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                               PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS” 

                      IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „PO ŽILVIČIU” 

 

              I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Ikimokyklinės ugdymo mokyklos pavadinimas –  Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis”.  

Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – lopšelis-darželis „Žilvitis” ( toliau –  lopšelis-darželis). 

Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 m. rugsėjo 6 d., steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba. 

Lopšelis-darželis yra biudžetinė, pelno nesiekianti, savivaldybės įstaiga.  

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas.                                                       

Lopšelio-darželio adresas: Dainavos g. 13, Panevėžys, LT-36244,  

El. pašto adresas: darzelis@ldzilvitis.lt, interneto svetainės adresas: http://www.ldzilvitis.lt. 

Telefonas (8-45) 431365, (8-45) 436209. 

Lopšelis- darželis yra juridinis asmuo. 

Ugdymo(si)  kalba –  lietuvių, ugdymosi(si) forma – dieninė. 

Pagrindinė  veiklos  sritis – švietimas, rūšys –  ankstyvasis, ikimokyklinis,  priešmokyklinis ugdymas. 

Lopšelis-darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintomis ugdymo(si) programomis, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės 

politikos koncepsija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais ir 

kitais norminiais dokumentais. 

Lopšelio-darželio veikla orientuota į efektyvų valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sveikatos 

politikos įgyvendinimą.  

Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir 

jaunimo reikalų  skyrius.  

              Duomenys apie ugdytinius  

     Į ikimokyklinio ugdymo įstaigą priimami vaikai nuo 1 m iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) 

metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Lopšelio-darželio ankstyvojo 

mailto:zilvitis@takas.lt
http://www.ldzilvitis.lt/
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amžiaus grupėse ugdomi vaikai nuo 1 m. iki 3 m., ikimokyklinio amžiaus grupėse – nuo 3 m. iki 5-6 

m., priešmokyklinio amžiaus  grupėse – nuo 5-6  m. iki 7 m. Kiekvienas vaikas savo amžiaus grupėje 

jaučiasi svarbus ir reikalingas. Gerbtinas vaiko individualumas ir saugomas vaiko privatumas. Visi 

vaikai bendrauja gimtąja lietuvių kalba. Pagrindinė vaikų veikla yra žaidimas. Dabartiniai lopšelio-

darželio vaikai - tai „interneto amžiaus” vaikai, naujos kartos vaikai augantys aplinkoje, kurioje gausu 

informacinių technologijų. Juos mažiau domina tradiciniai, įprasti žaislai, žaidimai, labiau - modernūs, 

pagrįsti naujomis technologijomis, platesnėmis galimybėmis ir originaliais sprendimais. 

 

             Duomenys apie ugdytojus, tėvus, bendruomenę 

             Ugdymo procesą  vykdo ir ugdymo turinį įgyvendina direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, meninio ugdymo pedagogas. 

Lopšelio-darželio pedagogai turi reikiamą išsilavinimą, nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja 

įvairiuose miesto, šalies kvalifikaciniuose renginiuose. Pedagogai bendradarbiauja tarpusavyje: rengia 

ugdomosios veiklos planus, projektus, akcijas, parodas, šventes. Kuria grupės aplinką, integruoja 

veiklas atitinkančias vaiko amžių, poreikius, organizuoja atvirus metodinius renginius įstaigos, miesto 

pedagogams, dalinasi gerąja darbo patirtimi su šalies lopšeliais-darželiais „Žilvičiais”, rengia 

pranešimus respublikinėse praktinėse konferencijose. Visi pedagogai yra atviri naujovėms. Lopšelyje-

darželyje užtikrinamas socialinis vaiko saugumas, tenkinami individualūs vaiko poreikiai, sudaromos 

sąlygos asmenybės raiškai, kūrybiškumui, socializacijai, pasirengimui mokyklai. 

           Svarbus vaidmuo tenka visiems pedagogams ir ugdymo specialistams siekiant  kokybiško 

ugdymo bendradarbiaujant su šeima. Tėvai – svarbiausi vaikų ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko 

gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą, Tėvai (globėjai) pripažįstami tiesioginiais ugdymo proceso 

dalyviais.  Pedagogai atsižvelgdami į tėvų nuostatas, lūkesčius ir poreikius padeda šeimai ugdyti vaiką. 

Vias lopšelio-darželio bendruomenė kartu kuria ugdymo sąlygas, atnaujina ugdymo priemones, rengia 

ugdymo turinio įgyvendinimo rekomendacijas. Tėvai vertina vaikams sukurtą ugdymo(si) aplinką, 

pedagogų iniciatyvas, atranda atsakymus į jiems rūpimus klausimus, susipažįsta su vaiko ugdymo(si) 

procesu, vaiko pasiekimais. 

 

             Programos filosofinis, psichologinis, pedagoginis pagrindimas 

             Ikimokyklinio ugdymo programoje siejamos  humanistinės, rekonstruktyvistinės, 

progresyvistinės filosofinių ugdymo krypčių esminės idėjos.  Jose į vaiką žiūrima kaip į asmenį, vaikas 

– individualybė. Humanistinės idėjos pabrėžia vaiko saviraiškos galimybių svarbą ugdymo procese, 

vaiko unikalumą, poreikius, sėkmės garantijas, savigarbos puoselėjimą ir saugojimą.  
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Rekonstruktyvistinės  idėjos skatina ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo šalies pilietį,  gebantį pertvarkyti 

visuomenę bei kurti nauja.  Pedagogai turi būti nuolatiniame ieškojime, o ugdytiniai skatinami aktyviai 

suvokti ugdomąją medžiagą, kūrybiškai ją analizuoti per patyriminį ugdymą. Progresyvistinės idėjos 

akcentuoja ugdytinio gebėjimą spręsti probemas, išmokti mokytis, mąstyti įvairioje veikloje, pabrėžti 

individualius ugdytinio skirtumus individualizuojant veiklą.  

Programa pagrįsta pedagoginėmis, psichologinėmis teorijomis apie vaiko vystymosi, ugdymosi 

perspektyvas.  Remiantis humanisto A.Maslow teigimu, ideali mokykla turėtų padėti vaikui atrasti 

identiškumą, mokytis branginti gyvenimą, tenkinti saugumo, prieraišumo, meilės, dėmesio ir pagarbos 

poreikius, išmokyti pasirinkti ir realizuoti aukščiausias vertybes. Humanisto idealas yra save 

analizuojantis žmogus.  

             Programa parengta vadovaujantis Howardo Gardnerio teorija. Ji atskleidžia pedagogams, kaip 

kiekvienam vaikui suteikti galimybę atrasti savo ypatingus gebėjimus ir pademonstruoti stipriąsias 

puses, parūpinti veiklose tokias priemones, kurios užtikrintų vaikams galimybę ugdytis tobulinant 

individualų intelektą. Pedagogai skatinami kūrybiškai panaudoti vaikų žaidimus, kaip galimybę 

integruoti visus įmanomus įgūdžių formavimo(si) procesus, kurti interaktyvų ir smagų ugdymo(si) 

procesą. Tokio pobūdžio ugdymas(is) skatina motyvaciją ir tvirtą pagrindą vaiko nuostatai pažinti 

toliau. Remiantis nuolatiniu vaikų veiklos, raiškos stebėjimu ir individualių bei amžiaus grupių 

gebėjimų ugdymo(si) progreso analize, nuolat reflektuoti ir vertinti ugdymo(si) proceso sėkmės ir 

tobulinimo galimybes. S. Smilansky domėjosi vaikų žaidimais. Jos  vyraujantys teiginiai koncentravosi 

į vaikų ugdymąsi žaidžiant bei ryšį tarp žaidimų ir tolesnės vaiko sėkmės mokykloje.  

             Programa pritaikyta nacionalinės pedagogikos idėjoms. J. Laužikas, J.Vabalas-Gudaitis  

pastebėjo, kad ugdymas yra veiksmingas, kai jis yra orientuotas į vaikų sveikatos stiprinimą. Vaikams 

reikia sukurti tokią aplinką, kad nepažeistų vaikų sielos struktūros. Reikia pripažinti vaikų asmenybės 

teises ir plėtoti vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą. S. Šalkauskis teikia reikšmę vaiko fizinio 

ugdymo teorijai ir akcentuoja fizinio ir psichinio tobulumo sąsają, kūno ir dvasios sąveiką. Pasak jo, 

lavinant vaiko sielą, negalima nesidairyti į kūną ir, atvirkščiai, lavinant kūną, negalima nesidairyti į 

sielą. Su kūno kultūra siekiama fizinio aktyvumo, nes fiziškai lavinant vaiką svarbu suteikti jam fizinės 

energijos malonumą, po kurio jis maksimaliai atliks bet kokią kitą veiklą. A.Gučasteigia, kad vaiko 

fizines ir psichines jėgas stiprina vaiko lavinimas bei jį supanti aplinka. Ugdytojams svarbu pasirūpinti 

ugdymo priemonėmis, sukurti ugdymosi aplinką, teikti paramą šeimai, nes ir  šeimos prigimtis yra 

rūpintis ugdymo reikalais.  

Ugdymo procese įstaiga remiasi Ž. Pjažė,  A. Maceinos  filosofinėmis teorijomis. Ž. Pjažė 

teorijos padeda suprasti kaip vaikai perima patirtį ir įtraukia ją į savo subjektyvią pasaulio sampratą, 
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kaip nuosekliai vystosi moralinės vaiko vertybės, kaip vystosi vaiko loginis mąstymas. Ž. Pjažė vaiko 

žaidimą laikė kūryba, nes vaikas kurdamas, fantazuodamas, eksperimentuodamas „konstruoja“ pats 

save, atranda pats save. Vaikai mokosi tada, kai sąveikauja su aplinka. Mažieji patys konstruoja žinias 

apie pasaulį suteikdami reikšmes žmonėms, vietovėms, daiktams. Tokiu aktyviu  būdu gautos žinios 

kur kas reikšmingesnės, negu išmoktos pasyviai. Vaikai išmoksta kur kas geriau, kai daro ką nors 

savarankiškai, o ne gauna paruoštus atsakymus. Ž. Pjažė teigė, jog vaikai noriai mokosi tik tada, kai 

jiems smalsu ką nors sužinoti. 

         Artima ir A. Maceinos filosofija. Jis teigė, kad „ugdymas yra žmogaus kūrimas per žmogų 

žmoguje. Ugdymui būdinga daugelis ypatumų. Bene svarbiausias jų – tai ugdytinio apsisprendimas ir 

laisvas dalyvavimas ugdymo procese. Ugdytojas pradeda ugdomąjį veiksmą, po to jis veikia sutartinai 

su ugdytiniu, kol galiausiai ugdytinis viską užbaigia vienas“. „Auklėtojas ir auklėjamasis nestovi vienas 

šalia kito, bet tarsi gyvena vienas antrame“. 

