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KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO

PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Duomenys apie įstaigą

 Švietimo tiekėjo pavadinimas - Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“.

 Teisinė priklausomybė - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 Grupė - neformaliojo švietimo mokykla.

 Tipas - darželis.  

 Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

 Rūšis - ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.

 Paskirtis - bendroji.

 Darbo forma - dieninė.

 Adresas -Trakų g. 33, Kaunas; tel.(8-37) 42 32 14, el.p. darzelis@rkepuraite.lt, internetinė

svetainė: www.rkepuraite.kaunas.lm.lt.

 Grupių skaičius,  paskirtis - veikia 4 vaikų grupės: 3-4 metų amžiaus vaikams, 4-5 metų

amžiaus  vaikams,  5-6  metų  amžiaus  vaikams  ir  viena  priešmokyklinio  ugdymo grupė,  5-6/7  metų

amžiaus vaikams. 

 Pedagogai. Darželyje dirba du vadovai: 

Direktorė, aukštasis  išsilavinimas,  edukologijos  magistro  laipsnis;  direktorės  pavaduotoja

ugdymui, aukštasis išsilavinimas, edukologijos magistro laipsnis;

http://www.rkepuraite.kaunas.lm.lt/
mailto:darzelis@rkepuraite.lt
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6 auklėtojos:  3 įgijusios  auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją,  1 įgijusi  vyresniojo

auklėtojo  kvalifikacinę kategoriją, 2 auklėtojoms nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos. 4 auklėtojų

išsilavinimas yra aukštasis, 2 auklėtojos studijuoja ikimokyklinio ugdymo programą.

3 specialieji pedagogai: 

 meninio  ugdymo  (muzikos)  pedagogė  įgijusi  muzikos  mokytojo  eksperto  kvalifikacinę

kategoriją, aukštasis išsilavinimas;

 logopedė įgijusi logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją, aukštasis išsilavinimas; 

 neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė įgijusi vyresniojo neformaliojo ugdymo (kūno

kultūros) pedagogo kvalifikacinę kategoriją, aukštasis išsilavinimas, sporto magistro laipsnis.

Teikiamos  logopedo  paslaugos  vaikams,  turintiems  kalbos  ir  kalbėjimo  sutrikimus,

neformaliojo  ugdymo  (kūno  kultūros)  pedagogo  paslaugos  vaikams,  turintiems  judesio  ir  padėties

sutrikimus. 

1.2. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą

Ugdymo  programa  remiasi  kognityvine  ugdymo  teorija,  J.  Piaget  ir  L.  Vygotskio

pedagoginėmis  idėjomis.  J.  Piaget  nuomone,  vaiko gebėjimas  įvaldyti  rašytinę  kalbą  turi  įtakos  jo

mąstymo  raidai,  todėl  ugdymo  procese  didelis  dėmesys  skiriamas  ankstyvajam  rašytinės  kalbos

plėtojimui.  L.  Vygotskis didelį  dėmesį  skyrė ugdomajai  aplinkai.  Jo manymu,  nereikia  organizuoti

skaitymo  ir  rašymo,  svarbiausia  organizuoti  aplinką,  skatinančią  vaikų  susidomėjimą  šia  veikla.

Darželyje  kuriama  ugdomoji  aplinka  nuolat  tobulinama,  keičiama,  atsižvelgiant  į  kintančius  vaikų

gebėjimus  ir  poreikius.  Ugdymo(si)  aplinkoje  svarbi  šeima  ir  jos  požiūris,  tėvų  nuostatos  įtakoja

gebėjimų  įgijimą.  Pedagogai  ir  tėvai  sudaro  vieningą  komandą,  kuriančią  bendrus  vaiko  ugdymo

siekius. 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 29 straipsnyje teigiama: „valstybės dalyvės susitaria,

kad vaiko lavinimo tikslas turi būti: c) ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai

ir vertybėms; šalies, kurioje vaikas gyvena <...>“. Šiame straipsnyje pabrėžiama kalbos ugdymo svarba

vaiko pilietinės kultūros formavimui. Darželyje sudarytos sąlygos vaikų ankstyvajam rašytinės kalbos

ugdymui, kalbinės kultūros formavimui, kūrybinių galių puoselėjimui. Vaikams, turintiems kalbos ir

komunikacinius vystymosi sutrikimus taikomos individualios logopedo paslaugos.

Programa  grindžiama  darželio  bendruomenei  svarbiomis  Jungtinių  Tautų  vaiko  teisių

konvencijos (ratifikuota 1995m.liepos 3 d. LR įsakymu Nr. I-983 ) idėjomis: 27 straipsnyje teigiama,

kad „valstybės dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo
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fiziniam,  protiniam,  dvasiniam,  doroviniam  ir  socialiniam  vystymuisi“.  Ši  nuostata  pabrėžia

ugdymo(si) aplinkos įtaką vaiko ugdymosi kokybei. Darželyje kuriama saugi, tikslinga, funkcionali,

užtikrinanti  visapusišką  vaikų ugdymą aplinka.  Tobulinamas  bendravimas  ir  bendradarbiavimas  su

ugdytinių tėvais, artimomis švietimo ir kultūros įstaigomis, stiprinamas komandinis darbas, vystoma

projektinė veikla.

1.3. Tėvų poreikiai, regiono savitumas ir įstaigos savitumas

Darželį lanko vaikai iš įvairių Kauno miesto seniūnijų. Dauguma ugdytinių tėvų pasiturintys,

turintys  aukštąjį  išsilavinimą,  didelį  dėmesį  skiriantys  intelektualiniam vaikų  vystymuisi.  Leisdami

vaikus į darželį, tėvai tikisi, kad vaikai išmoks bendrauti, savarankiškumo, įgis kalbos ir raštingumo

pradmenis. Tėvų pageidavimu sudaromos sąlygos vaikų papildomam ugdymui. Organizuojami anglų

kalbos, šachmatų, karatė, choreografijos užsiėmimai.

