
  

 

 
JAV LB Švietimo tarybos ikimokyklinė programa (2016) 

Dėkojame mecenatui – Lietuviu fondui, kuris nenuilstamai remia lituanistinį švietimą. 
 

 
Sveiki atvykę į mažųjų pasaulį! 
 
Dvi grupės patyrusių mokytojų ištisus metus dirbo, rinko tinkamą medžiagą ir parengė 15 dienų planus.  
Rezultatai – tai didelis pasišventusių mokytojų patirties lobynas, kuriuo jos geraširdiškai dalijasi su Jumis. 
 
Internete rasite dviejų programų dienų planus.  Priešdarželio ir darželio programa yra skirta 4–5 metų vaikams ir 
planuota orientuojantis į komunikavimo, socialinę, pažinimo, meninę ir muzikinę kompetencijas. Vaikai bus 
ugdomi  kūrybiniu metodu, integruotai, per žaidimus. Taip siekiama sudaryti palankias ugdymui(-si) sąlygas, 
žadinančias vaikų motyvaciją veikti, pažinti, tyrinėti ir atrasti.  
 
Sudarydamos  programą kėlėme tokius uždavinius: padėti vaikams pajusti savo galimybes, gebėjimus, palaikyti 
teigiamas emocijas, tenkinti vaikų poreikius, siekti, kad vaikai jaustųsi saugūs ir laisvi. Stengėmės plėsti ir gilinti 
vaikų supratimą apie jį supantį pasaulį, gamtą, kultūrą, žmones, lietuvių liaudies tradicijas ir papročius. 
 
Suprantama, kad dėl įvairių priežasčių kai kuriose dienose bus per daug medžiagos, o kitose reikės paieškoti ar 
parengti daugiau. Laisvai parinkite ir pritaikykite medžiagą, kad tiktų jūsų klasei. Žaidimų priede rasite daug 
įvairiausių judrių ir smagių užduočių vaikams. Atkreipkite dėmesį į pelėdą, jos patarimai yra susiję su vaikų 
vystymosi raida ir skirti mokytojams.  
 

• Kiekviena klasė yra unikali, tad drąsiai  naudokitės abejomis programomis. 
• Beruošdamos likusių dienų planus, įtraukite visas pagrindines kompetencijas. 
• Darykite spalvotas kopijas vaikams – ne tik patraukliau, tai svarbu ir vaikų vystymosi raidai.  Atsiminkime, 

kad mokant naują sąvoką, pirmiausia pristatome daiktą, tada – nuotrauką, tada – spalvotą iliustraciją, ir 
tik galiausiai juodą ir baltą iliustraciją.  
 

Kaip ir visi mokytojai, mes norime surinkti kuo daugiau medžiagos, kad būtume tikrai pasiruošę.  Bet 
nepamirškime, kad vaikučiams labiau rūpi ne kokia raidė ant lapo, o  kas tai yra „mokykla“ ir „mokytojas“? Kaip 
aš prisitaikysiu? Kas bus mano draugai?  Ar mokytojas mane mylės? Ar mokytojas įžvelgs mano sugebėjimus?  
 
Šioje programoje rasite daug užduotėlių, kurios padės mažiesiems įveikti mažas ir dideles baimes, padės pasijusti 
saviems ir saugiems. Atsiminkime, kad per žaidimus vaikai suranda draugystę ir jungiasi į klasės „bendruomenę“.  
Per pasakas, kurios nuneša į neribotą idėjų pasaulį, jie išmoksta galvoti lietuviškai. Per dainas išmoksta mūsų 
gimtosios kalbos grožį ir skambesį.  Mokinukai džiaugiasi žaisdami, dainuodami, klausydamiesi, ir beveik 
nejučioms mokytojas atlieka savo darbą: praplečia žodyną, išmoko natūralaus kalbos ritmo, pristato raides ir t. t.   
 
Iš tiesų, pagrindinis mokytojo darbas yra praverti duris į mokslą, kad vaikas pajustų kuo didesnį pasitikėjimą 
savimi ir pajustų mokymosi džiaugsmą. Jeigu jiems tai pavyks, bet koks iššūkis bus įveiktas!  
 
Laikui bėgant  bus sumaketuota ir mokytojo knyga, kurioje galėsite talpinti ir savo užrašus bei idėjas.  Tuo tarpu 
džiaugiamės, kad galime pristatyti programų nuorodas  ir pavyzdinę medžiagą. 
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4 metukų -  https://drive.google.com/folderview?id=0B-mdV4u8SxJKMEViM0hTTExMZWc&usp=sharing 
Darželio   -  https://drive.google.com/folderview?id=0B-mdV4u8SxJKLVFFQjRKQWg1TEk&usp=sharing 

https://drive.google.com/folderview?id=0B-mdV4u8SxJKMEViM0hTTExMZWc&usp=sharing

