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Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, 
ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis 
vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, 
padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Atnaujintos PUBP 2022 m.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno 
vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis 
humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti 
optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal 
pradinio ugdymo programą.

PUBP 2014 m.



Keičiasi ugdymo sistemos akcentai: nuo 
žinių akcentavimo einama prie 
kompetencijų ugdymo

Tampa svarbu ne tik ką žmogus žino, 
kokias žinias įgijo, bet ir kaip šiomis 
žiniomis geba naudotis

Programa parengta, orientuojantis į 
kompetencijomis grįstą ugdymą

Kompetencijų laukas išplėstas

Pažinimo 
kompetencija

Socialinė, emocinė ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencija

Kūrybiškumo 
kompetencija

Pilietiškumo 
kompetencija

Kultūrinė 
kompetencija

Komunikavimo 
kompetencija

Skaitmeninė 
kompetencija

Kas naujo?



Kompetencija

Žinios – gebėjimai - nuostatos

 Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas.

 Kasdienėje vaikų veikloje vienu metu plėtojasi kelios

tarpusavyje susijusios kompetencijos.

 Visos kompetencijos tarpusavyje susijusios, jos

ugdomos integraliai, tik intensyvumas priklauso nuo

dalyko specifikos.

 Kiekviena kompetencija apibrėžiama atsižvelgiant į

jos specifiką ir savitumą.



Kompetencija

Sandai 

Sandų raiška

Sandų raiška priešmokykliniame amžiuje



PAŽINIMO KOMPETENCIJA

SANDAI 
SANDŲ 

RAIŠKA 

SANDŲ RAIŠKA 

priešmokyklinėje pakopoje 

Mokymo(si) objektai ir sąvokos Skiria daiktus ir reiškinius pagal jiems būdingus požymius. 

Pagrindiniai dalyko faktai ir idėjos Naudoja kalbines ir vaizdines priemones daiktams ir reiškiniams apibūdinti

Dalyko procedūros ir jų taikymas Atpažįsta įprastus ir kuria naujus minčių raiškos būdus. 

Dalykui būdinga mąstymo forma Atlieka pastangų reikalaujančią su mąstymu susijusią veiklą. 

Dalykui būdingas pagrindimo būdas Atlieka mąstymo pagrindimui būdingą veiklą.

Dalyko procedūros ir jų taikymas Daiktus ir reiškinius apibūdina skirtingais raiškos būdais.

Klausimų kėlimas Kelia klausimus.

Problemų ir jų sprendimo idėjų 

identifikavimas

Atpažįsta problemas kaip tvarkos nebuvimą. Įvardija vieną ar kelias problemos sprendimo 

idėjas.

Problemų sprendimas ir idėjų 

įgyvendinimas

Sprendžia problemas kaip tvarkos kūrimą.

Mokymosi proceso refleksija Mokosi iš savo veiklos. 

Mąstymas apie mąstymą (metakognicija) Įvardija savo ketinimus, eigoje koreguoja veiksmus, gali palyginti, pirminius ketinimus 

palygina su galutiniu rezultatu.

Dalyko žinios ir 

gebėjimai 

Kritinis 

mąstymas 

Problemų 

sprendimas 

Mokėjimas 

mokytis



Gamtamoklslinis
ugdymas

Kalbinis 
ugdymas

Matematinis 
ugdymas

Meninis 
ugdymas

Sveikatos ir 
fizinis ugdymas

Visuomeninis 
ugdymas

Nuo KOMPETENCIJOS 

link 

pasiekimų... 