 

             Programą  reglamentuojantys strateginiai dokumentai 

Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo 

programų kriterijų aprašo” pakeitimo 2017 m. balandžio 24 d. Nr. įsakymu V-268, Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis bei  

pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą: ilgalaike 

Valstybės švietimo strategija 2013 - 2022 m., Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir kt.  

Ugdymo(si) turinys orientuotas į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  4 straipsnio 1 ir 2 

dalis, kuriose teigiama, kaip kuriamas ugdymo turinys, ko ir kaip mokoma ir mokomasi, kaip vertinama 

pažanga ir pasiekimai. 5 straipsnis įpareigoja vadovautis švietimo sistemos principais. Švietimo 

įstatymo 7 straipsnis  nurodo kaip turi būti vykdomas, teikiamas ikimokyklinis ugdymas. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis 14 straipsnio 1, 2, 3 dalimis 

ir  43 straipsnio 12 dalimi. Švietimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalis įpareigoja padėti vaikui saugoti ir 

stiprinti sveikatą, o 47 straipsnis konstatuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) teises ir pareigas, įvairiapusį 

bendradarbiavimą. 

             Programoje vadovaujamasi Vaiko gerovės valstybės politikos koncepsija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569, kurioje teigiama, kad 

vaikas turi jaustis orus ir saugus dėl savo rasinės, kultūrinės ir tautinės tapatybės. Ši nuostata turi būti 

įgyvendinama nepažeidžiant vaiko individualaus gyvenimo ritmo, interesų. Šiuolaikinį požiūrį į vaiką 
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ir jo ugdymą nusakantis dokumentas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašo”. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir 

koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias 

funkcijas. 

             Įgyvendindama ugdymo programos ugdymo turinį, kad ugdymas vyktų saugioje, 

švarioje, jaukioje, ir estetiškai turtingoje aplinkoje, ikimokyklinio ugdymo mokykla vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija) 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016   „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais”.  

            Ugdymo programos turinys susietas su prevencine veikla. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu  Nr. ISAK-494, moko vaikus pasakyti „Ne”. 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179, ugdymo procese suteikia tėvams teisę ugdyti 

vaikus pagal savo įsitikinimus. Tėvai gali atsakingai pareikšti savo valią dėl vaikų žinių, įgūdžių 

įgyjimo funkcionalios šeimos kūrimui.  

             Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams 

įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m.  lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310, 14 punktu teigia,  kad mokyklos vadovas, 

suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo. 

16 punktas įpareigoja mokyklą vykdančią ikimokyklinio ugdymo programą, už mokinio krepšelio lėšas 

pirkti priemones, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui 

įgyvendinti reikalingos priemonės. 

                                                      
             Ikimokyklinio ugdymo programos ir vaikų poreikių sąsajos 

         Ikimokyklinio ugdymo  programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą konkrečiam amžiaus 

tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą(si). Visose amžiaus grupėse vyrauja poreikis žaisti. 

Ž. Pjažė teigia, kad vaikai turi kuo daugiau žaisti, veikti, nes žaidimas yra natūrali vaiko būsena, 

padedanti jo specifinei psichofizinei raidai ikimokykliniais metais. Vaikai visada smalsūs, betarpiški, 

konkrečiai mąstantys, trokštantys patekti į suaugusiųjų pasaulį. Šitaip jiems atsiskleidžia poreikis 
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bendrauti – kalbinė raiška. Įvaldęs kalbą vaikas jau gali aplinkiniams perduoti savo asmeninę patirtį. 

Vyresni ikimokyklinukai įgyja poreikį paaiškinti bendraamžiams būsimą žaidimą ar žaislo 

konstrukciją, o mažieji dar nemoka rikiuoti savo poreikių pagal būtinybę.  

 Programoje vaikų poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaikų amžių bei šiuolaikinę gyvenimą. 

Žaislai, kurių gamyba pagrįsta naujomis technologijomis ir naujomis žaidimų su jais galimybėmis; 

animacinių filmų veikėjai - transformeriai, digimonai, pokemonai ir pan.; knygos su garso ir vaizdo 

signalais; žaislų kolekcijos, gyvūnų ir žmonių figūrėlės, puponautai, kepsai; lėlės su šiuolaikinį 

gyvenimą atspindinčiais priedais; kompiuteriai, kompiuteriniai žaislai; modernios technikos žaislai - 

fotoaparatai, telefonai, mikrofonai, buitinės technikos modeliai ir pan; modernūs konstruktoriai, 

funkcionali statybinė medžiaga ir ją papildančios detalės. Jie auga su kompiuteriais, internetu, 

interaktyviomis lentomis, mobiliaisiais telefonais, fotoaparatais, skaitmeninėmis knygomis bei žaislais.  

   Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos periodas yra sudėtingas ir lemia tolimesnę ugdymo(si) 

sėkmę. Pedagogams svarbu žinoti psichologinius šio amžiaus vaiko ypatumus, kad būtų kuriamas vaiko 

gyvenimui ir ugdymui(si) palankus mikroklimatas, kad būtų tenkinami jo poreikiai, kad lengvai būtų 

įveikiami amžiaus ypatumų nulemti sunkumai. Vaiko pasaulio supratimas, nuostatų apie jį susidarymas 

ir gebėjimų ugdymosi kelias yra patirtinis, t. y. tinkamai sukurtoje aplinkoje vaikas pats stebi, tyrinėja, 

atranda, išbando, stebi pasekmes pats kurdamas savo žinojimą. 

 Tam, kad geriau pritaikytume ugdymo turinį vaikų poreikiams ir mokymosi stiliui, stengiamės 

sudaryti tinkamas sąlygas, paruošti aplinką vaiko ugdymui(si). Remiantis ,,Vaiko teisių konvencija“, 

ratifikuota 1995 liepos 3 d., ikimokyklinio ugdymo programa pirmiausiai siekiama tenkinti 

pagrindinius vaikų poreikius.:  

1. Sveikatos;  

2. Bendravimo;  

3. Pripažinimo;  

4. Saviraiškos;  

5. Saugumo.  

 Vaikų savęs aktualizavimo poreikis yra vidinis – tai poreikis augti, tobulėti, visiškai atskleisti 

savo galimybes, todėl jis niekada galutinai nepatenkinamas, kaip ir asmenybės augimas – nesibaigiantis 

procesas. Sveikas vaikas visada pilnas energijos, nori žaisti, judėti, tyrinėti, kuo daugiau sužinoti ir 

patirti. Vaikas turi visas galimybes tobulėti ir save realizuoti,  būti išgirstas, suprastas, pastebėtas, 

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

ugdymąsi. Siekiama aktyvaus  dalyvavimo ugdymo procese, kuriant kartu su vaiku jam aktualų ir 
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prasmingą ugdymo turinį.  Vaikai, vaikų grupės skiriasi savo patirtimi bei pasiekimais įvairiose 

ugdymo srityse. 

 Įtaigos ugdymo programa parengta atsižvelgiant į vaikų ugdymosi poreikius, tėvų lūkesčius 

bei naujausiuose ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose nusakytas esmines 

nuostatas į vaiko ugdymą ir metodinę pagalbą teikiančius dokumentus, kaip „Švietimo įstatymu“(nauja 

red. 2011), Lietuvos higienos normos HN 75:2016, „Ikimokyklinio amžiaus 6 vaikų pasiekimų 

aprašas“(2014), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodinės rekomendacijos“ (2015). 

 

             Ikimokyklinio ugdymo programos  ir tėvų, vietos bendruomenės sąsajos 

            Ši programa taikoma 1 – 6 metų vaikų ugdymui. Ji skirta:  

 pedagogams, dirbantiems su ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikais;  

 priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems mišraus amžiaus vaikų grupėje;  

 vaikų ugdymo specialistams, tenkinantiems vaiko spec. poreikius;  

 tėvams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaiką.  

Svarbiausi vaikų ugdytojai yra tėvai. Jie atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką 

ugdymą, dalyvauja vaiko ugdymo ikimokyklinėse grupės procese kaip partneriai. Su tėvais 

tariamasi dėl jų vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo, 

atsižvelgiama į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį. Ugdymo 

įstaigoje pripažįstami ir gerbiami šiemų kultūriniai ir socialiniai skirtumai. Siekiant kokybiško 

visuminio ugdymo, būtina sąlyga visų bendruomenės narių - auklėtojo, švietimo pagalbos 

specialistų, įstaigos vadovų, kitų įstaigos darbuotojų ir tėvų susitarimas dėl bendros ikimokyklinio 

ugdymo sampratos ir jų veiksmų dermė. Auklėtojas yra vaikų ugdymo ir ugdymosi situacijų 

kūrėjas. Tėvai yra lygiaverčiai vaikų ugdymo(si) partneriai. Aktyvūs ir suinteresuoti tėvai ženkliai 

padeda savo vaikams siekti sėkmės. Tėvams svarbu, kad vaikas lopšelyje-darželyje būtų laukiamas, 

mylimas, jaustųsi saugiai, galėtų gerai praleisti laiką, išmoktų bendrauti, sugyventi su kitais, įgytų 

savarankiškumo, kultūrinių - higieninių įgūdžių. Dauguma tėvų nori, kad vaikas būtų intensyviai 

ugdomas, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, kad būtų sudomintas, pagirtas, paskatintas.Tėvai nori 

žinoti, kaip vyksta ugdymas ir jame dalyvauti. Jiems svarbu, kad vaikas nesirgtų, sveikai maitintųsi. 