Regiono savitumas. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ yra Kauno naujamiestyje,  šalia

Ramybės  parko,  į  šiaurę  nuo  autobusų  stoties.  Parke  gausu  memorialinių  paminklų:  „Kryžius-

medis“,  ,,Kovotojų  už  Lietuvos  laisvę  Motinai“,  „Žuvome  dėl  Tėvynės“.  Taip  pat  yra  kultūrinis

„Rezidencijos ir tremties“ muziejus. Netoli darželio įsikūręs „Lietuvos švietimo istorijos muziejus“, V.

Kudirkos progimnazija. 

Vaikai turi galimybę lankytis Kaune esančiose kultūrinėse įstaigose: Kauno valstybiniame lėlių

teatre,  Kauno Juozo Naujalio  muzikos  gimnazijoje,  Kauno apskrities  viešojoje  bibliotekoje,  Kauno

Centro  mikrorajone  esančiose  ikimokyklinėse  įstaigose,  dalyvauti  Kauno  miesto  organizuojamuose

renginiuose. 

Įstaigos savitumas. Įstaiga siekia aukštesnio vaikų kalbos ir  raštingumo lygio,  užtikrinančio

asmeniui visavertę raišką, bendravimo ir kūrybos laisvę. Vaiko raštingumą įtakoja sukurta pilnavertė,

stimuliuojanti  aplinka grupėse, susijusi su rašomąja kalba (raidėmis, žodžio reikšmėmis tiesioginėje

atitinkamoje  aplinkoje),  įdomios  patirties  skatinimu  (žaidimai,  kasdieninis  gyvenimas,  gamtos

tyrinėjimas ir pan.),  simbolinės reprezentacijos patirtimi   (teatras ir vaidinimai; piešimas ir tapymas;

muzika ir šokiai), savanorišku eksperimentavimu (atskirų linijų piešimas, karakulių ir kt.). Aplinkoje

gausus vaiko kalbos raidą atitinkančių priemonių parinkimas ir išdėstymas, naudojamos grupių patalpų

sienos, lubos, grindys.

Darželyje  nuolat  sudaroma  galimybė  vaiko  saviraiškai  atsiskleisti.  Įstaigoje  organizuojami

poezijos rytmečiai, minima Kalbos diena, Knygos diena. Vedami vaidybos užsiėmimai, skirti raiškaus

deklamavimo įgūdžių formavimui. Vaikai patys kuria eilėraščius, juos deklamuoja vaikų ir suaugusiųjų
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auditorijai.  Nuo  2018  m.  organizuojami  netradiciniai  –  edukaciniai  užsiėmimai  „Skaitau  šuniui“

ugdytinių kalbinei raiškai gerinti. 

Darželio pedagogai, švietimo pagalbos specialistai nuolat bendradarbiauja su Kauno apskrities

viešosios  bibliotekos  Vaikų  literatūros  skyriumi,  Kauno  V.  Kudirkos  progimnazija,  Kauno  Juozo

Naujalio muzikos gimnazija, Ukmergės lopšeliu-darželiu ,,Šilelis“. Nuo 2018 m. su Jonavos lopšeliu-

darželiu „Dobilas“. 

Vaikai skatinami skleisti žodžio meną Respublikiniuose ir Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų

eilėraščių konkursuose: 

2008 m. Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo mažųjų kūrėjų sambūrio „Kas

krenta širdelėn - virsta žodeliais“ dalyviai, 2 kartus tapę laureatais.

Nuo  2012  m.  Kauno  J.  Naujalio  muzikos  gimnazijos  organizuojamų  projektų,  festivalių

dalyviai,  šalies  ikimokyklinių  įstaigų  mažųjų  talentų  konkursų  „Jievaro  tiltas“,  „Viru  viru  košę“

laureatai, Lietuvos talentingų vaikų kūrybos projekto „Kuriame pasaką Lietuvai“ nominantai, Kauno

lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mažųjų poezijos skaitovų konkurso „Spalvotoji vaikystė“ dalyviai, Kauno

lopšelio-darželio „Gandriukas“ kūrybinių projektų dalyviai,  Tarptautinės raštingumo dienos dalyviai.

Informacinė  medžiaga:  vaikų  mintys,  kūrybiniai  darbai  pateikiami  darželio  internetinėje  svetainėje

https://www.rkepuraite.kaunas.lm.lt/

Tęsiame  iniciatyvą  „Visa  Lietuva  skaito  vaikams“. Literatūrinius  kūrinius,  poeziją grupėse,

Kauno  viešosios  bibliotekos  Vaikų  literatūros  skyriuje  vaikams  skaito tėvai,  seneliai,  bibliotekos

darbuotojos.  Darželyje  nuolat  organizuojamos  teminės  vaikiškų  knygelių  parodos,  skatinančios

ugdytinių šeimas skaityti.

Nuo 2005 metų darželyje taikoma „Geros pradžios“ metodika.  Pagrindinis „Geros pradžios“

savitumas  -  dėmesio  sukoncentravimas  į  vaiką  ir  į  jo  šeimą.  Grupių  aplinkos  suskirstytos  veiklos

centrais, kurie sudaro galimybę vaikui laisvai rinktis norimą veiklą, pagal vaiko interesus, gebėjimus ir

poreikius. Tėvai yra ne tik nuolatiniai pedagogų pagalbininkai, bet ir ugdomojo proceso dalyviai. Jie

padeda organizuoti vaikų veiklas, renginius, dalyvauja ekskursijose, inicijuoja ugdymo temas, gamina

metodines  priemones, bendrauja  internetinėje  grupėje.  Nuo  2017  m.  pradėta  naudotis  sistema

https://musudarzelis.lt/

Pedagogai  savo  patirtį  skleidžia  Kauno  miesto  ir  šalies  pedagogams.  Organizuojami  atviri

renginiai, projektai, metodinės valandėlės.  Publikuojami straipsniai Kauno miesto, šalies spaudiniuose,

internetinėje erdvėje.  

https://musudarzelis.lt/
https://www.rkepuraite.kaunas.lm.lt/
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Nuo  2012  m.  darželio  pedagogai  yra  Kauno  J.  Vienožinskio  kolegijos  studentų  mentoriai

(praktikos vadovai).

