 individualių pokalbių metu vaiko gebėjimų ir pasiekimų aptarimai;
 

 vaiko pasiekimų laiškai.
 

Individualūs vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvai atiduodami vaikui ir jo tėveliams kiekvienų 

metų gegužės mėnesį, paliekant po keletą vaiko veiklą tais metais atspindinčių darbelių tam, kad 

galima būtų matyti vaiko ūgtį kiekvienais metais. 

Šešiamečiui vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, mokytojas, įvertinęs vaiko pasiekimus, 

individualiuose vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvuose, juos perduoda būsimam priešmokyklinio 

ugdymo pedagogui. 

Konfidenciali informacija – tai vaiko pasiekimų aprašai ir „Mokytojo dienoraštis“. Vaiko 

pasiekimų aprašą mokytojas daro po vertinimo rudenį (naujai atėjusiems vaikams), po pirmo pusmečio 

ir pavasarį. „Mokytojo dienoraštyje“ rašosi įvairius stebėjimus, samprotavimus apie vaiką ir pan. Šią 

informaciją analizuoja tik pedagogai, tiesiogiai susiję su vaiko ugdymu. Esant reikalui (pvz., įtarus 

smurtą šeimoje) pedagogai apie esamą situaciją informuoja įstaigos vadovus arba VGK. Pedagogas 

individualių vaiko vertinimų aprašų neviešina. 

Apibendrinti grupės vaikų pasiekimai, naudojami pedagogų darbo analizei bei įsivertinimui, 

planuojant tolimesnį ugdymo procesą. 
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