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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Grupė – neformaliojo švietimo įstaiga. 

Tipas – lopšelis-darželis. 

Įstaiga teikia: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, maitinimo ir poilsio 

(dienos miego) organizavimo paslaugas. Joje yra lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) 

grupės. 

Adresas: Draugystės 12a,  LT- 89169, Mažeikiai. 

Tel.: 8 443 71572 

Elektroninis paštas: darzelisgintarelis@gmail.com 

Darželio internetinės svetainės adresas: www.ldgintarelis.lt 

 

 

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, kitais ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, 

Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis ir šių nuostatų įgyvendinimo 

programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Vaiko gerovės valstybės politikos 

koncepcija (2003), Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija (1995), Ikimokyklinio amžiaus vaiko 

pasiekimų aprašu (2014), Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis(2015), Mažeikių 

rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014–2020 m., Mažeikių lopšelio-darželio 

„Gintarėlis“ 2014–2016 metų strateginio plano nuostatomis. Darželis vadovaujasi ikimokyklinio 

ugdymo(si) programa 2011 m., Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa (2015), „Opa-pa“ 

programa, Ikimokyklinės programos priedu „Meninės – kūrybinės raiškos“ programa, Sveikatos 

programa „Sveikatos takeliu“, „Zipio draugų“ programa,  dalyvauja Gamtosauginių mokyklų 

programoje, taip pat „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų“ prevencinėje 

programoje.  

Įstaiga yra bendrosios paskirties. Lopšelį-darželį lanko 1 - 7 metų vaikai. Veikia 10 

grupių. 2 – ankstyvojo amžiaus, 6 – ikimokyklinio ugdymo, 2 – priešmokyklinio ugdymo. 

Įstaigą vidutiniškai lanko apie 200 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Vaikams, turintiems 

kalbėjimo ir kalbos, emocijų ir elgesio, judėjimo sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo, 

muzikos mokytojo, dailės pedagogo,  ir kūno kultūros auklėtojo pagalba. Darželio logopedė veda 

pratybas vaikų kalbos sutrikimams šalinti. Talentingiems vaikams, turintiems muzikinių gebėjimų 

sudarytos palankios sąlygos atsiskleisti, dalyvauti miesto, rajono, respublikos konkursuose, kituose 

renginiuose. Dailės studijoje vyksta kūrybiškumo, terapiniai užsiėmimai. Vaikams organizuojami 
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krepšinio, futbolo, choreografijos užsiėmimai. Įstaigoje susibūrusi vaiko gerovės darbo grupė, 

krizių valdymo  komanda. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo 

turinio grupes. 

Pedagogai ir kiti specialistai buriasi į metodines grupes. Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo metodinė grupė „Sveikuoliukas“, Meninės – kūrybinės raiškos metodinė grupė 

„Kibirkštėlė“, Gamtosaugos, Etnokultūros, Edukacinių erdvių kūrimo ir kitos darbo grupės. 

Įstaiga besimokanti organizacija. Jos veikla nuolat vertinama, tobulinama. Dirbama 

komandiniu būdu. Visi bendruomenės nariai nuolat kelia savo kvalifikaciją, geba pagrįsti savo 

veiklą, skleidžia gerąją darbo patirtį įstaigoje, rajone ir respublikoje.  

Siekdami vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi, dermės 

tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programų,  ieškodami savo darbo 

stiliaus, atsižvelgdami į pedagogų kompetencijas, šiuolaikinius tėvų ir vaikų poreikius, regiono 

savitumą, vadovaudamiesi „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir „Ikimokyklinio 

ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“  koreguojame  darželio programą.  Atsižvelgdami į 

įgimtą vaiko gyvenimo ir vystymosi ritmą, individualias savybes, galias, temperamentą, charakterio 

bruožus, šeimos kultūrinį lygį, bendravimo ypatumus žaidžiant, atskleisime kaip geriau pažinti 

vaiką,  atpažinti jo pasiekimus,  apmąstysime vaiko daromą pažangą, įvertindami jau įgytus vaiko 

gebėjimus, bei numatydami tolesnes ugdymo gaires, ugdymo rezultatus,  palikdami didelę erdvę 

pedagogų kūrybai, aktyviam šeimos dalyvavimui ugdymo procese, vaiko visaverčiam ugdymuisi. 

Darželio programa remiasi gamtosaugine, sveikatos stiprinimo ir saugojimo, meninės 

raiškos teorija. 

        Kasmetiniais prioritetais numatoma: 

  diegti ugdymo turinio kaitą, kurti pedagogų kompetencijų  vystymo sistemą, tobulinti 

bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šeimos, socialinių partnerių, bendruomenės 

narių; 

  saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos 

vertybines nuostatas, integruoti sveikatos ugdymą į kasdieninę veiklą;  

  užtikrinti gamtosauginių mokyklų programos veiklos planavimą ir įgyvendinimą, 

gamtos ir aplinkos temas integruoti į ugdomąją veiklą; 

  skleisti vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualius vaiko gebėjimus, padėti 

jam atsiskleisti įvairia menine raiška; 

  tobulinti pagalbos ir paramos įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams sistemą.   

 

           Bendruomenė pripažįsta šias vertybes: 

  pagrindinė vertybė – vaikas; 
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  pagarba ir tolerancija; 

  profesionalumas; 

  novatoriškumas; 

  sveikata; 

  atsakomybė; 

  bendradarbiavimas. 

 

Sparčiai keičiantis visuomenei, bei technologijoms kinta požiūris į vaiką, jo ugdymą ir 

ugdymąsi. Kaitos procesas liečia vaikus, tėvus, pedagogus. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtis 

yra kitokie. Į vaiką nebežiūrima kaip į mažą, vis netobulą, ir vis tobulinamą suaugusiojo kopiją. 

Dabartiniame pasaulyje akcentuojamas laisvasis, „natūralus“ vaiko socialine prigimtimi grįstas 

ugdymas. Todėl ypač svarbus tampa filosofijos vaidmuo, nutiesiantis ugdymo teorijos, praktikos 

ryšius su ugdymo procesu. Šiuolaikinė ugdymo teorija, kuri remiasi humanizmu propaguoja tikslą 

padėti ugdytiniui išreikšti save, tapti geresniu. Programa orientuota į vaiką, jo poreikius, interesus, 

saugumą, kultūrą. Pabrėžiamas sveikatos, ekologijos, saviraiškos ir savirealizacijos apraiškų 

skatinimas, nuoširdus bendravimas su ugdytiniais, tvirti įstaigos ryšiai su socialine aplinka. 

Humanistinė  ugdymo kryptis glaudžiai siejasi su egzistencializmu ir fenomenologija, kur 

skatinamas savęs pažinimas, savo individualybės saugojimas, pabrėžiamas ugdytinio ir ugdytojo 

šiltas bendradarbiavimas, kiekvieno vaiko pripažinimas. Pripažįstama pagalba ir padėjimas vaikui, 

vaiko interesų, asmeninės patirties taikymo pasirinkimo galimybės renkantis veiklą, draugus. Mums 

artimas progresyvizmas, kurio ugdymo tikslas – išmokyti vaiką mokytis, mąstyti ir spręsti 

problemas.  

Visų šių filosofinių jungčių kryptys sudaro programos pamatą, pagal kurį dirbdami 

pedagogai padeda vaikui keliauti pažinimo taku, kuriame suaugęs yra vaiko draugas, patarėjas, 

padėjėjas. Ugdymas integruotas, atitinkantis vaiko poreikius, be lenktyniavimo, o vaikas aktyvus, 

žingeidus, savitas, atviras ir linksmas.  

     

Vaikų ugdymo(si) poreikiai 

 

Atsižvelgdami į nuolat besikeičiančius gyvenimo reikalavimus, keliame sau naują 

uždavinį – ne suvienodinti vaikus, o stiprinti jų individualybes, skatinti savarankiškumą, gebėjimus, 

įgūdžius, vertybes, kad vaikas rastų vietą pasaulyje, visuomenėje, jaustųsi laimingas.  

Kiekvienas vaikas yra kitoks, tačiau visiems vaikams, kaip ir suaugusiems būtina saugi 

aplinka, pasitikėjimas savimi ir kitais, kiekvienas nori būti suprastas, mylimas, pasijusti reikšmingas 
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ir reikalingas. Vaikas, patekęs į saugią, laisvą, priimančią aplinką atskleidžia savo vidines 

galimybes. Tokiu jis gali tapti tik tada, kai patenkinami visi baziniai vaiko poreikiai.   

Mūsų darželyje kuriama palanki aplinka, kurioje vaikas gerai ir saugiai jaučiasi. Įstaigos 

patalpos atitinka ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikius. Grupės 

komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių, ugdymo programoje orientuojamasi į svarbiausius 

atitinkamo amžiaus tarpsnio vaikų poreikius ir gebėjimus. Pedagogai gerbia vaiko požiūrį, pasitiki 

vaiko saviraiškos ir kūrybos galiomis, siekia patenkinti kiekvieno vaiko individualius interesus. 

Vaikams mūsų darželyje svarbu: 

  išreikšti save, realizuoti aktyvios veiklos poreikį; 

  jaustis saugiai; 

  būti mylimu ir laukiamu; 

  būti išklausytu, įvertintu, paskatintu; 

  susirasti draugų; 

  sportuoti, žaisti. 

 

Pats svarbiausias vaiko poreikis – žaidimas. Smalsumas, troškimas suvokti naujas 

situacijas, aplinką, noras manipuliuoti ir eksperimentuoti su objektais, medžiagomis – natūralūs 

reiškiniai vaikystėje. Šių dalykų vaikų mokyti nereikia. Tai tam tikro biologinio poreikio raiška. 

Žaidimas – ypatinga vaiko veikla, kylanti iš vidinės  traukos, poreikio ką nors veikti, pasiekti. 

Žaidimas vaikams būtinas nepriklausomai nuo vaiko lyties, kultūros, materialinės padėties. 

Žaisdami vaikai patenkina kūrybos poreikį, kuris suteikia jiems džiaugsmą, mėgavimąsi pačiu 

procesu, vyksmu. Taip vaikas mokosi ir laisvai išreiškia save. Žaidimą skatiname, palaikome, 

puoselėjame, vertiname kaip savaiminę vertybę ir vaikystės fenomeną. Stebėdami žaidžiančius 

vaikus, pedagogai minimaliai įsiterpia į žaidimą, išplečia žaidimo galimybes, tampa žaidimo 

dalyviais, mato vaiko raidos pažangą.  

Šiandienos vaikai kitokie. Jie apdovanoti didžiuliu smalsumu, noru mokytis, įgyti žinių 

ir patyrimo. Vaikai nori būti žingsniu priekyje. Todėl ir kilo mintis suburti mūsų darželyje vaikų 

tarybą – smalsių, iniciatyvių, drąsių, susitelkusių vaikų grupę, kuri padeda organizuoti darželyje 

renginius, ruošti šventes, tvarkyti ir prižiūrėti darželio aplinką, globoti ir rūpintis mažesniaisiais 

darželio draugais. 

 

Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai 

Ruošiant papildymus įstaigos ugdymo programai,  bendruomenėje buvo atlikta apklausa 

išsiaiškinant silpniausias, stipriausias sritis, pasitikslinant įstaigos privalumus, trūkumus, 



9 

 

pasitikslinant įstaigą lankančių vaikų, tėvų, o taip pat ir visos bendruomenės poreikius bei 

lūkesčius. 

Mūsų darželis įsikūręs Mažeikių miesto mikrorajone, netoli – tekanti upė Venta. Darželį 

lankančių vaikų tėvai – šeimos, gyvenančios aplinkiniuose gyvenamuosiuose rajonuose, taip pat iš 

tolimesnių vietovių – sodų bendrijų, senamiesčio, kaimo gyvenviečių. 

Beveik visi vaikų tėvai yra lietuvių tautybės, maža dalis – įvairių tautybių atstovai. 

Šeimos įvairios. Yra nepilnų šeimų, o taip pat šeimų, gaunančių mažesnes pajamas. Dalis tėvų 

atleisti nuo mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje, kitai daliai tėvų mokestis mažinamas. Tai šeimos 

auginančios tris ir daugiau vaikų. Didžioji dalis tėvų vaikus augina palankioje socialinėje aplinkoje, 

yra rūpestingi ir atsakingai žiūri į vaiko ugdymą. Ne visų šeimų finansinė padėtis leidžia vaikams 

sukurti tinkamą kultūrinę aplinką, todėl darželyje siekiame sudaryti galimybes vaiko įvairių 

(meninių, kultūrinių, sveikatos, ekologijos, saviraiškos) poreikių įgyvendinimui ir plėtotei. 

Įstaigoje vyrauja abipusiu supratimu pagrįstas bendradarbiavimas bei partnerystė su 

ugdytojų šeimomis. Šeimos ir darželio sąveika grindžiama abipuse pagarba ir supratimu. Gerai 

sutariantys tėvai ir pedagogai – didžiausia užuovėja vaikui. 

Atliepiant vieną iš įstaigos prioritetų, numatyta stiprinti pozityviąją tėvystę, vykdyti 

bendradarbiavimo su tėvais projektą „Auklėtoja dviem valandom“. 

Atsižvelgiant į vaikų tėvų apklausos duomenis, įsitikinta, kad tėvai labiausiai vertina 

ugdymą, gilinant vaikų žinias, atskleidžiant įvairius gebėjimus ir talentus. Tėvai nori, kad jų vaikai 

išmoktų bendrauti su savo bendraamžiais, suaugusiais, išmoktų būti savarankiški, mokėtų saugiai 

elgtis socialinėje aplinkoje, domėtųsi, pažintų, išmoktų, augtų stiprūs ir sveiki, būtų visapusiškai 

pasirengę mokytis mokykloje.  

Tėvai pritaria įstaigoje teikiamoms papildomo ugdymo paslaugoms – choreografijos, 

futboliuko užsiėmimams. 

Tėvų lūkesčiai išsiaiškinami pasitelkiant pagrindines šeimos ir pedagogų 

bendradarbiavimo formas: kasdieninis ryšys, individualūs pokalbiai, ekskursijos, susirinkimai, 

diskusijos, šeimos popietės, atvirų durų dienos, kiti renginiai. 

Derinant vaiko poreikius, tėvų interesus ir programoje numatytus uždavinius pedagogai 

veiklą planuoja tikslingai ir kryptingai. 

 

Regiono savitumus 

Programoje numatoma pasinaudoti regioniniais ypatumais, sudarant ugdytiniams 

galimybę lankytis regioninės reikšmės objektuose, svarbesnėse ir įdomesnėse vietose, išryškinant 

regiono svarbą vaiko ugdymui.  
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Siekiant sudominti vaikus ir praplėsti jų žinias, programoje numatoma skatinti 

ugdytinius apsilankyti: 

 geografinėje aplinkoje: prie Ventos upės, Melioratorių parkelyje, Tirkšlių pušyne, 

Ventos regioniniame parke, Renavo dvare; 

 administracinės paskirties patalpose: švietimo skyriuje, savivaldybėje; 

 artimiausiose mokyklose, darželiuose: Kalnėnų pagrindinėje mokykloje, Ventos 

progimnazijoje, lopšelyje – darželyje „Berželis“, Mažeikių moksleivių namuose; 

 kultūrinėje aplinkoje: savivaldybės kultūros centre, bibliotekose, muziejuje, muzikos 

mokykloje, Viekšnių muziejuje. 

Puoselėjant tautos tradicijas, įstaigoje minimos tautinės, religinės šventės: vasario 16 – 

ta, sausio 13 – ta, Vėlinės, Joninės, Sėkminės, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos ir kt. 

Puoselėjant tautinį identitetą,  ugdyme atspindime Žemaitijos regiono tarmę, tautodailę, 

tautosaką, tradiciją, valgius. 

Plečiant ekologines, gamtosaugines temas,  vaikams siūloma pasigrožėti Ventos upės, 

Tirkšlių pušyno gamtovaizdžiu, apsilankyti miesto parkuose, nuvažiuoti į Sedos girininkijos 

miškus. 

Ugdant pilietiškumą, visuomeniškumą, siūloma apsilankyti Mažeikių  miesto gaisrinėje, 

policijoje, vaikų globos namuose,  draugauti su vaikais iš Žemynos, Ąžuoliuko šeimų, gyvenančių 

Mažeikių raj. Palnosų ir Urvikių kaime.  

Skatinant vaikų kultūrinį identitetą, siūlome lankytis bibliotekose, muziejuose, 

koncertuose, dalyvauti jų renginiuose, parodose, šventėse. 

 Puoselėjant regiono savitumą, kultūros tradiciją,  įstaigoje švenčiame Užgavėnes, 

Kaziuko mugę, Atvelykio šventę ir kt. 

 

Įstaigos savitumas 

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“, gyvuojantis ketvirtą dešimtį, turi didelę ugdomojo 

proceso organizavimo patirtį. Didžiausia vertybė – vaikas ir jo ugdymas. Siekiamybė – vaiko, 

pedagogo ir šeimos suderinamumas. Darželyje puoselėjamas kiekvieno vaiko individualumas, 

savitumas, skatinama kūrybinė raiška. Tenkinant vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius, 

vadovaujamasi meniniu pasaulio pažinimo būdu. Įstaigoje pasirinktos šios meninės veiklos sritys: 

dailė, muzika, šokis, teatras ir literatūra. Atskiroje įstaigos patalpoje yra įkurta menų studija, kurioje 

pritaikyti baldai, apšvietimas, akustika. Skirtos tam tikros priemonės meninei kompetencijai ugdyti, 

vaikų saviraiškai, kūrybiškumui plėtoti. Meno studijoje dirba kompetentingas dailės pedagogas. 

Taikomos įvairios terapijos formos  (meno, žaidimų, šviesos, smėlio, pasakų).  
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Muzikos pedagogė ugdo ir lavina vaikų muzikinius gabumus, įgūdžius, suteikia 

estetinių žinių, ieško ir atranda vis daugiau talentingų, dainuojančių vaikų. Mūsų darželio vaikai 

nuolatiniai miesto, rajono, respublikos įvairių muzikinių konkursų dalyviai, prizininkai.  Ugdytiniai 

ruošiami Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkursui „Dainų dainelė“. Tampa nugalėtojais ir 

laureatais.  

Remiantis gamtosauginiu ugdymu ir sveikatos stiprinimo pagrindu, ugdomasis procesas 

plėtojamas kryptingai. Sėkmingai savo veiklą plėtojame sveikos gyvensenos, ekologinėje srityje, 

įsijungiame į šių krypčių vietinės ar respublikinės reikšmės projektus. Įstaiga nuo 2013 metų 

dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų projekte, gamtosauginių mokyklų programoje. 2014 metais 

darželis pirmą kartą apdovanotas Žaliąja vėliava, už kryptingą gamtosauginį ugdymą.  