Darželis vaikui yra pirmas socializacijos etapas, išėjimas į visuomenę, kurioje vis kas nors vyksta, 

apstu įvairių žmonių ir situacijų – šią įvairovę po truputį vaikas ir pradeda pažinti. Tėvai tikisi 

psichologinio palaikymo vaikui, pagalbos, paguodos, esant sunkumams. Visų aplink esančių 

suaugusiųjų atsakomybė yra pasirūpinti, kad ta pirmoji socializacijos aplinka, t. y. darželis, vaikui 
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būtų jauki, saugi, draugiška ir mėgstama. Svarbu, kad tėvai, siekdami sėkmingo vaikų ugdymosi ir 

tobulėjimo, veiktų kartu su ugdymo institucija. Įstaigos pedagogai siekia betarpiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo su šeima: aktyvaus tėvų dalyvavimo vaiko ugdyme, pagalbos padedant pažinti 

vaiką pirmomis dienomis darželyje, įgyvendinant grupės projektus, dalyvaujant renginiuose. Iškilus 

sunkumams, ieškoti bendrų susitarimų, sprendimų, veiksmų plano, vienodų reikalavimų. Priimant 

vaiką į darželį, šeimos supažindinamos su įstaigos gyvenimu, tradicijomis, taisyklėmis, ugdymo 

programa ir ugdymosi sąlygomis. Adaptacijos metu tėvai turi galimybę pabūti kartu su vaiku 

grupėje, dalyvauti ugdomojoje veikloje ir darželio gyvenime. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

šeima vyksta abipusiu supratimu ir atsakomybe, pagarba, dėmesiu, geranoriškumu, gerbiant 

kiekvieno vaiko konfidencialumą. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima vyksta, taikant 

tradicines bendravimo ir bendradarbiavimo formas:  

 grupių ir bendri tėvų susirinkimai;  

 individualūs pokalbiai, diskusijos, probleminiai susitikimai;  

 grupės šventės, vakaronės, bendri renginiai;  

 edukacinis tėvų švietimas (konsultacijos, rekomendacijos, stendinė medžiaga);  

 bendrų projektų kūrimas ir dalyvavimas juose;  

 tėvų dalyvavimas ugdymo procese;  

 įvairių darbų parodos, nuotraukos;  

 namų užduotėlės; 

 vaikų pasiekimų aplankai.  

Tėvams nuolat teikiama informacija apie ugdymo naujoves, ugdymo turinio įgyvendinimą, 

ugdymo metodus ir būdus. Tėvams pageidaujant, veikia prailginto buvimo grupė, kuri leidžia tėvams 

derinti darbą su vaikų priežiūra. Tėvai turi galimybę daerinti savo darbo grafiką ir atvesti vaikus į 

darželį trumpesniam laikui, pasirinkdami dienos maitinimų skaičių. Kartu su tėvais siekiame sudaryti 

kuo geresnes sąlygas vaikų patirtiniam ugdymui. Įgyvendinant grupės projektus, tėvai turi galimybę 

pabūti su vaiku grupėje, pravesti ugdomąją veiklą, pabendrauti su visos grupės vaikais. Jie pamato savo 

vaiką bendraamžių aplinkoje, gali stebėti kaip vaikas jaučiasi, bendrauja su bendraamžiais. Tėvai 

supažindinami su vaiko vertinimo sistema, vaiko ugdymo pasiekimų žingsniais, diskutuoja, tariasi su 

pedagogu, padeda pastebėti vaiko pasiekimo lygio pokyčius, pažangą, padeda atrasti pasiekimo lygių 

įrodymus: užfiksuoti įdomias vaikų frazes, veiksmus, pasakojimus. Kai kurie pedagogai keičiasi su 

tėvais informacija virtualioje erdvėje: siunčia nuotraukas, informuoja apie pasiekimus, dalinasi atualia 
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informacija. Sukurtas įstaigos internetinis tinklapis www.dzilvitis.lt, lopšelio-darželio facebook paskyra 

padeda informuoti ir šviesti ugdytinių tėvus, bendruomenę, visuomenę. 

 

             Regiono savitumas  

             Ikimokyklinio ugdymo programa sudaryta vadovaujantis geografiniais, istoriniais, kultūriniais 

regiono ypatumais. Pedagogai organizuodami ugdymo procesą atsižvelgia į reikšmingus Panevėžio 

miesto, krašto orientyrus, kuriuos svarbu pabrėžti ugdant vaikus. Mūsų gimtasis Panevėžys – 

Aukštaitijos sostinė. Vaikams yra galimybė susipažinti, kad tai pats lietuviškiausias ir žaliausias 

miestas, kuris yra  išsidėstęs abipus Nevėžio krantų. Panevėžys nubarstytas žaliais poilsio plotais: 

parkais, jaukiais skverais ir aikštėmis. Skaistakalnio parke vaikai gali gėrėtis retais medžiais: 

raudonaisiais ąžuolais, sidabriniais klevais, juodosiomis pušimis ar baltaisiais gluosniais. 1503 m. 

rugsėjo 7 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras padėjo kertinį akmenį 

Panevėžio istorijoje. Kunigaikščio Aleksandro paminklas ir gražioji Senvagė yra pamėgta  visų svečių 

ir panevėžiečių susitikimo vieta. Vaikai gali susipažinti su legendiniu režisieriaus  Juozo Miltinio teatru 

ir jo aktorių mokykla, apsilankyti unikaliame Panevėžio lėlių vežimo teatre, pasigėrėti valiūkišku ir 

kartu rimtu vaikų ir jaunimo teatru „Menas”. Vaikus vilioja šimtametę turtingą istoriją turintis J. 

Masiulio knygynas. Miesto vizitinė kortelė – Senvagė, sukurta pačių gyventojų rankomis: visais metų 

laikais viliojanti panevėžiečius ir miesto svečius.  

            Vaikai dalyvauja miesto dienose, renginiuose,  susitikimuose, edukacinėse programose, 

šventėse. Lankosi  Dailės galerijoje, Kraštotyros muziejuje, teatruose.  Miesto renginių tradicijos yra 

pratęsiamos įstaigoje. Vaikai naudojasi sukaupta pedagogų metodine, informacine medžiaga apie 

Panevėžio miestą, Aukštaitijos regioną. Pedagogai domisi strateginiais savo regiono plėtros planais, 

dokumentais, puoselėja regiono kultūros tradicijas.   

              

             Įstaigos savitumas 

             Lopšelis-darželis „Žilvitis” yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo mokykla Panevėžio miesto 

Pilėnų mikrorajone. Pilėnų mikrorajonas ribojasi su Stetiškiais. Stetiškiai – Panevėžio miesto dalis, 

esanti į pietvakarius nuo miesto centro. Į gdymo įstaigą priimami vaikai iš viso Panevėžio miesto, 

tačiau didžiąją ugdytinių dalį sudaro vaikai būtent iš šios miesto dalies. 

             Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo vienerių metų iki mokyklos. Vaikų grupės 

komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, esant tėvų pageidavimui – broliukai, sesutės neišskiriami  ir 

lanko tėvų pasirinktą vieną grupę. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai integruojami į 

įprastas grupes. Veikia pailginto buvimo grupė, kurioje vaikai, tėvų pageidavimu, pasilieka po 

http://www.dzilvitis.lt/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_miesto_dalis
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nustatytų įstaigos darbo valandų. Programoje ugdymo prioritetai teikiami sveikatos stiprinimui ir 

saugojimui, saviraiškos plėtojimui ir teatrinei veiklai, tautinės kultūros puoselėjimui ir mažojo piliečio 

ugdymui, vaiko pasirengimui mokyklai ir sėkmingai socializacijai. 

             Sukurta aplinka orientuota į vaiką, kuri padeda įgyvendinti programoje numatytus tikslus, 

uždavinius, turinį. Grupės aplinką pedagogas kuria atsižvelgdami į grupės dydį, vaikų skaičių ir vaikų 

poreikius. Pedagogo sukurtoje stimuliuojančioje aplinkoje vaikas turi visas galimybes tobulėti, save 

realizuoti ir laisvai save išreikšti.  Sukurta funkcionali aplinka inicijuoja vaikus susikurti vietą veiklai, 

žaidimams, sudaro sąlygas vaikui laisvai judėti iš vienos veiklos zonos į kitą, pasirinkti draugus, 

priemones. Vaikai susipažįsta su grupės taisyklėmis, kurių reikia laikytis grupės aplinkoje. Pedagogas 

skatina vaikų, tėvų norą pažinti aplinką, keisti ją pagal vaikų idėjas.  

             Lopšelyje-darželyje puoselėjamos  tradicijos: atvirų durų savaitėlė, kalendorinės šventės, 

grupių vaikų ir pedagogų teatrai, vaikų ir pedagogų darbų parodėlės „Koridoriaus galerijoje”. 

Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais,  šalies lopšeliais-darželiais „Žilvitis”. Vaikai, tėvai ir 

pedagogai dalyvauja bendruose renginiuose, siekia abipusio bendradarbiavimo.   

             Ugdymo bendruomenė, ugdytiniai dalyvauja respublikinėse programose, projektuose. 

Vykdoma tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa  „Zipio draugai”, ,,Gyvenimo įgūdžių” 

programa. Įgyvendinamos Respublikinės Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai” sveikos gyvensenos, kaip gyvenimo būdo nuo mažens, idėjos.    

 

             Ikimokyklinio ugdymo programos  ir teikiamų paslaugų sąsajos 

             Ugdymo procese greta įprastų ugdymo paslaugų lopšelyje-darželyje teikiama pagalba 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams bei jų tėvams. Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas 

organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas. Pedagogas, pastebėjęs vaiko ugdymosi ar elgesio problemas, kreipiasi į lopšelio-

darželio vaiko gerovės komisiją, prašydamas įvertinti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis ir jo 

gebėjimus. Ši, gavusi tėvų sutikimą, įvertina specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus  bei interesus ir 

siunčia tyrimui į Panevėžio PPT. Logopedai drauge su pedagogais kuria ir įgyvendina individualias 

vaikų ugdymo programas. Vaiko gerovės komisija teikia tėvams (globėjams, rūpintojams)  

informavimo ir konsultavimo pasalaugas, koreguoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, fiksuoja vaikų 

individualius ugdymo(si) rezultatus ir pažangą. Vykdo pasiekimų lyginimą su vaiko galimybėmis. 

Teikiama švietimo pagalba mokyklos nelankantiems 5-6 metų vaikams ir jų tėvams.  
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             Tėvams pageidaujant, įstaigoje įkurta prailginto buvimo grupė, kurioje vaikai prižiūrimi 

pedagogo gali pasilikti po nustatytų įstaigos darbo valandų. Šita paslauga tėvams yra nemokama.  

             Atsižvelgiant į vaikų, tėvų poreikius ir susitarimą su bendruomene, įstaigoje yra teikiamos 

neformaliojo ugdymo paslaugos. Papildomai yra tobulinami vaikų muzikiniai, meniniai, kalbiniai, 

sportiniai gebėjimai, kurie yra įvertinti miesto ir respublikiniuose konkursuose. Sudarytos sąlygos 

krepšinio, anglų k., šokio pradmenims įgyti. Papildomai tenkinamas yra vaikų saviraiškos poreikis, 

kuris atsiskleidžia organizuojant grupių vaikų teatrus, menines dieneles.  

             Pedagogai vaikams papildomai organizuoja pasivaikščiojimus, išvykas, ekskursijas po 

Panevėžio, Aukštaitijos regioną. Lopšelyje-darželyje vaikai daug laiko praleidžia lauke. Kiekviena 

grupė turi savo žaidimų aikšteles, kieme daug šiuolaikinių įrenginių – sūpynių, karstyklių, čiuožynių. 

