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Priešmokyklinio ugdymo kabinetas 
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Priešmokyklinio ugdymo kabinetas 
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Žaidimų erdvė 
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Poilsio erdvė 
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Prausykla, WC 
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Valgykla 
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Sporto 

salė 
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teikia paslaugas 

Logopedas 

Specialusis pedagogas 

Psichologas 

Socialinis pedagogas 
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Konkursai, projektai, parodos 

 Respublikinė priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytinių/mokinių kūrybinių 

darbų virtuali paroda „Jausmai 

ir emocijos“ 

 

 Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių kūrybinis 

– meninis projektas „Tai 

margumas lietuviškų raštų“ 
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Konkursai, projektai, parodos 

 „Gyvosios 

Planetos“ projektas 

„Gyvoji žemė. 

Gyvūnai mūsų 

mokytojai“ 

 Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

nuotraukų paroda 

„Nuostabi atradimo 

akimirka“  
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Konkursai, projektai, parodos 

Nacionalinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  pedagogų ir vaikų 

kūrybinių darbų fotografijų 

virtuali paroda „Eko 

muzikuojantis robotukas“ 

Respublikinis ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų muzikinis projektas 

,,Muzikinė instrumentinė 

pasaka“ 
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Konkursai, projektai, parodos 

 Lietuvos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

Advento giesmių ir Kalėdinių 

dainų festivalis „Angelo sparnas“  

 Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projektas „Muzikinė gamtos 

gama“ 

 Respublikinis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų lopšinių atlikėjų 

projektas „Pele, pele, nešk 

miegelį“ 
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Konkursai, projektai, parodos 

Respublikinis projektas 

„Papuošiu Kalėdas savo 

eglute“ 
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Konkursai, projektai, parodos 

Respublikinis priešmokyklinio ugdymo vaikų 

integruotas dailės ir muzikos projektas 

„Nupiešiu savo Lietuvą mažytę“ 
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Tradiciniai renginiai 

Meninė-pažintinė popietė 

„Linksmasis Rudenėlis"  

 

Lapkričio 6 - oji - ,,Pyragų 

diena" 

 

Vilniaus Maironio progimnazija 18 



Tradiciniai renginiai 

Muzikinis rytmetis 

„Kalėdų 

belaukiant“  
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Tradiciniai renginiai 

Laisvės gynėjų 

dienos paminėjimas 

 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimas 
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Tradiciniai renginiai 

Kaziuko mugė 

 

 

 Išleistuvių šventė 
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Sveikos gyvensenos ugdymas 

 Sveikos gyvensenos 

ugdymas projektinėje 

veikloje „Ką turėčiau 

žinoti, kad būčiau 

sveikas?“ 

 Projektas ,, Sveikatos 

pertraukėlė"  
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Sveikos gyvensenos ugdymas 

Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro 

projektas „Švarios 

rankytės- sveiki 

vaikučiai“, „Sveika 

pėdutė“ 

Vilniaus Maironio progimnazija 23 



PU grupių mokytojos 
  

Karolina Alfavickaitė 

Danguolė Matijoškienė 

Jolanta Polidovskaja 
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2021 – 2022 m. m. ugdomoji programa  

  

  Priešmokyklinis ugdymas – privalomas vienerių metų 

trukmės ugdymas, skirtas padėti vaikams subręsti 

mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo(si) siekiamybė yra 

padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei 

sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, 

kurių pagrindas jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų 

gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visuma. 

 Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis 

neskaidomas į atskiras sritis - vyksta integruotai pagal 

penkias kompetencijas. 
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Ugdomos kompetencijos ir gebėjimai 
 Socialinė kompetencija – vaikai gebės gyventi ir būti greta, 

kartu. 

 Sveikatos kompetencija – gebės sveikai gyventi, maitintis, 

saugiai judėti ir veikti. 

 Pažinimo kompetencija – gebės tyrinėti ir atrasti pasaulį.  

 Komunikavimo kompetencija – vaikai gebės klausytis, 

kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant save ir bendraujant 

su kitais. 

 Meninė kompetencija – gebės įsivaizduoti, pajausti, kurti, 

grožėtis. Kurs pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta technika, 

ieškos naujų raiškos būdų. Originaliai vaizduos aplinką, 

žmones, gyvūnus ir daiktus. Įspūdžius perteiks judesiu, vaizdu 

ir žodžiu.  
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Mokymo(si) priemonės 

Skridulienė J., 

Vyšniauskienė V. 

„Opa Pa“, Kaunas, 

„Šviesa“, 2014 m. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokymo 

komplektas ir kt. 
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Maloniai kviečiame sekti informaciją: 

http://www.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt 

https://www.facebook.com/maironio.prog 

Jei turite klausimų, susisiekite: 

Danutė Belovienė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt 

http://www.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt/
https://www.facebook.com/maironio.prog
mailto:danute.beloviene@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