Darželyje vaikai mokosi sveikai maitintis, daug dėmesio skiriame sportui, buvimui 

gamtoje, bei gamtos puoselėjimui. Mokyklos pedagogai yra  respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Kūno kultūros pedagogė – respublikinės  ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos narė. Vietos bendruomenė  propaguoja sveikos 

gyvensenos principus ir juos taiko organizuojant ugdomąjį procesą. Sporto salėje  šešiamečius kūno 

kultūros pedagogė moko žaisti „Mažąjį krepšinį“. Įrengtose sveikatingumo takelio ir gimnastikos 

kambarėlių erdvėse vaikams vedami plokščiapėdystės profilaktikos, taisyklingos laikysenos, fizinės 

ištvermės, judesių koordinacijos lavinimui užsiėmimai. 

Įstaigoje įkūrėme „Vaikų, tėvų ir pedagogų“ kambarį, kuriame organizuojami 

Pozityvios tėvystė mokymai tėvams, individualūs susitikimai, pokalbiai su šeimomis. Čia renkasi 

pedagogai, metodinės, darbo grupės apvalaus stalo diskusijoms, pasitarimams. Įkurtoje bibliotekoje 

„Draugaukime su knyga“ pedagogai ir vaikai dalijasi knygomis, jas skaito. 

Darželio vaikų tarybos nariai, kurių veiklą koordinuoja auklėtoja, kambarėlyje rengia 

susitikimus, kuria vaikų elgesio taisykles, numato, organizuoja gerų darbų akcijas, renginius 

darželio vaikams, bendruomenei. 

Į vaikų kambarį ateina pabūti, pažaisti, pavartyti enciklopedijas, pasikalbėti ir kiti 

darželio vaikai.  

Įstaigos veikla, naujienos, akcijos, ekologiniai ir sveikatinimo projektai, vaikų kūryba 

talpinama darželio laikraštyje „Mažieji Gintariukai“ ir įstaigos internetiniame puslapyje. 

      

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

Nusistatant savo įstaigos ugdymo principus, orientuojamasi į strateginius švietimo 

dokumentus, numatytas bendrąsias ikimokyklinio ugdymo kaitos tendencijas. Vaikų  ugdymas (sis) 

grindžiamas vadovaujantis šiais pagrindiniais ugdymo principais: 
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 Humaniškumo – vaikas gerbiamas kaip asmenybė. Plėtojamas jo individualumas, 

nepriklausomybė, savarankiškumas, garantuojama jo teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei 

asmeninę patirtį. 

 Demokratiškumo – vaikui suteikiama pasirinkimo laisvė, jis turi galimybę rinktis veiklą 

pagal savo poreikius, interesus, nuotaiką. Skatinamas aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje, 

išklausoma jo nuomonė, palaikoma iniciatyva, siūlomos idėjos, kartu kuriami susitarimai, 

taisyklės. 

 Integralumo – ugdymo turinys atitinka vaiko visuminį pasaulio suvokimą, raidos 

ypatumus. Siekiama ugdymo darna šeimoje bei darželyje, formuojamos sociokultūrinės, 

pilietiškumo, tautinės savimonės ir pagarbos etninei kultūrai prielaidos. 

 Sveikatingumo – kuriama fiziškai ir psichologiškai saugi aplinka, kurioje vaikas ugdosi 

sveikos gyvensenos įgūdžių. Savarankiškai laikosi asmens higienos, aktyvios veiklos, 

poilsio ir maitinimosi ritmo, saugiai jaučiasi ir tinkamai elgiasi artimiausioje aplinkoje. 

 Kūrybiškumo – sudaromos sąlygos ir galimybės kiekvieno vaiko meninei raiškai, 

kūrybiškumui, jausmų bei dvasinių ir kultūrinių vertybių sampratos puoselėjimui. 

 Gamtosaugos – remiantis teorine ir praktine veikla skatinamas vaikų gamtos pažinimas, 

aplinkosauginės ir ekologinės žinios, gyvenimo įpročių formavimasis.  

 Individualizavimo – pripažįstama ir puoselėjama kiekvieno vaiko individualybė. 

Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gebėjimus, poreikius, patirtį, amžių, numatant ugdymo(si) 

tikslus, metodus, stebint vaiko daromą pažangą bei tolesnę ugdymo(si) perspektyvą.  

 Nuoseklumo ir tęstinumo –  siekiamas nuoseklus vaiko perėjimas nuo ugdymo šeimoje 

prie ikimokyklinio ugdymo(si) darželyje ir priešmokyklinio ugdymo(si) grupėje, bei 

pasirengimo mokytis mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.  

 Bendradarbiavimo – nuolat palaikomas glaudus vaiko tėvų (globėjų) – darželio – 

mokyklos – socialinių partnerių ir kitų asmenų, dalyvaujančių vykdant ikimokyklinio 

ugdymo programą bendradarbiavimas. Keičiamasi nuomonėmis, informacija, įžvalgomis, 

dalinamasi patirtimi, kartu ieškant tikslų įgyvendinimo būdų. Šeima aktyvus ugdymo 

proceso dalyvis, partneris. 

 Atsakomybės – priimama atsakomybė už save, savo veiksmus, aplinką, bendruomenę, savo 

šalį. Skatinamas rūpestingumas, atsakingo bendruomenės nario jausmas laikantis susitarimų, 

taisyklių. 
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3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas. Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, bei vadovaujantis gamtos ir sveikatos saugojimo, kūrybiškumo nuostatomis, ugdyti 

aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, rengti jį sėkmingam 

ugdymuisi mokykloje. 

 

Uždaviniai:  

 

 gerbti kiekvieno vaiko individualumą, sudaryti galimybę tenkinti fizinius, psichinius ir 

socialinius poreikius, plėtoti emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį; 

 padėti vaikui tapti visaverte asmenybe, išsiugdžiusią socialinę, sveikatos saugojimo, 

pažinimo, komunikavimo,  meninę kompetencijas; 

 palaikyti, vystyti ir vertinti vaiko gyvenimo būdą – žaidimą; 

 stiprinti šeimos ir darželio sąveiką, skatinti perimti darželio ir vietinio regiono kultūrą, 

tradicijas, papročius, vertybines nuostatas; 

 ugdyti vaikų meninę kompetenciją, saviraišką per dailę, muziką, teatrą, literatūrą, šokį; 

 atskleisti vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų talentus; 

 sudaryti sąlygas suvokti liaudies meną per lietuvių liaudies tautosaką ir vietinę etninę 

kultūrą; 

 saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos ugdymo 

vertybines nuostatas; 

 turtinti vaiko patyrimą, ekologinę kultūrą per sąlytį su gamta ir žmogumi, jį supančia 

aplinka;   

 vaiko vertinimu numatyti ugdymosi perspektyvas, kryptingai siekti programoje iškeltų tikslų 

ir uždavinių. 

 

4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

Ugdymo objektas – vaikas. Vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis 

neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Ugdymo turinys įgyvendinamas per įvairias 

veiklas. Ugdymo turinys – tai ką siūlys vaikas ir ką siūlysime vaikui, kad jis ugdytųsi numatytas 

vertybes nuostatas, gebėjimus, įgytų būtiną gyvenimo patirtį. Visas kasdienis vaikų gyvenimas 

įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio dalis. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos 
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metu – žaisdamas, dalyvaudamas auklėtojo organizuojamoje veikloje, atlikdamas buities darbus. 

Ugdosi tyrinėdamas visais pojūčiais, darydamas, bandydamas, eksperimentuodamas, stebėdamas 

savo veiksmų pasekmes, diskutuodamas, spręsdamas problemas, dalydamasis išvykų patirtimi. 

Sudaromos vaikams galimybės dalyvauti realiame gyvenime – įstaigos virtuvėje kepti su 

suaugusiaisiais pyragus, rūšiuoti šiukšles, dalyvauti talkose, švęsti gimtadienius, šventes kavinėse. 

Vaikai kartu kuria grupinius darbus, draugauja su kitų grupių vaikais, globoja mažesniuosius, 

dalijasi žaislais, knygomis.  

 Kasdieninės veiklos metu, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus, pagrindine 

veikla įvardijamas – žaidimas. 

 Sudarant ugdymo turinį, atsižvelgėme į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašo rekomendacijas“ (2014). Jis išdėstytas 5 kompetencijų srityse (socialinės, pažinimo, 

komunikacinės, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, meninės). Kiekviena kompetencija ugdoma 

orientuojantis į esminius gebėjimus, nuostatas, vaiko veiksenas ir patirtį. Per jas atskleidžiamos 18 

vaiko ugdymo(si) sričių. Kompetencijos ir bendrieji vaiko gebėjimai ugdomi integraliai, visos 

spontaniškos ir organizuotos  vaiko veiklos metu ne tik grupėje, bet ir lauke, muzikos, sporto salėje, 

dailės studijoje, įvairių renginių metu, išvykose, sporto varžybose. 

Išskirtos 3  ugdymo turinio sudedamosios dalys: 

 vertybinė nuostata; 

 esminis gebėjimas; 

 vaikų veiksenos (1 – 3), (3 – 4), (4 – 5), (5 – 6) m..  

 Skiltyse vertybinė nuostata, esminis gebėjimas aprašyta pagrindinė tam tikros 

ugdymo(si) srities nuostata ir gebėjimas, remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“. Skiltyje veiksenos numatyta, ką turėtų veikti vaikas, kad įgytų siektinus gebėjimus, žinias, 

supratimą. 

Kadangi vaikų patirčių sekų negalima iš anksto numatyti, ugdymo turinys nėra 

baigtinis. Siūlomas interpretacinis jo realizavimo būdas. Pedagogas laisvas jį keisti, reaguodamas į 

vaiko patirtį, poreikius, interesus, galimybes. Sudarant turinį paliekama erdvė vaiko poreikiams, jo 

patirčiai reikštis. Laiduojama teisė rinktis, kurti ir interpretuoti. Vaiko gebėjimams, vertybinėms 

nuostatoms, veiksenoms ugdyti rekomenduojame temas  pagal sezoniškumą, kalendorines šventes, 

progines datas, įstaigos prioritetines sritis, grupių, įstaigos bendruomenės poreikius (1 priedas). 

Sudarant turinį siekta, kad būtų ugdomos tradicinės kultūros vertybės, kad būtų atspindėti gamtos 

ciklai, vyksmai, ritmai. Kad vaiko veiksenos būtų grindžiamos nuoseklumo, perimamumo principu 

nuo vaikų artimos (šeimos, namų aplinkos, gimtosios vietovės, gamtos) prie tolimesnės aplinkos 

reiškinių. Svarbiausios vaiko veiklos sritys – žaidimai, pažintinė – tiriamoji veikla, meninė veikla ir 

judėjimas atsispindi veiksenose, kurias numato pedagogas, pasiūlo vaikas. Siūlomos veiksenų 
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idėjos apmąstant, ką turėtų daryti pedagogas, kad padėtų vaikui atrasti ir išbandyti įvairią veiklą, 

skirtą ugdytis programoje numatytas kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo procesas organizuojamas parenkant tam tikrus ugdymo metodus, formas ir būdus. 

Pedagogams priimtiniausios šios ugdymo technologijos: 

Žaidimas – ypatinga ugdymo(si) turinio įgyvendinimo priemonė 

 Žaidimas yra vaiko saviauklos, saviugdos, lavinimosi, ryšių su aplinka organizavimo 

priemonė. Svarbiausias dalykas žaidime vaikui yra pats žaidimo vyksmas, galimybė veikti. 

Žaisdamas vaikas realizuoja svarbiausius socialinius, pažintinius, komunikavimo, meninius, 

judėjimo poreikius, atskleidžia savo gebėjimus ir galimybes. 
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Žaidimų klasifikacija: 

 tradiciniai; 

 kūrybiniai; 

 žaidimai su taisyklėmis (judrieji, didaktiniai). 

 

Vaikas žaisdamas: 

 jaučia malonumą ir pasitenkinimą, užmiršdamas savo rūpesčius, neigiamas emocijas; 

 manipuliuoja žaislais ir daiktais, medžiagomis visaip juos bando, suteikdamas veiksenai 

valią, fizines ir protines galias; 

 ieško sunkumų, siekia užsibrėžto tikslo, priima suaugusiojo patarimus ir kitą pagalbą; 

 ieško naujų variantų, priemonių, daiktų pakaitalų, džiaugiasi radęs sprendimą; 

 pajunta savo galias, vertina draugų partnerystę, siekia pripažinimo, savo vietos  ir vaidmens; 

 kartu su kitais vaikais paklūsta žaidimo socialinėms taisyklėms, mokosi jų laikytis; 

 įgyja kultūrinių ir socialinių įgūdžių, pamėgdžioja ir semiasi patirties iš suaugusiųjų. 

 

Pedagogo vaidmuo: 

 parenka, keičia, papildo grupės, aikštelės žaislus ir priemones, atitinkančias vaikų poreikius; 

 užtikrina vaikams galimybę ir laisvę bet kuriuo metu naudotis visais žaislais ir kita 

medžiaga kūrybai; 

 tariasi su vaikais ir kartu nustato žaislų ir žaidimų vietas, žaislų naudojimo tvarką, padeda 

formuoti veiklos kultūrinius įgūdžius, tarpusavio atsakomybės ir pagarbos jausmą; 

 pedagogas penktadieniais suteikia vaikams galimybę ir laisvę žaisti su iš namų atsineštais 

žaislais ir žaidimais, kuriuos žaidžia šeimoje (,,žaidimų dienelė“); 

 palaiko vaiko savarankišką žaidimą, kūrybinių bandymų sėkmę, vertina vaiko pastangas, 

pasiektą rezultatą, stiprina vaiko išorinio saugumo jausmą, sudaro palankias socialines – 

emocines sąlygas žaidimui;  

 remia, palaiko, pritaria, džiaugiasi, pagiria, padrąsina vaiko kūrybinę iniciatyvą, žaidžiant 

kartu tvirtina vidinio saugumo jausmą, žadina vidinę žaidimo motyvaciją, poreikį laisvei, 

(sudaro geras psichologines žaidimo sąlygas). 

 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika – dominuoja kūrybinė veikla, eksperimentavimas, reikiamos 

informacijos paieška, palaikomi vaikų sumanymai, padedant juos įgyvendinti, vykdomi projektai, 

kurie skatina vaikus kurti, atrasti, tirti, padedant pedagogui ieškoti įdomios ir būtinos informacijos. 

Veikla, kurioje vaikai gauna naujų įspūdžių: išvykos, ekskursijos, tyrinėjimai, stebėjimai, 

susitikimai, sveikatos valandėlės, dienos, savaitės ir kt. 
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Situacinis ir spontaniškas ugdymas – pedagogas emociškai palaiko ir pritaria  vaiko spontaniškai  

veiklai: pagiria, pasidžiaugia, ją gerbia, laiko vertinga patirtimi, panaudoja netikėtai susidariusias 

 situacijas ugdymui. 

Ugdymas pavyzdžiu -  pedagogas veikia vaikų akivaizdoje ir taip skatina ją mėgdžioti. Auklėtoja-  

vaikų žaidimų ar veiklos partnerė, kartu žaidžia, dainuoja, šoka, vaidina. 

Terapinis ugdymas – pedagogas taiko atsipalaidavimo būdus po fizinės, intensyvesnės loginės 

veiklos, taiko menų terapijos metodus, stiprinančius vaiko vidines galias, didinančius atsparumą 

neigiamiems aplinkos poveikiams. 

Tiesioginis ugdymas – pedagogas siūlo vaikams užduočių, kurios orientuotos į žinių perdavimą ir 

atkūrimą. Taip pat siūlo tą pačią užduotį visai vaikų grupei, nesukurdamas pasirinkimo situacijos. 

Pedagogo ir vaikų kuriama ugdančioji aplinka, kurioje yra pakankamai įvairių ugdomųjų 

priemonių, skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo smalsumą, kūrybiškumą. Veiklos centrai patogiai 

išdėstyti ir prieinami vaikams, pritaikyti ir berniukams, ir mergaitėms. Erdvės sukurtos taip, kad 

vaikai galėtų laisvai judėti iš vieno veiklos centro į kitą. 

 

Kiti ugdymosi  metodai, būdai ir technologijos  

Įstaigoje sėkmingai taikomas kūrybinis kompleksinis ugdymas, integruotas ugdymas, 

projektinė veikla. Kiti vaiko ugdymo(si) metodai atspindi veiklos būdus, stimuliuojančius ir 

nukreipiančius vaikų aktyvią veiklą, jungiančius pedagogų ir vaikų bendras pastangas, siekiant 

tikslo. 

Pedagogams, vaikams ir tėvams sudarytos sąlygos rinktis įvairias ugdymosi technologijas. 

Metodai nėra statiški, jie pildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaiko veiksenas, pedagogų 

sumanymus, valstybines, vietos,  šeimos, naujausias metodines, informacines rekomendacijas, 

pedagogų gerosios patirties sklaidą. Metodų efektyvumui nustatyti taikomas išorinis (vertina tėvai, 

įstaigos vadovai, švietimo padalinio atstovai) bei vidinis (vertina grupės pedagogės, grupės vaikai) 

vertinimas. Rekomenduotini vertinimo būdai: anketinė apklausa, vidaus auditas, vaikų ir darbuotojų 

veiklos stebėjimas, fizinės aplinkos studijavimas. 

 

Tradiciniai metodai: 

 žaidybiniai metodai, skatinantys vaikų interesus, teigiamas emocijas, padedantys natūraliu 

būdu sukoncentruoti dėmesį į veiklą; 

 vaizdiniai metodai, nukreipti į vaizdinių apie vaikus supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius tikslinimą; 

 praktiniai metodai, jų pagalba vaikams padedama pažinti ir suprasti juos supančią aplinką, 

išmokti vienų ar kitų veiksmų, darbų; 

 žodiniai metodai, suteikiantys galimybę priimti ir perduoti informaciją; 
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 kūrybiniai metodai, sudarantys sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti 

problemų sprendimo būdų. 

Ugdymo procese taikomi ir netradiciniai aktyvieji metodai – ,,minčių lietus“,  ,,interviu“, 

,,anketavimas“, „pokalbių kėdė“, „eksperimentai“, „diskusijos“ ir kt. 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ugdomoji aplinka – neatsiejama ugdymo dalis, kuria 

siekiama ugdymo tikslų, ji aprūpinta įvairiomis priemonėmis (taip pat ir specialiosiomis ugdymosi 

priemonėmis), skatinančiomis vaiko aktyvumą, vaizduotę, kūrybiškumą, norą ieškoti, tyrinėti, 

spręsti problemas, pažinti ir suprasti, bendrauti ir bendradarbiauti. Vaikai gali žaisti ir veikti ne tik 

grupėje, bet ir kitose darželio erdvėse, lauko teritorijoje. Kuriant aplinką siekiama jos estetiškumo, 

prieinamumo, saugumo ir patogumo. 

Vaikų socialinės kompetencijos ugdymui(si) naudojamos knygelės, stalo žaidimai 

(dėlionės, loto) įvairūs kūrybiniai, konstrukciniai žaidimai, atributika siužetiniams žaidimams 

(buities daiktai, baldeliai, lėlės, profesijų atributika) asmeniniai albumai, popierinės kortelės vardui, 

emocijų ir nuotaikų saugaus eismo ir elgesio kortelės.  LR vėliava, gaublys, žemėlapiai. 