Kompetencijos

1. Komunikavimo
2. Kultūrinė
3. Kūrybiškumo
4. Pažinimo
5. Pilietiškumo
6. Skaitmeninė
7. Socialinė, emocinė ir sveikos 

gyvensenos (SESG)

Ugdymosi srityse

1. Gamtamokslinis ugdymas 
2. Kalbinis ugdymas
3. Matematinis ygdymas
4. Meninis ugdymas
5. Sveikatos ir fizinis ugdymas
6. Visuomeninis ugdymas

ugdomos integraliai

Pasiekimų sritys (2-4) ir pasiekimas (2-7)
3 pasiekimų lygiai: 
iki pagrindinio, pagrindinis, virš pagrindiniohttps://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/

2022-10-
10/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP
_projektas-G%20(1)_2022-08-24_1.pdf

PUBP III SKYRIUS KOMPETENCIJŲ 
UGDYMAS psl. 2

IV SKYRIUS UGDYMOSI SRIČIŲ PASIEKIMŲ SRITYS IR PASIEKIMAI psl. 4
VII SKYRIUS PASIEKIMŲ LYGIŲ POŽYMIAI PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS psl. 25

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-10-
10/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP_projektas-
G%20(1)_2022-08-24_1.pdf

https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-10-10/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP_projektas-G (1)_2022-08-24_1.pdf
https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-10-10/PATVIRTINTA_Aurelija/02_Priesmokyklinio_BP_projektas-G (1)_2022-08-24_1.pdf


VII SKYRIUS PASIEKIMŲ LYGIŲ POŽYMIAI PAGAL PASIEKIMŲ SRITIS (psl. 25)

35. Gamtamokslinio ugdymo pasiekimų lygių požymiai pagal pasiekimų sritis

Pasiekimų lygiai

Iki pagrindinio lygio Iki pagrindinio lygio Virš pagrindinio lygio 

1. Gamtamokslinis tyrinėjimas (A)

Žaisdamas, spontaniškai ir 

tikslingai tyrinėdamas stebi

draugų veiklą, klausosi, 

trumpai atsako į pateiktus 

klausimus apie artimiausios 

aplinkos gyvąją ir negyvąją 

gamtą (A1.1). 

Žaisdamas, spontaniškai ir 

tikslingai tyrinėdamas kelia 

klausimus apie artimiausios 

aplinkos gyvąją ir negyvąją 

gamtą, aiškinasi kai kuriuos 

gamtoje vykstančius 

pokyčius ir dėsningumus

(A1.2). 

Žaisdamas, spontaniškai ir 

tikslingai tyrinėdamas 

atpažįsta ir pavadina kai 

kuriuos gamtos objektus, 

reiškinius. Aiškinasi, kodėl 

gamtoje vyksta kai kurie 

dėsningumai (vakarais 

sutemsta, rudenį gelsta 

medžių lapai ir pan.) (A1.3). 

2. Gamtamokslinis komunikavimas (B)

3. Žmogaus ir aplinkos dermė (C)



Planuojame

Trukmė (pagal poreikį).
Pavadinimas (problema, klausimas).
Pasiekimų sritis (pasirinktinai iš 6 ugdymosi sričių).
Pasiekimai (uždaviniai) (visas pasiekimas iš pasirinktos ugdymosi srities ar  pasiekimo 
dalis).
Ugdomos kompetencijos (kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio).
Tarpdalykinė tema.
Vaikų veikla (intriga, veiklos padedančios siekti išsikeltų uždavinių).
Bendradarbiavimas (tėvai, įstaigos darbuotojai, specialistai, įvairių profesijų atstovai ir 
pan.)  .
Refleksija (ar pavyko įgyvendinti išsikeltus uždavinius, vaikų idėjos, mokytojo 
savirefleksija, neplanuotos veiklos
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Pavadinimas. (Plano dalis - Projekto pavadinimas, kurį galima pervardinti, atsižvelgiant į vaikų siūlymus, 
idėjas).

„Kodėl projektas yra svarbus“ (Plano dalis – Kompetencija (-os), dominuojančios kompetencijos).

„Dalyvaudamas projekte vaikas“. (Plano dalis - Ugdomos kompetencijos, tarpdalykinės temos).

„Į pagalbą pedagogui“. (Plano dalis - Projektinė veikla, pateikiama literatūra, naudingos nuorodos, kuriomis 
pedagogas gali naudotis organizuodamas veiklą).

„Pasiūlymai tėvams“. (Plano dalis - Bendradarbiavimas, siūlomos idėjos šeimos įtraukimui)

1. Vaikų klausimais ar domėjimosi sritimis grįsta intriga (objektas, situacija, staigmena ar pan.)“.  

(Plano dalis - Intriga, klausimas, problema, galima sugalvoti savo intrigą).

