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VEIKLOS RODIKLIS
3.2.1.UGDYMASIS NE LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Įsivertinimui pasirinkti instrumentai:
įstaigos dokumentacijos (veiklos plano, grupių ilgalaikių bei
savaitinių ugdomosios veiklos planų) analizė, individualūs
pokalbiai su pedagogais.

Plačiojo(visuminio) 2020-2021 m.m. įsivertinimo pedagogų anketinės
apklausos duomenimis 3.2.1. rodiklis įvertintas:

Netinkamai  - 0%;    Patenkinamai  - 11%;   
Gerai  - 65%;   Puikiai  - 24%;



UŽDAVINIAI:

► Apibendrinti informaciją apie lopšelio-darželio aplinkų pritaikymą 
ugdymo(si) turinio paįvairinimui.

►Atrasti lopšelio – darželio veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir 
nustatyti tobulintinas sritis.

►Atkreipti lopšelio – darželio bendruomenės dėmesį į veiklos 
aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.
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RODIKLIO APRAŠYMAS ĮSTAIGOS DUOMENŲ ILIUSTRACIJA

Lopšelio-
darželio 
teritorijos 
naudojimas 
ugdymui

Ugdymui išradingai pritaikoma
lopšelio-darželio teritorija – lauko ir
vidaus edukacinės aplinkos. Įvairios
lopšelio-darželio vidaus ir lauko
aplinkos: (terapijos kambarys,
STEAM laboratorija, sporto žaidimų
kambarys, įstaigos koridoriaus
sensorinės ir žemėlapių sienelės,
lauko želdiniai, augalų alpinariumai,
iškiliosios lysvės „Čipolino
traukinukas“, „Vaikystės sodelis“,
geokupolas, lauko muzikos
instrumentų erdvė, aikštynai, poilsio
zonos ir t. t.) naudojamos kaip
ugdymo(si) ne grupės patalpose vietos
ir šaltiniai. Mokytojai žino jų
edukacines galimybes ir geba
panaudoti ugdymui: aplinkų
pritaikymui praktikoje, pažintinei
veiklai, tyrinėjimui ir kitokiam
ugdymuisi, sveikatos stiprinimui,
žaidimams, šventėms, pramogoms ir
kt.

Visi lopšelio-darželio pedagogai įvairina ugdymo(si) turinį,
perkeliant veiklas į netradicines aplinkas ir išnaudojant įstaigos
vidaus ir lauko edukacines erdves ugdymo(si) veiklų
organizavimui.
50 % - lopšelio-darželio grupių gana dažnai pedagogės
organizuoja veiklas ne grupės patalpose. Dviejų grupių pedagogės
veiklas organizuoja spontaniškai, neplanuotai, todėl savaitiniuose
planuose organizuotos veiklos neatsispindi.
Daigiausiai - 36 %, vykdoma pažintinių-tiriamųjų veiklų lauko
aplinkose.
Po 15 % lauko aplinkose organizuojama meninė-kūrybinė ir
fizinio aktyvumo veikla. Pedagogės išnaudoja lauko aplinkas:
prevencinei, projektinei, katalikiško ugdymo, EKO, STEAM ir
šventinei-pramoginei veiklai. Priešmokyklinio amžiaus ir
vyresniojo ikimokyklinio amžiaus grupių pedagogės reguliariai
vieną dieną per savaitę organizuoja STEAM veiklas laboratorijoje.
Atsižvelgiant į metų laikus ir tinkamas oro sąlygas, fizinio
aktyvumo veiklos vyksta lauko aikštynuose.
Meninė-muzikinė veikla dažniausiai organizuojama įstaigos salės
patalpose, retkarčiais lauko muzikos instrumentų erdvėje.
Tradicinės šventės, šventinės pramogos organizuojamos įvairiose
lauko aplinkose, priderinant aplinkas pagal šventės ar pramogos
temą ir pobūdį.
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Edukacinės 
išvykos

Mokytojai domisi ugdymo(si) ne
mokykloje – gamtoje, kultūros
įstaigose, įmonėse, valdžios
institucijose ir kt. – galimybėmis ir
organizuoja realaus pasaulio pažinimu
pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų
esančiose aplinkose. Tai aktualizuoja
ugdymą, suteikia ugdytiniams
galimybę įgyti įvairesnės patirties,
būti mokomiems įvairesnių žmonių ir
susieti ugdymąsi su savo interesais.
Pedagogės analizuoja ir aptaria
ugdytinių mokymosi už mokyklos
ribų poveikį, tobulina taikomus būdus
ir ieško naujų galimybių.

2021-2022 m.m. organizuota 28 išvykos, ekskursijos ar 
pėsčiųjų žygiai už lopšelio-darželio teritorijos. Šiose veiklose 
dalyvavo ugdytiniai nuo 4 metų amžiaus. Tolimesnės išvykos 
transporto priemonėmis: išvyka į Zuikių muziejų, Trakėnų 
zoologijos sodą, Šunskų fazanyną ir „Lietuvos mažųjų 
žaidynių“ projekto baigiamąjį renginį Alytuje, organizuotos 
vyresniojo ikimokyklinio amžiaus ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių ugdytiniams. Šios veiklos visada aptariamos su grupių 
tėveliais ir ugdytiniai vyksta, tik gavus tėvų sutikimą.
Dalyvauta 7 edukacinėse veiklose kitose institucijose, kurias 
vedė ne mūsų pedagogės. Marijampolės K.Griniaus muziejuje 
edukacinėje veikloje dalyvavo visų priešmokyklinių grupių 
ugdytiniai, Kultūros centro edukacinėse veiklose dalyvavo 
vyresniojo ikimokyklinio amžiaus grupės. Pašešupio parke 
edukacinę-pažintinę veiklą vedė viduriniojo ikimokyklinio 
amžiaus pedagogės savo ugdytiniams, kūrybiškai 
sudomindamos ugdytinius, persirengus gamtos personažais. 
Prevencinę veiklą „Būk saugus gatvėje“ praktiškai Rasos g. 
perėjoje organizavo policijos pareigūnai su personažu 
„Amsiumi“ priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams.
Smagi patirtis ir bendra šventė „vaikų gynimo diena“ 
kaimyniniame lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“.











REKOMENDACIJOS:

1. Išradingiau ir kūrybiškiau pažvelgti į ugdymo veiklų planavimą netradicinėje
aplinkoje.

2. Ieškoti darbo metodų ir būdų visų ugdymosi sričių veikloms organizuoti visaus ir
lauko edukacinėse aplinkose tiek lopšelio-darželio teritorijoje, tiek už jo ribų.

3. Rasti galimybę visų amžiaus grupių vaikams ugdymui(si) be sienų.

4. Bendradarbiauti su tėvais, planuojant ugdymo(si) veiklas, kuriose jie atliktų
mokytojo vaidmenis.