Veidrodžiai, skirtingų žanrų ir pobūdžio muzikos įrašai, prožektoriai, šešėlių teatro priemonės. 

Kuriamos uždaros erdvės: spintelių bei lentynų pertvaros, palapinės padeda vaikui rinktis žaidimo 

vietą.  

Komunikacinei veiklai pasitelkiamos priemonės: popieriaus kortelės, lapeliai, 

juostelės, rulonėliai, knygelės (pasakų, spalvinimo, vaikiškos  enciklopedijos, žurnalai, dailės 

albumai ir kt),  rašikliai, pieštukai, plakatai, popieriniai lipdukai, raidynai, raidžių, žodžių kortelės, 

bibliotekėlės, stalo žaidimai su raidėmis, užrašai ant baldų, priemonių, pasakų ir muzikos įrašai, 

kompiuteriniai žaidimai, animaciniai, edukaciniai filmukai, antrinės žaliavos, dailės priemonės 

meninei raiškai. 

Vaikų pažinimui  naudojamos tyrinėjimų ir eksperimentų priemonės (vaškas, vanduo, 

smėlis, gamtinė medžiaga, dažai, mėgintuvėliai, piltuvėliai, matuokliai, kempinės, indai, plunksnos, 

kompasas, smėlio laikrodis, termometrai, statoskopas ir kt.), ,,šviesos“, ,,smėlio“ stalai, įvairios 

lempos, šviestuvai, prožektoriai, padidinimo stiklai, akiniai, lupos, svarstyklės, dėžės, matavimo 

prietaisai, garso išgavimo priemonės, cilindrai, šviesos projektoriai, įvairios techninės priemonės: 

muzikiniai centrai, telefono, kasos aparatai, mikroskopai, spausdinimo mašinėlės, informacinės 

priemonės (fotoaparatai, kompiuteriai, projektorius ir kt.), informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, 

laikraščiai ir kt.), nuotraukų albumai, skaičių, formų, dydžių paveikslėliai, burbulai, skaičiuotuvai, 

pinigų pavyzdžiai, skaičiavimo pagaliukai, žaislai rūšiavimui, lyginimui. 

Sveikatos kompetencijai ugdyti pasitelkiamos priemonės: virvutės, batutai, 

paspirtukai, triratukai, dviračiai, šokdynės, rogutės, trikrepšiai, futboliuko vartai ir kt. įrengimai, 

esantys grupių aplinkoje ir lauke (kompleksai su skersiniais, virvėmis, kopetėlėmis, čiuožyklomis, 
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sūpynėmis, nameliai su kopetėlėmis ir čiuožimo kalneliais), krepšinio, futbolo, teniso kamuoliai, 

gymnic kamuoliai, suoliukai, smėlio dėžės, pavėsinės, akmenėliai, sagų takeliai, čiužiniai, 

kilimėliai, estafečių priemonės, elastingi audeklai, kaspinai, parašiutai, skarelės, higienos 

priemonės, stalo serviravimo, aplinkos puošimo priemonės, maisto produktai patiekalų gamybai, 

sveiko maisto piramidė, sveiko maisto lėkštė, audio, video įrašai, knygos, plakatai, didaktiniai ir 

stalo žaidimai, žmogaus kūno muliažai, enciklopedijos, edukaciniai filmukai. 

Meninei vaikų kompetencijai ugdyti kuriama vaiko raišką skatinanti aplinka, 

naudojamos įvairios dailės priemonės (įvairių dydžių ir spalvų pieštukai, teptukai) įvariarūšiai  

dažai, kreidelės, tapymo, lipdymo, piešimo, dekupažo, skrebinimo, liejimo priemonės, tapetai, 

įvairių dydžių, faktūrų ir spalvų popierius, apranga darbui su dažais,  žirklės, kanceliariniai 

peiliukai, klijai, popieriaus pjaustymo aparatas rankdarbiams, molis, plastilinas, antrinės žaliavos 

(kamštukai, dėžutės, indeliai, popieriaus atliekos, ir kt.). Teatro (šešėlių, lėlių, stalo) priemonės, 

veidrodžiai, pirštininės lėlės, lėlės marionetės,  vaidybos drabužiai (skraistės, skrybėlės, bižuterija, 

aksesuarai ir kt.),  širmos, muzikos įrašai (įvairių žanrų, stilių, atlikimo būdų), ritminiai, melodiniai 

instrumentai, skarelės, parašiutai, buteliukai su vandeniu grojimui, lazdelės, akmenukai, riešutų 

kevalai, „pupų maišeliai”, spalvota guma, gumos žiedai, spalvotos lėkštės, „gyvatėlė”, muzikos 

grotuvai, muzikos ženklų kortelės, plakatų rinkinys „Muzika”,  natų knygelės, sceniniai drabužiai, 

dėžės.  
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5. UGDYMO(SI) TURINIO DĖSTYMAS 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 
Socialinė kompetencija – bendrauti ir bendradarbiauti, suvokiant save ir kitus, savo vietą bendruomenėje. 

Uždaviniai: 

 geriau pažinti save ir kitus žmones; 

 suprasti socialinius bei kultūros reiškinius; 

 tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

 gebėti spręsti kasdienines problemas bei įveikti sunkumus. 
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Santykiai su suaugusiaisiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, 

tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais. 
 

 

Vaiko pasiekimai 
 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Lengviau atsiskiria 

nuo  tėvų ar globėjų. 

 Ramiai stebi 

nepažįstamus 

žmones. 

 Žaidžia greta arba 

trumpai su draugu. 

 Audringai reiškia 

teises į savo daiktą. 

 Lengvai atsiskiria 

nuo tėvų ar globėjų. 

 Pasitiki pedagogu, 

priima pagalbą, 

vykdo individualius 

prašymus. 

 Žaidžia kartu su 

bendraamžiai. 

 Dalijasi žaislais. 

 Įtraukia suaugusįjį  į 

savo žaidimus ir 

bendrą veiklą. 

 Priima su veikla 

susijusius 

suaugusiojo 

pasiūlymus. 

 Draugams siūlo savo 

žaidimų idėjas. 

 Padeda kitam vaikui. 

 Stengiasi laikytis 

susitarimų. 

 Bando tinkamu būdu 

išsakyti priešišką nei 

suaugusiojo 

nuomonę. 

 Rodo iniciatyvą 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

kitais vaikais. 

 Turi draugą. 

 Pagarbiai bendrauja 

su suaugusiais. 

 Supranta 

suaugusiojo jausmus 

ir užjaučia. 

 Tolerantiškai 

bendrauja su 

bendraamžiais. 

 Supranta žodžių ir 

veiksmų pasekmes. 

 Išklauso kitų 

nuomonę ir iš jos 

mokosi. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 
 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Deda daiktus ir žaislus į jiems skirtas vietas.   

Žaisdamas  su kitais  reiškia  palankumą,  pasitenkinimą.    

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus. 

Mėgsta drauge veikti su suaugusiu (žaisti, vartyti knygeles, ridenti 

kamuolį, statyti bokštą ir kt.). 

Mimika,  gestais išreiškia meilę, nuotaiką, nerimą, pyktį, susierzinimą,  

kaltę, gėdą.   

Klausosi suaugusiųjų pasakojimų,  sekimo, deklamavimo, skaitymo, 

dainų, lopšinių.   

 

 

 

 

Tvarkosi  savo  žaidimo  vietą,  padeda  draugams  ar  auklėtojai.   

Naudoja  siužetinius žaislus, daiktus – pakaitalus.   

Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį.  

Mėgdžioja suaugusiųjų, brolių, seserų veiksmus, kalbą, poelgius.   

Žodžiu išreiškia norus.  

Stebi suaugusiųjų gyvenimą, diskutuoja apie žmonių  darbą, šeimą.    

Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi,  kreipiasi pagalbos, patarimo, 

klausinėja, išklauso, rodo savo  darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais.  

Kviečia kartu veikti,  žaisti.   

Bendrauja su jais pagarbiai, kultūringai.   

Dalinasi  įspūdžiais, kaip padeda suaugusiems ir šeimos nariams.   

Įsiklauso  į suaugusiųjų siūlymus, patarimus, atlieka  nedidelius 

įpareigojimus.   

Aptaria, kuria bendravimo su   aplinkiniais elgesio taisykles.   

Susipažįsta  su įstaigoje dirbančiais žmonėmis, jų veikla, aiškinasi, kuo  

jie svarbūs, kodėl reikia gerbti jų darbą.   

Žaidimų metu imituoja, išbando suaugusiųjų darbus, atitinkamoms 

situacijoms tinkančius elgesio būdus.   

Dalyvauja susitikimuose su  įvairių tarnybų, įstaigų, profesijų žmonėmis, 

lankosi tėvų  darbovietėse, muziejuose, parodose, dalyvauja šventėse,  

spektakliuose, koncertuose  ir  kt.,  bendrauja  su    kitų  vaikų  šeimos  

nariais, mažai ar visai nepažįstamais žmonėmis.   

Diskutuoja, kaip  elgtis su nepažįstamais žmonėmis, kuria žaidybines 

situacijas, kaip negalima elgtis.   

Aiškinasi pavojingas situacijas, aptaria, į ką reikėtų kreiptis pagalbos.   
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Domisi žmonėmis, kurie  rūpinasi žmonių saugumu: policininkais, 

gaisrininkais,  gydytojais.   

Susipažįsta su jų profesija, aiškinasi, kokiais telefono numeriais juos 

galima iškviesti. 
 

 

Santykiai su bendraamžiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (dalijasi žaislais, tariasi, supranta 

kitų norus), padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Vaiko pasiekimai 
 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Žaidžia  greta  kitų  

vaikų,  stebi  jų  

veiklą. 

 Jiems šypsosi, 

mėgdžioja jų 

judesius, veiksmus. 

   Duoda  žaislą  

kitam,  jį  ima  iš 

kito, supykęs atima 

žaislą iš kito, jam 

 Kartu  su  

bendraamžiais  

žaidžia  bendrus 

žaidimus. 

 Žaisdamas  

mėgdžioja  kitus  

vaikus, supranta jų 

norus. 

  Tariasi dėl 

vaidmenų, siužeto, 

 Sėkmingai  įsilieja  į  

vaikų  grupę  ir  

kartu žaidžia. 

 Veikia kartu su 

kitais, siūlydamas 

sumanymą ar 

priimdamas kitų 

sumanymą, 

fantazuodamas. 

 Tikslingai atsineša 

 Rodo         

iniciatyvą         

bendrauti         ir 

bendradarbiauti su 

kitais vaikais, 

palaikyti su jais 

gerus santykius. 

 Diskutuoja dėl 

žaidimų sumanymų 

ir veiklos.  

 Nusiteikęs 

susipažinti, 

susidraugauti, 

geranoriškai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais. 

 Supranta, kas yra 

gerai, kas blogai, 

stengiasi elgtis pagal 

savą gero elgesio 
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suduoda. žaislų. 

  Padedamas 

suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, 

dalijasi žaislais, 

priima 

kompromisinį 

pasiūlymą. 

 Gali turėti vieną ar 

kelis nepastovius 

žaidimų partnerius. 

Su jais lengvai 

susipyksta ir 

susitaiko. 

žaislą iš namų  

bendram  žaidimui  

su  žaidimo draugu. 

Paprašius kitam 

vaikui, duoda 

pažaisti   savo   

žaislu   arba   žaidžia   

juo paeiliui.  Gali  

padėti  kitam  

vaikui.   

 Pats randa konflikto 

sprendimo būdą arba 

prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

 Gali turėti draugą 

arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius 

žaidimų partnerius. 

 Palaiko pastovią 

draugystę mažiausiai 

su vienu vaiku. 

 Dalijasi žaislais ir   

kovoja   už   kitų   

teisę   žaisti   

paeiliui. 

 Siekdamas  rasti  

kompromisą,  

įsitraukia  į derybų 

procesą.  

 Supranta, kad grupė 

vaikų, norėdama 

veikti sutartinai, turi 

susitarti dėl visiems 

priimtino elgesio. 

 Supranta, koks 

elgesys   yra   geras   

ar   blogas,   ir   

kodėl.  

 Suvokia savo 

veiksmų pasekmes 

sau ir kitiems. 

 Turi  draugą  arba  

supratimą. 

 Supranta savo 

žodžio ir veiksmų 

pasekmes sau ir 

kitiems. 

 Pastebi ir priima kitų 

draugiškumo, 

palankumo ženklus, 

gerbia kitus vaikus, 

išklauso jų 

nuomonės, iš jų 

mokosi. 
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kelis  pastovius  

žaidimų partnerius. 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 
 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui.   

Individualiai ir grupelėmis klausosi skaitymo.   

Domisi suaugusiaisiais, esančias grupėje, atsako į pakalbinimą.   

Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo žaidimui. Dažnai konfliktuoja 

(ima tą patį žaislą, atima).   

Reiškia palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja, vadina vardu ir kt.    

Savo  teises  gina  protestuodamas.    

Pradeda  domėtis  vienas kitu: pavadina žaislus, veiksmus, prašo, 

komentuoja.  

Vardija, kieno koks daiktas ar žaislas, dalijasi žaislais, saugo ir tausoja ne  

tik  asmeninius,  bet  ir  draugo,  bendrus  žaisliukus.    

 

 

Žaidžia, netrukdo draugams, neskriaudžia  ir netrukdo aplinkiniams, 

veikia draugiškai, dalinasi  žaislais, džiaugiasi savo ir kitų  

žaidimu ar darbo rezultatais.    

Bendradarbiauja  žaidžiant, mokosi suprasti draugo ketinimus, spręsti 

ginčus.  Bando sulaikyti neigiamus jausmus.     

Diskutuoja apie draugus ir draugystę, domisi jų  darbais, daiktais, žaislais, 

sumanymais, jausmais, nuomone.   

Aiškinasi sąvoką „draugas“, įvardina  artimiausius draugus.    

Surengia „minčių lietų“ apie tai, koks yra tikras draugas, kaip vaikai 

jaustųsi vienui vieni.   

Aiškinasi, jog draugai atrodo įvairiai,  turi skirtingas ar panašias savybes: 

būna draugiški,  išradingi, kantrūs, kartais užsispyrę.   

Ruošia stendą apie draugų talentus, piešdami, paveikslėliais žymėdami, ką 

kiekvienas daro geriausiai.   

Kartoja susitikimo ritualus, perduodami    vienas kitam grupės simbolį, 

kreipdamiesi vardu,  pasilabindami, vartodami liaudiškus pasveikinimus,  

palinkėjimus.   

Domisi patarlėmis, priežodžiais apie žmonių santykius.    

Naudoja susidraugavimo būdus: mandagiai pasisveikina, pasiūlo  kartu 

pažaisti, pasidalina žaislais, tinkamai  elgiasi, draugui    padaro ką nors  
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malonaus, padeda bėdoje, norą bendrauti parodo šypsena, maloniu 

žvilgsniu, gestais, kalba.   

Diskutuoja, svarsto apie tai, kas stiprina ir kas silpnina draugystę.   

Užmezga kontaktą su sau svarbiomis vaikų grupelėmis, kalbasi, ką nors 

praneša,  pasakoja  didelei  vaikų  grupei,  kuria  bendrus  darbus, 

projektus, toleruoja, išklauso, priima kito poziciją,  kartu svarsto, 

diskutuoja, ieško bendro susitarimo.   

Kuria grupės tradicijas, elgesio taisykles, piešia jas, užrašo, parenka 

simbolinius paveikslėlius.   

Lankosi kitose darželio grupėse, patirdami, kad aplink yra daug kitų 

vaikų, kad jie yra  draugiški, neskriaudžia, supranta, kad žaisti kartu yra 

smagiau.  

Įvairios   veiklos metu išklauso kitą, pagelbsti silpnesniam, jaunesniam už  

save, nesišaipo iš kito nelaimės, nesijuokia draugui padarius ką nors ne   

taip.    

Meninės veiklos metu gamina dovanėles, atvirutes draugams.   

Žaidžia vaidmenų, kūrybinius,  statybinius žaidimus, išbando įvairias 

žaidimo galimybes, tariasi dėl vietos, vaidmenų, klausosi draugų norų,  

siūlymų, dalinasi  žaislais.   

Žaidžia „vardų“, bendravimo, draugystės,  situacijų modeliavimo 

žaidimus, ieško problemų sprendimo būdų. 

 

 

  Savivoka ir savigarba 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai.  

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą, pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki 

savimi ir savo gebėjimais, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti su kitais. 



27 

 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Kalba pirmuoju 

asmeniu „aš“. 

 Pasako kas jis yra  – 

berniukas ar 

mergaitė. 

 Pavadina 5-6 kūno 

dalis. 

 Didžiuojasi tuo, ką 

turi ir gali padaryti. 

 

 Pasako savo ir kito 

jausmus, norus. 

 Supranta, kad kitas 

negalėjo matyti to ką 

matė jis, nes kitas 

žmogus nebuvo 

šalia. 

 Mano, kad jis yra 

geras, todėl jį kiti 

palankiai vertina. 

 

 Supranta, kad jis 

buvo (kūdikis), yra 

(vaikas) ir visada 

bus tas pats asmuo 

užaugęs 

(vyras/moteris). 

  Jaučiasi esąs 

šeimos, vaikų grupės 

narys. 

 Siekia kitų dėmesio, 

palankių vertinimų. 

 

 

 Įvardija savo norus, 

jausmus, savybes, 

gebėjimus. 

 Pasako savo tautybę. 

  Save vertina 

teigiamai. 

  Atpažįsta kitų 

palankumo ir 

nepalankumo jam 

ženklus. 

 

 Pasitiki savimi ir 

savo gebėjimais. 

 Priskiria save 

giminei (tetos, 

seneliai, pusseserės). 

  Mokosi saugoti 

savo privatumą. 

 Pradeda suprasti, kas 

nuo jo norų ir 

pastangų 

nepriklauso. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Skiria save nuotraukose, rodo šeimos narius. 

Įvardina berniuką mergaitę. 

Pasako savo vardą. 

Piršteliais parodo savo amžių. 

Mėgdžioja suaugusiojo rodomus judesius, imituoja gyvūnų kūno dalių 

judesius.  

Stebi save veidrodyje, ieško savęs nuotraukose. 

Žaidžia bendravimo žaidimus, kartoja ir įsimena savo vardą, kitų vaikų 

vardus.  

Aiškinasi kam reikalingos kūno dalys. 

 

 

Skiria save, rodo nuotraukose šeimos narius, brolį, sesę ir kitus. darželio 

darbuotojus, grupės draugus, tam tikros profesijos žmones.   

Aiškinasi, kad kiekvienas žmogus turi šeimą, namus, atlieka tam tikrus 

darbus, kurių rezultatais mes naudojamės.  

Vardina žmogaus kūno dalis, aiškinasi, kam reikalingos kojos, ausys, akys 

ir kt. kūno dalys.  

