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KLAIPĖDOS „PAKALNUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO KALBINIO UGDYMO  PROGRAMA „MOKI ŽODĮ – ŽINAI KELIĄ“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos „Pakalnutės“ mokykla-darželis (toliau – įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190437470. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – bendrojo 

ugdymo mokykla, tipas – mokykla-darželis. 

2. Įstaigos adresas – I. Simonaitytės g. 15, LT–95124 Klaipėda. 

3. Programos pavadinimas – Klaipėdos „Pakalnutės“ mokyklos-darželio neformaliojo vaikų 

švietimo kalbinio ugdymo programa „Moki žodį – žinai kelią“ (toliau – programa). 

4. Programos rengėjai: Daiva Kunelytė-Urbonienė, neformaliojo švietimo mokytoja, Larisa 

Jarovik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

5. Programos koordinatorė – direktorė Natalija Griško. 

6. Programos trukmė – ilgalaikė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

9. Humaniškumo principas – pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas; tikima geraisiais jo 

pradais; palaikomi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais; mokytojo ir vaikų santykiai 

grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams ir t. t.  

10. Integracijos ir kontekstualumo principas – 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.  

11. Diferencijavimo ir individualizavimo principas – ugdymo procesas grindžiamas individualių 

vaiko fizinių, psichinių galių, socialinių ypatybių pažinimu; ugdymo procesas organizuojamas 

atsižvelgiant į vaikų grupės ar į konkretaus vaiko ugdymosi poreikius; keliami individualizuoti 

ugdymo tikslai. 

12. Tautiškumo principas – padėti vaikui perimti tautos kultūros tradicijas. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

13. Programos aktualumas: 

13.1. įstaigoje lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymas vyksta kaip vieningas procesas, 

užtikrinamas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumas; 

13.2. didinama lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo kokybė; 
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13.3. garantuojamas socialinis teisingumas, lygios galimybės. 

14. Programos tikslas – užtikrinti vaikų lietuvių (valstybinės) kalbos mokymąsi. 

15. Uždaviniai: 

15.1. skatinti vaikų poreikį kalbėti taisyklingai lietuviškai; 

15.2. teikti vaikams reikiamą pagalbą; 

15.3. aktyvinti šeimos dalyvavimą ugdymo procese. 

 

IV. TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

16. Programos turinys, naudojamos priemonės, įranga: 

 

Eil. 

Nr. 

Sritis Ugdomos 

kompetencijos 

Turinys Priemonės 

16.1. Klausymas 

 

pažinimo, 

socialinė, 

komunikavimo, 

meninė 

Pagrindinių klausymo gebėjimų 

lavinimas: dėmesys garsui, 

žodžiui, kontekstui, įsiminimui 

lietuvių kalbos tarimo bei 

intonacijos ypatumų, grupės 

draugų, pedagogų, svečių ar kitų 

suaugusiųjų pasakojimų, radijo ir 

TV laidų vaikams klausymasis, 

pratinamasis išgirsti pedagogo ar 

draugo siūlymus, pastabas, 

paskatinimus, vaikų spaudos, 

grožinės ir pažintinės literatūros 

kūrinėlių klausymasis, kalbos 

pamėgdžiojimas, žaidimai, 

padedantys suvokti daiktų, 

reiškinių savybes, iš klausos 

suprasti kalbą 

Garso ir vaizdo 

priemonės, knyga 

,,Žaislas, 

keliaujantis namo“, 

2 dalių ,,Žodynas 

mažiems ir 

dideliems“, 

kompiuteriniai 

žaidimai, 

animaciniai filmai, 

lietuviškų pasakų, 

smulkiosios 

tautosakos knygelės 

16.2. Kalbėjimas 

 

pažinimo, 

socialinė, 

komunikavimo, 

meninė 

Realių situacijų sudarymas, 

meninės veiklos užsiėmimai, 

organizuojant autentiškas 

bendravimo situacijas, pratybos su 

garso ir kalbos modeliais, 

girdimos kalbos imitavimas, 

kalbinė nuovoka, kalbėjimasis su 

grupės draugais, pedagogais, 

patirtų įspūdžių, nutikimų 

pasakojimas, išgalvotų istorijų 

kūrimas, patikusių daiktų, 

reiškinių apibūdinimas, girdėtų 

pasakų sekimas, deklamavimas, 

vaidinimai, imitavimas, 

mėgdžiojimas žodžiai, gestais 

mimika 

Teatrinės lėlės, 

rekvizitai, 

magnetinė ir 

rašomoji lentos 

16.3. Kalbotyra 

 