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Ugdymas darželyje organizuojamas taikant „Geros pradžios“ metodą. Šis metodas derina tris

esmingiausius  ikimokyklinio  ugdymo  principus:  konstruktyvizmą,  asmenybės  sklaidą  skatinantį

ugdymą ir progresyvųjį ugdymą.

Konstruktyvizmo  ugdymo  principas.  Vaikai  konstruoja  savitą  pasaulio  suvokimą,  jungdami

naujus potyrius su  tuo  ką jau yra suvokę.

Į  vaiką  orientuoto,  lankstaus  ir  individualizuoto  ugdymo principas –  siekiama  atsižvelgti  į

kiekvieno vaiko poreikius,  galimybes,  interesus  ir  garantuoti  tolesnį  jų  plėtojimą,  pedagogai  didelį

dėmesį skiria vaikų gebėjimų tyrimui, ugdymo planavimui ir individualių programų kūrimui.

Integralumo - ugdymo procese siekiama ryšių ir sąveikų atskleidimo, plečiant vaikų visuminio

pasaulio suvokimą; pedagogai taiko netradicinius ugdymo metodus, išvykas. 

Humaniškumo -  siekiama gerbti  vaiką kaip asmenybę,  garantuoti  jam teisę  gyventi  ir  elgtis

pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. 

Bendradarbiavimo -  vaikai  skatinami  bendrauti  ir  bendradarbiauti  su  bendraamžiais  bei

suaugusiais, kartu plėtojant jų emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį; įstaigos pedagogai bendradarbiauja

tarpusavyje bei  su kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogais,  dalindamiesi  gerąja  pedagogine patirtimi,

siekdami įgyti naujų žinių ir gebėjimų.

Tęstinumo - ugdymo turinyje siekiama darnaus vaiko ugdymo(si) pereinamumo ikimokyklinėje

grupėje prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje.

III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas  – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai

1. Sudaryti sąlygas visų vaiko raidos sričių kompetencijų ugdymui(si). 

2.  Kurti  edukacinę  aplinką,  stimuliuojančią  fizinį,  emocinį,  socialinį  ir  pažintinį  vaikų

ugdymą(si).
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3. Padėti įgyti bendravimo įgūdžius, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą,

atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.

4. Puoselėti dvasines, dorines ir tautines vertybes.

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS

4.1. Ugdymo turinys

Ugdymo turinys,  orientuotas  į  3–5  (6)  metų  vaikų  kompetencijų  ugdymą.  Ugdymo turinys

parengtas  pagal  5  vaikų  ugdymui  kompetencijas:  komunikavimo,  socialinę,  pažinimo,  meninę  ir

sveikatos  saugojimo  kompetencijas.  Visos  kompetencijos  tarpusavyje  glaudžiai  siejamos  ir

integruojamos. 

Komunikavimo kompetencija

Vaiko veiksenų pavyzdžiai Įgyti vaiko gebėjimai

 Klauso grupės  draugų,  suaugusiųjų  pasakojimų,  įspūdžių
ar komentarų, retkarčiais pertraukdami ir įterpdami savo mintį.

 Klauso  sekamų  pasakų,  skaitomų  grožinės  literatūros
kūrinėlių, deklamuojamų eilėraščių, muzikos įrašų.  

 Klauso  TV,  radijo  laideles  vaikams.  Žiūrėdami,
klausydami jas komentuoja.

 Žaidžia žaidimus, padedančius išgirsti draugą ar suaugusį.

 Taria  garsus,  skiemenis,  žodžius  ir  kalbėdamas  įtvirtina
įvairiose veiklose.

 Atlieka artikuliacinio aparato, kvėpavimo pratimus.
 Žaidžia žaidimus garsų artikuliacijai aktyvinti.

 Atpasakoja trumpą pasaką, istoriją, nutikimą.
  Seka  įvykį  pagal  paveikslėlius,  iliustracijas.  Dažnai

naudojasi savo kūrybinėmis galiomis, vaizduote, papildydamas tai
ką mato.

 Atpasakoja girdėtos ar matytos televizijos laidos turinį. 

 Papasakoja apie  tai, ką patyrė, išgyveno. 
 Pasakodamas laikosi įvykių dėstymo nuoseklumo.
 Pasakoja  sudėtiniais  sakiniais,  naudodamas  daug

veiksmažodžių ir garsažodžių.
 Apibūdina  grožinės  ar  pažintinės  literatūros  knygelių

iliustracijas.

 Deklamuoja  įvairius  eilėraščius  ar  ištraukas  iš  jiems

1. Susikaupęs (iš)klauso draugo, 
bendraamžio, suaugusiojo.

2. Taisyklingai, raiškiai kalba

3. Atpasakoja teksto turinį.  

4. Papasakoja apie patirtą įspūdį, 
nutikimą.

5. Įsimena ir geba raiškiai, 
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patikusių kūrinių vaikų ir suaugusiųjų auditorijai.
 Įsimena  trumpas  pasakas,  skaičiuotes,  pasakas  be  galo,

patikusias istorijas, sakmes, padavimus .
 Inscenizuojant  įsimena  ištraukas  iš  patikusių  eiliuotų

kūrinėlių.

 Kuria trumpas pasakas, istorijas, nutikimus, kuriuose daug
veiksmo. Kurdami žaismingai ir natūraliai sieja kalbinę raišką su
kitomis raiškos formomis: vaizdu, garsu, forma ir judesiu. 

 Sukuria trumpus ketureilius, naudodamasis įgyta patirtimi,
išgyventomis  emocijomis,  naudodamas  žinomų  kūrinėlių
elementus ar posakius. 

 Kuria  ir  eksperimentuoja  garsais  sukurdamas  naujus
žodžius. 

 Fantazuodamas  kuria  nebūtas  ,išgalvotas  istorijas,
nutikimus.

 Seka akimis rankų judesius ore, popieriaus lape, smėlyje,
lentoje.

 Kopijuoja  įvairias  figūras,  ornamentus,  spalvina
kontūrinius piešinius, iškerpa paprastų formų daiktus.

 Orientuojasi ir išdėsto vaizdus popieriaus lape.