Pasakoja apie save: amžius, išvaizda, lytis, pomėgiai, gebėjimai.   

Žaidžia bendravimo žaidimus, kartoja ir įsimena savo vardą, pavardę, kitų 

vaikų vardus, pomėgius.   

Pristato save kitiems, perduodamas simbolinį ženklą.   

Diskutuoja, kokie patys vaikai yra, ko nori, kaip jaučiasi.   

Klausosi literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, o kas ne, kas gera, o 

kas bloga.   

Lygina save, koks yra dabar ir koks buvo anksčiau: pasakoja, ką geba, 

žymi bei meninėmis priemonėmis vaizduoja savo augimą, pasiekimus.  

Žiūrinėja savo ankstesnių ir dabartinių metų kūrybinių darbų albumus,  

pastebėdami,  kiek  daug   išmoksta augdami.   

Kuria knygelę apie save, įsegdami savo paties pieštą autoportretą, draugų, 

auklėtojos, tėvų, kitų šeimos narių pieštus portretus su užrašytais  

žodžiais apie jį; gretina portretus, svarsto, ar panašus, kokį patį mato save 

pats ir kokį mato kiti.   

Tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus ir skirtumus, pomėgius, 

analizuoja savo elgesį įvairiose situacijose.   

Sudaro savo gyvenimo liniją iš piešinių, paveikslėlių, nuotraukų.   

Kuria savo galimybių „saulę“, ant spindulių rašydami, ką gali.   
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Demonstruoja savo fizinių galimybių, pozų, judesių tobulumą, 

išradingumą žaisdami, veikdami su daiktais.   

Dalyvauja įvairioje veikloje (meninė, sportinė, gamtos, aplinkos 

pažinimo, techninė, žygiai, talkos ir kt.), kurioje atskleidžia geriausias 

savo savybes.   

Apie savo veiklą pasakoja suaugusiems ir vaikams, džiaugiasi, rodo, ką 

nuveikęs.   

Žaidžia „komplimentų“ žaidimus, pastebėdami ir įvertindami vienas kito 

gerąsias savybes.   

Stebi, tyrinėja, apmąsto, vaizduoja, komentuoja grupės, šeimos, 

bendruomenės gyvenimą.   

Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie gražų šeimos narių bendravimą, 

pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, vaikų, senelių bei tėvų panašumą.   

Žiūrinėja knygeles, savo šeimos nuotraukas, įvardina šeimos narius, iš 

žaislų sudaro šeimos variantus.   

Kalba, judesiais, mimika išreiškia meilę šeimos nariams.   

Aiškinasi šeimos narių giminystės ryšius (dukra, anūkė ir t.t.), sudaro savo 

šeimos medį.   

Laikosi šeimos ir bendruomenės narių susitarimų, tvarkos.   

Perkelia į grupę savo šeimos patirtį: bendravimo būdą, žaidimus, 

pomėgius.   

Diskutuoja apie gimtinę, Tėvynę, domisi tradicijomis, papročiais, 

vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose.   

Atpažįsta, atkartoja girdėtą informaciją iš gimtojo miesto istorijos. 
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  Emocijų suvokimas ir raiška 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardija savo bei kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, 

kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atsiliepia į kito jausmus.  

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Pradeda naudoti 
emocijų raiškos 
žodelius. 

 Atranda savus 
emocijų raiškos 
būdus. 

 Pastebi kitų 
emocijų išraiška, 
atpažįsta aiškiausiai 
reiškiamas emocija 
ir į jas skirtingai 
reaguoja. 

 

 Pavadina 
pagrindines 
emocijas. 

 Atpažįsta kitų 
emocijas pagal 
elgesį. 

 Pradeda valdyti 
savo emocijas. 

 Geriau valdo savo 
emocijas ir 
veiksmus, 
reaguodamas į juo 
besirūpinančio 
suaugusiojo veido 
išraišką, balso 
intonacija, žodžius. 

 

 Apibūdina 
situacijas, kuriose 
kilo jausmai. 

 Atpažįsta kitų 
emocijas pagal 
veido išraišką, 
elgesį ir tinkamai į 
jas reaguoja. 

 Išreiškia jausmus 
mimika ir žodžiais, 
o ne veiksmais. 

 

 Apibūdina jausmus 
sukėlusias 
situacijas ir 
priežastis. 

 Išreiškia jausmus 
tinkamais būdais –
neskaudindamas 
kitų 

 

 Atpažįsta ir įvardija 
savo ir kitų 
emocijas, bando į 
juos atsiliepti 
(paguosti, užjausti, 
susitaikyti, 
atsižvelgti į kito 
norus). 

 Numato, kaip 
jaustųsi pats ar 
kitas įvairiose 
situacijose. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Žaisdamas, bendraudamas išreiškia savo jausmus ir norus. 

Išdarinėja grimasas žvelgdamas į veidrodį. 

Vartoja „aš“, „mano“, „man“ – „Aš noriu lėlės“. 

Vartoja kai kuriuos vertinimu žodžius: „Rokas geras“, „Rokas blogas“, 

vėliau „Aš geras“. 

Savo elgesį vaikas vertina, atsižvelgdamas į pritariančią ar nepritariančią 

suaugusiojo veido išraišką. 

Atsisveikina ir pasisveikina su šeimos nariais, sako ačiū, prašau. 

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus. 

Tyrinėja savo ir kitų nuotaikas: linksmas, liūdnas aiškinasi veido išraiškos 

mimikas: nusiminęs, piktas, verkiantis, džiugus. 

Paguodžia kitus myluodami, sūpuodami, kykuodami, žaidindami, 

juokindami. 

 

Kalba apie jausmus, žiūrinėdamas paveikslėlius, nuotraukas, piešinius, 

knygų iliustracijas.  

Žaidžia žaidimus, kuriuose reikia pasakyti, ką mėgsti, kaip jautiesi, su 

kokiu žaislu nori žaisti.  

Žiūri nuotraukas ir pasako, kur mergaitės, o kur berniukai. Savo jausmus 

išreiškia bendraudamas ir žaisdamas vaizduotės žaidimus.   

Žaidžia žaidimus, per kuriuos pasako, kaip jis jaučiasi, ką jis mėgsta, su 

kokiu žaislu nori žaisti.   

Atsisveikina ir pasisveikina su šeimos nariais, sako ačiū, prašau.   

Žaisdamas su kitais reiškia palankumą, pasitenkinimą.   

Naudoja siužetinius žaislus, daiktus-pakaitalus.  

Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui.   

Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį.   

Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti draugo ketinimus, spręsti 

ginčus.  

Stebi, aiškinasi, pajaučia, išgyvena, kad visi žmonės patiria jausmų, 

emocijų, minčių: gali džiaugtis ir pykti, būti laimingi ir nelaimingi.   

Aiškinasi, kokia mimikos komunikacinė reikšmė, ją naudoja saviraiškai: 

šypsena, linksmos akys, ašaros, susiraukęs, piktas veidas. 

Stebi jas veidrodyje. Atlieka mimikos pratimus (prieš draugą ir prieš 

veidrodį): šypsosi sau, draugui; nustemba (pakelti antakius); vaizduoja 

pyktį (suraukti kaktą); baimę  (išplėsti akis); įniršį (išsišiepti rodant 

dantis); pasibjaurėjimą (patempti apatinę lūpą); „beždžionėlę“ (šypsotis 

ištempus ausis).   

Klausosi kūrinėlių apie jausmus, nuotaikas, svarstydami, iš ko galima 
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suprasti, kad kitam linksma, liūdna, pikta, skaudu.   

Iš vaikų balsų įrašų bando nuspręsti, kokios jie nuotaikos.   

Tyrinėja ir aiškinasi, kaip kūnas reaguoja į skausmą.   

Išreiškia savo savijautą, norus žodžiais, įvardina savo emocines būsenas 

bei jų priežastis įvairiose gyvenimo situacijose.   

Užbaigia frazes „Man patinka, nes...“, „Aš laimingas, nes...“ ir kt.   

Naudoja „nuotaikų lentą“: gamina veidukus, simbolines nuotaikų korteles 

ir vaizduoja tam tikrą išraišką, savo nuotaiką, skaičiuoja ir nusprendžia,  

kokia nuotaika vyrauja  grupėje. Liūdniems, piktiems vaikams padeda 

patarimų  korteles (simbolius). Kitiems reiškia supratimą, užuojautą 

tinkama  

balso intonacija.   

Simboliniais paveikslėliais ženklina  knygelėse, siužetiniuose 

paveikslėliuose pavaizduotų žmonių, gyvūnų nuotaiką.   

Kuria nuotaikingų veidų paveikslą.   

Žaidžia  spalvų kortelėmis, spalvotomis skarelėmis, pasakydami,  kokios 

spalvos tą dieną nuotaika.   

Klausosi skirtingos  nuotaikos muzikos kūrinių, jas išreikšdami spalvomis,  

linijomis, formomis.   

Žaidžia saviraiškos žaidimus, iš judesių, mimikos spėdami,  kas  ką  

veikia,  kaip  jaučiasi,  įsitikindami,  kad  kūno kalba galima daug ką 

išreikšti.  

Kasdienės, ugdomosios veiklos, pasivaikščiojimų, išvykų bei ekskursijų 

metu,  bendraudami rodo jautrumą kitiems.   

Domisi draugo savijauta, stebi,  kada kitam liūdna, skauda, gera ar 

linksma, nuramina, džiaugiasi kartu.   
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 Savireguliacija ir savikontrolė 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį.  

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus,  įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Atkakliai laikosi 
savo norų.  

 Yra ramus ir 
rodo 
pasitenkinimą 
kasdienine 
tvarka bei 
ritualais. 

 Bando laikytis 
suaugusiojo 
prašymų ir 
draudimų. 

 Nueina šalin,  
jeigu kas 
nepatinka, 
atsisako 
bendros 
veiklos, 
nekalba.  

 Sekdamas suaugusiojo 
ir kitų vaikų pavyzdžiu 
laikosi tvarkos ir 
žaidimų taisyklių. 

 Išbando įvairius 
konfliktų sprendimo ar 
savo interesų gynimo 
būdus. 

 Primenant ir sekdamas 
suaugusiojo bei kitų     
vaikų pavyzdžiu laikosi 
grupėje numatytos 
tvarkos, susitarimų ir 
taisyklių. 

 Primenant laikosi 
tvarkos ir žaidimų 
taisyklių. 

 Priima dienos 
ritmo pasikeitimus. 

 Sugalvoja kelis 
konflikto spendimo 
būdus. 

 Savarankiškai 
laikosi tvarkos ir 
žaidimų taisyklių. 

 Bando konfliktus 
spęsti taikiai. 

 Sutelkia dėmesį 
klausymui, 
stebėjimui, veiklai 
tiek, kiek 
sužadintas 
susidomėjimas. 

 Bando susilaikyti 
nuo netinkamo 
elgesio jį 
provokuojančiose 
situacijose. 

 Ilgesnį laiką 
sutelkia dėmesį 
klausymui, 
stebėjimui, veiklai 
– siekia rezultato. 

 Supranta taisyklių, 
susitarimų prasmę. 

 Atsiranda 
savitvarkos, 
savitvardos 
pradmenys. 

 Ieško pagalbos 
stresinėje 
situacijoje 
(susijaudinęs, 
išsigandęs ir pan.). 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Laiku valgo, eina į lauką pasivaikščioti, laiku miega, žaidžia ir t.t.   

Ieško emocinio supratimo, auklėtojos (lipa ant kelių, prašosi paimamas 

ant rankų) ir bendraamžių palaikymo.   

Žaidžia emocinius (klykavimo,  mylavimo) žaidinimus.   

Gina save protestuodamas: garsiai verkia, bėga šalin, prieštarauja („ne, 

nenoriu“). 

Kultūringai bendrauja su visais vaikais, padėkoja, pasisveikina, 

atsisveikina.   

Naudoja žaidinimus:  mylavimus, kykavimus, juokinimus ir kt. 

Reiškia savo emocijas,  pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsosi, 

juokiasi, glosto, apkabina,  bučiuoja, vadina vardu.   
 

 

 

Pripranta prie ritualų ir jų laikosi.   

Siekia geros savijautos, pasakoja apie save,  savo aprangą, šeimą.   

Domisi patrauklia veikla, gerai jaučiasi  grupės aplinkoje.   

Kasdienių   situacijų   metu   aiškinasi   kultūringo  bendravimo, elgesio 

įvairiose situacijose taisykles.   

Tyrinėja savo ir  kitų elgesį, atlieka kai kuriuos įpareigojimus, nurodymus.   

Kuria, aptaria grupės elgesio taisykles.   

Klausosi  kūrinėlių, diskutuodami apie vaikų ir gyvūnų gerus ir blogus 

poelgius bei jų pasekmes, samprotaudami, kaip patys pasielgtų  panašioje  

situacijoje.   

Žaisdamas, bendraudamas mokosi  elementarių savikontrolės įgūdžių.   

Atlikdami tą patį darbą  netrukdo dirbančiam šalia, tariasi dėl bendrų 

veiksmų, derina savo interesus.   

Aiškinasi, kad ne visada visi norai yra patenkinami, kad kiti žmonės irgi 

turi savo jausmus ir norus.   

Diskutuoja  apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, jausmus, kad  

netinkamas elgesys, žodžiai įžeidžia kitus.   

Diskutuoja apie  bendravimą, kilusius ginčus su draugais, kaip juos taikiai 

spręsti.    

Žaidybinių situacijų metu ieško konfliktų sprendimo būdų.   

Vaizduoja tinkamus   ir   netinkamus   poelgius,   įsijausdami   į  „draugo“, 

„svečio“, „brolio“ ar kt. vaidmenis.   

Užsidėję  „kalbančius akinius“ komentuoja, ką grupėje matė, pastebėjo, 

patyrė gero, ko nenorėtų matyti.    
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Dėlioja  siužetus  (geri  ir blogi poelgiai)  iš paveikslėlių.   

Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, veikia šalia kitų 

atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų privatumą.   

Žaidžia žaidimus,    kuriuose pasirenka, ar vykdyti sugalvotus, 

apgaulingus  kvietimus, siūlymus, ar atsispirti, nes juose slypi pavojai, 

galintys pakenkti pačiam  ir  kitiems.    

Kaupia  gerų  darbų,  gerų  poelgių  kraitelę, simbolinėmis kortelėmis 

pažymėdami atliktus gerus  darbelius, dėkodami draugams už gerus jų  

poelgius.   

Dovanoja vienas kitam pasigamintus „švelnukus“, „užaugina” „gerumo 

medį”, ant jo kabindami gerumo, padėkos, linkėjimų  žodžius.   

Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti pyktį,  įniršį, išbando tai 

praktiškai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

 

Komunikavimo kompetencija – mėgdžioti, klausytis, kalbėti, bendrauti su kitais ir išreikšti save. 

Uždaviniai: 

 ugdyti gebėjimą klausytis, suprasti kalbą bei kalbėti, bendrauti, pažinti pasaulį; 

 formuoti ugdytinių pasakojimo įgūdžius; 

 skatinti aiškiai pasakyti savo norus, pageidavimus, pavadinti veiksmus;  

 mokyti mandagumo žodžių. 
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 Rašytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

Rašymas 

 Stebi 
rašančiuosius, 
domisi įvairiomis 
rašymo 
priemonėmis. 

 Spontaniškai 
brauko popieriaus 
lape. 

 Keverzoja 
vertikalias ir 
horizontalias 
keverzones. 

Skaitymas 

 Pavadina 
matomus 

 

Rašymas 

 Domisi ne tik 
rašikliais bet ir 
kompiuteriu. 

 Pradeda domėtis 
raidėmis ir bando 
jas „naudoti“ jas 
savo veikloje. 

 

 

Skaitymas 

 Domisi skaitymu, 
vaizduoja, kad 
„skaito“ knygą, 
kuri jam buvo 

 

Rašymas 

 Supranta spaudinių 
funkcijas: 
kalendorius, 
reklama, valgiaraštis 
ir pan. 

 Kopijuoja ir bando 
rašyti raides. 

 Kompiuteriu 
spausdina raides. 

Skaitymas 

 Domisi raidėmis ir 

supranta, kad raidės 

turi pavadinimus. 

 

Rašymas 

 Supranta rašymo 
tikslus 

 Spausdintomis 
raidėmis rašo savo 
vardą, kopijuoja 
aplinkoje esančius 
žodžius. 

 Kompiuteriu rašo 
raides, žodžius. 

Skaitymas 

 Domisi knygomis, 
įvairiais rašytiniais 
tekstais. 

 Supranta, kad 

 

Rašymas 

 Rašo savo vardą, 
elementarius 
žodžius. 

 Netaisyklingais 
rašinėjimais 
atvaizduoja savo 
patirtį, išgyvenimus, 
norus. 

 

Skaitymas 

 Atpažįsta ir 
pavadina įvairių 
šriftų parašytas 
raides (didžiosios, 
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paveikslėlius. 

 Pozityviai 
reaguoja į 
knygelių 
skaitymą/vartymą 
kartu su 
suaugusiuoju. 

 Žiūrinėja 
paveikslėlius, 
piršteliu juos 
rodo. 

 Pradeda pažinti 
aplinkoje esančius 
simbolius. 

skaityta. 

  „Skaito“ 
knygelių 
paveikslėlius. 

 Pastebi žodžius ta 

pačia raide. 

 Supranta aplinkoje 

matomų spausdintų 

žodžių prasmę. 

 

garsas siejasi su 
raide, o raidės 
sudaro žodį. 

 Žino keliolika 
abėcėlės raidžių. 

 Perskaito savo 
vardą. 

mažosios). 

 Bando perskaityti 
trumpus jam 
reikšmingus 
žodžius. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Spontaniškai brauko popieriaus lape, žaidžia linijomis. 

Varto knygeles, liečia pirštais paveikslėlius, klausia „kas čia?“ 

Pamatęs aplinkoje simbolius klausia: „kas čia?“  

Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis. 

 

Pastebi, skiria artimiausioje aplinkoje esančius simbolinius ženklus. 

Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, kompiuteriais. 

Vaizduoja, kad skaito. 

Domisi raidėmis. 

Žiūrinėja knygas. 

Imituoja rašymą. 

Kuria knygeles, sveikinimus ir kt. 

Kopijuoja raides, žodžius, „iliustruoja pasakas, istorijas, filmukus“. 

Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja, aplinkoje matomus 

žodžius. 
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Piešiniuose užrašo savo vardą, atskirų objektų pavadinimus. 

Vaikai kuria rankų darbo knygeles. Užrašo knygos pavadinimą. 

Piešia ornamentus, molyje, smėlyje, lentoje ir kt. 

Piešia ir dekoruoja raides popieriaus lape.  

Kompiuteriu rašo keletą raidžių ar žodžių, juos perskaito.  

Lavina smulkiosios motorikos raumenis rašydamas molyje, smėlyje su 

pagaliukais, akmenukais ir kita gamtine medžiaga. 