2. Dalijimasis patirtimis; vaikų idėjos ir sutartas projekto tikslas. (Plano dalis - Vaikų idėjos).

3. Projekto planas ir reikiamos priemonės. (Plano dalys: Vaikų idėjos, Projektinė veikla)

4. Projektinė vaikų veikla.   (Plano dalis - Projektinė veikla, idėjos vaikų veiklai)

5. Vaikų pasiekimai – atradimai. (Plano dalys: Tikslas, uždaviniai, Sritis, Pasiekimai, konkretus pasirinktos 
ugdymosi srities pasiekimas ar jo dalis). 

6. Idėjos, kurias galima tęsti“. (Plano dalis - Refleksija, veiklų tęstinumui siūlomos idėjos, kurias 
pedagogas planuoja vykdyti ateityje).

Ugdomosios veiklos plano ir „Patirčių erdvės“ dermė
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(Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys, I dalis, psl. 32 „Kaip parašyti žinutę banginiui?“)
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Dalyvaudamas projekte, vaikas:

• kurdamas plakatą domėsis pasirinktais 

gyvūnais (taip pat ir vandens), plės ir gilins 

žinias, klausydamasis (skaitydamas), 

vartydamas knygas ir ieškodamas jose 

informacijos; (pažinimo kompetencija)

• įvardys, išreikš emocijas, kylančias dėl kitų

žmonių netinkamo elgesio;

• supras aplinkos švaros įtaką žmonių sveikatai; 

(SESG kompetencija)

• vaikai tarsis, kartu spręs problemas, dirbs

grupelėmis kurdami bendrą plakatą; 

(pilietiškumo kompetencija)

• atskirs tinkamą žmonių elgesį nuo netinkamo; 

(SESG kompetencija)

• tarsis ir pasirinks dailės priemones plakatui 

kurti, apipavidalinti; (pilietiškumo 

kompetencija)

• stebės kitų ir pristatys savo darbą, tam 

pasirinks norimą išraiškos būdą (vaidinimas, 

inscenizacija ar pan.);

• prisidės prie patalpos puošimo, dekoravimo 

jūros tematika; (kūrybiškumo kompetencija)

• vykstant projektui pasirinktą užduotį ar darbą

vaikas planuos, atliks nuo sumanymo iki norimo rezultato ir jo 

pristatymo kitiems, prisiims atsakomybę už savo veiklą;

• bandys ieškoti, suvokti, interpretuoti, sisteminti ir

grupuoti iš įvairių šaltinių gautą informaciją; (mokėjimo 

mokytis gebėjimas – pažinimo k. sandas)

• pasitelks fantaziją, kurdamas plakatą stengsis

idėjas įgyvendinti įdomiai ir originaliai; (kūrybiškumo 

kompetencija)

• stiprės vaiko gebėjimas idėjas paversti veiksmais,

imlumas naujovėms, drąsa rizikuoti, gebėjimas

planuoti ir valdyti projektinius sumanymus, idėjas,

siekiant savo ir projekto tikslų; (verslumo gebėjimas)

• rinkdamas informaciją plakatui, atsirinks tai, kas svarbiausia;

• supras, kad žinomą, perskaitytą informaciją plakate reikia 

pateikti koncentruotai, trumpai, vertins ir supras kiekvieno 

žodžio svarbą; (kritinio mąstymo gebėjimas – pažinimo k. 

sandas)

• tikslingai ieškos informacijos plakatui kurti, ją

gretins, lygins, kritiškai vertins ir atsirinks;

• pasirinks skaitmeninius įrenginius veikloms

fiksuoti. (problemų sprendimas – skaitmeninės k. sandas)

(Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys, I dalis, psl. 32 „Kaip parašyti žinutę banginiui?“)



Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

• Vaiko pažangai vertinti naudojami būdai: stebėjimas,
pokalbis, diskusija, vaiko pasakojimas, jo darbelių ir veiklos,
nuotraukų, vaizdo medžiagos, nuotraukų analizė.

• Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga.
Vaikų pasiekimai tarpusavyje nelyginami.