pažinimo, 

komunikavimo 

Lingvistinės kompetencijos 

ugdymas: supažindinama su 

naujais žodžiais, tikslinamos jų 

reikšmės, ieškoma giminiškų 

Žodžių, žaidimų, 

paveikslėlių, 

situacijų knygos, 

natūralūs daiktai, 
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žodžių, mokoma žodžius pritaikyti 

praktiškai 

žaislai, maketai, 

paveikslėliai, 

iliustracijos, garso 

ir vaizdo įrašai, 

kompiuteriniai 

žaidimai, 

didaktiniai 

žaidimai, loto, 

dėlionės, stalo 

žaidimai, 

magnetinė ir 

rašomoji lentos 

16.4. Tartis pažinimo, 

komunikavimo 

Taisyklingos tarties ir fonetinės 

klausos lavinimas: garsų 

eiliškumo žodyje nustatymas, 

patarlių, greitakalbių, skaičiuočių, 

kalbinių žaidimų mokymasis ir 

inscenizavimas, žaidimas garsais, 

žodžiais ir naujų žodžių kūrimas, 

panašiai skambančių, 

besirimuojančių žodžių, garsų 

pamėgdžiojimas 

Kalbinių ir 

mokomųjų žaidimų 

aprašymai, 

kortelės-simboliai, 

siužetiniai 

paveikslėliai 

 

17. Vykdant programą, bus analizuojama literatūra, vaizdinė medžiaga, renkama ir sisteminama 

informacija, taikomi tokie metodai: 

17.1. žaidybinis, skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis kalbiniams 

įgūdžiams, natūraliu būdu koncentruojantis dėmesį į ugdomąją veiklą; 

17.2. žodinis (pasakojimas, pokalbis, diskusija, aptarimas), suteikiantis galimybę perduoti (gauti) 

informaciją ir natūraliai bendrauti; 

17.3. vaizdinis, nukreiptas į vaizdinių apie supančio pasaulio objektus ir reiškinius formavimą; 

17.4. praktinis, padedantis vaikams per veiklą pažinti ir suprasti supančią aplinką; 

17.5. kūrybinis, sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų 

sprendimo būdų; 

17.6. projektinis, padedantis formuoti įvairesnį ugdymo procesą; 

17.7. vaidybinis, teikiantis vaikams džiaugsmo, leidžiantis atsiskleisti jų aktyvumui, 

iniciatyvumui, kūrybinėms galioms; 

17.8. „Minčių lietus“, skatinantis vaikų idėjas; 

18. Įvairių metodų, informacinių technologijų taikymas ugdo bendrąsias vaiko kompetencijas: 

pažinimo, komunikacinę, socialinę, meninę. 

 

V. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

19. Įgyvendinus programą vaikai: 

19.1. įgis kalbos klausymo, suvokimo, kalbėjimo bei taisyklingo tarimo įgūdžių; 

19.2. suvoks savo aplinkoje vartojamų žodžių ir sakinių prasmes, turės kalbos nuovoką, 

kalbėjimo rišlumą. 

20. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas:  

20.1. vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tėvais ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinės grupės pasitarimuose, numatomos tolesnio ugdymo(si) gairės; 

20.2. vykdoma vaikų kūrybinių darbų analizė – pedagogas iš anksto apgalvoja, ką analizuos, 

kaip vertins, kada vertins, kaip panaudos pasiekimų vertinimą. 
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21. 2 kartus per metus (rugsėjo ir gegužės mėn.) pasiekimai pildomi vaikų individualiose 

programose ir aptariami individualiose pokalbiuose su tėvais ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinės grupės pasitarimuose. 

 

_______________________________ 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos “Pakalnutės” mokyklos-darželio 

mokytojų tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. 3) 
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