 Pastebi vaizdų, ženklų, garsų skirtumus ir panašumus. 
 Taisyklingai  ir  aiškiai  taria  daugumą  gimtosios  kalbos

garsų.
 Imituoja  skaitymą,  komentuodamas  iliustracijas,

išreikšdamas piešiniu.
 Tekste  atpažįsta  jam  žinomas  raides,  žodžius,  bando

perskaityti.
 Mėgina imituoti rašto elementus: piešia linijas įvairiomis

kryptimis(ilgas,  trumpas,  tiesias,  vingiuotas),  naudoja  raidžių
trafaretus.

 Kopijuoja  raides,  vardus  ir   kitus  jam  reikšmingus  bei
beprasmius žodžius.

 Integruoja  rašytinę  kalbą  į  kitas  veiklas:  leidžia
elementarias,  savos  kūrybos  knygeles,  laikraštukus  ir
sienlaikraščius, sveikinimus bei proginius kvietimus.

 Vaikas  žiūrinėja  iliustracijas,  tekstus,  simbolius,
susipažindamas su knyga.

 Varto,  žiūrinėja  ir  garsiai  komentuoja  tai,  ką  mato
knygelėse,  kuria  papildomą  pasakojimą  apie  žinomą  tekstą  ar
pasaką.

 Klauso  skaitomo  kūrinio,  jaučia  pasakojimo  nuotaiką,
junta kalbos vaizdingumą bei noriai reiškia emocijas.

 Dažnai varto mėgstamus žurnaliukus, knygas, laikraštukus.

vaizdingai atlikti eiliuotą kūrinį arba
jo ištrauką, trumpą pasaką, istoriją. 

6. Kuria trumpas pasakas, 
eilėraštukus ar istorijas. 

7.  Geba  derinti  akies  ir  rankos
koordinaciją.

8. Domisi skaitymu ir rašymu.

9. Domisi knygomis, vaikiškais 
laikraštukais bei žurnalais. 
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 Saugo knygeles, žino jų paskirtį, bei laikymo vietą.

 Su suaugusiojo pagalba sprendžia nesudėtingus labirintus
ir užduotėles. 

 Naudoja  išmaniąsias  programas  kompiuteriuose,
planšetėse.

 Dalyvauja viktorinose, “Minčių lietuje“.
 Kuria ir sprendžia kryžiažodžius.
 Mena  pačių  sukurtas  mįsles  ir  jas  panaudoja  savo

kasdieniniuose žaidimuose.
 Organizuoja „Raidžių dienas“ grupėse.
 Leidžia asmeninį raidžių žodynėlį.
 Keičiasi  informacija  mintimis,  nuomone,  diskutuoja

įvairiais klausimais.

10. Logiškai mąsto.

Socialinė kompetencija

Vaiko veiksenų pavyzdžiai Įgyti vaiko gebėjimai
 Pasako savo vardą, pavardę, amžių, žino lytį.
 Pasako ko nori, ką mėgsta, kuo domisi.
 Paaiškina  kur  gyvena,  koks  namų  adresas,  kokį  darželį

lanko.
  Lygina save koks buvo ir koks yra, žodžiais išreiškia savo

jausmus.
 Pasako kaip atsiranda nauja gyvybė.
  Stengiasi  suprasti,  kad  visi  vaikai  svarbūs  ir  turi  lygias

teises.  Sužino,  kad  gali  kreiptis  pagalbos,  kai  pažeidžiamos  jo
teisės.

 Dalyvauja  bendraamžių  žaidimuose  ir  pokalbiuose,
trumpam  suvaldo  savo  norus,  taiko  kitiems  priimtinus  elgesio
būdus.

 Domisi  draugų  pomėgiais,  analizuoja  jų  būdo  bruožus,
apibūdina savo santykius su jais, priima sprendimus.

 Pats sugalvoja, organizuoja žaidimą ar kitą įdomią veiklą,
sukuria taisykles, siūlo sprendimus ir pats jų laikosi.

 Supykęs, įžeistas, nuskriaustas ieško būdų padedančių išeiti
iš konfliktinės situacijos.

 Stengiasi būti atsargus su nepažįstamais žmonėmis.
 Skatinamas  suaugusiųjų  ar  draugų,  susitvarko  žaidimo

vietą, stengiasi tausoti žaisliukus ir daiktus. 

 Domisi  suaugusiųjų  gyvenimu,  pasitiki,  bei  seka  jų
pavyzdžiu.

  Mokosi ir mėgdžioja juos, prašo patarimo, kreipiasi iškilus

1. Pasako svarbią asmeninę 
informaciją kitiems.

2. Geba priimti sprendimus bei 
numatyti savo elgesio pasekmes, 
elgtis atsakingai.

3. Bendrauja su suaugusiais, 
bendraamžiais, perimdamas jų 
gyvenimo ypatumus ir vertybines 
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sunkumams.
 Pasako savo nuomonę, norus, nuolat skatinamas atsižvelgia

į kitų prašymus. 
 Skiria savo šeimos, grupės gyvenimo kasdienybę, ypatingus

įvykius, šventes.
 Kasdieninį  suaugusiųjų  gyvenimą  modeliuoja  žaisdamas

vaidmeninius žaidimus. 
 Padeda  šalia  esantiems.  Geba  būti  pakantūs  kitiems-

seniems, sergantiems, jaunesniems, su negalia žmonėms.
 Švenčia kartu su tėveliais įvairias šventes:
      „Kalėdų belaukiant“, „Šeimos“, „Išleistuvių“ šventes.

 Orientuojasi dažnai lankomose vietose, jas atpažįsta.
 Lankosi, keliauja į išvykas, ekskursijas.
 Gerai jaučiasi  namų, darželio  aplinkoje,  žino kas kur yra

padėta ir laikoma.
 Žino daiktų paskirtį, juos saugo ir tausoja.
 Žaidžia orientacinius žaidimus.

 Įvairiais  būdais  parodo  savo  jausmus,  ketinimus,  bando
apsaugoti bendraamžius nuo netinkamo elgesio. 