Vaikams sudarytos sąlygos lauke žaisti įvairius sportinius žaidimus. Teikiamos paslaugos yra 

prieinamos visiems įvairių poreikių turintiems vaikams ir tėvams.  

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Prieinamumo principas – ugdymo turinys sudaromas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti     

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių,  individualius poreikius, interesus ir galimybes. 

Integracijos ir kontekstualumo principas – siekiama ugdymo visybiškumo, ugdymo tikslų,         

uždavinių, turinio, metodų dermės;  taikomi įvairūs integracijos būdai; ieškoma ugdymo turinio sąsajų 

su socialiniu-kultūriniu gyvenimo kontekstu; atsižvelgiama į vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą; 

stengiamasi garantuoti vaiko ugdymo šeimoje ir įstaigoje darną.      

Individualumo principas – ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į individualias vaikų 

savybes, vaikų patirtį. Suteikiama veiklos pasirinkimo laisvė, pripažįstama vaiko teisė gyventi ir elgtis 

pagal prigimtį, asmeninę patirtį. Taikomos įvairios priemonės, metodai, individualaus ir nedidelėmis 

grupelėmis ugdymo formos. 

Tautiškumo principas – ugdymo turinys orientuojamas į tradicinių kultūros vertybių 

puoselėjimą; atsižvelgiama į aplinkos (miesto, regiono) ypatumus; ugdomas būsimas tautos kultūros 

saugotojas ir kūrėjas; padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per vertybines nuostatas į aplinką. 

Humaniškumo principas – ugdymo procese pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas kaip 

asmenybė; tikima geraisiais jo pradais; pripažįstama teisė būti skirtingam, savitam; palaikomi vaikų   

sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais; pedagogo ir vaikų santykiai grindžiami tarpusavio 

pasitikėjimu, atsakomybe,  pagarba kito nuomonei, interesams. 
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Demokratiškumo principas – sudaromos sąlygos ugdymui(si) ir gebėjimams grįsti gyvenimą 

įsisąmonintomis demokratinėmis vertybėmis; siekiama sukurti aplinką, kad nesutrukdyti  vaikų  

harmoningo vystymosi; keičiamas dienos ritmas pagal vaikų ir tėvų lūkesčius; sudaromos 

sąlygostėvams pasirinkti vaikų ugdymo(si) aplinką; tenkinamas didėjantis poreikis visiems vaikams  

vienodai gerai pasirengti mokymuisi mokykloje.        

Patrauklumo ir džiaugsmingumo principas – pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo procesu 

stiprinantys, ugdymosi motyvaciją skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys; siekiama, kad vaikai 

patirtų malonumą, pažinimo kūrybos džiaugsmą; sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę.  

Lygių galimybių principas – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina ugdytinių 

lygybę, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų; kiekvienam laiduoja švietimo prieinamumą. 

Tęstinumo principas – ugdymo procesas grindžiamas individualių vaiko ypatybių pažinimu,    

suderinamas ikimokyklinio ugdymo turinys su priešmokyklinio ugdymo turiniu, sudaromos sąlygos 

vaikams toliau augti ir tobulėti, fiziškai stiprėti.  

                                                                          

                                                                                III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

                                                                    Tikslas 

             Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

 

                                                                 Uždaviniai 

 

 Plėsti vaiko pažintinius interesus skirtingose kompetencijose, išgyventi pažinimo 

džiaugsmą tyrinėjant, kuriant ir eksperimentuojant. 

 Formuoti taisyklingą vaiko požiūrį į save, savo sveikatą ir jos saugojimą. 

 Skatinti vaiką veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu 

plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. 

 Padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, kalbą, papročius, 

tradicijas, dorines, estetines nuostatas. 
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 Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, meninį jautrumą, ugdant 

gebėjimą išreikšti savo patirtį pozityvios raiškos būdais. 

 

 

                                                                               IV. UGDYMO TURINYS       

                                                                      

 
                                1 pav. Vaikas – aktyvus ugdymo proceso dalyvis 
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2 pav. Vaikų pasiekimų jungimas į grupes pagal ugdymosi rezultatų kryptis 
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3 pav. Vaiko pasiekimų jungimas į kompetencijas 
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4 pav. Vaikų amžiaus ir pasiekimų žingsnių sąsajos 

 

    Refleksijos metu tikslinga trumpai pakomentuoti vaikų pasiūlytas idėjas apmąstant, kokius 

vaikų ugdymosi poreikius ar naujai atsiskleidusius gebėjimus šios idėjos padeda atskleisti. 

 

 

1. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 



 20 

 

          
 

1. Ugdymo(si)  sritis.                           KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminiai gebėjimai. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 
 

 

Skatinti vaikus valgyti savarankiškai 

įvairų maistą. Pratinti valgyti ramiai,  

neskubėti. Siūlyti žaisti žaidimus, 

mokant naudotis stalo įrankiais. Turėti 

grupėje indelių. Formuoti pirminius 

asmens higienos įgūdžius. Sodinti ant 

puoduko. Žaisti žaidimus imituojant 

rengimosi veiksmus. Rengiant vaiką,  

pratinti apsirengti ir nusirengti tam tikra 

tvarka, susidėti rūbelius ant kėdutės. 

Kurti žaidybines situacijas skatinančias 

vaiką panaudoti savo mokėjimus ir 

įgūdžius. Skatinti pažaidus sudėti žaislus 

ir kitas priemones į vietą. Lavinti 

artikuliacinį aparatą. Lavinti smulkiąją 

matoriką. Pratinti atlikti elementarius 

darbinius veiksmus, laikytis grupėje 

bendros tvarkos. 

 

Valgo  sriubą šaukštu, košę šaukšteliu, 

geria iš puodelio. Pasako kokius patiekalus 

mėgsta. Pradeda savarankiškai rengtis. 

Rengiamas kiša koją į batuką, ranką į 

rankovę, deda kepurę ant galvos. Nuneša 

žaislus į tam skirtą vietą. Geba pasakyti ko 

nori. Atlieka nesudėtingus dėliojimo 

veiksmus. Geba  judėti  mėgdžiojant 

judesius, įveikia nedideles kliūtis. Atlieka 

pirštelių, rankų žaidimus, juos kartoja. 

Domisi savo kūnu, pavadina pagrindines 

kūno dalis. Suaugusiojo padedamas 

pradeda praustis pats, plauna rankas su 

muilu, šluostosi rankšluosčiu. Randa 

sprendimus, kaip veiklos metu įveikti 

sunkumus, savo veiksmus derina su 

draugais. Atlieka  judrius veiksmus juos 

daug kartų kartoja. Pučia plunksneles, 

popieriaus skiautes, žaidžia su balionais. 

Geba išklausyti užduotis, stengiasi jas 

suprasti ir atlikti. 

 

3-4 

 

 

Pratinti tvarkingai valgyti, taisyklingai 

naudoti stalo įrankius. Skatinti ragauti ir 

valgyti įvairų maistą. Suteikti pirminių 

žinių apie vaisių, daržovių naudą 

žmogaus organizmui. Skatinti laikytis 

asmens kultūrinių-higieninių įgūdžių, 

siekti  savarankiškumo. Pratinti prižiūrėti 

ir saugoti savo kūną. Mokyti taisyklingai 

naudotis tualetu. Pagirti už pastangas. 

Stiprinti sveikatą, grūdinti organizmą 

Valgo, kramto užsičiaupęs, valgydamas 

nekalba, mėgina taisyklingai laikyti 

šaukštą. Griaužia, kramto vaisius, 

daržoves. Pavalgęs padėkoja. Suaugusiojo 

pagalba laikosi mitybos kultūros. Žiūrinėja 

paveikslėlius apie dantukus, naudojasi 

asmens higienos priemonėmis, priminus 

atsiraito rankoves,  plauna rankas, veidą, 

nusišluosto sausai. Eina į tualetą, 

suaugusiojo padedamas susitvarko.  
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grynu oru.  Suteikti žinių apie saugų 

elgesį aplinkoje,  išsiaiškinti, kaip elgtis 

su ugnimi, neliesti aštrių daiktų, vaistų.  

 

 

 

Nusivalo nosį servetėle, padedamas 

apsirengia  ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. Naudojasi savo asmeniniais 

daiktais, miega, žaidžia, dalyvauja veikloje. 

 Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, 

aštrių ir kitų pavojingų daiktų. 

 

4-5 

 

 

Žaisti žaidimus, kuriuose formuojasi 

maitinimosi ritmo suvokimas (šeima, 

darželis). Žiūrėti paveikslėlius, vartyti 

vaikiškus žurnalus, pastebėti ir parodyti 

dvejopas situacijas apie saugų elgesį. 

Priminti, kad sudėtų ne tik gerai 

matomus žaislus, bet ir tuos, kurie yra po 

stalu, lova, spintele ir kt. Pasiūlyti 

vaikams tvarkantis apsirengti specialiais 

vaikiškais darbo drabužiais – 

prijuostėmis, kepurėlėmis. Diskutuoti 

kaip konfliktus spręsti taikiai. Siekti 

taisyklingos laikysenos. Skatinti 

vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai. 

Priminti, kad vaikai valgytų 

neskubėdami. kad labai svarbu pusryčius, 

pietus, vakarienę valgyti tuo pačiu metu. 

Įtvirtinti per žaidimą pagrindines 

produktų grupes – pieną, mėsą, vaisius, 

daržoves. Įtraukti vaikus į stalo 

padengimo veiklą, siekti, kad stalai būtų 

serviruojami pagal taisykles, patiekalus 

atitinkančiais indais. Kalbėti su vaikais, 

kodėl reikia plauti vaisius, daržoves, 

uogas, sudaryti sąlygas mokytis 

praktiškai juos nuplauti. Rekomenduoti 

tėvams aprengti vaikus patogiais ir 

lengvais drabužiais, primenant eiliškumą, 

Skatinti vaikus savarankiškai apsirengti 

ir nusirengti. Mokyti vaikus taisyklingai  

plautis ir šluostytis rankas, praustis ir 

šluostytis veidą. Priminti, kad  čiaudint ar 

kosint būtina prisidengti burną ir nosį,  

naudotis nosinaite. Skatinti sutvarkyti 

žaislus, su kuriais žaidė. Naudoti 

vaizdines priemones apie saugų elgesį. 

rodyti mokomuosius filmukus 

Organizuoti saugaus elgesio veiklas 

(viktorinas, pramogas, išvykas,…) 

kviesti medicinos darbuotojus, 

gaisrininkus. Siekti supratimo, kad 

negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir 

Žaisdamas, ką nors veikdamas saugo save 

ir kitus. Priminus sėdėti, stovėti, vaikščioti 

taisyklingai. Valgo neskubėdamas, 

priminus taisyklingai naudojasi stalo 

įrankiais, po valgio skalauja burną. Pasako, 

koks maistas sveikas ir naudingas, kodėl 

reikia plauti vaisius, uogas, daržoves. 