 

 

 

 Sakytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

 Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, 

mintis, intuityviai junta kalbos grožį.    

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

Klausymas 

 Supranta 

elementarius 

klausymus, 

prašymus. 

 Įdėmiai klausosi 

 

Klausymas 

 Klausosi aplinkinių 

pokalbių, sekamų 

pasakojimų. 

 Klausosi grožinės 

literatūros kūrinėlių. 

 

Klausymas 

 Klausosi įvairaus 

turinio tekstus gyvai 

ir įrašų. 

 Klausydamas 

skaitomo ar 

 

Klausymas 

 Išgirsta garsą žodžio 

pradžioje ir gale. 

 Suvokia pasakojimo, 

pokalbio eigą, 

supranta ir 

 

Klausymas 

 Nepertraukdamas 

klausosi draugų 

kalbos. 

 Įvardija skirtumus 

tarp literatūriškai ir 
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suaugusiojo. 

Kalbėjimas 

 2-3 žodžių sakiniais, 

kalba apie tai, ką 

mato ir girdi, kas 

atsitiko, ko nori. 

 Kartu su 

suaugusiuoju 

deklamuoja trumpus 

eilėraščius, užbaigia 

žinomų pasakų 

frazes. 

 

 Reaguoja į 

nurodymus. 

Kalbėjimas 

 Vartoja paprastos 

konstrukcijos 

gramatiškai 

taisyklingus 

sakinius. 

 Atpasakoja trumpus 

kūrinėlius. 

 Išklauso kūrinį iki 

galo, 

nepertraukdamas 

skaitančiojo. 

 

pasakojimo teksto, 

klausinėja. 

 Išgirsta pirmą ir 

paskutinį garsą 

trumpuose 

žodžiuose. 

Kalbėjimas 

 Kalba apie tai, ką 

žino, veikia, ko nori.  

 Kalbėdamas žiūri į 

akis. 

 Pasakoja kelių 

įvykių istorijas, 

pasakojimą palydi 

pantonimą. 

 Pasakoja apie 

matytus filmukus, 

televizijos laidas 

vaikams. 

interpretuoja. 

Kalbėjimas 

 Vartoja antonimus ir 

sinonimus. 

 Kuria ir pasakoja 

įvairius tekstus 

(mįsles, 

humoristines 

istorijas ir pan.). 

 Komentuoja meno 

kūrinius. Atpasakoja 

pasakas, 

pasakojimus. 

 Keičia balso 

stiprumą, kalbėjimo 

tempą, intonacijas ir 

k.t 

 

tarmiškai tariamų 

garsų. 

 Supranta, kad 

kūrinys turi pradžią, 

pabaigą, vidurį. 

 Pagal taisykles kalba 

telefonu. 

Kalbėjimas 

 Komentuoja, kaip 

supranta nežinomus 

žodžius, 

informacijos ieško 

klausinėdamas 

draugų, suaugusiųjų. 

 Aiškinasi žodžių 

prasmę, reikšmę, 

vartojimą, kuria 

naujus žodžius, ieško 

panašiai skambančių, 

besirimuojančių 

žodžių. 

 Kuria savas pasakas, 

stengiasi vartoti 

retesnius žodžius. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Mimika, žodžiais teigiamai arba neigiamai reaguoja, atsako į suaugusiojo 

klausimus, prašymus. 

Reaguoja į draugų kalbą.  

Kartoja žodžius, frazes. 

Klausosi kūrinėlių, kartoja garsų pamėgdžiojimus, nesudėtingus 

eilėraščius. 

Varto, žiūrinėja knygas, pavadina paveikslėlius ir kt. 

Čiauška garsų junginius, savo kalba pakartoja paprastus jam sakomus 

žodžius. 

 

Trumpais sakiniais kalba apie save, savo norus, poreikius, išgyvenimus. 

Domisi aplinkos objektais, klausinėja apie tai, ką matė ir girdėjo, aptaria 

matytas laidas, animacinius filmus vaikams. 

Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraščius, užbaigia žinomas pasakas, 

kuria, inscenizuoja, seka pasakas be galo. 

Žaidžia garsais ir žodžiais, kuriant naujus žodžius, skelbimus, knygas, 

kartu su suaugusiuoju „skaito“ įvairius spaudinius. 

Pasakoja pagal paveikslėlių serija, siužetinius paveikslus, komentuoja 

meno kūrinius, atpasakoja ir kuria pasakojimus. 

Deklamuoja savo kūrybos eilėraštukus. 

Išklauso draugą ir reaguoja į jo kalbą.  

Domisi aplinkinių pokalbiais, pasakojimais – „viską girdi“. 

Supranta, kad skirtingo turinio tekstai suteikia specifinę informaciją, kad 

juos galima skaityti, galima klausyti įrašų. 

Komentuoja vartydamas nuotraukų albumą. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

Pažinimo kompetencija - tyrinėti ir atrasti pasaulį. 

Uždaviniai: 

 pažinti pasaulį jį stebint ir tyrinėjant; 

 atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus; 

 pažinti bendruomenės gyvenimą, žmonių santykius; 

 plėsti ir gilinti supratimą apie žmoniją, gimtinę, tėvynę; 

 ugdytis mąstymą formuojant elementarius matematinius, erdvinius vaizdus; 

 pajusti aplinkos grožį ir suprasti jos vertę, formuojant nusiteikimą ją saugoti. 
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Aplinkos pažinimas 

Vertybinė nuostata. Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors naują. 

 Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdina save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios 

ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Atpažįsta ir įvardina 

artimiausios aplinkos 

daiktus. 

 Orientuojasi savo 

grupės aplinkoje. 

 Žino savo šeimos 

narius. 

 Išvardina gyvenamosios 

vietos objektus. 

 Pastebi pasikeitimus 

savo aplinkoje. 

 Pastebi ir pasako 

pagrindinius augalų ir 

gyvūnų požymius. 

 Atpažįsta ir įvardija 

artimiausios aplinkos 

gyvūnus, augalus. 

 Pasakoja apie savo 

šeimą. 

 Orientuojasi darželio 

aplinkoje. 

 Įvardija kelis gimto 

miesto objektus 

(miesto ar darželio 

pavadinimą, 

gyvenamą gatvę ar 

pan.). 

 Atpažįsta ir įvardija 

naminius, kai 

kuriuos laukinius 

gyvūnus, nusako jų 

 Žino svarbią 

asmeninę 

informaciją. 

 Domisi suaugusio 

žmogaus 

gyvenimu, jo 

darbais. 

 Žino tradicines 

šventes. 

 Žino savo šalies ir 

sostinės 

pavadinimą. 

 Atranda ir mokosi 

naudotis buities 

 Domisi gamtos 

reiškiniais ir jų 

paaiškinimu 

(rasa, 

vaivorykštė, 

vėjas). 

 Domisi savo 

gimtinės istorija. 

 Domisi apie 

daiktų pokytį 

(seniau/dabar). 

 Domisi aktualiais 

visuomeninio 

gyvenimo 



44 

 

gyvenimo skirtumus. 

 Skiria daržoves, 

vaisius, uogas. 

 Domisi gamtos 

reiškiniais. 

 Moka stebėti ir 

prižiūrėti kambarinių 

augalų augimą. 

prietaisais, 

skaitmeninių 

technologijų 

galimybėmis. 

 Pastebi aiškiai 

matomus skirtumus 

ir panašumus tarp 

gyvūnų ir augalų. 

 Žino apie naminių 

gyvūnų naudą 

žmogui. 

 Mokosi rūšiuoti 

atliekas. 

įvykiais. 

 Paaiškina, kaip 

reikia prižiūrėti 

augalus, 

naminius 

gyvūnus. 

 Rodo pagarbą 

gyvajai ir 

negyvajai 

aplinkai. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Paima naują daiktą ir apžiūrinėja jį.  

Parodo kieme augantį medį, suranda žydinčią gėlę.  

Paprašytas parodo nurodytą gyvūną, vaisių, daržovę.  

Pastebi už lango lyjantį lietų, sniegą, parodo saulutę, imituoja vėjo pūtimą.  

Drąsiai prieina prie pažįstamo žmogaus, bendrauja su juo.  

Pasiima norimus daiktus, žaislus, pažaidęs padeda juos į vietą.  

Žaidžia savo grupės lauko teritorijoje: aikštelėje, pavėsinėje, smėlio 

Stebi dienos orus, metų laiką ir gamtos pokyčius, kurie vyksta šiuo metu, 

įspūdžius perteikia kasdienėje veikloje. 

Žiūrinėja šeimos narių nuotraukas, domisi šeimos tradicijomis. 

Vartant knygą apie profesijas parodo ir pasako kuo dirba šeimos nariai. 

Parodo ir pavadina transporto priemones.  

Išvykų metu atpažįsta parduotuvės, bibliotekos pastatus, parodo kurioje 

pusėje yra miestelio parkas.  
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dėžėje.  

Atsako į nesudėtingus klausimus.   

Pasivaikščiojimų metu stebi, džiaugiasi gyvūnais (šuniu, kate, paukšteliais 

ir kt. )  

 

Paklaustas pasako savo miestelio, gyvenvietės, gatvės, savo šalies 

pavadinimą.  

Pasakoja apie namų ūkio darbus.  

Savarankiškai nueina į nurodytą įstaigos vietą, patalpą. 

Išsiaiškina kas tai yra gimtinė. Susipažįsta su istorija, žino kas yra 

valstybės prezidentas. 

Susipažįsta su valstybės simbolika ir jos reikšme. 

Klausosi kūrinių, legendų, padavimų apie svarbiausius Lietuvos istorinius 

įvykius, vietoves ir pan.  

Apžiūrinėja senovinis buities daiktus etnografinėje seklyčioje, domisi 

klausdamas „Kas čia?“.   

Nustemba, apsidžiaugia radęs naują žaislą, daiktą grupėje, lauko 

aikštelėje, pasako kas pasikeitė artimiausioje aplinkoje.  

Pasakoja apie gyvūnų išvaizdą, kūno dalis, apie gyvenimo būdą, priežiūrą, 

jauniklius. 

Sudeda loto korteles. Pasako, kad laukiniai žvėrys gyvena miške, o 

naminiai namuose.  

Stebi augalus, juos apibūdina, sužino, kad yra augalų kenksmingų mūsų 

sveikatai. 

Pasakoja apie vasaros atostogas, keliones, išvykas į gamtą.  

Pasivaikščiojimo metu renka gamtinę medžiagą (akmenukus, lapus, 

plunksneles, sėklas...) Aktyviai dalyvauja rudens talkoje.  

Uosto įvairius augalus, skanauja vaisius, daržoves. 

Aiškinasi apie daržovių, vaisių panaudojimą maistui, jų vertę mūsų 

organizmui.  

Žaisdamas pavadina vaisius, daržoves, nusako jų spalvą, „verda“, „kepa“,  

Vartydamas knygas, vaikų enciklopedijas domisi nepažįstamais daiktais, 

reiškiniais, sužino, kad pasaulyje gyvena įvairių rasių, tautybių žmonės, 

prašo auklėtojo paskaityti kas parašyta.  

Prisimena kokias šventes šventė lopšelyje-darželyje, namuose, pasako 

kuri labiausiai patiko, pasakoja savo įspūdžius ir kt. 
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Tyrinėjimas 

Vertybinė nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir bandymą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė.  

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Domisi jį supančia 

aplinka. 

 Kartoja veiksmą po 

patirtos nesėkmės. 

 Atsargiai elgiasi su 

nepažįstamais 

daiktais ir 

medžiagomis, rodo 

susidomėjimą. 

 

 Tyrinėja supančią 

gamtinę ir daiktinę 

aplinką visais pojūčiais. 

 Pasirenka reikalingas 

priemones     tiriamajai 

veiklai, žaidimui ir kitai 

veiklai. 

 Domisi iš ko 

padaryti daiktai ir 

kokia jų paskirtis ir 

savybės. 

 Suvokia daiktų 

paskirtį. 

 Įvardina daiktų, 

medžiagų, gyvūnų, 

augalų skirtingus 

požymius, ypatybes. 

 Atlieka 

trumpalaikius 

stebėjimus, juos 

analizuoja. Pristato 

savo 

bendraamžiams. 

 Pasitelkia 

priemonių įvairovę 

(lupą, mikroskopą). 

 Analizuoja, 

grupuoja ir 

klasifikuoja daiktus 

pagal savybes. 

 Domisi, kaip 

seniau gyveno 

 Atlikęs tiriamąją 

veiklą daro 

išvadas. 

 Tyrinėjimams 

naudoja 

skaitmenines 

technologijas 

(kompiuteris, 

fotoaparatas, 

mobilusis 

telefonas). 

 Žino ir suvokia 

tyrinėjimo 

saugumo 

taisykles. 
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žmonės, kaip 

žmonės gyvena 

kitose šalyse. 

 Tyrinėjo 

rezultatus 

pavaizduoja 

schema. 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Tyrinėja žaislus, daiktus kurie skatina atlikti stambiuosius ir smulkiuosius 

judesius. 

Renka, rūšiuoja, dėlioja daiktus kokia nors tvarka. 

„Stebuklingas maišelis“, liečia, čiupinėja maišelyje esančius daiktus. 

Antspauduoja  gamtine medžiaga. 

Išmėgina būdus, kuriais galima sukelti vėją. „Skrisk plunksnelė“, „Muilo 

burbulai“. 

 

Apibendrina daiktus pagal paskirtį: lova – miegoti, puodelis – gerti, 

šaukštas – valgyti ir t.t. 

Tyrinėja pojūčiais ir atpažįsta medžiagą iš ko daiktas pagamintas: 

medinis, popierinis, plastmasinis, geležinis ir t.t. 

Tyrinėja paviršiaus savybes: švelnus, šiurkštus, lygus, šiltas, šaltas ir t. t. 

Eksperimentuoja savo pojūčiais, tyrinėja aplinką : įsiklauso, įsižiūri, 

uodžia, liečia, ragauja, stebi atsiradimą, pokyčius. 

Sužino priešybių ryšius: didelis – mažas, piktas – geras, linksmas – 

liūdnas ir t.t.  

Stebi savo aplinkoje įvairius daiktus, jais naudojasi, tyrinėja. 

Skirsto daiktus pagal paskirtį: vartojamas maistui, skirtas darbui ir pan. 

Susipažįsta su senoviniais daiktais, darbo įrankiais, sužino apie jų 

panaudojimą. 

Atlieka nesudėtingus bandymus. 

Eksperimentuoja su vandeniu, smėliu, sniegu, ledu. 

Stebi įvairių žaislų, prietaisų veikimą. 

Naudojasi mikroskopu, padidinamuoju stiklu, veidrodžiu  ir kitais 

prietaisais tyrinėjimui.  
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Išbando magneto galimybes.  

Išbando įvairiausią techniką ką nors sujungiant(suklijuoti, suverti, supinti 

ir kt.), atskiriant (atplėšti, nukirpti, išardyti ir kt.), matuojant (liniuote, 

stiklinėm, šaukštais ir kt.). 

Stebi augalų augimą, fiksuoja pastebėjimus, pildo lenteles. 

Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose, kuria žemėlapius. 

Ieško atsakymų į iškilusius klausymus. Jei nepavyksta, klausia 

suaugusiųjų. 

 

 

 

 

Mokėjimas mokytis 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, 

spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Domisi kas kaip 

veikia. 

  Atidžiai stebi veiklą 

ir bando pakartoti 

 Siūlo žaidimų idėjas. 

 Domisi aplinka – 

klausinėja. 

 Imasi iniciatyvos 

įgyvendinant 

žaidimų idėjas. 

 Drąsiai spėja, 

bando, klysta ir 

 Drąsiai ieško 

atsakymų 

įkylančius 

klausimus. 

 Kalba apie tai, ko 

 Kalba apie 

mokymąsi 

mokykloje, jo 

prasmę. 

 Analizuoja savo 
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veiksmus.  Žaidžia kūrybiškai. taiso klaidas. 

 Spėlioja veiksmų 

pasekmes. 

norėtų išmokti, 

planuoja savo 

veiklą. 

 Randa reikiamą 

informaciją 

įvairiuose 

šaltiniuose 

(enciklopedijose, 

žinynuose ar pan.) 

veiklą, kaip 

pavyko. 

 Orientuojasi 

informacijos 

gavimo 

šaltiniuose 

(pokalbis, 

stebėjimas, 

knygos, 

internetas, TV ir 

pan.). 

 Mokosi iš kitų 

patirties. 

 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Juda norėdami paimti, pasiekti, išbandyti žaislus ar kitus daiktus, juos 

patraukia, pastumia stebi, kas vyksta, bando pakartoti pavykusį veiksmą. 

Stebi, mėgdžioja, klausia. 

Domisi kas kaip veikia. 

 

Pats žaidžia ir stengiasi įtraukti kitus į vis sudėtingesnio siužeto žaidimus.  

Dėlioja dėliones, stato namus, konstruoja, išardo, sugriauna ir stebi,  

kas atsitinka. Stebi, kaip tai daro kiti ir stengiasi pakartoti.  

Ryto rato ar kitos veiklos metu pasako, ko nori išmokti, kaip jie gali 

mokytis.  
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 Įsitraukia į mokymąsi žaisdamas, konstruodamas, piešdamas,  

lipdydamas, pilstydamas, grupuodamas daiktus.  

Suaugusiesiems ir draugams aiškina, ką norėjo padaryti, ką padarė, ką  

darys toliau.  

Kalba apie tai, kas gali atsitikti, jei pasirinks vienokią ar kitokią  

veiklą.  

Klausinėja suaugusiųjų, kas, kaip, kodėl vyksta, pats savarankiškai  

bando ieškoti atsakymų.  

Noriai žaidžia stalo ir kompiuterinius žaidimus, mėgsta klausytis  

skaitomų knygų, pats jas varto, suranda atsakymus į iškilusius  

klausimus.  

Savarankiškai ieško problemų sprendimų, pagalbos kreipiasi tik tada,  

kai pats jų negali išspręsti ir kt. 

 
 

 

 

 

 

Skaičiavimas ir matavimas 

 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. 

Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėti erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinimas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 
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Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

Skaičiavimas 

 Skiria sąvokas mažai 

ir daug. 

 Išrikiuoja daiktus į 

vieną eilę. 

 Pradeda suprasti ką 

reiškia padalinti 

daiktus po lygiai. 

Matavimas 

 Įsidėmi pagrindines 

spalvas: raudoną, 

mėlyną, geltoną, 

žalią. 

 Pradeda vartoti 

palyginamąsias 

sąvokas: sunkus-

lengvas, storas-

plonas, toks pat, 

kitoks, vienodi, 

skiriasi ir pan. 

 Supranta tvirto bokšto 

Skaičiavimas 

 Pradeda skaičiuoti 

daiktus ir palyginti 

kelių daiktų grupes 

pagal daiktų kiekį 

grupėse. 

 Vartoja kelintinius 

skaitvardžius: pirmas, 

antras. 

 Grupuoja daiktus pagal 

išorinius požymius. 