 Mimika,  žodžiu  ir  elgsena  išreiškia  ir  priima  kitų
draugiškumą, nusivylimą ir kitus jausmus. 

 Guodžia, komentuoja kas gerai ir kas blogai.
 Diskutuoja, aptaria probleminę situaciją.
 Žaidžia socialinius žaidimus.
 Aptaria, susitaria dėl grupės taisyklių.

nuostatas.

4. Geba orientuotis pažįstamoje 
aplinkoje, namuose ar darželyje.

5. Supranta savo paties ir kito 
savijautą ir ketinimus.

Pažinimo kompetencija

Vaiko veiksenų pavyzdžiai
 Stebi ir išvardina artimiausioje aplinkoje matyto augalo ar

gyvūno požymius, domisi jų gyvenimo ir priežiūros būdais. 
 Mėgdžioja ir skiria garsažodžius, lytėjimu, uosle bei skoniu

skiria žinomų daiktų savybes.
 Stebi,  įsiklauso,  glosto,  žaidžia,  bendrauja,  dalyvauja

renginiuose,  išvykose,  taip  pažindamas  artimiausios  aplinkos
daiktus, žmones, gamtą.

 Žaidžia sensorinius žaidimus. 
 Domisi  ir  ieško  atsakymų  apie  neaiškius  ir  nežinomus

dalykus. Sužinoję įsidėmi ir apmąsto. Turimą informaciją dalinasi
su kitais.

Įgyti vaiko gebėjimai
1. Pažįsta namų ir gyvenamosios 
vietovės aplinką, įvardinti kai 
kuriuos aplinkos reiškinius bei 
daiktus.
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 Pasako  vieną  kitą  mintį  apie  namuose  ar  vaikų  grupėje
auginamo, artimiausioje aplinkoje dažnai matyto ir stebėto augalo
arba  gyvūno išorinius  požymius,  žino,  ko reikia,  kad  jis  augtų,
gyventų.

 Modeliuoja  pasaulį  savo  žaidimuose,  vaizduoja  dailės
darbuose ir kitoje kūrybinėje veikloje.

Supranta daiktų paskirtį.

 Teisingai  išdėlioja  paveikslėlius,  vaizduojančius  žmogaus,
gerai žinomo augalo ar gyvūno gyvenimo ciklą.

 Žaidžia didaktinius žaidimus. 
 Dėlioja paveikslėlius, žaidžia stalo žaidimus, kurie padeda

jiems  atrasti  įvairius  pasaulio  dėsnius:  priešingybes  (šaltas-
karštas), priežastį ir padarinį (nepalaistė-nuvyto gėlė), nuoseklumą
(  1,2,3,4,5),  sekas  (mažas,  didesnis,  dar  didesnis,  didžiausias),
grupes  (visi  geltonos spalvos-geltoni),  visumos ir  dalies  santykį
(dėlionės, sudedamieji paveikslėliai).

 Pažįsta, aplinkoje pastebi, pavadina ir palygina pagrindines
geometrines figūras.

 Eksperimentuoja pastebėdamas išorinius medžiagų, daiktų
ir augalų pokyčius, numato taikyto eksperimento rezultatus, juos
aiškina,  vaizduoja  piešiniu,  ženklina  sugalvotais  simboliais,
skaitmenimis.

 Matuoja ilgį, plotį, aukštį; pilsto vandenį, birias medžiagas
iš indo į indą, matuodami, kiek kur ko telpa; matuoja termometru
oro, vandens temperatūrą, nustato temperatūrų skirtumą; matuoja
laiką.

 Tyrinėja įvairias medžiagas, atspindžius, vandens ir smėlio
savybes.

 Sodina,  daigina  augalus,  aiškinasi,  kokių  sąlygų  jiems
reikia augti.

 Tyrinėja  augalus,  gyvūnus,  eksperimentuoja  su  gamtine
medžiaga: smėliu, moliu, žvyru, sniegu, vandeniu ir kt

 Apibūdina  savo  ar  draugo  išvaizdą,  daikto  išorines
savybes.

 Klausinėja  apie  žmonių  gyvenimą,  darbus,  patirtus
įspūdžius atkuria žaisdamas.

 Padedant suaugusiajam pastebi išorinius daiktų pokyčius.
 Padedant  suaugusiajam  saugo  ir  tausoja  gamtą  bei  jos

išteklius.
 Susipažįsta  su  įvairiais  pavojais  gresiančiais  gamtinėje

aplinkoje.   
 Varto  nuotraukas,  pažintines  knygas,  enciklopedijas,

atpažindamas matytus daiktus, reiškinius, juos komentuoja.

 Klausinėja apie savo miesto istoriją.
 Lankosi muziejuose, įžymiose miesto vietose.

2. Lygina, klasifikuoja, grupuoja, 
eksperimentuoja.

3. Domisi savimi, suaugusiais, 
artimiausia gamtine aplinka.

4. Domisi savo miesto istorija.
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 Žino žymius miesto žmones.
 Domisi jų nuveiktais darbais.
 Dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose.

 Atpažįsta  lietuvių  tautinius  simbolius  (vėliavą,  herbą,
himną), žino jų kilmę.

 Domisi lietuvių tautos kultūra, papročiais, tradicijomis.
 Žino Lietuvos kaimynus (latvius, estus, lenkus..).
 Žino Lietuvos miestus, miestelius, kaimus.
 Pavadina  ir  suranda žemėlapyje  didžiąsias  Lietuvos  upes,

ežerus, Baltijos jūrą.
 Padedant suaugusiems seka įvykius pasaulyje
 Skiria  ir  parodo  keletą  žinomų  natūralios  aplinkos  bei

žmonių sukurtų daiktų. 

 Paaiškina  buities,  sodo  darbų,  maisto  gaminimo  kelis
būdus, bei patys ar su suaugusiojo pagalba juos atlieka. 

 Domisi  informacinėmis  kompiuterinėmis  technologijomis,
transporto  priemonėmis,  bei  kitokia  technika,  jas  panaudoja
žaidybinėje, ugdomojoje veikloje.