Padeda suaugusiajam serviruoti ir po valgio 

sutvarkyti stalą. Dažniausiai savarankiškai 

naudojasi tualetu ir susitvarko juo 

pasinaudojęs. Padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus, 

tvarkingai susideda drabužius. Padedamas 

plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. Priminus čiaudėdamas ar 

kosėdamas prisidengia burną ir nosį. 

Sutvarko žaislus su kuriais žaidė. Pasako, 

kad negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir 

kitų pavojingų daiktų. Eina, bėgioja 

įveikdamas kliūtis. 
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kitų pavojingų daiktų. 

 

5-6 

 

 

Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, 

mitybą. Tikslinti, sisteminti žinias apie 

mitybos kultūrą. Kalbėti apie pieno, 

mėsos, vaisių ir daržovių naudą. Pasakoti  

apie saldumynų, per didelio kiekio, žalą 

organizmui. Aptarti, kodėl žmogus 

valgo. Prašyti vaikų papasakoti, ką jie 

dažniausiai valgo pusryčiams, pietums, 

vakarienei. Diskutuoti, kurie iš vartojamų 

produktų yra naudingiausi jų augimui ir 

gerai savijautai. Kviesti vaikus į talką 

dengiant stalą šventei, rodyti kaip 

taisyklingai naudotis stalo įrankiais. 

Skatinti vaikų savarankiškumą. Pasiūlyti 

vaikams tvarkantis apsirengti specialiais 

vaikiškais darbo drabužiais. Sudėti ne tik 

gerai matomus žaislus, bet ir tuos, kurie 

yra po stalu, lova, spintele ir kt. Ugdyti 

asmens higienos įpročius, savitvarkos 

įgūdžius, puoselėti tvarkingumą. 

Priminti, kad reikia taupyti vandenį, 

paaiškinti, kodėl reikia  plauti rankas 

muilu, teisingai naudotis rankšluosčiu. 

Pratinti rūpintis savo sveikata, savisauga,  

patikslinti žinias apie žalingus įpročius ir 

veiksnius. Organizuoti projektus apie 

saugų vaikų elgesį. Suteikti žinių apie 

galimus pavojus, formuoti gebėjimą 

susivaldyti supykus, įsižeidus, 

išsigandus, padėti palaikyti ramybę, 

susikaupimą ir teigiamus jausmus. 

Skatinti norą sužinoti apie pirmosios 

pagalbos teikimą sau, draugui. 

Išsiaiškinti gamtoje tykančius gyvybei 

pavojingus ir sveikatai kenksmingus 

veiksnius ir žinoti, kaip jų išvengti. 

Parūpinti priemonių reikalingų kalimo, 

pjaustymo siuvimo, dygsniavimo, 

žaidimams. Padėti pasirinkti patogią 

kūno padėtį įvairios veiklos metu, 

skatinti stebėti savo ir kitų taisyklingą 

laikyseną.  Skatinti dalyvauti veikloje 

tenkinant savo poreikius. Formuoti 

įpročius, kurie vėliau padės gyventi ir 

dirbti įprastoje veikloje. 

 

Domisi, koks maistas sveikas, reikalingas, 

naudingas.  Įvardija vieną kitą maisto 

produktą, kurio vartojimą reikėtų riboti. 

Padedamas suaugusiojo serviruoja ir tvarko 

stalą. Dažniausiai taisyklingai naudojasi 

stalo įrankiais. Kuria darbelius apie vaisių, 

daržovių naudą ir saldumynų žalą, gamina 

sveikuolių mišraines. Valgo tvarkingai, 

neskubėdamas, gerai sukramto maistą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus, riša batų 

raištelius, juosia diržą. Rūpinasi rūbų, kūno 

švara. Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę pagal orus. Priminus 

plaunasi rankas muilu, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą, susitvarko 

plaukus, drabužius, valo dantis. 

Savarankiškai ar priminus laikosi susitartų 

saugaus elgesio taisyklių.  Žaisdamas, 

veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus 

nuo pavojų, suteikia pagalbą sau ir draugui, 

bando valdyti emocijas. Priminus atsispiria 

nepažįstamųjų siūlymams, pagundoms. 

Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur 

kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. Stebint 

suaugusiajam saugiai naudojasi veiklai 

skirtais aštriais įrankiais. Savarankiškai 

tvarko savo žaislus, veiklos  vietą. 

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti 

taisyklingai, lygina taisyklingą, ydingą 

laikyseną, atlieka profilaktinius pratimus.                                   

 

 

 

  

2. Ugdymo(si)  sritis.                                    FIZINIS AKTYVUMAS 
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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. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Siūlyti žaidimus, lavinančius ir 

įtvirtinančius vaiko judesį veikloje. 

Skatinti, žaisti su nauju žaislu: apžiūrėti, 

liesti, purtyti, gniaužyti ir kt. Siūlyti 

dėlioti žaislą, daiktą iš vienos rankos į 

kitą. Turėti grupėje žaislų kuriuos galima 

stumdyti,  sėdėti  ar jais važinėti. Siūlyti 

žaidimus kurie skatintų vaiką judėti 

įveikiant kliūtis. Sudaryti sąlygas ridenti, 

gaudyti, mėtyti, spardyti  kamuolius. 

Siūlyti žaidimus ir žaislus, kuriuose 

atliekami sukamieji pirštų ir plaštakos 

judesiai. 

 

Žaidžia su judrią veiklą skatinančiais 

žaislais, imituojančiais personažais. 

Važinėja mašinomis, dviratukais, stumia 

vežimėlį. Vaikšto, bėga, nekliudant grupėje 

esančių daiktų. Judesyje sustoja, keičia 

kryptį. Lipa kelių pakopų laipteliais, 

laikydamasis laiptų turėklų. Ridena, spiria, 

mėto kamuolius, taiko į taikinį. Susipažįsta 

su naujais žaislais. Atsuka ir užsuka 

įvairaus dydžio dangtelius, sudeda daiktus 

vieną ant kito, veria įvairius žiedus. Lipdo 

iš minkšto plastilino. 

3-4 

 

 

Lavinti pagrindinius kūno judesius, 

judesių koordinaciją. Tenkinti poreikį 

aktyviai judėti aplinkoje, lavinti vikrumą, 

judrumą. Ugdyti pasitikėjimą savo 

fizinėmis jėgomis,  pajusti savo kūno 

galimybes; Tobulinti ėjimą, bėgimą, 

šuolius abiem kojom,  keisti judėjimo 

greitį, kryptį. Žaisti judriuosius žaidimus; 

Lavinti smulkiąją motoriką, verti 

vėrinius, mokyti  kirpti žirklėmis. 

 

Eina tarp dviejų nubrėžtų linijų, atlieka 

įvairius rankų judesius, atlieka fizinius 

pratimus su muzika, prisitaiko spontaniškai 

prie judėjimo aplinkybių, žaidžia judrius 

žaidimus su ėjimo, bėgimo, šuoliavimo 

elementais.  Atlieka veiksmus su daiktais, 

derina veiksmus ir judesius. Šokinėja į 

priekį ant abiejų kojų. Įveikia nedideles 

kliūtis. Lipa laiptais aukštyn ir žemyn. 

Mina ir vairuoja triratuką. Meta ir pagauna 

kamuolį iš nedidelio atstumo, ištiestomis 

rankomis pagauna didelį kamuolį. Judesius 

tiksliau atlieka kaire arba dešine ranka, 

koja. Žaidžia judrius žaidimus, atlieka 

kūrybinius judesius, judesio kalba, išreiškia 

savo nuotaiką.Važinėja paspirtuku, 

triratuku. Siekia aukštai kabančius daiktus, 

juda fantazuodamas.  Žaidžia  smulkiąją 

motoriką lavinančius stalo žaidimus. 

Geriau derina akies-rankos, abiejų rankų, 

rankų ir kojų judesius, tiksliau konstruoja, 

veria ant virvutės sagas, ridena, gaudo, 

spiria kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą 

Lipdo plastilinu, formuoja įvairaus dydžio 

gumuliukus.  

 

4-5 

 

 

Siūlyti įvairių žaidybinių situacijų, 

skatinančių vaikščioti ant pirštų galų, 

kulnų, važinėtis triratukais, paspirtukais. 

Tiksliau atlieka judesius kaire arba dešine 

ranka, koja. Eina pristatydamas pėdą prie 

pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, 



 24 

 
 

 

Organizuoti veiklą, kad vaikas eidamas 

atliktų ritminius judesius pečiais, galva, 

muštų kamuolį, mestų, ėjimą keistų 

bėgimu. Sugalvoti maršrutą, kad vaikas 

turėtų eiti, bėgti, perlipti suolą, pralįsti po 

kėde,… Organizuoti bėgimo estafetes, 

įvairių šuolių žaidimus, panaudojant 

įvairias priemones: kaspinus, kamuolius, 

lankus, lazdas. Žaisti žaidimus su 

išsisukinėjimais, kurių tikslas – ilgiau 

likti nepagautam. Siūlyti vaikams 

šokinėti per šokdynę, lanką. Sudaryti 

sąlygas minkymui, lipdymui iš modelino, 

plastilino, kirpti nesudėtingas formas, 

klijuoti. Žaisti pirštukų žaidimus. Siūlyti 

žaisti su įvairiomis gamtinėmis 

medžiagomis. Skatinti žaisti žaidimus, 

kurių metu įvairius daiktus vaikas gali 

imti žnyplėmis, pincetu, perdėti iš vieno 

indo į kitą. 

 

aukštai keldamas kelius, atlikdamas 

judesius rankomis, judėdamas vingiais. 

Greitas, vikrus, bėgioja tiesiai, vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas, išsisukinėdamas, 

bėga ant pirštų galų. Šokinėja abiem 

kojomis vietoje ir judėdamas pirmyn, 

šokinėja per virvutę, peršoka žemas kliūtis, 

pašoka siekdamas daikto, nušoka nuo 

paaukštinimo. Laipioja lauko įrenginiais, 

laiptais aukštyn, žemyn nesilaikydamas už 

turėklų. Spiria kamuolį į taikinį iš įvairių 

padėčių. Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka sudėtingesnius 

judesius pirštais ir ranka (veria ant virvutės 

smulkius daiktus, užsega ir atsega sagas). 