Matavimas 

 Lygina įvairių dydžių 

daiktus pagal išorinius 

požymius (ilgį, plotį, 

storį, aukštį ir t.t.). 

 Bando konstruoti, 

grupuoti atsižvelgiant į 

daikto formą. 

 Atpažįsta apskritos 

(skritulio), keturkampės 

Skaičiavimas 

 Supranta, kad daiktų 

skaičius nepriklauso 

nuo jų požymių ir jų 

padėties erdvėje. 

 Skaičiuoja iki 5-ių. 

 Skiria kelintinius 

skaitvardžius. 

Matavimas 

 Skiria trikampę, 

stačiakampę formas. 

 Grupuoja daiktus 

pagal formą, spalvą. 

 Kalba apie nuotolį, 

atstumą, daiktų ilgį, 

plotį, aukštį, storį, 

masę: siauresnis-

platesnis, aukštesnis-

žemesnis, 

lengvesnis- 

Skaičiavimas 

 Sieja daiktų kiekį 

su skaičių 

žyminčiu simboliu. 

 Skaičiuoja iki 10-

ies. 

 Palygina daiktų 

grupes pagal kiekį 

(daugiau/mažiau). 

 Supranta ir vartoja 

sąvokas: pusiau, į 

2-3 dalis. 

 Pratęsia, sukuria 

skirtingų požymių 

sekas su 2-3 

pasikartojančiais 

elementais. 

Matavimas 

 Nustato daikto 

vietą kito daikto 

Skaičiavimas 

 Pradeda suprasti 

ryšius tarp 

skaičių (pvz.: 6 

susideda iš 

dviejų trejetų). 

 Vartoja žodžius: 

sudėti, atimti, 

kiek bus. 

 

Matavimas 

 

 Skiria ir 

pavadina 

plokštumos ir 

erdvines (kubas, 

rutulys) figūras. 

 Grupuoja daiktus 

pagal nurodyta 

požymį. 
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statymo taisykles 

(apačioje didesnė, 

viršuje mažesnė 

kaladėlė). 

 

 

 

(keturkampio), 

kvadratinės (kvadrato) 

formos daiktus. 

 Pradeda skirti dešinę ir 

kairę savo kūno pusę. 

 Žino metų laikus, paros 

dalis. 

sunkesnis. 

 Dėlioja daiktus 

didėjimo-mažėjimo 

tvarka. 

 Skiria sąvokas: 

šiandien, vakar, 

rytoj. 

 

atžvilgiu. 

 Skiria plokštumos 

ir erdvės figūras. 

 Matuoja atstumą, 

ilgį, tūrį, masę, 

naudodamas 

sąlyginius matus 

(savo kūno dalį, 

trečią daiktą). 

 Nustato įvykių 

seką (metų laikai, 

paros dalys). 

 Pradeda suvokti 

laiko trukmę. 

 

 Pradeda suprasti, 

kad tas pats 

daiktas gali turėti 

kelis požymius. 

 Žaisdami 

naudojasi vis 

didesne erdve. 

 

 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Paprašytas auklėtojos paima vieną, du, daug žaislų.  

Žaislus, daiktus surikiuoja į eilę. 

Dėliodamas daiktus pasako, kurių yra daug, o kurių – mažai.   

Parodo tiek pirštukų, kiek turi metų.  

Žaisdamas žaidimą ,,Atrask tokį pat“, rūšiuoja daiktus pagal formą, dydį, 

Skaičiuoja, kiek turi įvairių žaislų, lygina, kurių daugiau, kurių mažiau, 

keliais daugiau, keliais mažiau, kiek liks, jei draugas kelis paims.  

Suskaičiuoja ir pasako, kiek iš viso yra žaislų.  

Daiktų kiekį nuo 0 iki 10 susieja su atitinkamu skaičiaus simboliu.   

Padeda ant stalo tiek puodelių, kiek yra lėkštučių.   
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spalvą.  

Randa dvi korteles, kuriose pavaizduota po tiek pat daiktų.  

Žiūrinėdamas knygutę, pastebi joje anksčiau matytą daiktą.  

Nupiešęs saulutę, pastebi, kad vieni spindulėliai ilgi, o kiti trumpi.   

Nueina iki žaislų lentynos ir atneša nurodytą žaislą (didelę mašiną, mažą 

lėlę) ir kt. 

 

Žaisdamas sako; ,,Aš bėgsiu pirmas, o tu – antras“. Stovint voroje pastebi, 

kad jo draugas stovi pirmas, o jis – antras.  

Skiria kairę ir dešinę kūno puses. 

Paveikslėlyje randa visus vienodos formos daiktus.  

Į atskiras krūveles sudėlioja įvairių spalvų ir dydžių daiktus.  

Pridėdamas vieną juostelę prie kitos, nustato kuri juostelė yra ilgesnė-

trumpesnė, kuri platesnė – siauresnė.  

Išrikiuoja kamuolius nuo mažiausio iki didžiausio.  

Pastatęs kelis bokštus, palygina (aukščiausias – žemiausias; aukštas 

žemesnis – žemiausias).  

Žaidžiant žaidimą ,,Traukinukas“, juda pagal simbolius, ženklus, žodinius 

nurodymus (pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn).  

Piešia smulkius ornamentus iš kairės į dešinę.  

Žino, kad naktį miega, o dieną žaidžia ir užsiima kita veikla.   

Pasako, kad žiemą daug sniego, o vasarą karšta.   

Žino savaitės trukmę, jos dienų seką. Pasako metų laikus eilės tvarka. 

Pasako, ką galima nuveikti per minutę, dieną, savaitę, visus metus.    

Nuspalvina dryžiukais pavaizduotą piešinėlyje zebrą, juostelėmis šalikėlį.   

Suveria pakaitomis dviejų spalvų karoliukus, sagas ir k.t.   

Žaisdamas daiktų loto, randa reikiamos spalvos ar formos kortelę.   

Surikiuoja mašinėles nuo mažiausios iki didžiausios.   

Pasakodamas, ką veikė vakar, kalba būtuoju laiku, o ką veiks rytoj – 

būsimuoju laiku.  

Nusako geometrines formas, vartoja palyginimus: „apvalus kaip 

kamuolys“ ir „panašus į stogą“ ir pan. 

Pasiūlo būdą atstumui išmatuoti ir kt. 

Žaidžia žaidimus, padedančius suvokti laiko trukmę. 

Iš formų detalių kuria aplikacijas, ornamentus, šventinę atributiką, įvairius 

daiktus, kuriais galima papuošti aplinką. 
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Problemų sprendimas 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams sunkumams bei iššūkiams įveikti. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius sunkumus bei iššūkius, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, 

ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Stebi savo veiksmų 

pasekmes. 

 Prašo pagalbos 

nepavykus atlikti 

veiklos. 

 Išbando įvairias daiktų 

panaudojimo 

galimybes. 

 Stebi savo veiksmų 

pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti 

sunkumus.  

 Nepasisekus prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

 Ieško tinkamų  

sprendimo būdų. 

 Mokosi iš 

nepavykusių 

veiksmų, poelgių. 

 Bando įveikti 

sunkumus pats. 

 Nepasisekus 

samprotauja, ką 

galima daryti toliau. 

 Pradeda matyti 

sprendimų 

pasekmes. 

 Tariasi su kitais dėl 

veiksmų atlikimo. 

 Nepasiekus tikslo, 

bando keletą kartų. 

 Sudėtingą veiklą 

priima natūraliai, 

nusiteikęs įveikti 

kliūtis. 

 Žino ar problemą 

gali įveikti pats. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Žaidžia su vienas į kitą įdedamais indeliais. Paima didesnį indelį ir kelis 

kartus kantriai bando įdėti jį į mažesnį. Nepavykus didesnį indelį padeda, 

paima mažesnį ir įdeda jį į kitą.  

Judėdamas bando įveikti kliūtis. 

Stebi, kaip pedagogas atsuka ir užsuka buteliuko kamštelį. Paima 

buteliuką ir bando kamštelį atsukti pats. Pavykus apsidžiaugia. 

Nepavykus atlikti norimo veiksmo, stebi pedagogą, bando atkartoti.   

 

Bando įveikti sudėtingą veiklą ar kliūtį tol, kol pavyksta arba sugalvoja 

kitaip. 

Karpo iš popieriaus sudėtingą karpinį, nors nėra tikras, ar jam pavyks. 

Nepavykus tinkamai iškirpti, ima kitą popieriaus lapą ir bando dar kartą. 

Diskutuoja, ką galima daryti susidarius probleminėms situacijoms.  

Žaidžia auklėtojos sudarytas problemines situacijas „Ką daryti – atėmė 

žaisliuką?“. 

 Bando su auklėtoja įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu...“ ir kt. 

 

 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

 Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį 

pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Pats keičia veiklą. 

 

 Pasirenka ir žaidžia 

 

 Ilgesį laiką 

kryptingai plėtoja 

 

 Plėtoja veiklą, ją 

tęsia po dienos 

 

 Savo iniciatyva 

pagal pomėgius 
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 Reiškia savo norus, 

sako „ne“. 

 Pats pasirenka 

daiktus, su jais 

žaidžia, kartoja 

pavykusius veiksmus. 

vienas ar su draugais. 

 Įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą 

(susidomėjus). 

 Laukia suaugusiojo 

pagalbos, padrąsinimo, 

kai susiduria su 

nesėkme. 

veiklą vienas ar su 

draugais. 

 Pereina nuo 

pasirinktos veiklos 

prie suaugusiojo 

pasiūlytos veiklos. 

 Bando pats įveikti 

kliūtis veikloje, 

nepavykus kreipiasi 

pagalbos į 

suaugusįjį. 

miego, kitą dieną. 

 Ilgesniam laikui 

įsitraukia į 

suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą. 

 Kreipiasi pagalbos 

į draugus ir tik po 

to į suaugusįjį. 

pasirenka veiklą, 

ilgam ją plėtoja. 

 Nuo pradžios iki 

pabaigos atlieka 

nepatrauklią 

veiklą. 

 Priima iššūkius 

naujai veiklai, 

bando pats 

įveikti kliūtis. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Atkakliai juda, apeidamas kliūtis (stalą, kėdę, vežimą) ir eina iki norimo 

daikto ar žaislo. 

Kantriai siekia aukščiau padėto žaisliuko.  

Paima iš dėžės kaladėles ir neša auklėtojui po vieną tol, kol dėžė ištuštėja.  

Pasiima iš lentynos prieš kelias dienas dėliotą dėlionę, bando ją vėl sudėti. 

Atkakliai sagsto sagas, trauko užtrauktukus, varsto virveles ir kt. 

Pats sugalvoja žaidimą ir jį plėtoja ilgesnį laiką.  

Žaidžia ilgą laiką (visa savaitę)  trunkančius kūrybinius žaidimus.  

Noriai dalyvauja pasivaikščiojimo metu auklėtojo organizuojamoje 

gamtos stebėjimo veikloje.   

Suaugusiajam pasiūlius veiklą, pats pasirenka, kaip ją atliks (pieš 

pieštukais, flomasteriais ar tapys guašu).  

Randa išeitį susidūręs su kliūtimi.   

Konstruojant konstruktorių ilgesnį laiką bando prisukti varžtelį, o 

nepasisekus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.   

Pats bando konstruoti, bet nepasisekus kreipiasi į draugą, kuris jam 
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padeda. 

Buria kitus vaikus žaidimams ir jiems vadovauja 

Pasirinktą veiklą atlieka iki galo ir kt. 
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SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

 

Sveikatos kompetencija – sietina su šiomis ugdymo (si) sritimis: fiziniu aktyvumu bei kasdieniniais gyvenimo įgūdžiais. 

Uždaviniai: 

 sąmoningai suvokti asmeninį saugumą lemiančius veiksmus; 

 ugdyti savarankiškumą, laikytis asmens higienos taisyklių, saugumo;  

 siekti ugdytinių judrumo, aktyvumo; 

 ugdyti vaikų gebėjimus justi ir valdyti savo kūną;  

 mokėti saugiai elgtis, judėti aplinkoje; 

 mokytis įveikti įtampą, atsipalaiduoti, saugotis nuo pervargimo. 
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Fizinis aktyvumas 

Vaiko fizinis aktyvumas – tai judėjimas, kuris yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontanišką, tiek 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą. 

Vertybinė nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

 Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, 

kuriems būtina akių – rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Tikslingai apeina, 

peržengia kliūtis; 

 Bėga keisdamas 

kryptį, greitį; 

 Geba lipti laiptais; 

 Abiem kojom pašoka 

nuo žemės, nušoka 

nuo laiptelio, peršoka 

liniją; 

 Geriau derina akies – 

rankos, abiejų rankų, 

ir kojų judesius. 

 Stovėdamas pasistiebia, 

atsistoja ant kulnų, 

stovėdamas ir 

sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. 

 Eina ant pirštų galų, 

eina siaura (5 cm) 

linija, gimnastikos 

suoleliu, lipa laiptais 

aukštyn – žemyn 

nesilaikant už turėklų, 

šokinėja abiem ir ant 

vienos kojos, nušoka 

 Eina pristatant pėdą 

prie pėdos, 

pakaitiniu ir 

pristatomuoju 

žingsniu, aukštai 

keliant kelius, 

atliekant judesius 

rankomis, judant 

vingiais. 

 Bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir 

lėtėdamas, 

išsisukinėdamas, 

 Eina ratu, poroje, 

prasilenkiant, 

gyvatėle, 

atbulomis, šonu.  

 Bėga pristatomu ar 

pakaitiniu žingsniu, 

aukštai keldamas 

kelius, bėga 

suoleliu, įkalnėn, 

nuokalnėn. 

 Šokinėja ant vienos 

kojos judant 

pirmyn, šoka į tolį, 

į aukštį.  

 Išlaiko saugų 
atstumą 
eidamas, 
bėgdamas šalia 
draugo. 

 Bėga 
derindamas du 
ar daugiau 
judesių. 

 Kerpa gana 
tiksliai. 

 Sulenkia 
popieriaus lapą 
per pusę, į 
keturias dalis. 
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nuo paaukštinimo. 

 Mina ir vairuoja 

triratuką. 

 Pieštuką laiko tarp 

nykščio ir kitų pirštų, 

tiksliau atlieka judesius 

plaštaka ir pirštais (ima, 

atgnybia, suspaudžia 

dviem pirštais, kočioja 

tarp delnų) bei ranka 

(mojuoja, plasnoja).  

 Ištiestomis rankomis 

pagauna didelį kamuolį. 

 Judesius tiksliau atlieka 

kaire arba dešine ranka, 

koja. 

bėga ant pirštų galų. 

 Šokinėja abiem 

kojom vietoje ir 

judant pirmyn, 

ant vienos kojos, 

šokinėja per 

virvutę, peršoka 

žemas kliūtis, 

pašoka 

siekdamas 

daikto. 

 Pieštuką ir 

žirkles laiko 

beveik 

taisyklingai. 

 Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius 

judesius pirštais 

ir ranka (veria 

ant virvelės 

smulkius 

daiktus,užsega ir 

atsega sagas). 

 Meta, spiria 

kamuolį iš 

įvairių padėčių, į 

 Važiuoja dviračiu. 

 Rankos ir pirštų 

judesius atlieka 

vikriau, greičiau, 

tiksliau, 

kruopščiau. 

  Tiksliau valdo 

pieštuką bei žirkles 

ką nors piešdamas, 

kirpdamas.  

 Su kamuoliu 

atlieka sporto 

žaidimų elementus, 

žaidžia 

komandomis, 

derindami 

veiksmus. 

 Meta ir kartais 
pataiko kamuolį 
į krepšį, vartus, 
taikinį. 

 Pieštuką ir 
žirkles laiko 
taisyklingai. 
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taikinį, tiksliau 

gaudo, mušinėja. 

 Įsisupa ir supasi 

sūpynėmis. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Žaidžia judrius žaidimus, mokosi aplinkoje elgtis saugiai ir savarankiškai, 

imituoja judesius, save išreiškia laisvais judesiais.  

Laisvai laksto po kiemą, salę – sustoja išgirdus garsinį signalą (plojimą 

rankomis, varpelio skambėjimą).  

Ropoja, prašliaužia pro kliūtis, perlipa, perlenda per įvairias kliūtis vaikui 

patogiu būdu.  

Paridena kamuolį pirmyn ir stengiasi jį pavyti 

Užlipa ir nulipa nuo kėdutės, dėžės. 

Nušoka nuo laiptelio, peršoka brūkšnį, šoka ant abiejų kojų. 

Konstruoja, veria ant virvutes sagas.  

Sportuoja netradicinėje aplinkoje (darželio kieme), pučia ir gaudo 

plunksnas. 

 

Stovi, pasistiebia, laiko, supasi.  

Lenkia, tiesia rankas, pakelia, suka ratus, meta kamuolį, sugauna, atmuša, 

ridena, spardo.  

Juda, keičia kryptį, greitį, rikiuojasi, persirikiuoja.  

Kojų pirštais paima įvairius daiktus, sulenkia kojas, pakelia, pritūpia. 

Peržengia, daro įtūpstus, prasilenkia su kitu, pralenda pro įv. aukščio 

kliūtis.  

Lenkiasi, išsitiesia, suka liemenį, išsilenkia.  

Šokinėja, peršoka, pašoka. 

Žaidžia judriuosius žaidimus, dalyvauja estafetėse, žaidžia su įvairiomis 

sportinėmis priemonėmis.  

Dalyvauja sveikatos dienose, pramogose, sporto šventėse, rytinėse 

mankštose, kūno kultūros užsiėmimuose.  

Dalyvauja įvairiose veiklose, susietose su judėjimu: lenktyniauja, žaidžia 

su kamuoliais įvairius žaidimus.  

Žaidžia sporto aikštelėje lauke, bendrauja, lenktyniauja, improvizuoja, 

imituoja.  

Bėgioja keičiant kryptį; tempą, žaidžia gaudynes su draugais, žaidžia 

futbolą, krepšinį. 

Žaidimų aikštelėje mokosi važinėtis dviratuku, paspirtuku, žiemos metu 
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rogutėmis.  

Varžybose, išbando savo jėgas, vikrumą, drąsą, mokosi laimėti ir 

garbingai pralaimėti.  

Atsega ir užsega rūbų sagas, batų segtukus.  

Piešia smulkius ornamentus, atlieka užduotėles pratybų sąsiuvinukuose.  

Piešdamas, kopijuodamas, bandydamas rašyti mokosi taisyklingai laikyti 

pieštuką.  

Karpo paveikslėlius iš reklaminių žurnalų. 

 

 

 

 

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai – tai vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtini įpročiai ir elgesys. 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. 

Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Valgo ir geria 

savarankiškai, 

pradeda naudotis stalo 

įrankiais. 

 Pasako, ko nori ir ko 

 Valgo gana tvarkingai. 

  Primenamas po valgio 

skalauja burną. 

 Pasako, kodėl reikia 

 Valgo tvarkingai, 

dažniausiai 

taisyklingai 

naudojasi stalo 

įrankiais. 

 Valgo tvarkingai. 

