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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „VAIVORYKŠTĖ“ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS  

 

- Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“ yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaiga. 

- Priešmokyklinės ugdymo grupės veiklos trukmė – 12 valandų (nuo 6.30 iki 18.30 val.).    

- Ugdomoji veikla pradedama 9.00 val.  

- Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 24. 

- Darželyje veikia 4 priešmokyklinės grupės, iš jų viena specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikams, viena  mišri grupė - vaikams nuo 5 iki 7 metu.   

- Ugdymas vyksta rusų kalba.  

- Programą įgyvendina mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

jiems talkina mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą padėjėjai, meninio 

ugdymo mokytoja, lietuvių (valstybinės), užsienio kalbų mokytojai, kompiuterinės klasės 

mokytojas, fizinio lavinimo pedagogas.  

- Specialiųjų poreikių turintiems vaikams teikiama psichologo, logopedo, specialiojo 

pedagogo ir socialinio pedagogo  pagalba.  

- Įstaigoje sudarytos sąlygos puoselėti ir stiprinti vaiko gebėjimus ir kompetencijas, tenkinti 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinius, socialinius bei intelektinius poreikius. 

- Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis šias dokumentais: 

1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu 2016-07-22 Nr. V-674; 

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu 2014-09-02 Nr. V-779. 

-  Vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 

75:2010 sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

- Priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo modelis suderintas su darželio-mokyklos 

„Vaivorykštė“ taryba ( 2019-08-31 protokolo Nr. TP-3).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS  

DIENOS RITMAS 

 

Laikas Veiklos rūšys 

6 30  - 8 30  Vaikų atvykimas, veiklos pasirinkimas, žaidimai, pokalbiai, ritmika. 

 

8 30  - 9 00 

9 00  - 9 10 

9 10  - 10 30 

 

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai. 

Pasiruošimas organizuotai veiklai, vaikų subūrimas grupės veiklai. 

Veikla pagal kompetencijas: 

- komunikacinė veikla: gimtoji kalba (rusų), lietuvių kalba (valstybinė), 

bendravimas; 

- meninė veikla – dailė, šokis, teatras; 

- pažintinė veikla – socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai 

vaizdiniai; 

- kūno kultūra ir sveikata (kūno kultūros, choreografijos valandėlės); 

- darbo veikla – žaidimai ir darbo pradmenys. 

10 30  - 12 30 Pasivaikščiojimas lauke, sporto bei judrieji  žaidimai, stebėjimai, aplinkos pažinimas. 

 

12 30  - 13 00 Pasiruošimas pietums, pietūs. 

 

13 00  - 14 00 

14 00  - 15 00 

 

Vaikų poilsis, knygelių skaitymas, ramūs žaidimai. 

Darbas pogrupiais (integruoti, kompleksiniai): 

- spec. poreikių vaikai su spec. pedagogu, logopedu bei psichologu; 

- anglų-rusų veikla pagal dvikalbystės programą; 

- darbas su kompiuteriu. 

15 00  - 16 30 Pasivaikščiojimas lauke, ekskursijos, šventės lauke bei įstaigoje. 

 

16 30  - 17 00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė. 

 

17 00  - 18 00 Kūrybiniai žaidimai, šventiniai (kalendoriniai) renginiai, spektaklių kūrimas, 

grožinės literatūros skaitymas, veiklos mažomis grupelėmis organizavimas, 



stebėjimas, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai, dalijimasis dienos įspūdžiais. 

18 00  - 18 30 Bendradarbiavimas su tėvais, vaikų ėjimas namo. 

 

 

________________________ 