Iš įvairių padėčių meta kamuolį į taikinį, 

tiksliau gaudo, mušinėja. Įsisupa ir supasi 

sūpynėmis. 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, 

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).  

 

5-6 

 

 

Stiprinti vaikų sveikatą, didinti jų fizinį 

aktyvumą, formuoti aktyvų judėjimo 

poreikį. Pratinti žaisti lauko, salės, 

grupės sportinius žaidimus, laikytis 

taisyklių, keisti jas. Organizuoti judrias 

estafetes, įvairių šuolių žaidimus 

naudojant sporto priemones. Pažinti savo 

kūno fizines galimybes kūno kultūros, 

judrių žaidimų metu. Ugdyti gebėjimą 

sutelkti jėgas, valią, ištvermę, drąsą 

siekiant rezultato. Skatinti rūpintis fiziniu 

savo saugumu. Aktyvinti poreikį žaisti 

įvairius sportinius žaidimus, kad vaikai 

galėtų varžytis tarpusavyje. Tobulinti 

gebėjimą laisvai, koordinuotai atlikti 

įvairius judesius, skatinti saugiai 

naudotis fiziniam judėjimui skirta įranga, 

sporto priemonėmis. Lavinti taisyklingą 

kvėpavimą aktyvaus judėjimo metu, 

pratinti pajusti savo fizinių gebėjimų 

ribas, nuovargį ir poreikį atsipalaiduoti. 

Aktyviai veikia grupėje, salėje ir lauke. 

Žaidžia įvairius žaidimus. Eina, bėga, 

šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja 

koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą 

judant erdvėje, stovint vietoje. Eina 

pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, 

peržengia kliūtis. Kelia kojas pakaitomis 

aukštyn, žemyn, nuleidžia. Improvizuoja 

važiavimą „dviračiu“, atlieka įvairius 

judesius tiesiomis ir sulenktomis kojomis.   

Tyrinėja judesį ir pajunta savo kūno 

galimybes. Einant ir bėgant bando laisvai 

įveikti kliūtis, nesusidurti su kitu vaiku. 

Laipioja ir kybo ant įvairių įrenginių, 

treniruoklių, žino saugaus elgesio taisykles. 

Pagauna mestą kamuolį, ridena kamuolį 

tiesiai, pro vartus. Atmuša keliskart nuo 

žemės atšokusį kamuolį dešiniąją ir kairiąją 

ranka. Atlieka mažojo krepšinio, futbolo 

atskirus elementus. Priminus meta kamuolį 

iš įvairių padėčių: nuo krūtinės, iš už 
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Taikyti sveikatos profilaktikai skirtus 

pratimus. Organizuoti veiklą, kurios 

metu atliekami muzikiniai ritminiai 

judesiai.  Lavinti smulkiąją motoriką, 

siūlyti piešti įvairias linijas. Parūpinti 

įvairių smulkių priemonių, kad vaikas 

galėtų verti, įverti, kirpti, siūti, segti, 

nerti, dekoruoti. 

galvos, iš apačios, muša kamuolį vietoje; 

Pasiskirsto komandomis, rungtyniauja 

estafetėse. Laikosi žaidimo taisyklių. 

Rūpinasi savo fiziniu saugumu. Šokinėja 

nuo įvairių įrengimų lengvai nusileisdamas 

ant abiejų kojų,  šokinėja nuo 

paaukštinimo, peršoka kliūtį, pašoka 

siekiant daikto, šuoliuoja abiem kojom, ant 

vienos kojos, bėga gyvatėle, ratu. Išbando 

judėjimą vietoje, keičiant padėtis, skirtingu 

tempu, skirtingomis kryptimis. Priminus 

taisyklingai kvėpuoja, atsipalaiduoja. 

Stengiasi visu kūnu pajusti garsą, muziką, 

spalvą, išreikšti judesiu: trepsi kojomis, 

šoka, ploja delnais, plekšnoja per šlaunis, 

linksi galva, spragsi liežuviu, vaizduoja 

gamtos reiškinius, darbo veiksmus, 

mechaninį judėjimą. Spontaniškai ir 

tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina 

akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. Beveik taisyklingai 

laiko pieštuką ir žirkles. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka, 

veria ant virvelės smulkius daiktus, užsega 

ir atsega sagas. 

 

 

 

 

 
2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 
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1. Ugdymo(si)  sritis.                             SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais  

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje 

aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais suaugusiaisiais 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Padėti suprasti, kad yra laukiamas 

draugų, suaugusiųjų. Skatinti išklausyti 

draugą ir suaugusįjį. Sukurti aplinką 

suaugusiojo darbų, veiksmų 

pamėgdžiojimui. Ugdyti meilę šeimos 

brangiausiam žmogui. Sukurti ir laikytis 

atsisveikinimo su tėvais ritualų. Pakviesti 

į grupę šeimos narius, dalyvauti vaikų 

ugdymo procese. 

 

 

Pasako  savo vardą. Sutaria su draugais. 

Elgiasi atsargiai su  nepažįstamais. Prašo 

pagalbos ištikus nesėkmei. Bendrauja  su 

kitais vaikais ar suaugusiuoju. Atpažįsta 

juo besirūpinantį suaugusįjį, džiaugiasi jį 

pamatęs, atsako jam kalbinamas, 

žaidinamas. Mėgsta žaisti kartu, stebi, 

mėgdžioja suaugusiojo žodžius, veiksmus.  

Vykdo suprantamus suaugusiojo prašymus, 

kreipiasi į jį pagalbos.  Lengviau atsiskiria 

nuo tėvų. Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando 

ką nors nauja, kai šalia yra  besirūpinantis 

juo suaugusysis. 

 

3-4 

 

 

Ugdyti pagarbą vyresniems žmonėms. 

Padėti suprasti, kad artimi žmonės yra 

geranoriški ir gali padėti iškilus 

sunkumams. Bendradarbiauti su tėvais, 

dalintis pasiekimais.  Pritarti vaiko 

iniciatyvai, tačiau visuomet atskubėti į 

pagalbą, kai jam reikia suaugusiojo, 

būti vaiko saugumo garantu. Žaisti su 

vaiku, skatinti jo savarankiškumą, 

veikimą tarsi, tariamai, daiktų pakaitalų 

naudojimą, persikūnijimą, tapimą kuo 

nors. Praturtinti žaidimą, kalbėti su vaiku 

apie tai, kas žaidžiama. Parinkti tinkamus 

bendravimo būdus – pasiūlyti rinktis 

vieną iš dviejų. Pasiūlyti veiklas apie 

šeimą. Pakabinti vaiko ir šeimos 

Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip pertvarko 

suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas. 

Nori veikti savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. 

Dėlioja dėlionę apie žmones, skiria vyrišką, 

moterišką giminę. Žiūri nuotraukas, 

pasakoja patirtus įspūdžius, išgyvenimus. 

Prašo pagalbos iškilus sunkumams. 

Apžiūrinėja aplinką, kitus vaikus, tačiau 

stengiasi auklėtojo neišleisti iš akių.  

Siužetiniame žaidime mėgdžioja mamos, 

auklėtojo padėjėjos ir auklėtojos buitinius 

veiksmus, savaip juos sudėliodamas į 

siužetą ir palydėdamas girdėtais žodžiais 

bei intonacijomis: maitina lėlę, valo stalą, 

šluoja grindis, tvarko žaislus. Pats 
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fotografijas. Organizuoti šeimos dienas 

grupėje. Kviesti tėvus dalyvauti grupės 

veikloje. Organizuoti stalo žaidimų 

vakarus su tėveliais. Įsiklausyti į vaikus, 

skatinti pasakyti savo norus, sumanymus, 

idėjas, padėti  juos įgyvendinti. Padėti 

vaikams laikytis tvarkos, kontroliuoti 

savo elgesį. Skatinti kalbėti apie tai, kas 

jį supykdė, padėti rasti tinkamą išeitį, 

padėti nusiraminti. 

 

 

susiranda žaislus, naudoja žaislus 

pakaitalus, nemėgsta, kad suaugusysis 

siūlytų žaidimo veiksmų seką, džiaugiasi 

pagyrimu. Dažnai kartoja „Aš pats”, 

nesileidžia nurengiamas, aprengiamas, 

bando tai padaryti pats. Iš draugo atima 

žaislą, jei tokį turi namie, ir sako „Mano”, 

prašo suaugusiojo jam žaislą grąžinti. 

Vaikas atsisveikina su tėvais ir pats bėga į 

grupę, dairosi, ką ir su kuo žaisti. Įsitraukia 

į pasiūlytą veiklą, tačiau ją plėtoja savitai, 

kalbasi su auklėtoju, ką ir kaip daro, 

klausia patarimų, prašo priemonių, rodo, ką 

padarė. Klauso suaugusiojo  patarimo, 

prisitaiko prie pokyčių. 

 

4-5 

 

 

Skatinti laikytis suaugusiųjų nustatytos 

tvarkos, priimti jų pagalbą, siūlymus bei 

vykdyti individualiai pasakytus 

prašymus. Pratinti laikytis susitarimų ir 

veikti kartu su suaugusiuoju. Padėti  

grupėje jaustis saugiam, rodyti 

pasitikėjimą grupės auklėtojais, suprasti 

jų jausmus, bendradarbiauti guodžiantis. 

Skatinti kalbėtis, klausti, ką nors daryti 

kartu su suaugusiuoju, pasakyti savo 

norus, sumanymus, idėjas, padėti juos 

įgyvendinti. Mokyti supykus kontroliuoti 

savo elgesį, paskatinti kalbėti apie tai, 

kas jį supykdė, padėti rasti tinkamą išeitį, 

nusiraminti.  Įsitraukti į žaidimus 

vaikams prašant, atlikti antraeilius 

vaidmenis, palaikyti jų sumanymus, 

užduoti klausimų, padedančių plėtoti 

žaidimą. Suteikti žinių apie tai, kuo 

naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina 

jų laikytis. 

 

 

Atsisveikina su tėvais ir pats bėga į grupę, 

dairosi, ką ir su kuo žaisti. Laikosi 

susitarimo dėl žaidimo vietos ir tvarkos. 

Įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą, 

tačiau ją plėtoja savitai, kalbasi su 

auklėtoju, ką ir kaip daro, klausia patarimų, 

prašo priemonių, rodo, ką padarė. Klauso 

patarimo užsidėti kepurę ir apsirišti šaliką, 

nes lauke pučia stiprus vėjas. Įtraukdamas 

suaugusįjį į savo žaidimus rodo, prašo, 

siūlo, aiškina, nurodinėja. Moka paaiškinti, 

motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį,   

bendrą veiklą, pokalbius apie savijautą ir 

elgesį.  Priima su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. Kviečiami į grupę 

vaikams įdomūs žmonės, organizuojama 

jiems įdomi veikla. Kalbasi, ką nors veikia 

su nepažįstamais žmonėmis, kai auklėtojas 

yra šalia jo arba matomas netoliese. 