 Žino šviesoforo spalvų reikšmes, ženklus, pagrindines kelių
eismo taisykles ir jų laikosi.

 Saugiai  elgiasi  gatvėje,  viešajame  transporte,  išvykų,
ekskursijų metu.

 Numato ir atpažįsta pavojingas eismo situacijas, pastebi ir
įvertina pavojaus šaltinius.

 Žino atšvaitų, saugos diržų paskirtį.

 Žino pagalbos telefoną 112. 
 Skiria  specialiųjų  pagalbų  transporto  priemones  (greitoji

pagalba, policija, gaisrinė, dujų avarinė tarnyba).
 Žino jų telefonų numerius bei teikiamas paslaugas.

5. Domisi Lietuvos istorija, 
pasauliu.

6. Atskiria kas yra natūralu, o kas
sukurta  žmogaus  bei  domisi
technika.

7. Saugiai elgiasi gatvėje.

8. Skiria specialiąsias tarnybas.

Meninė kompetencija

Vaiko veiksenų pavyzdžiai Įgyti vaiko gebėjimai
 Savo sumanymus, įspūdžius, turimą patirtį laisvai išreiškia

patinkančiomis  meninės  raiškos  priemonėmis:  piešia,  tapo,
klijuoja, lipdo, lanksto, aplikuoja..

 Vaizduoja  išgalvotus  ir  realius  dalykus,  nuolat
pasitelkdamas fantaziją bei turimą patirtį.

 Stengiasi įvairia technika kruopščiai atlikti darbelius.

 Išbando,  tyrinėja  tradicines  dailės  raiškos  priemones
(pieštukus, teptukus, štampukus, kreideles, guašą, molį) .

 Eksperimentuoja  su  netradicinėmis  medžiagomis  ir
priemonėmis (piešimas su gamtiniais  dažais, piešimas klijais ant

1. Išreiškia savo sumanymus, 
idėjas, nuotaiką įvairiomis dailės 
raiškos priemonėmis.

2. Kuria, modeliuoja, pasitelkiant 
vaizduotę bei išbando visą tai, 
taiko dailės raiškos priemones, 
eksperimentuoja su jomis.
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smėlio, piešimas pirštais ant draugo nugaros, raižymas dažuose).
  Visaip  bandydamas,  derindamas  linijas,  spalvas,  formas,

taškelius sukuria tai, ką nori ar tai, ką tuo momentu išgyvena. 
 Dažniausiai naudoja pasikartojančius elementus, intuityviai

derindamas spalvas.
 Kuria  sudėtingesnius  koliažus,  mandalas,  fotografuoja,

piešia  skaitmeninėmis  priemonėmis  (piešimo  programomis,
planšetėse, kompiuteryje).

 Su  suaugusiojo  pagalba  pasiruošia  bei  susitvarko  darbo
vietą, dailės priemones, medžiagas.

 Stebi aplinką, meno dirbinius, pasisemia naujų idėjų savo
sumanymams.

 Grožisi  savo kūryba,  džiaugiasi  kitų  idėjomis,  vėliau  jas
panaudoja (savaip perkurdamas) savo dailės darbeliuose.

 Įsijaučia  į  veikėjo,  personažo  vaidmenį,  stengdamasis
perteikti  lėlės  ar  savo  paties  veiksmais  tam  tikrą  nuotaiką,
specifinę personažo elgseną ir kt.

 Laisvai ir išraiškingai, dažnai savaip kuria ir perkuria tam
tikrą  siužetą.  Mėgsta  kurti  ir  vaidinti,  naudodamasis  savo
pagamintomis  dekoracijomis,  surinktais,  vaidinimui  skirtais,
reikmenimis.

 Savo jausmus bei išgyvenimus reiškia vaizdingais žodžiais,
komentuoja  apie  tai,  ką  pamatė  ar  patyrė,  bei  ką  iš  vaidinimo
suprato.

 Pastebi,  įvardija  lėlių,  draminės  vaidybos  elementus
grupėje bei darželyje. Prisimena dramos teatruose, lėlių teatruose
matytus vaidinimus, apie juos pasakoja.

 Dainuoja  suvokimo  ir  dainavimo  galimybes  atitinkančias
daineles, žaidimus, ratelius.

 Dainuoja,  niūniuoja  įvairiose  intonacijose  bei  situacijose:
grupėje, lauke, namuose.

 Bando save išreikšti spontanišku dainavimu.
 Dainuoja solo ir drauge.

 Atranda  natūralių  (gamtos)  ir  žmogaus  sukeltų  ar
skleidžiamų muzikinių garsų pasaulį.

 Išgirsta, įsijaučia ar atkuria muziką.
 Klausosi dainelių, atpažįsta ir įvardina girdėtus 

pavadinimus. 
 Skiria aukštus ir žemus garsus.

3. Pastebi įvairius aplinkos daiktus,
reiškinius, džiaugtis savo bei kitų 
sukurtais darbais.

4. Vaidina improvizuoja ir gerai 
žinomas trumpas pasakėles, 
istorijas.

5. Dalinasi jausmais ir įspūdžiais 
apie savo paties ir kitų suvaidintus 
vaidinimus.

6. Atpažįsta ir komentuoja 
vaidybinę, teatrinę veiklą 
aplinkoje.

7. Dainuoja nesudėtingos 
melodijos dainas.

8. Klausosi ir atpažįsta atliekamą 
muziką.

9. Groja tyrinėja ir naudoja įvairius
garso išgavimo būdus.
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 Atlieka muzikos instrumentais ritminius pratimus.
 Ritmiškai pritaria savo dainavimui.
 Improvizuoja, kuria.

 Šoka, siūbuoja, pritūpia, žaidžia muzikinius ratelius.
 Keičia greitį, judėjimo kryptį.
 Pajaučia  muzikos  kūrinėlio  ritmą  ir  derina  su  kūno

judesiais.
 Savarankiškai  ir  individualiai  kuria  meninius  vaizdus

judesiais.
 Inscenizuoja daineles, sugalvoja ratelių ir šokių judesius.
 Kuria melodijas mįslėms, skaičiuotėms, patarlėms.