  Pasako, jog 

maistas reikalingas, 

kad augtume, 

 Savarankiškai 

serviruoja ir 

tvarko stalą. 

 Savarankiškai 

pasirenka 
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nenori valgyti. 

 Pats nueina į tualetą, 

suaugusiojo 

padedamas 

susitvarko. 

 Suaugusiojo 

padedamas rengiasi. 

 Padedamas plaunasi 

rankas, prausiasi. 

 Vieną kitą daiktą 

padeda į vietą. 

plauti vaisius, uogas, 

daržoves. 

 Padeda suaugusiajam 

serviruoti ir po valgio 

sutvarkyti stalą. 

 Dažniausiai 

savarankiškai naudojasi 

tualetu ir susitvarko juo 

pasinaudojęs. 

 Šiek tiek padedamas 

apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna 

batus. 

 Šiek tiek padedamas 

plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. 

 Priminus čiaudėdamas 

ar kosėdamas 

prisidengia burną ir 

nosį. 

 Pasako, kad negalima 

imti degtukų, vaistų, 

aštrių ir kitų pavojingų 

daiktų. 

 Gali sutvarkyti dalį 

 Domisi, kuris 

maistas sveikas ir 

naudingas. 

 Serviruoja ir tvarko 

stalą vadovaujamas 

suaugusiojo. 

 Savarankiškai 

apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna 

ir nusiauna batus. 

 Priminus plaunasi 

rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir 

veidą. 

 Priminus stengiasi 

sėdėti, stovėti, 

vaikščioti 

taisyklingai. 

 Priminus tvarkosi 

žaislus ir veiklos 

vietą. 

 Stengiasi saugoti 

save ir kitus. 

būtume sveiki. 

 Įvardija vieną kitą 

maisto produktą, 

kurį valgyti sveika, 

vieną kitą - kurio 

vartojimą reikėtų 

riboti. 

 Savarankiškai 

serviruoja ir tvarko 

stalą. 

 Savarankiškai 

apsirengia ir 

nusirengia, 

apsiauna ir 

nusiauna batus. 

 Suaugusiųjų 

padedamas 

pasirenka 

drabužius ir 

avalynę pagal orus. 

 Priminus ar 

savarankiškai 

plaunasi rankas, 

prausiasi, 

nusišluosto rankas 

ir veidą. 

 Priminus stengiasi 

drabužius ir 

avalynę pagal 

oro sąlygas. 

 Žino, kaip 

saugiai elgtis 

gatvėje, kelyje, 

namuose. 

 Savarankiškai 

laikosi susitartų 

saugaus elgesio 

taisyklių. 

 Įvardija kelis 

maisto 

produktus, 

kuriuos valgyti 

sveika, ir kelis, 

kuriuos riboti 

reikia. 
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žaislų, su kuriais žaidė. vaikščioti, stovėti, 

sėdėti taisyklingai. 

 Dažniausiai 

savarankiškai 

tvarkosi žaislus ir 

veiklos vietą. 

 Savarankiškai ar 

priminus laikosi 

susitartų saugaus 

elgesio taisyklių. 

 Stebint 

suaugusiajam 

saugiai naudojasi 

veiklai skirtais 

aštriais įrankiais. 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Taisyklingai laiko šaukštą, savarankiškai valgo. 

Žino savo vietą prie stalo. 

Geria iš puoduko. 

Savais ženklais parodo suaugusiajam, kad nori į tualetą, pirštu rodo į 

tualeto duris, atsineša puoduką, , suaugusiojo padedamas nusimauna 

kelnes, atsisėda, padaręs kviečiasi suaugusįjį. 

Kuria plakatus „Sveikas maistas“, „Sveikos mitybos piramidė“, „Blogi 

įpročiai“, „Kur kreiptis pagalbos?“ ir pan.  

Žaidimo pagalba susipažįsta su higienos reikmenimis: muilu, 

rankšluosčiu, nosine ir šukomis.  

Atlieka veiksmus su higienos priemonėmis, vėliau juos naudoja žaisdami. 

 Klausosi pasakojimų, skaitomų kūrinių apie švarą, dienos ritmą, saugų 
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Pats stengiasi nusirengti, tvarko savo rūbėlius, aunasi batukus. 

Plauna rankas muilu ir prausia veidą, šluosto rankas ir  veidą  į 

rankšluostį, pakabina prie savo ženkliuko. 

Žino žaislų vietą, juos padeda į vietą, padeda draugui susitvarkyti. 

 

elgesį namuose, gamtoje.  

Žaidimų metu įtvirtinami savarankiškumo įgūdžiai: maitina lėles, jas 

rengia, guldo, veda pasivaikščioti, bando tvarkingai sudėti drabužėlius.  

Dengia stalą, imituoja maitinimosi judesius, elgesį prie stalo, bendrauja su 

šalia esančiais.  

Stalo žaidimų, knygelių, plakatų, kortelių pagalba susipažįsta su vaisiais, 

daržovėmis, sveiku maistu, turimas žinias įtvirtina žaisdami. 

Klausydamiesi pasakojimų, skaitomų istorijų sužino apie daiktus, kurie 

yra pavojingi vaikų sveikatai ir saugumui, kas atsitinka, kai vaikai su jais 

žaidžia.  

Piešdami išreiškia savo emocijas ir pojūčius. Bando papasakoti, ką 

pavaizdavo savo darbelyje.  

Sveikatos valandėlių metu sužino kaip atrodo ir jaučiasi sergantis žmogus, 

ieško negalavimo priežasčių ir jų pašalinimo būdų ir priemonių, sužino 

apie sveiką gyvenimo būdą, higieninius reikalavimus.  

Gamina, valgo ir kitus vaišina šviežių daržovių, vaisių patiekalais bei kt. 

 Kasdienio maitinimosi metu, naudodamiesi stalo įrankiais, įgyja praktinių 

gebėjimų teisingai naudotis stalo įrankiais.  

Ugdomosios veiklos metu aptaria įvairias pavojingas situacijas, aiškinasi 

jų atsiradimo priežastis, ieško sprendimų, kaip jų išvengti. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. 

Uždaviniai: 

 jausti grožį – gamtos, žmogaus sukurtų daiktų, meno kūrinių, žmonių tarpusavio santykių; 

 gebėti reikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos priemonėmis; 

 gebėti kurti – natūraliai, laisvai, drąsiai, savitai, įsivaizduojant, atrandant variantus, keičiant, pritaikant, pertvarkant. 
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Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. Siūlo savitas netikėtas idėjas ir jas įgyvendina. 

Muzika ir šokis 

Muzikinėje, šokio veikloje ugdomas jautrumas gamtos garsams, muzikos intonacijoms ir ritmams, muziką lydinčiam tekstui, tautosakai, žaidimų, 

ratelių ir šokių judesiams. Siekiant ryšio su etnine kultūra, ypatinga ugdomoji reikšmė teikiama muzikiniam folklorui. Folkloro vaidmuo – ne vien 

pažintinis, bet ir kūrybinis, estetinis, etninis.    

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 Reaguoja į 
muzikos garsus, 
melodijas. 

 Skambant 
muzikai ploja, 
trepsi, tūpčioja, 
barškina, 
stuksena kokiu 
nors daiktu. 

 Dainuoja 
trumpas, 
aiškaus ritmo 

 Klauso gamtos 
garsų, emociškai 
reaguoja į muzikos 
nuotaiką. 

 Kartu su kitais 
dainuoja trumpas, 
aiškaus ritmo dainas. 

 Tyrinėja savo balso 
galimybes. 

 Improvizuoja 
skanduodami, 
plodami, trepsėdami, 

 Klausosi vokalinės 

ir instrumentinės 

muzikos įrašų. 

 Atpažįsta kai kurių 

instrumentų(smuiko, 

būgno, dūdelės, 

varpelio)tembrus, 

girdėtus kūrinius. 

 Dainuoja vienbalses, 

dialoginio pobūdžio 

dainas, jaučia ritmą. 

 Pasako kūrinio 
nuotaiką, tempą, 
dinamiką, skiria kai 
kuriuos 
instrumentus. 

  Geba suvokti, kad 
muzika gali padėti 
„pasakyti“ kitam 
apie save, savo 
nuotaiką, jausmus, 
išgyvenimus. 

 Geba nusiteikti, 
susikaupus 

 Dainuoja dainas su 
instrumentiniu 
pritarimu.  

 Kuria melodijas 
šokiams.  

 Savarankiškai šoka 
po muzikinės 
įžangos. 
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daineles.  

 Kartu su 
pedagogu 
ritmiškai groja 
muzikos 
instrumentais.  

 „Šoka“ 
mėgdžiodamas 
judesius.   

 

stuksendami, 
plodami, trepsėdami, 
stuksendami, 
spontaniškai kuria 
ritminius, 
melodinius motyvus 
savo vardui, 
žodžiams. 

 Žaidžia 
vaizduojamuosius 
šokamuosius 
žaidimus. 

 Šoka 3-4 natūralių 
judesių šokius. 

 

 Savarankiškai 

sumažina ir 

sumažina ratelį, šoka 

bėgamuoju žingsniu. 

 Ritmiškais, 

melodiniais, 

,,gamtos“, savo 

gamybos vaikiškais 

muzikos 

instrumentais 

pritaria dainoms, 

šokiams. 

 Šoka sukamuosius 

(kai sukamasi 

poroje) ratelius. 

 

klausytis, įsijausti ir 
atliepti, grožėtis 
meniškai vertinga 
muzika, suvokti 
muziką. 

 Dainuoja platesnio 
diapazono 
vienbalses daineles. 

 Groja vaikiškais 
muzikos 
instrumentais 2-3 
garsų melodijas. 

 Žaidžia muzikinius 
dialogus, kuria 
judesius 
kontrastingo 
pobūdžio muzikai.  

 Šoka sudėtingesnius 
ratelius (tiltelių, 
grandinėlių), 
paprastųjų ir 
bėgamųjų žingsnių 
šokius.  
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Muzikinėje veikloje groja su: barškučiais, kaladėlėmis, akmenukais, 

neaštriais pagaliukais.  

Moka sustoti rateliu aplink orientacinį žaisliuką, susikabinti rankutėmis, 

mažinti, didinti ratelį, eiti rateliu.  

Dainuoja liaudies dainas, lopšines žaisliukui, katutes, mėgdžioja paukščių, 

gyvūnėlių garsus, žaidžia muzikinius didaktinius žaidimus. 

Klausosi įvairių muzikinių kūrinių, atliekamų gyvai ir įrašytų.  

Mėgdžioja gamtos ir mechaninius garsus. Kuria savas daineles su įvairiais 

garsažodžiais.  

Muzikai pritaria plojimu ir kt. ritminiais judesiais, ritminiais 

instrumentais.  

Išreiškia save judesiu, identifikuojasi su ratelių ir šokių veikėjais – šoka 

kaip „meškutė, „kiškiukas“ ir pan.. Šoka panaudodamas laisvą judesį. 

Klausosi muzikinių kūrinių ar jų fragmentų.  

Išklausius muzikos, pasakoja vaizdinius arba įvardina instrumentus. 

Dainuoja, niūniuoja nesudėtingas daineles su pritarimu ir be jo, mėgdžioja 

gamtos garsus, skanduoja skanduotes, mįsles, patarles.  

Groja, ritmuoja muzikiniais instrumentais (lazdelėmis, kaladėlėmis, 

dūdelėmis, lumzdeliais, skudučiais iš gamtinės medžiagos, būgneliais ir 

kt.) ir grodamas pritaria dainelėms.  

Gaminasi barškučius.  

Skiria girdėtą muzikinį kūrinį, nusako jo nuotaiką, spalvą. Suvokia 

melodines nuotaikas (linksma – liūdna).  

Muziką išreiškia judesiu.  

Šoka ratelius.   

Šoka pavieniui, poroje, ratelyje.  

Šoka panaudodamas pristatomąjį žingsnelį, apsisukimo elementus ir pan.  

Kuria „savo dainelę“, „savo šokį“, ritmą.  

Domisi muzikinių kūrinių atlikėjais, gupėmis.  

Mėgdžioja gamtos garsus.   

Dainuoja muzikines skaičiuotes, mįsles, patarles.  

Dainuoja savo vardą.  

Dalyvauja lopšelio-darželio, miesto kultūros centro organizuojamuose 

renginiuose.  

Pagal muziką atlieka ritmiškus judesius su priemonėmis (skarelės, 

kaspinai, žaisliukai).  
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Vaidyba 

 

Vaidyba – tai bendrųjų vaiko sugebėjimų, jo psichinių bei fizinių galių, ypač kalbos, jausmų, intelekto, vaizduotės bei valios ugdymo būdas. Vaikas 

turi galimybę įsijausti į personažo gyvenimą, džiaugsmą, liūdesį, tobulinti vaidybinius gebėjimus panaudojant įvairias teatrines priemones. 

 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Įvairius jausmus, 

norus rodo judesiais 

ir veiksmais. 

 Kartoja matytus 

veiksmus, judesius.  

 Vaizduoja siužetinius 

elementus. 

 

 Kuria dialogą tarp 

veikėjų. 

 Atkuria matytų 

situacijų fragmentus. 

 

 Vaizduoja realistinį 

ir fantastinį siužetą, 

vaidindamas stalo, 

lėlių teatre.  

 Susikuria vaidybinę 

aplinką. 

 

 Kurdamas lėlių, 

dramos vaidinimus 

improvizuoja 

trumpas žodines 

veikėjų frazes.  

 Tikslingai naudoja 

daiktus teatro 

reikmėms. 

 

 

 Bendrauja su kitu 

vaidinimo veikėju.  

 Naudoja veikėjams 

charakteringas balso 

tonacijas. 
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

Imituoja judesiais įvairius personažus – gyvūnus.   

Persirengia įvairiais veikėjais: dedasi kepures, karūnas, apsiaustus, 

panaudoja įvairius aprangos elementus.   

Žaidžia pirštininėmis teatro lėlėmis.  

Žaidžia žaidimą „Atspėk kas aš?“. 

Pritaiko balso tembrą pasirinktam personažui.  

Siužetiniame vaidinime paskatintas pritaiko garsinius daiktus, muzikinius 

instrumentus. 

Mėgdžioja auklėtojos, draugų vaidybinius veiksmus.  

 

Žaidžia socialinius-vaidmeninius žaidimus.  

Plastiškai bendrauja, įsijaučia, susitapatina, stebi, mėgdžioja. 

Gamina įvairias lėles, kaukes. 

Klausosi sekamų pasakų, smulkiosios tautosakos, deklamuojamų 

eilėraščių, juos atkartoja.  

Žiūri spektaklius, kalba apie vaidinimo sukeltą nuotaiką, reiškia asmeninį 

įvertinimą.  

Žaidžia – vaidina trumputes sceneles pagal literatūrinius, muzikinius 

siužetus. 

Vaizduoja „gėlę“: suglamžo skarelę, palengva atgniaužia delniukus, stebi 

kaip tarsi gėlės žiedas skleidžiasi skarelė, pauosto ir „gėlės kvapą“ 

perteikia emocijomis. 

Žaidžia stalo teatrą. Išbando save šešėlių teatre. 

Kuria veiksmų siužetą iš „čia ir dabar“ pasigamintų ar aplinkoje rastų 

daiktų. 

Kuria spektakliukus draugams, vaidina panaudodamas pirštukines ir 

pirštinines lėles, vaidindamas sukuria savo išgalvotą pasaką, istoriją.  
 

 

Dailė  

Dailė yra ta vaikų gyvenimo sritis, kur kiekvienas gali atrasti tik jam vienam tuo metu itin svarbų savęs išreiškimo būdą be žodžių.  Čia vaikas kuria 

dažniausiai tik jam vienam suprantamus ir labai svarbius dalykus. Vaikui savitu būdu – linijomis, spalvomis ar formomis, sudaromos galimybės ne tik 

išreikšti save, mažinti emocinę įtampą, bet ir derinti rankos, akies ir kitų kūno dalių judesius, lavinti vaizduotę, kūrybos gebėjimus. Tokiu būdu vaikas 
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mokosi spręsti problemas, jautriai reaguoti į savo ir kitų darbus, mokosi bendrauti vaizdų kalba, įgyja pasitikėjimo savo jėgomis ir savarankiškumo. 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Bando veikti, tyrinėti, 

išbandyti ir išreikšti save 

dailės veikloje.  

 Savo „keverzonėse“ 

įžvelgia daiktus ir 

įvykius.  

 Patirtį išreiškia 

naudodamas įvairias 

linijas, jų derinius, 

geometrines ir laisvas 

formas, spalvas.  

 Kurdamas labiau 

mėgaujasi procesu, o ne 

rezultatu. 

 

 Patirtį išreiškia 

naudodamas įvairias 

linijas, jų derinius, 

geometrines ir 

laisvas formas, 

spalvas. 

 Kūrybos procesą 

palydi pasakojimu, 

komentavimu, 

gestikuliavimu, 

mimika. 

 Eksperimentuoja 

dailės priemonėmis 

atrasdamas spalvas. 

 

 Patirtį išreiškia 

kitiems 

atpažįstamais 

vaizdais. 

 Objektus vaizduoja 

ne tokius, kokius 

mato, o tokius, ką 

apie juos žino. 

 Kuria pagal 

išankstinį 

sumanymą, kuris 

procese gali kisti. 

 Eksperimentuoja 

išbandydamas 

skaitmenines 

priemones, 

fotoaparatą. 

 

 Detalesniais, 

įtaigiais dailės 

darbeliais pasakoja 

realias ir 

fantastines 

istorijas, įvykius. 

 Dailės darbus 

papildo grafiniais 

ženklais (raidėmis, 

žodžiais).  

 Kuria pagal 

išankstinį 

sumanymą, 

nuosekliai bando jį 

įgyvendinti. 

 Kuria bendrus 

dailės darbus. 

 Eksperimentuoja 

mišriomis dailės 

 

 Kūrybiškai 

panaudoja 

tradicines ir 

netradicines 

priemones.  

 Bando kurti 

naudodamasis 

skaitmeninio 

piešimo 

programomis. 
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priemonėmis ir 

technikomis. 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Bakstelėjimais, brūkštelėjimais raito, braižo linijas, „keverzoja“ 

vertikalius, horizontalius brūkšnius per visą lapą.  

Vėliau piešia simbolius: „spiralė“, „saulutė“, „veidas“. 

Minko, maigo, volioja, suploja, suspaudžia, ištempia, pjausto lipdymo 

medžiagas. Intuityviai klijuoja, lipina, tvirtina, konstruoja iš įvairių 

medžiagų.  

Stato statinius iš smėlio.  

Atpažįsta ir naudoja šešias pagrindines spalvas.  

Piešia spalvotais pieštukais, kreidelėmis, pirštais, guašu ant popieriaus. 

Uždažo plokštumos dalis, tapo viena, o vėliau ir dviem spalvom. 

Štampuoja pirštu, teptuku, štampukais, įvairios faktūros daiktais, daro 

plaštakos antspaudus. 