Diskutuoja, kaip elgtis su nepažįstamais 

žmonėmis, kuria žaidybines situacijas, kaip 

negalima elgtis. 

 

5-6 

 

 

Skatinti bendrauti su suaugusiais 

pagarbiai, mandagiai ir jausti pagarbą 

šalia esantiems žmonėms. Kartu su 

vaikais sudaryti dienotvarkę, kurti 

elgesio grupėje taisykles. Skatinti vaikus 

išsakyti savo nuomonę įvairiais 

klausimais. Išsiaiškinti bendravimo su 

nepažįstamais žmonėmis taisykles ir 

galimus pavojus. Kalbėti apie tinkamą 

bendravimą su tėvais, broliais, seserimis. 

Geranoriškai, mandagiai bendrauja su 

suaugusiaisiais. Tariasi, diskutuoja dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, teikia 

pasiūlymus, stengiasi laikytis susitarimų, 

žino, į ką galima kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus nelaimei. Kasdienese 

situacijose bando tinkamu būdu išsakyti 

priešingą nei suaugusio nuomonę. Drąsiai 

bendrauja su mažiau pažįstamais ar 

nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar 
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Padėti vaikams išmokti būdų, kaip 

pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kitų 

(tėvų, senelių,draugų). Suprasti vaiko 

priešinimosi priežastį ir padėti jam 

įveikti kylančias problemas.  

 

 

įstaigos kieme. Dažniausiai laikosi sutartų 

taisyklių, suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

Bendrauja su  įdomiais žmonėmis, rodo 

dėmesį pašnekovui. Padeda kiemsargiui 

tvarkytis kieme, talkina padėjėjai tvarkant 

grupę, rūbų spintelę. 

2. Ugdymo(si)  sritis.                              SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais  

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo 

padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.  

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Skatinti vaikus žaisti kartu, greta. Pagal 

galimybes parūpinti pageidaujamų 

žaislų.  Skatinti būti geranoriškiems 

vienas kitam, padėti įsitraukti į bendro 

žaidimo epizodus. Užtikrinti vaiko 

saugumą. Stabdyti netinkamus veiksmus 

ir paaiškinti, kodėl negalima taip elgtis. 

Išreikšti nepasitenkinimą, kai kiti vaikai 

daro ką nors ne taip. Padėti vaikams 

pažinti grupės naujoką, pristatyti jį kitiems.  

 

 

Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebi jų 

veiklą, jiems šypsosi, mėgdžioja jų 

judesius, veiksmus. Duoda žaislą kitam 

arba bando atimti žaislą iš kito vaiko, ieško 

bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, 

trumpai pažaidžia su kitu vaiku, įsitraukia į 

kito vaiko žaidimą. Bendrauja mimika, 

judesiais, veiksmais, pakaitomis atlieka 

veiksmus su tuo pačiu žaislu. Ramiai 

žaidžia greta nepažįstamo vaiko, tačiau 

pastebėjęs, kad auklėtojo nėra šalia, 

sunerimsta ir bėga jo ieškoti. 

 

3-4 

 

 

Skatinti nuoširdžiai bendrauti su grupės 

draugais. Pratinti savarankiškai nugalėti 

nedidelius sunkumus, padėti draugui. 

Ugdyti gebėjimą bendrauti, draugauti, 

būti vienam šalia kito. Skatinti pasakyti 

vienas kitam gerą žodį. Tobulinti 

bendravimo su bendraamžiais įgūdžius. 

Skiepyti meilę, pagarbą artimui, draugui. 

Ugdyti gerumą, meilę, švelnumą savo 

artimam draugui. Organizuoti žaidimus, 

kuriuose vaikams ką nors reikėtų daryti 

paeiliui arba keliems vienu metu. 

Pakomentuoti draugiškus vaikų 

veiksmus ir jausmus, pritarti ketinimui 

žaisti kartu, padėti įsitraukti į bendro 

žaidimo epizodus. Paskatinti vaiką 

išreikšti nepasitenkinimą, kai kiti vaikai 

daro ką nors ne taip. Padėti vaikui 

įgyvendinti ketinimus, atsižvelgiant į kitų 

vaikų norus. Sukurti žaidimo vietas, 

kuriose vaikai žaistų vienas greta kito, 

kartu. Skirti pakankamai laiko ir vietos 

Žaidžia statybinius žaidimus po vieną, 

grupelėmis, kreipiasi vienas į kitą vardu, 

vyksta bendravimas. Išsako, gina savo 

nuomonę, laikosi susitarimų žaidimų metu. 

Žaidžia vienas šalia kito, rūpinasi vienas 

kitu, dalinasi žaislais. Padedant auklėtojai 

palaukia savo eilės dėl žaislo. Reikalauja 

draugų palaikyti tvarką, deda daiktus į savo 

vietas. Kviečia draugą prisijungti prie 

žaidimo, turi vieną ar kelis draugus. 

Supranta kito norą žaisti kartu, duoda žaislą 

kitam, jei šis labai jo nori.  Stebi, ką daro 

kitas, ima tą patį arba tokį patį žaislą ir 

mėgdžioja kito veiksmus, tiesia žaislą 

kitam, simpatizuoja kuriam nors vaikui. 

Dažniau nei su kitais žaidžia su vienu 

vaiku. Audringai reiškia teises į savo 

daiktus, žaislus. Jei kitas nori atimti žaislą, 

jo nepaleidžia, bėga šalin, rėkia. Išmoksta 

pasakyti: „Nesimušk, man skauda”. Graso 

piršteliu: „Nu, nu, nu”, jeigu mato kurį nors 

vaiką atimant kito žaislą. Lengvai 
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vaikų bendriems žaidimams. Naudoti 

smėlio laikrodį, susitarimus ir kitus 

būdus, padedančius vaikams palaukti 

savo eilės. Skatinti paprašyti žaislo, tartis 

dėl žaislo, žaisti drauge. Komentuoti 

priimtinus ir nepriimtinus veiksmus, 

primenant elgesio taisykles. Mokyti 

pasakyti sau „ne”, kai norisi pasielgti 

netinkamai. Atkreipti dėmesį ir pagirti 

vaiko norą pasidalyti, ypač tose 

situacijose, kai tenka trumpam atidėti 

savo norų patenkinimą. Įvairiose 

situacijose atkreipti vaiko dėmesį į jo 

veiksmų pasekmes kitam. Vengti lyginti 

vaikus, vartojant žodžius „geresnis”, 

„blogesnis”. 

 

susipyksta ir susitaiko. Klauso sukurtų 

pasakėlių apie grupės vaikų bendravimą. 

Piešia piešinius, dovanoja draugui. 

 

 

4-5 

 

 

Skirti pakankamai laiko ir vietos vaikų 

bendriems žaidimams. Ugdyti 

bendravimo su bendraamžiais įgūdžius, 

lavinti kalbą.  Pratinti žaisti kartu su 

grupės draugais, padėti atsiskleisti ir 

plėtoti pomėgius, interesus. Komentuoti 

priimtinus ir nepriimtinus veiksmus, 

primenant elgesio taisykles. Mokyti 

pasakyti sau „ne”, kai norisi pasielgti 

netinkamai. Formuoti gebėjimą 

sugyventi su skirtingo charakterio, 

temperamento, išvaizdos  bendraamžiais. 

Ugdyti supratimą, jautrumą, paslaugumą 

žaidiminėse situacijose. Skatinti kartu su 

bendraamžiais žaisti bendrus žaidimus 

(kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas 

į žaidimą). Pagirti pastiprinant tinkamą, 

draugišką vaikų elgesį. Tarpininkauti 

vaikams ieškant išeičių konfliktinėje 

situacijoje. 

 

Vaikai supranta kito norą žaisti kartu. 
Dalinasi priemonėmis, įspūdžiais, padeda            

draugams. Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, dalijasi žaislais, priima 

kompromisinį pasiūlymą. Modeliuoja 

veiklą, žaidimus, pasakoja mėgiamas, 

nemėgiamas veiklas, argumentuoja, 

nepertraukia kalbančiojo. Žaidžia iš namų 

atsineštais žaislais, priima į žaidimą visus 

vaikus, laikosi grupės susitarimų, taisyklių. 

Vykdo pažadus, suvokia aplinkinių 

nuotaikas, globoja silpnesnius draugus, 

padeda nelaimės ištiktajam. Pats randa 

nesutarimo, konflikto sprendimo būdą arba 

prašo suaugusiojo pagalbos. Žaidžia su 

elgesio kortelėmis, svarsto poelgių 

situacijas, diskutuoja. Turi draugą arba 

kelis kurį laiką nesikeičiančius žaidimų 

partnerius. Tvarko žaislus, ugdymo 

priemones, kontroliuoja savo elgesį. 

 

5-6 

 

 

Padėti vaikams išsiaiškinti, kas yra gerai, 

o kas blogai. Kartu su vaikais kurti 

taisykles, susitarti pasiryžti jų laikytis.  

Pasiūlyti veiklų komandiniam darbui. 

Siūlyti įvairias veiklas, turtinančių vaiko 

patirtį apie bendruomenę, žmones, jų 

veiklą, panašumus ir skirtumus. Pagirti 

pastiprinant tinkamą, draugišką vaikų 

elgesį. Skatinti pasirinkti draugą žaidimo 

metu, tobulinti gebėjimą žaisti vienam 

šalia kito. Sėkmingai įsitraukti į vaikų 

Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat 

kartu žaidžia. Pasidalina su kitais daiktais ir 

žaislais. Dalyvauja grupiniuose 

žaidimuose. Džiaugiasi savo laimėjimais. 

Tausoja, saugo savo ir kitų žaislus, daiktus. 

Padeda kitiems, yra draugiškas. Kartu su 

kitais veikia geranoriškai,  fantazuoja.  

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais 

vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos.  

Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę 

žaisti paeiliui. Siekia rasti kompromisą, 
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grupę ir nuolat kartu žaisti. Siūlyti savo 

idėjas,  priimti kitų vaikų  sumanymus, 

fantazuoti, veikti kartu su kitais. Žaisti 

atsineštu žaislu iš namų bendram 

žaidimui su žaidimo draugu. Paprašius 

draugui, duoti pažaisti savo žaislu arba 

žaisti juo paeiliui. Noriai žaisti su vaikais 

iš kitos kultūrinės ar socialinės aplinkos, 

natūraliai priimti vaikų skirtumus. Padėti  

rasti nesutarimo, konflikto sprendimo 

būdus arba prašyti suaugusiojo pagalbos. 

