PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Jau metus priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių nemažai
vaikų po pažinimo pasaulį keliauja drauge su mokymosi priemonių
komplekto pagrindiniais veikėjais zuikiu OPA ir vėžliu PA. Komplekto OPA PA! autorės, turinčios ilgametę mūsų mažųjų ugdymo
patirtį, parašiusios populiarias mokymosi priemones „Pupa” pradinėms klasėms, šią ugdomąją medžiagą parengė remdamosios
atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014). Šis
komplektas padės ugdyti vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinas
kompetencijas integraliai per visas veiklas.

„Šviesai” ir Lietuvai džiugi žinia!

2015 m. OPA PA! komplektas Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) buvo apdovanotas sidabro medaliu!

OPA PA! ugdymo(si) priemonių komplektas padės:
šešiamečiui pasiruošti mokyklai, atliekant smagias užduotis, lavinančias visas 5 reikiamas kompetencijas: pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę, sveikatos;
pedagogams lengvai planuoti pamokų veiklą papildomai
neieškant medžiagos;
individualizuoti pedagogo ir vaiko darbą;
mokytis su džiaugsmu ir įdomiai, nepatiriant streso.

Grupės kalendorius. Tai plakato dydžio lapas su kišenėlėmis, į kurias dedamos keičiamosios kortelės. Kortelėse nurodomas
metų laikas, mėnuo, mėnesio ir savaitės
diena. Dvi didesnės kišenėlės skiriamos
dienos ir savaitės informacijai. Medžiaga
savaitės informacijai pateikiama pedagogo
knygoje, tačiau pedagogas ją gali parengti
ir pats.

Klausymo užduotys. Prie komplekto medžiagos parengtos kompaktinės plokštelės. Jose pateikiama įvairaus amžiaus,
tembro, skirtingo kalbėjimo tempo žmonių kalbos pavyzdžių, pasakų, dainelių ir
jų fonogramų, muzikos įvairioms judesio
užduotims ir pan. Čia rasite ir tekstų, skiriamų penktadienio veikloms.

Dalijamoji medžiaga O-O-OPA! skiriama veikloms diferencijuoti. Pedagogas,
norėdamas individualizuoti ugdymą, gali
naudoti dalijamus lapus ar papildomas
užduočių sąsiuvinio O-O-OPA! užduotis.

Interaktyviosios užduotys – tai interaktyviojoje lentoje pritaikyta demonstruoti
interaktyviųjų skaidrių pateiktis bei pateikties naudojimo scenarijus. Kiekvieną
temą sudaro 6–10 skaidrių, skirtų vaikams
sudominti, temai aktualinti, vertinti ar įsivertinti.
Yra parengta 10 integruotos veiklos temų.
Plačiau apie interaktyviąsias užduotis skaitykite www.aktyviklase.lt

Užduočių bloknoto užduotys skiriamos
visiems vaikams. Pedagogas dienai reikalingus užduočių lapus iš bloknoto išplėšia
arba leidžia išsiplėšti patiems vaikams.
Užduotys atliekamos atskiruose lapuose.
Jei visas užduotis vaikas atliko puikiai, į
lapą klijuojama žvaigždė – lipdukas (kaip
paskatinimas). Tokius lapus vaikai kaupia
savo aplankuose.
Kai kuriuose užduočių lapuose yra užduotis pažymėta vėžlio, stovinčio ant galvos,
ženklu. Ši užduotis skiriama greičiau dirbantiems vaikams.

Grupės plakatas – spalvota tam tikros savaitės temos iliustracija. Savaitė pradedama bendru plakato aptarimu. Rekomenduojama kiekvieną dieną rėmeliu išskirti
vis kitą plakato dalį (potemį). Matydami įrėmintą plakato dalį, vaikai labiau susikaups,
sutelks dėmesį į konkretų vaizdą. Įrėminta
plakato dalis pateikiama priešmokyklinuko
knygos atlankos kairėje. Vaikai pratinami
savarankiškai dirbti su knyga: žiūrėdami į
rėmeliu pažymėtą plakato dalį ir ją lygindami su konkrečiu puslapiu savo knygose,
jie ieškos panašumų ir skirtumų, juos ras
ir nurodys. Beveik visų atlankų kairėje galima rasti 1–5 skirtumus. Tačiau yra keletas
atvejų, kai vaiko knygoje pateikiama tiksli
plakato dalies kopija.

Pasiekimų aplankas – individualios vaiko
pažangos vertinimo priemonė, kurią sudaro:
2 klausimynų sąsiuviniai;
2 „Linksmosios knygelės”;
spalvoti lipukai;
palyginamosios pasiekimų diagramos;
vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo
aprašas;
diplomas.

Aplankas padeda apibendrinti pedagogų
ir tėvų sukauptą informaciją apie vaiką,
jo ugdymosi ypatumus, daromą pažangą,
pasiekimų kaitą. Toks priešmokyklinuko
pasiekimų vertinimas leidžia pedagogams
geriau pažinti vaiką, planuoti individualų
darbą su juo, tolesnes ugdymo kryptis.
Bendrieji vaiko gebėjimai ir per metus padaryta pažanga matoma diagramų lape. Šį
lapą rekomenduojama pridėti prie vaiko

pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo
išleidžiant vaiką į mokyklą. Aplanke taip
pat kaupiami geriausi vaiko veiklos pavyzdžiai.
Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo
aprašo pabaigoje įrašomas sakinys „Mokyklai pasiruošęs (-usi) puikiai (gerai, patenkinimai).

Kas sudaro šį komplektą?

Apie priemonių komplektą OPA PA!
Kiekvienai savaitei skiriama:
1 plakatas;
priešmokyklinuko knygos 4 atlankos (po 2 puslapius);
6–8 užduočių bloknoto lapai;
4–8 papildomų užduočių lapai;
temai reikalingi garso įrašai;

Priešmokyklinuko knyga – vaiko knyga
priešmokyklinio ugdymo priemonių komplekte atlieka vadovėlio funkciją. Priešmokyklinio amžiaus vaikai pratinami dirbti su
knyga savarankiškai: jie analizuoja, vardija
panašumus ir skirtumus lygindami knygos
paveikslėlius su plakatais.
Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt
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kai kurioms temoms parengtos interaktyviosios užduotys;
medžiaga grupės kalendoriui;
išsamus kiekvienos dienos veiklos aprašas (rekomenduojamas, tačiau neprivalomas) pedagogo knygoje.

Pedagogo knyga – idėjų šaltinis kasdienei
veiklai. Čia pateikiama:
1. Savaitės plakato pavyzdys su pažymėtomis rėminimo vietomis:
savaitės uždaviniai;
nurodomos savaitės veikloms reikalingos
priemonės;
sąvokos, svarbūs žodžiai, įvairūs pasakymai, kuriuos vaikai turi išmokti tą savaitę.
2. Išsamūs veiklos aprašai (neprivalomi;
siūlomas veiklas galima keisti, pildyti
sava medžiaga ir pan., nebūtina atlikti
visko, kas siūloma). Dienos apraše yra:
ryto ratas;

užduotys individualiam darbui, darbui
poromis ir grupėmis;
užduotys meninei ir sveikatos saugojimo
kompetencijoms ugdyti;
kūrybiškumą lavinančios užduotys;
tyrimai ir bandymai.
3. Papildoma medžiaga:
įvairūs temai tinkami tekstai, žaidimai,
mįslės, dainelės (natos), vaidinimai ir t. t.;
dalijamosios medžiagos lapai veiklai diferencijuoti, individualizuoti, darbui grupėmis ir poromis;
savaitės informacija grupės kalendoriui.
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