 Kuria  ritminius  motyvus  instrumentais,  interaktyviomis
muzikinėmis programomis.

 Skiria garso tembrą ir ilgį.
 Atpažįsta tautinius ir užsienio šalių muzikinius žanrus.
 Žino pirminius muzikos rašto pradmenis.

10. Intonuoja dainuojant 
sudėtingos melodijos kūrinį.

11. Pajaučia kūrinėlio ritmą, tempą
ir išreiškia ritminiais judesiais.

12. Kuria,  inscenizuoja.

13. Suvokia muzikos kalbą, 
užrašant ir skaitant muzikos raštą.

Sveikatos saugojimo kompetencija

Vaiko veiksenų pavyzdžiai Įgyti vaiko gebėjimai
 Šiltu  oru  vaikai  prausiasi  su  šaltu  vandeniu.  Daug laiko

praleidžia  gryname  ore.  Vaikai  atlieka  rytinę  mankštą  kartu  su
suaugusiu ar savarankiškai.

 Dažniau  renkasi  vaisius,  daržoves.  Nepiknaudžiauja
saldumynais, čipsais, gazuotais gėrimais.

 Vaikai savarankiškai valgo, prausiasi, rengiasi, susitvarko
savo  rūbelius,  šukuojasi,  po  valgio  išsiskalauja  ar  išsivalo
dantukus. Jei reikia kreipiasi pagalbos į suaugusį.

 Kai pavargsta, tai vaikas turi pailsėti, t.y. pakeičia veiklos
pobūdį. Jei blogai jaučiasi, tai vaikas pasako suaugusiam. 

 Vaikai  judėdami,  žaisdami  ir  naudodamiesi  sporto
priemonėmis grupėje, salėje, lauke stengiasi nesusižaloti patys ir
neužgauti, nesužeisti kitų vaikų.

 Eina,  bėga  salės,  aikštės  pakraščiais  aplink  daiktinius
orientyrus ar atžymas.

 Eina,  bėga  vorele,  gyvatėle,  vingiais,  ratu,  lėtu  ar  greitu
tempu, po signalo juda priešinga kryptimi. 

 Bėga  pristatomu  žingsniu,  atbulomis,  aukštai  keliant
kelius, mojant sulenktas kojas atgal..

1. Rūpinasi ir stiprina savo 
sveikatą.

2. Pasirenka vertingus maisto 
produktus.

3. Savarankiškai valgo, prižiūri 
savo išorę, pastebi netvarką.

4. Save pažįsta ir vertina savo 
galimybes.

5. Saugiai juda, žaidžia kartu su 
kitais grupės vaikais. Geba saugiai 
naudotis sporto priemonėmis.

6. Eina, bėga įvairiais judėjimo 
būdais, keičia tempą ir kryptį pagal
duotą signalą. 
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 Eina ant galų pirštų, ant kulnų, ant išorinės pėdos dalies,
aukštai keliant kelius ir atlieka įvairius judesius rankomis: į šalis,
už galvos, ant liemens. 

 Eina, bėga suoleliu, buomu, kalneliu, siauru takeliu, virve,
smėlio  maišeliais,  minkštomis  kaladėlėmis  išlaikydami
pusiausvyrą. 

 Perlipa per pakeltą  lazdą,  pralenda pro lanką,  prašliaužia
pro kliūtis.

 Šokinėja viena ir abiem kojom vietoje, judant pirmyn, per
įvairias kliūtis. 

 Šokinėja nuo kojos ant kojos aukštyn siekdamas daiktus.
Šokinėja  iš  vietos  atsispirdamas  abiem  kojomis  aukštyn,  tolyn.
Šokinėja per sukamą ilgą šokdynę, nuo paaukštinimų.

 Ridena kamuolį vienas kitam, į vartus, į taikinį.
 Muša  kamuolį  į  žemę,  į  sieną  dviem  ir  viena  ranka,  ir

sugauna keletą kartų iš eilės.
 Varo kamuolį tiesiai ir aplink kliūtis.
 Meta  kamuolį  vaikai  vienas  kitam  iš  įvairių  nuotolių  ir

įvairių padėčių. 
 Meta kamuolį į taikinį (per lanką, į krepšinį, per virvutę).

Mažus kamuolius meta į tolį. 
 Spiria kamuolį į vartus, vienas kitam, į taikinį.

 Lipa  laiptais,  gimnastikos  sienele,  lauke  ant  įvairių
kopėtėlių, laipynių.

 Vaikai  su  suaugusiu  ar  savarankiškai  atlieka  pratimus,
kurie padeda formuoti taisyklingą laikyseną, t.y. stiprina nugaros
ir pilvo raumenis.

 Neša ant galvos smėlio maišelį ir eina tiesia linija ir pan.

 Atlieka bendruosius pratimus stovint, sėdint, klūpint, gulint
kartu su suaugusiu ar savarankiškai.

 Atlieka  įvairius  judesius  ritmingai,  prisilaikant  muzikos
ritmo kartu su suaugusiu ar savarankiškai improvizuoja. 

 Keičia judesių atlikimo tempą pasikeitus muzikos ritmui,
tempui. 

 Žaidžiant  žaidimus  laikosi  nurodytų  taisyklių,  mokosi
įveikti sunkumus, jaučia kolektyvinę atsakomybę, siekiant bendrų
komandos tikslų lenktyniaujant.

 Sportinius  žaidimus  (kvadratą,  bagmintoną  krepšinį,

7. Einant atlieka įvairias užduotis 
kojomis ir rankomis.

8. Įveikia įvairaus aukščio, pločio, 
ilgio kliūtis išlaikant pusiausvyrą.

9. Šokinėja įvairiais būdais viena ir
abiem kojomis.

10. Valdo kamuolį abiem ir viena 
ranka, kojomis.

11. Laipioja ant įvairių įrenginių.

12.  Išlaiko  taisyklingą  laikyseną
stovint,  sėdint,  einant,  atliekant
mankštos pratimus.

13. Atlieka bendruosius pratimus iš
įvairių  pradinių  padėčių  rankų,
kojų ir liemens raumenims.

14. Atlieka įvairius judesius 
ritmingai pagal muzikinį įrašą.

15. Žaidžia judriuosius, ramius 
žaidimus, žaidimus – estafetes, 
sportinius žaidimus. 