Piešia įvairia technika: guašu, akvarele, spalvotais pieštukais, vaškinėmis 

kreidelėmis.  

Eksperimentuoja maišydami spalvas ir atranda naujus atspalvius. 

Tapo savo, draugų, mamyčių, auklėtojų portretus, gamtos vaizdus, įvairius 

veiksmo siužetus ir pan..  

Tapo ant netradicinių paviršių: audinio, stiklo, veidrodžio, folijos ir pan.. 

Derina kelias dailės raiškos technikas viename darbe.  

Atranda, kad iš įvairių medžiagų, buities ir gamybos atliekų galima 

sukurti originalių, gražių darbelių.   

Kuria ornamentus, sistemingai kartodamas elementus.  

Gamina šventines dekoracijas.  

Kuria meninius rėmelius savo darbeliams.  

Piešia išbandydamas žvakės panaudojimo galimybes.  

Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto(sauso ir šlapio), įvairaus formato, 

dydžio popieriaus pirštu, teptuku, šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute. 

Tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis (audiniu, džiovintais 

augalais, sėklomis, sagomis ir kt.).  

Tepa vieną popieriaus skiautelę klijais, uždeda reikiamoje vietoje ir 

prispaudžia.   

Naudojasi žirklėmis, karpo popieriaus juosteles mažais gabalėliais. 

Plastilino gabalėlius klijuoja ant lentelės, ar nupiešto paveikslėlio, taip jį 

papuošdamas ar užpildydamas erdvę, lipdo iš plastilino, modelino, molio 
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ir kt. priemonių, dekoruoja įvairia gamtine medžiaga. 

Plėšo, kerpa, lanksto, dėlioja, klijuoja, daro atspaudus, pėdsakus, 

štampuoja, kuria, puošia, konstruoja, formuoja. 

Gamina, atvirukus, kvietimus, knygeles, dovanėles draugams, šeimos 

nariams, įvairią atributiką, dekoracijas šventėms, pramogoms ir kt. 

Kuria vaizdus ant šviesos stalo dėliodamas peršviečiamus ir 

neperšviečiamus daiktus, figūrėles, iškirptas iš popieriaus ar spalvoto 

skaidraus plastiko lapų.   

Aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje: stebi, komentuoja, turtina žodyną, 

pateikia savo idėjas, sumanymus, patiria teigiamas emocijas, formuoja 

darbo įgūdžius, tobulina motorinius gebėjimus. 

Dailės priemonėmis reiškia literatūrinio, muzikos kūrinio įspūdžius. 

Rengia parodėles, puošia aplinką, lankosi parodose, dalyvauja 

konkursuose, meniniuose projektuose. 
 

 

 

Estetinis suvokimas 

 

Estetinio suvokimo ugdymasis nekelia tikslo padaryti vaiką visų meno rūšių mylėtoju, nes mėgdamas ir suprasdamas kelias meno rūšis, vyresniame 

amžiuje vaikas sugebės pastebėti ir įvertinti įvairių kūrinių savitą grožį. Svarbi estetinio vaikų auklėjimo dalis yra skaitymo menas. Grožinė literatūra 

žadina vaiko savęs pažinimo ir vertinimo poreikį, parodo žmogiškųjų vertybių ir siekimų prasmę. Todėl vaikas skatinamas kalbėti ne tik taisyklingai 

bet ir raiškiai, kaip su atitinkama intonacija vaikui skaitant pasakas. Tokie veiksmai lavina vaiko klausą, jis geriau skiria garsus, o vaiko sugebėjimas 

mėgdžioti, jausti intonacijos įvairumą yra svarbus estetinio suvokimo tobulinimo veiksnys. Estetiniame suvokime svarbiausia ne įgyti žinių, o 

dvasiškai tobulėti, suprasti tas vertybes ir idealus kurias akcentuoja meno kūrėjas. 

 

 



75 

 

Vaiko pasiekimai 

1-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų Brandesniems 

 

 Emocingai reaguoja į 

dainų garsus, vaidinimo 

veikėjus, dailės kūrinių 

objektus. 

 

 Džiaugiasi menine 

veikla nori šokti, 

dainuoti, vaidinti. 

 Keliais žodžiais ar 

sakiniais pasako savo 

meninius įspūdžius. 

 Reaguoja į kitų 

vertinimus. 

 Grožisi gamtos garsais, 

spalvomis. 

 

 Dalijasi įspūdžiais 

po koncertų, 

spektaklių. 

 Supranta ir 

pakomentuoja kai 

kuriuos meninės 

kūrybos proceso 

ypatumus (veikėjų 

bruožus, nuotaiką, 

spalvas, veiksmus). 

 

 Pasakoja įspūdžius 

apie meninio 

kūrinio siužetą.  

 Grožisi ir palankiai 

vertina savo ir kitų 

kūrybinę veiklą, 

įvardija kodėl 

gražu.   

 Pastebi papuoštą 

aplinką. 

 

 Mato ir kuria 

grožį aplinkoje. 

 Pasakoja, 

aiškina, ką pats 

sukūrė ir kaip 

kūrė.   

 Domisi kitų 

meninėmis 

idėjomis ir jas 

panaudoja savo 

veikloje. 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Džiaugiasi savo, draugo apranga.  

Emocingai reaguoja į darnų garsų sąskambį, savo ir kitų darbelius, knygų 

iliustracijas, nuotraukas. 

Dalyvauja įstaigoje, rajone organizuojamuose renginiuose.   

Klausosi gyvai atliekamos profesionalios muzikos (kviestiniai svečiai iš 

muzikos mokyklos ir kt.).  
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Klausosi sekamų pasakų, skaitomų eiliuotų kūrinių ir atpažįsta veikėjus. 

Laisvai juda pagal muziką. 

Žaidžia siužetinius – improvizacinius žaidimus.   

Paklaustas atsako ar patiko, girdėtas, matytas kūrinėlis. 

Varto liaudies meno knygas, apžiūri tautodailės darbus.  

Dėmesingai žiūri, emocingai reaguoja į vaikų, auklėtojų, tėvelių, aktorių 
vaidinamų spektaklių turinį.   

Papasakoja vaidinimo, spektaklio turinį, suvokia jo prasmę.  

Įspūdžius reiškia dailės priemonėmis, kalba.  

Klausosi grožinės literatūros, poezijos kūrinėlių, atkreipdami dėmesį į 

teksto turinį ir formą, pastebėdami meninės išraiškos priemones: 

palyginimus, epitetus ir kt., vartoja juos savo kalboje, mėgdžioja įvairias 

intonacijas. 

Savarankiškai ir atsakingai pasiruošia darbo vietą, o baigus veiklą 

susitvarko. 

Saugiai ir tvarkingai naudojasi dailės reikmenimis 

Eksponuoja savo darbelį grupės rūbinėlėje, jį džiaugsmingai komentuoja.  
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6. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vaiko pasiekimų vertinimas leidžia pamatyti ir įvertinti pedagoginio darbo su vaikais 

būdus, pasiekimus ir klaidas, atskleisti vaikų pastangas, parodyti, ką vaikas pajėgus padaryti, 

pasiūlyti veiklą konkrečiam vaikui ar vaikų grupelei, garantuoti ugdymo nuoseklumą, 

visapusiškumą. Tėvams, kolegoms, bendruomenei pateikiama įdomios, vertingos informacijos apie 

vaiką, pabrėžiant jo ypatumus.  

Pagal sukurtą įstaigos Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą (atnaujinta 2013 

m.) vaikui pradėjus lankyti grupę, vertinamas jo adaptacijos procesas, kaupiamas vaiko pasiekimų 

aplankas, siekiant įvertinti jo ugdymo(si) pasiekimus ir daromą pažangą, išsiaiškinti turimą patirtį, 

savijautą, poreikius, interesus, bendravimo, veiklos ypatumus, šeimos lūkesčius, bei kultūrinę 

aplinką. Vertinant vaiką, akcentuojama tai, ką vaikas geba, gali ir žino. Taip pedagogai numato 

ugdymo(si) ypatumus, sudaro sąlygas vaiko asmenybės sklaidai, ieškomi ir randami priimtiniausi 

ugdymo būdai, metodai, formos. 

Vaiko pasiekimų vertinimas – nuolatinis procesas, jis vyksta visus mokslo metus. 

Vertinimo rezultatai aptariami 2 kartus metuose, spalio – lapkričio mėn. ir balandžio – gegužės 

mėn. pagal įstaigos vaikų ugdymo programoje pateiktas 5 kompetencijas (2 priedas). Rudenį 

įvertinama vaikų turima patirtis ir gebėjimai, numatomi vaikų ugdymo prioritetai, kryptys, būdai. 

Vaikų pasiekimai (gebėjimai, žinios, supratimas) fiksuojami nuolat ir pažymimi vaikų vertinimo 

aplankuose. Pavasarį atlikta vertinimo rezultatų analizė parodo vaikų pasiekimų pažangą, ugdymo 

metodų ir formų veiksmingumą, nurodo ugdymo proceso tęstinumo gaires. Vaiko pasiekimų 

rezultatus atspindi vertinimo diagrama, kurioje matosi vaiko gebėjimų pažanga (3 priedas). 

Vaikas skatinamas dalyvauti savo gebėjimų ir pasiekimų vertinime: pats lygina, 

komentuoja savo piešinius, „rašymo“ įgūdžius, įvardija, kas sunkiau sekasi, kas pavyksta. 

Duomenys apie vaiko pasiekimus ir pažangą kaupiami vaiko aplanke. Tai vaiko 

darbų, užduočių rinkinys, pedagogų įrašai, pastabos, komentarai apie vaiko pasiekimus penkių 

kompetencijų srityse, rodantys vaiko pažangą per tam tikrą laiko tarpą. Vaiko pasiekimus ir 

pažangą vertina ne tik pedagogai, bet ir patys vaikai, tėvai (globėjai). Aplanke pateikti tėvų 

duomenys apie vaiką ir lūkesčiai. Vertinime dalyvauja ir dirbantys specialistai: kūno kultūros 

mokytojas, menų pedagogai (dailės, muzikos), bet pagrindinis vertintojas – grupės pedagogas.  

Aplanką sudaro dailės darbai, užrašytos vaikų mintys, žodinė kūryba, rašytinės kalbos 

pavyzdžiai, nuotraukos. Sukauptas aplankas „keliauja“ su vaiku  (kai vaikas keliams į kitą grupę). 

Vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie  

tęsia vaiko vertinimą vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Mokslo metų 

pabaigoje, kai vaikas baigia darželį,  jo vertinimo aplankas atiduodamas tėvams.  
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Informacija apie vaikų pasiekimus ir pažangą aktuali patiems vaikams, tėvams, kitiems 

pedagogams, specialistams, administracijai. Atlikę vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, šią 

informaciją analizuojame ir aptariame. Mokslo metų pabaigoje mokytojų taryboje apibendrinami 

įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų rezultatai, pateikiamos išvados apie išryškėjusius 

pasiekimus ir tobulintinas sritis. Tėvams apibendrinta informacija pateikiama individualiai, jiems 

suprantamai ir aiškiai. Vaiko darbus, elgseną, išgyvenimus aptariame su pačiu vaiku individualiai. 

Šia informacija remiamasi rengiant įstaigos strategiją, metinę veiklos programą, 

atliekant įstaigos veiklos įsivertinimą. 

 

Vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų vertinimas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, atlikęs 

vaiko vertinimą pagal vaikų pasiekimų aprašą ir pastebėjęs ženklus, įspėjančius apie poreikį 

pritaikyti ugdymo procesą, informuoja tėvus (globėjus) apie būtinumą atidžiau stebėti vaiko veiklas, 

bendravimą bei ieško metodų, kurie padėtų vaikui išsiugdyti jo galimybes atitinkančius gebėjimus.  

Leidinio „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ lentelėje „Ženklai, įspėjantys apie 

poreikį pritaikyti ugdymo procesą“ pateikti susirūpinimą keliančių ženklų aprašymai padeda 

pedagogui kuo anksčiau pastebėti vaiko ugdymosi sunkumus ir, esant būtinybei, kreiptis į Vaiko 

gerovės komisiją dėl išsamaus vaiko ugdymosi poreikių įvertinimo. Tokiu atveju vaikui švietimo 

pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro įsakymą „Dėl mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011m. rugsėjo 30 d. Nr. V – 1775, Vilnius).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

LITERATŪRA 

 

1. Adaškevičienė A. Judėjimo džiaugsmas. Lietuvos ikimokyklinukų fizinio aktyvumo 

optimizavimo programa. 1996. 

2. Ankstyvojo ugdymo vadovas / Mockevičienė O. (Sud.). Vilnius: Minklės leidyba, 2001. 

3. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Vilnius:  ŠAC, 2014. 

4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Vilnius: ŠAC, 2014. 

5. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Vilnius: ŠAC, 2015. 

6. Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinės rekomendacijos. 2013, ŠMM, 

projektas    „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. 

7. Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki 3 metų. Vilnius: Lietus, 2001. 

8. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Vilnius, 2011.  

9. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija. Tautinė mokykla, 1989. 

10. Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Sveikatos stiprinimo programa 2014 – 2018 m.m. 

„Sveikatos takeliu“. 

11. Piliuvienė A., Dailydienė N., Jakučiūnienė D. ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios 

gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. Vilnius: Leidybos centras,1997. 

12. Rūta Girdzijauskienė Vaikas. Muzika. Kūryba. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. 

13. Songailienė V. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. // 

Žvirblių takas. 2007. Nr. 2. P. 18. 

14. Vaiko muzikos pasaulis. Vaikų muzikinio ugdymo straipsnių rinkinys. Vilnius: Kronta, 

2009. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PRIEDAI



 

 

1 priedas 

RUDUO 

 
Labas, darželi! 

Aš ir mano draugai darželyje. 

Kelias į darželį (saugus eismas). 

Rudenėlio pirmi žingsniai. 

Gero elgesio ABC. 

Rudens spalvų paletė. 

Rudenėlio dovanos. 

Vitaminų puota. 

Miško takeliu. 

Lapų šokis vėjyje. 

Miško paslaptys. 

Rudeninio lašiuko kelionė. 

Lijo lijo lietus. 

Mūsų augintiniai. 

Kuo norečiau būti. 

Keičiasi laikas, mainosi rūbas. 

Aš augu, o močiutė sensta. 

Diena keičia naktį. 

Miškas ruošiasi miegui. 

 

Idėjų gūsis: 
Nuotraukų stendas „Kaip praėjo mano vasaros atostogos“. 

Piešinių „Vasarą prisiminus“ paroda grupėse ir darželio galerijoje. 

Vaikų augintinių nuotraukų parodos grupėse.  

„Svečiuose dėdė girininkas“.  Pasakojimas apie miško naudą žmogaus gyvenime. 

„Mano mamos suknelė“ (piešinių paroda). 

 

ŽIEMA  

 
Prie Advento slenksčio sustojus. 

Malonūs žodeliai, kurie šildo kiekvieno širdelę. 

Žiemužė snaigėm sninga. 

Eglutė suspindo. 

Ateik, Kalėdų seneli! 

Sniegas limpa! 

Vandens ir jo pavidalų tyrinėjimo savaitė. 

Gyvūnai žmogaus gyvenime. 

Žiemos linksmybės ir džiaugsmai. 

Aš ir laikas. 

Žiemojantys paukščiai ir jų priežiūra. 

Baltasis badas. 

Žmonių darbai man padeda gyventi. 

Užgavėnių linksmybės. 

Mano gimtinė – Lietuva. 

 

Idėjų gūsis: 
Rengti grupėse pirštinių, kepurių, šalikų parodėles. 

Advento pradžia, adventinių vainikų puošimas, adventinių kalendorių paroda, 

savos gamybos kalėdinių atvirukų paroda. 



 

 

Žiemos sporto šventė. 

Gražiausio besmegenio konkursas. 

Piešinių apie gimtinę Lietuvą paroda. 

 

PAVASARIS  

 
Besmegenis tirpsta! 

Seni daiktai pasakoja apie praeitį. 

Sodiname svogūnus. 

Saulutė grįžta. 

Pasitinkam pavasario giesmininkus. 

Gandrai, gandrai, ga, ga, ga!  

Tvarkome kiemą, rūšiuojame atliekas. 

Ekologijos takučiu. 

Velykos. Margučių kraitelė. 

Išdykę skaičiai. 

Bibliotekoje. Man patinka knygos. 

Pasakų karalystėje. 

Nuo motulės rankų prasideda kelias. 

Mano šeima. Kur aš gyvenu? 

Noriu augti sveikas. 

Sporto šakų gausybė. 

Ropok, vabalėli! 

Medaus kelias. 

 

Idėjų gūsis: 
Piešinių „Mano nuotaika“ paroda darželio galerijoje. 

„Džiaugsmo langas“ – papuošti vieną grupės langą linksma, pavasariška tema. 

Vaikų gamybos knygelių paroda darželyje, bibliotekoje. 

Šventinių rytmečių ir popiečių organizavimas ir pravedimas pavasario tema. 

Įvairių spektaklių kūrimas, žiūrėjimas. 

Sportinės estafetės, judrūs žaidimai drauge su šeimos nariais darželyje organizuojamose sporto 

šventėse. 

 

VASARA  

 
Noriu būti toks kaip tėtis. 

Žalioje pievelėje. 

Vabzdžiai. 

Gėlės aplink mane. 

Jei aš turėčiau burtų lazdelę. 

Kelionė oro balionu. 

Dangus ir jo kūnai. 

Išbandyk ir pažinsi. 

Vėjo malūnėlių, aitvarų, laivelių fiesta. 

 

Idėjų gūsis: 
Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena. Dalyvauti ir patiems organizuoti šventinius  renginius.  

Birželio pirmasis sekmadienis – Tėvo diena. Sveikinimų su linkėjimais tėveliams ruošimas. 

Daryti džiovintų gėlių herbariumus. 

Įvairiūs eksperimentai, bandymai, žaidimai lauke. 



 

 

2 priedas 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

VAIKO VERTINIMAS, ORIENTUOTAS Į KOMPETENCIJAS 
 

Vaiko vardas, pavardė________________________________________  Amžius_______________ 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Pasiekimų sritys Žingsnis/lygis 

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko 

gebėjimai, žinios. Numatomos 

ugdymo(-si) gairės 

   

 

   

   

   

   

   
 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Pasiekimų sritys Žingsnis/lygis 

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko 

gebėjimai, žinios. Numatomos 

ugdymo(-si) gairės 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 

 

   
 

   
 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Pasiekimų sritys Žingsnis/lygis 

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko 

gebėjimai, žinios. Numatomos 

ugdymo(-si) gairės 

   

 

   

   

   

   

   
 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Pasiekimų sritys Žingsnis/lygis 

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko 

gebėjimai, žinios. Numatomos 

ugdymo(-si) gairės 

   

 

   

   

   

   

   



 

 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Pasiekimų sritys Žingsnis/lygis 

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko 

gebėjimai, žinios. Numatomos 

ugdymo(-si) gairės 

   

 
   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 priedas 

 


