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Nuo rugsėjo mėnesio nemažai priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų po 

pažinimo pasaulį keliauja drauge su mokymosi priemonių komplekto pagrindiniais 

veikėjais OPA ir 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.

Bendraukime!

Jei turite klausimų, pastabų,  

pasiūlymų, maloniai kviečiame  

su mumis susisiekti el. paštu  

priesmokyklinukai@sviesa.lt 

,,Šviesai“ ir visai Lietuvai džiugi žinia! Priešmokyklinio ugdymo priemonė  

OPA PA nominuota Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) 

apdovanojimuose BELMA 2015! 



Ugdomosios medžiagos pateikimo principai

Integruota ugdomoji medžiaga suskirstyta į 32 temas.

Pedagogų nuomonė
Šis komplektas – tai padovanotas laikas girdėti ir matyti vaikus, įžvelgti jų poreikius. Džiugu, kai daugiau laiko gali 
skirti jiems, o ne literatūros, užduočių ir kitokių idėjų ieškojimams. Vaikui suteikiama galimybė įgyti žinių pačiam 
veikiant: lyginant, stebint, eksperimentuojant, užduodant klausimus, dalijantis patirtimi ir t. t. Komplekte gausu 
patrauklių idėjų ne tik vaikams, bet ir pedagogui dirbti su vaikais (ryto rate).

Aldona Kaminskienė, Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

Labai šaunu, kad pateikiama nuorodų, nurodomi reikalingi kūriniai, ugdymą galima paįvairinti interaktyviosiomis 
užduotimis. 

Jovita Niauronienė, Panevėžio raj.
Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Komplekto turinys ir struktūra visiškai atitinka priešmokykliniam ugdymui keliamus reikalavimus. Dirbant pagal 
šiame komplekte pateiktą medžiagą, ugdomos visos penkios priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos, 
žadinamas vaikų noras pažinti, atrasti, analizuoti, diskutuoti, lavinama vaiko ranka, ugdomi praktiniai įgūdžiai, 
skatinamas kūrybiškumas, vaikas pratinasi logiškai samprotauti, daryti išvadas ir kt.

Be to, komplektas suteikia pedagogui galimybę individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą. Šie 
reikalavimai keliami priešmokyklinio ugdymo programoje. Vaikų piešiniai ir kiti meniniai darbeliai tapo 
originalesni, spalvingesni, piešiniuose atsirado naujų namo detalių (balkonų, kolonų, laiptų, pamatų, rūkstančių 
kaminų). Anksčiau ugdytinių darbeliuose tokių elementų pasigesdavome.

Albina Kunigonienė, Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“

Kviečiame pažiūrėti, ką apie OPA PA komplektą sako dirbantys pedagogai – filmuke .

Ruduo
OPA PA grupėje
Rudens dirbtuvėje
Gandro lizde
Po kopūsto lapu
Per balas
Miško takeliu
Senelio kieme
Tarp žvakelių ir žvaigždelių
Prie stalo

Žiema
Per sniegą
Prie puodelio arbatos
Prie eglutės 
Ant kilimo
Prekybos centre
Ant stogo
Muziejuje
Blynų šventė
Per Lietuvą
Mugėje

Pavasaris
Sėklų karalystėje
Varnėno inkile
Pas Velykų bobutę
Tarp žiedų 
Į pagalbą gamtai 
Per mokslo kalnus 
Dovanų dirbtuvėje
Žaidimų aikštelėje
Draugų būryje
Per vasarą į mokyklą

Mokymosi priemonių komplekto OPA  PA medžiaga buvo išbandoma daugiau nei 70-tyje skirtingų priešmokyklinio ugdymo grupių visoje Lietuvoje.

www.sviesa.lt

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ


 Kaip dirbti su priemonių  
komplektu OPA PA!

Kiekvienai savaitei skiriama:
• 1 grupės plakatas;
• 4 atverstiniai (po 2 psl.) priešmokyklinuko knygoje;
• 6–8 lapai užduočių bloknote;
• 4–8 papildomų užduočių lapai;
• su tema susiję garso įrašai;
• kai kurioms temoms parengtos interaktyviosios užduotys;
• grupės kalendorius ir medžiaga jam;
• 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;
• kūrybiškumo lavinimo 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.

www.sviesa.lt



Grupės plakatas 

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

1 kvadratas
Pirmadienio užsiėmimas

2 kvadratas
Antradienio užsiėmimas

3 kvadratas
Trečiadienio užsiėmimas

4 kvadratas
Ketvirtadienio užsiėmimas



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.

www.sviesa.lt



 Ypatingas dėmesys  
diferencijavimui  
ir individualizavimui

Pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus,  
ugdymą gali individualizuoti naudodamas:

1. Dalijamosios medžiagos O-O-OPA! užduotis.
2. Vėžlio ženklu pažymėtas užduočių bloknoto užduotis.
3. Pedagogo knygos prieduose pateiktą papildomą medžiagą.

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. Ji sudėtingesnė,  
reikalaujanti kokybiškai taikyti žinias ir pan. Vėžlio užduotys neprivalomos.



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

www.sviesa.lt



 Garso įrašai 

Prie komplekto medžiagos parengti garso įrašai. Juose 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. 

Kiekvienam penktadieniui įrašytas garso takelis, prasidedantis 
susikaupimo užduotimi. Visi įrašai susiję su savaitės tema.



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.

Kalendorių rasite II-oje plakatų rinkinio dalyje.

www.sviesa.lt



Interaktyviosios užduotys

Interaktyviosios užduotys – tai interaktyviojoje lentoje pritaikyta demonstruoti interaktyviųjų skaidrių pateiktis 
ir pateikties naudojimo scenarijus. Kiekvieną temą sudaro 6–10 skaidrių, skirtų vaikams sudominti, temai 
aktualinti, vertinti ar įsivertinti.

Yra parengta 10 integruotos veiklos temų. 

1. Rudenėlio šventė
2. Metų laikai
3. Medžiai
4. Mano namas
5.  Laukiniai ir naminiai  

gyvūnai
6.  Laukiniai ir naminiai  

 paukščiai
7. Mūsų Tėvynė Lietuva
8. Profesijos
9. Gero elgesio ABC
10. Mano šeima

Plačiau apie  

interaktyviąsias  

užduotis skaitykite  

www.aktyviklase.lt



Pasiekimų aplankas
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).

www.sviesa.lt



 Keletas plakatų



Ruduo

Žiema

Pavasaris

www.sviesa.lt



OPA PA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
PRIEMONIŲ KOMPLEKTĄ SUDARO:

Pedagogo knyga. I, II, III dalys

Grupės plakatai. I, II, III dalys

Priešmokyklinuko knyga. I, II, III dalys

Užduočių bloknotas. I, II, III dalys

Dalijamoji medžiaga. I, II, III dalys

Klausymo užduotys. I, II, III dalys

Interaktyviosios užduotys

Grupės kalendorius

Pasiekimų aplankas

Leidyklos „Šviesa“ mokymo/ugdymo priemonių 
katalogus rasite adresu www.sviesa.lt

Leidyklos „Šviesa“ leidinių galite įsigyti adresu  
www.uzsakymas.lt

Šioje ugdymo įstaigoms skirtoje  
leidinių užsakymo sistemoje Jūs rasite:

leidinių anotacijas, aprašymus;
planuojamų išleisti leidinių anonsus;

specialias kainas ir pasiūlymus švietimo sistemai.

Taip pat leidinių galite įsigyti knygynuose „Pegasas“  
ir internetiniame knygyne www.pegasas.lt

http://www.facebook.com/leidyklaSviesa