Kada ir kokiu tikslu apibendriname vaiko 

pasiekimus? 
Mokslo metų pradžioje įsivertiname vaiko „startinę 

poziciją“ – ankstesnės ugdymo pakopos 

pasiekimą/us;

Ugdymo programos eigoje vertiname konkretų 

pasiekimą – „tarpinę poziciją“; 

Priešmokyklinio ugdymo etapo pabaigoje

vertiname kompetencijų plėtrą t.y. vaiko ūgtį -

„etapo pabaigos poziciją“; 



Vaiko pažinimui, 

ugdymosi poreikių ir 

pagalbos nustatymui

Ugdymo planavimui, 

stebėsenai ir ugdymo 

proceso, pedagogo 

darbo tobulinimui 

Pažinties 

aprašomasis

vertinimas

Formuojamasis 

vertinimas

Programų įvertinimui ir 

atskaitomybei

Apibendrinamasis

vertinimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo nuostatos:

PASIEKIMŲ LYGIAI – vaiko ugdymosi pažangą nusakantys 

siekiniai / žingsniai. Tai pamatas sėkmingai kompetencijų plėtotei. 

TAI NE STANDARTAS, O SIEKIAMYBĖ. Jie padeda 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams tikslingiau stebėti, atpažinti 

bei vertinti ką vaikas jau žino, supranta, geba, išsiaiškinti vaiko 

patirtį ir tolesnio ugdymosi poreikį. 

Rekomendacija parengiama 

pagal Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašo priede pateiktą 

formą.
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-

svietimas/svietimas-priesmokyklinis-

ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/piu/med=178

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/piu/med=178


Formuojamojo vertinimo forma

ŠVIETIMO 
PORTALAS 
emokykla

Priešmokyklinis 
ugdymas

Dokumentai
Formuojamojo 
vertinimo forma



Gamtamokslinis ugdymas

Kompetencijos Kompetencijų raiška Vaiko pažangos 

aprašomasis 

vertinimas 

Pažanga programoje

(pasiekimų kodai, kur 

buvo padaryta pažanga)

KOMUNIKAVIMO  Žodžiais, simboliais perteikia informaciją apie gamtos objektus bei reiškinius;

 Vartoja paprasčiausias gamtamokslines sąvokas;

 Kelia, formuluoja klausimus apie gyvąją ir negyvąją gamtą.

KULTŪRINĖ  Suvokia gamtos objektų svarbą etninėje kultūroje.

KŪRYBIŠKUMO  Kurdamas tariasi su kitais, dalinasi sumanymais; 

 Apmąsto savo kūrybinį darbą, svarsto, kas pavyko, o ką reikėtų tobulinti;  

 Kūrybos rezultatus pristato pasirinktu arba pasiūlytu būdu.

PAŽINIMO  Visais pojūčiais tyrinėja artimiausią aplinką;

 Pastebi gamtos objektų požymius, remdamasis jais lygina, grupuoja, 

klasifikuoja; 

 Atlieka ir paaiškina paprasčiausią savo sumanytą ar aptartą tyrimą.

PILIETIŠKUMO  Pastebi žmonių veiklos poveikį gamtai; 

 Aiškinasi, kas yra gamtos ištekliai, ugdosi, stengiasi juos tausoti;

 Dalyvauja bendruomenės veikloje, skirtoje saugoti gamtą.

SKAITMENINĖ  Naudodamiesi prieinamomis skaitmeninėmis priemonėmis ieško informacijos, 

stebi ir tyrinėja, piešia, kuria, žaidžia ugdomuosius žaidimus, fiksuoja savo 

atradimus.

SOCIALINĖ, 

EMOCINĖ IR 

SVEIKOS 

GYVENSENOS

 Paaiškina, ko reikia žmogui, kad jis gyventų, gerai jaustųsi, būtų sveikas;

 Artimiausioje aplinkoje, gamtoje elgiasi atsakingai ir saugiai;  

 Atsakingai ir saugiai naudojasi priemonėmis, laikosi jam suprantamos gyvybės 

saugojimo etikos.
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Kodėl?



Programoje kompetencijos ugdomos integraliai visose 

ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, 

siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir 

dermę. 