16. Orientuojasi erdvėje, 
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futbolą) žaidžia pagal supaprastintas taisykles.

 Vaikai įvairios veiklos metu pratinasi taisyklingai kvėpuoti
t. y. įkvėpti per nosį, o iškvėpti per burną, nesulaikyti kvėpavimo:
žaidžia kvėpavimo pratimus.

lenktyniauja, greitai reaguoja į 
signalus, būna stiprus ir 
ištvermingas.

17. Taisyklingai kvėpuoja atliekant
pratimus,  žaidžiant  įvairius
žaidimus ir kitos veiklos metu. 

4.2. Ugdymo metodai, priemonės

Ugdymo metodai

Atsižvelgiant į „Geros pradžios“ metodo principus taikomi šie ugdymo(si) metodai:

žaidybinis  metodas,  padedantis  visapusiškam  vaikų  vystymuisi  bei  individualybės  raiškai

koncentruojant dėmesį į ugdomąją veiklą;

vaizdinis metodas,  skatinantis vaizdinių formavimą apie vaikus supančius pasaulio objektus ir

reiškinius;

praktinis metodas, padedantis per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką.

žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis), suteikiantis galimybę perduoti informaciją.

aktyvus metodas, padedantis pajusti atradimų džiaugsmą, ieškojimų prasmę ir pasiekimų vertę.

Pasirinkti metodai atitinka: 

 vaikų amžių, 

 galimybes, 

 individualius poreikius ir polinkius.

Ugdomosios  veiklos  papildomos  efektyviomis  socialinio,  emocinio  ugdymo  programomis:

„Zipio draugai“, „Kimochis“.

Ugdymo priemonės

Ugdymo priemonių pagalba siekiama ugdymo tikslo ir uždavinių. Priemonės atitinka vaikų amžių

ir skirtos socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir meninės raiškos kompetencijų

ugdymui.  Ugdymo priemonės vaikams sukelia smalsumą, norą pažinti  ir suteikia  naujų ugdymo(si)

galimybių. 

Priemonės pagal vaikų poreikius naudotinos individualiai ir grupėmis:

 Priemonės laisvai prieinamos

 vaikams nusibodusios priemonės – keičiamos naujomis

 priemonių įvairovė skatina vaikus veikti, bandyti, sužinoti, kurti, motyvuoja.
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Ugdymo  priemonės  funkcionalios  ir  patrauklios,  išdėstomos  taip,  kad  vaikai  lengvai  jas

pasiektų ir naudotųsi savarankiškai. 

Kiekviename veiklos centre yra įvairių ugdymo priemonių, kurios skatintų vaikus rinktis jas

pagal savo išsivystymo lygį ir kūrybiškai naudoti.

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Vaikų pasiekimų vertinimo tikslas – nustatyti esamus ugdytinių gebėjimus bei numatyti

tolesnio ugdymo(si) gaires. Vertinimas vykdomas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų

aprašą (2014). Vertiname, kad:

 pažintume  vaiką  (vaiko  ugdymosi  poreikius,  interesus,  pomėgius,  galias,  stilių,  charakterio

ypatumus, kultūrinius skirtumus);

 atskleistume vaiko pastangas ir pažangą bei skatintume jo ugdymąsi;

 apmąstytume (reflektuotume) įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius;

 planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;

 apibendrinę  sukauptą  vertinimo  informaciją,  koreguotume  ugdymo  planus,  vaikų  ugdymo

tikslus ir uždavinius;

 pateiktume vertinimo informaciją vaikui, vaiko tėvams ir kitiems ugdytojams.

Vertinimo dokumentavimas

Vertinimus atlieka grupių pedagogai, švietimo pagalbos specialistai remdamiesi ikimokyklinio

amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo žingsneliais. Kartą metuose organizuojami individualūs

pokalbiai ugdytinių tėveliams apie vaiko ugdymosi pažangą. 

Pasiekimai vertinami 2 kartus metuose internetinėje sistemoje https://musudarzelis.lt

I-ąjį kartą – rugsėjo mėnesį;

II-ąjį kartą – gegužės mėnesį.

Pasiekimų vertinimas.

Atlikus pirmąjį  vertinimą (rudenį) nustatomas vaiko pasiekimų lygis ir numatomi artimiausi

ugdymosi  tikslai.  Antruoju  vertinimu  (pavasarį)  įvertinama  vaiko  ugdymo(si)  pažanga,  ypatingi  ir

individualūs pasiekimai. Numatomos tolesnės vaiko ugdymo(si) perspektyvos.

Vertinant  taikomi  šie  informacijos  rinkimo  būdai:  vaiko  stebėjimas  kasdieninėje  veikloje,

ugdomojoje veikloje, žaidybinėje veikloje, jo darbelių analizė, pokalbis su vaiku ir jo tėveliais.

https://musudarzelis.lt/
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Vaiko vertinimo duomenys neviešinami, aptariami individualiai su kiekvienu ugdytinio tėveliu.

Vertinimo informacija  panaudojama planuojant ugdymo procesą. 

Vaikų fizinio pasirengimo vertinimas. Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogas atlieka

vertinimą 3 – 5 (6) m. vaikams du kartus metuose – rugsėjo ir gegužės mėnesiais, žymėdamas padarytą

vaikų  pažangą  internetinėje  sistemoje  https://musudarzelis.lt/. Laikysenos  ir  plokščiapėdystės

korekcijos vertinimas atliekamas pagal gydytojo pažymas rugsėjo-spalio mėnesiais. 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų vertinimas.  Mokslo metų pradžioje logopedas fiksuoja

vaiko  kalbos  išsivystymo  lygį  ir  numato  korekcinio  darbo  būdus,  esant  poreikiui  sudaromos

individualios  programos.   Gegužės  mėnesį  fiksuoja  padarytą  pažangą.  Sausio  ir  birželio  mėnesiais

pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijoje.
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