Tarpininkauti vaikams ieškant išeičių 

konfliktinėje situacijoje. 

įsitraukia į derybų procesą. Rodo iniciatyvą 

bendraujant ir bendradarbiaujant su kitais 

vaikais, palaiko su jais gerus santykius.Turi 

vieną draugą arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų partnerius. Sugeba 

atkreipti dėmesį į skirtumus tarp vaikų ir 

juos toleruoti. Supranta, koks elgesys yra 

geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo 

veiksmų pasekmes sau ir kitiems, patys 

atranda sprendimus ieškant išeičių 

konfliktinėje situacijoje. Supranta, kad 

grupė vaikų, berniukų ir mergaičių, 

norėdama veikti sutartinai, turi susitarti dėl 

visiems priimtino elgesio. Skiria berniukų 

ir mergaičių elgesio skirtumus. 

 

3. Ugdymo(si)  sritis.                          EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.  

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu 

atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda). 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Įtaisyti vaikų ūgio veidrodinę sieną, kad 

vaikai matytų save ir savo veido išraišką. 

Kartu su vaiku vartyti knygeles, kuriose 

veikėjai yra skirtingos nuotaikos. 

Dainuoti skirtingų nuotaikų daineles. Su 

lėlėmis, kitais žaislais žaisti žaidimus, 

kuriuose jie skirtingai jaučiasi ir elgiasi. 

Ugdyti gebėjimą pasirengti priimti 

staigmenas ir laukti netikėtumų. 

Supažindinti su tradicinių švenčių 

atributais. 

Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir 

džiaugsmą jiems sugrįžus. Išreiškia nerimą, 

pamatęs nepažįstamą žmogų. Džiaugsmą, 

liūdesį, baimę, pyktį reiškia skirtingu 

intensyvumu (nuo silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki garsaus rėkimo). Pradeda 

atpažinti tai ką jaučia, turi savus emocijų 

raiškos būdus.  Pradeda vartoti emocijų 

raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus. 

Dalyvauja grupiniuose vaikų žaidimuose, 

mėgdžioja judesius, emocijas. Emocijos 

pastovesnės, tačiau dar būdinga greita 

nuotaikų kaita. 

 

3-4 

 

 

Sudaryti sąlygas išreikšti savo emocijas 

veikloje. Padėti pastebėti kitų emocijų 

išraišką, atpažinti aiškiausiai reiškiamas 

emocijas ir į jas skirtingai reaguoti 

(pasitraukia šalin, jei kitas piktas, glosto, 

jei kitas nuliūdęs). Skatinti atrasti naujų 

emocijų raiškos būdų, suprasti gerus, 

blogus poelgius. Mokyti atsiprašymo ir 

susitaikymo ritualų. Skatinti reikšti visus 

jausmus, kad būtų galima pastebėti, kada 

vaikui reikia pagalbos, ir jam padėti.  

Pasiūlyti žaidimų, skatinančių tyrinėti ar 

Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus 

emocijų raiškos būdus. Pradeda vartoti 

emocijų raiškos žodelius ir emocijų 

pavadinimus. Supranta kaip reikia reaguoti 

į kito vaiko emocijas: jei jis džiaugiasi, 

juokiasi kartu su juo, jei liūdi, verkia – 

paglosto, duoti žaislą. Sako gerus žodžius 

nuskriaustam draugui, guodžia, užjaučia, 

ramina. Supykęs vaikas atpažįsta šį jausmą 

ir gali pareikšti: „Aš piktas!” Jautriai 

reaguoja į vaiko rodomus emocijų ženklus 

– veido mimika susitapatina su jo nuotaika. 
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imituoti kitų nuotaiką. Skatinti pastebėti 

ir nusakyti bendraamžių savijautą,  

              

Jei kitas vaikas šypsodamasis jam tiesia 

žaislą – pats nusišypso ir pradeda su juo 

žaisti. Kai kitas vaikas atima žaislą, verkia 

ir laukia auklėtojo pagalbos. Žaidžia 

žaidimą „Veidelis”, užsidengia veidą ir 

atsidengia, demonstruoja vis kitą emocinę 

išraišką. Varto „nuotaikų knygeles”, randa 

gero ir blogo elgesio paveikslėlius. 

  

4-5 

 

 

Ugdyti pagarbą šalia esantiems 

žmonėms.  Skatinti domėtis, suprasti, ką 

sako kitas draugas.  Tobulinti gebėjimą 

savitai reikšti save, kad sudomintum 

kitus.  Siekti pasitikėjimo draugu ir 

suaugusiuoju, lavinti emocinius 

išgyvenimus.  Ugdyti savarankiškumą, 

gebėjimą dalintis pažintine informacija. 

Pasiūlyti žaidimų, skatinančių tyrinėti ar 

imituoti kitų žmonių nuotaiką. Inicijuoti 

kasdien po kelis kartus žymėti savo 

nuotaiką, parenkant ją atitinkantį 

nuotaikų veidelį. Skatinti reikšti visus 

jausmus, kad būtų galima pastebėti, kada 

vaikui reikia pagalbos, ir jam padėti. 
Formuoti gebėjimą pastebėti 

bendraamžių savijautą. Pasiūlyti idėjų 

nuotaikoms ir jausmams tyrinėti. Padėti 

įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti 

spręsti socialines-emocines situacijas 

 

 

  

 

Klauso draugo pasakojimo, tariasi dėl 

veiklos bendrų veiksmų. Bendrauja su 

darbuotojais, draugų tėveliais, derina savo 

ir draugo nuomonę. Padeda draugams, 

dalinasi priemonėmis, kontaktuoja su 

suaugusiais, prašo pagalbos esant reikalui. 

Žaidžia vienas šalia kito grupiniuose 

žaidimuose, skatina  vienas kitą, guodžia, 

ramina. Pradeda suprasti, kad skirtingose 

situacijose (per gimimo dieną, susipykus su 

draugu) jaučia skirtingas emocijas, kad jas 

išreiškia mimika, balsu, veiksmais, poza. 

Pavadina  pagrindines emocijas, Pradeda 

suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali skirtis 

(jam linksma, o kitam tuo pat metu liūdna). 

 Pasako, kad supyko, kai draugas su juo 

nežaidė. Stovėdamas prieš veidrodį 

paprašytas gali nutaisyti linksmą, liūdną, 

piktą veido išraišką. Nuotaikų veideliais 

pažymi savo nuotaiką. Varto knygeles apie 

jausmus ir jų išraišką. Atpažįsta, geriau 

supranta kitų emocijas ir jausmus, dažnai 

tinkamai į juos reaguoja (pvz., stengiasi 

paguosti, padėti). 

 

5-6 

 

 

Pasiūlyti žaidimų, kuriuose vaikas būtų 

skatinamas išreikšti savo jausmus: 

emocijas reikšti dainuojant, piešiant, 

šokant, komentuoti jausmų paveikslėlius. 

Skatinti skaityti „Jausmų knygeles”, 

žaisti vaidmeninius žaidimus, įsijausti į 

kito savijautą. Tarpininkauti, kai vaikai 

išreiškia sunkius jausmus. Skatinti 

samprotauti, kas pradžiugino, kas 

nuliūdino ar papiktino, kodėl? Skaityti 

įvairius tekstus kuo ryškiau intonuojant 

emocijas, išryškinant veikėjų veiksmus, 

poelgius, jų nuotaikas. Aptarti su vaikais, 

ką galima daryti, kai kas nors erzina kitą, 

atima žaislus, suduoda, kai kyla 

Žaidžia bendrus žaidimus, kuriuose reikia 

suprasti kitą, geranoriškai bendradarbiauti. 

Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja 

juos sukėlusias situacijas bei priežastis. 

Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet 

ir situacijas, kuriose jie kyla (pakviečia 

žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą 

nepriėmė kiti). Beveik neklysdamas iš 

veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, 

kaip jaučiasi kitas, pastebi nuskriaustą, 

nusiminusį ir dažniausiai geranoriškai 

stengiasi jam padėti. Pradeda kalbėtis apie 

jausmus su kitais – pasako ar paklausia, 

kodėl pyksta, kodėl verkia. Geba parodyti 

simboliais tai, ką jaučia jis ar kitas. 
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nesutarimai, kokias rasti išeitis. 

 

Pasakoja artimiesiems apie išgyventas 

emocijas, dienos nuotaikų kaitą. 

 

4. Ugdymo(si)  sritis.                      SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Nustatyti vaikui ir jo veiklai būtinus 

apribojimus ir nuosekliai jų laikytis. 

Žinoti ir taikyti kiekvienam vaikui 

priimtiną dienos ritmą, priimtinus 

nusiraminimo būdus. Suteikti galimybę 

išreikšti savo emocijas. Padėti 

nusiraminti, pasiūlant minkštus, švelnius 

daiktus.  Leisti miegoti, apsikabinus iš 

namų atsineštą mėgstamą žaislą. Siūlyti 

žaidimus, padedančius mokytis spręsti 

konfliktines situacijas ir rasti tinkamą 

išeitį. Kalbėti apie tinkamus emocijų 

raiškos būdus. Kartu su vaiku nustatyti 

paprastas kasdienes elgesio grupėje 

taisykles. 

 

Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje.  

Išsigandęs, užsigavęs, nusiramina 

suaugusiojo kalbinamas, glaudžiamas.  Pats 

ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą 

žaislą, šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant 

kelių.  Geriau valdo savo emocijų raišką ir 

veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, 

balso intonaciją, žodžius. Žaisdamas kalba 

su savimi, kontroliuoja savo elgesį. 

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar 

savo interesų gynimo būdus (rėkia, 

neduoda žaislo, pasako suaugusiajam ir 

kt.). Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir 

nurodymų. 

3-4 

 

 

Skatinti grupės aplinkoje  palaikyti 

tvarką, laikytis grupės  elgesio taisyklių. 

Žinoti ir taikyti kiekvienam vaikui 

priimtiną dienos ritmą, priimtinus 

nusiraminimo būdus.Pratinti pajusti 

artumą, nuoširdumą auklėtojui, grupės 

draugui.Pasiūlyti vaikams žaislų ar 

priemonių, padedančių išreikšti jausmus. 

Skatinti vaikus vartoti žodžius, pasakant, 

ko jie nori, o ne fizinę jėgą. Paaiškinti ar 

suvaidinti, kaip vaiko elgesys įskaudino 

kitus. Dažnai klausti vaikų, ar jiems 

nereikia pagalbos. Pasiūlyti vaikams 

būdų, kaip spręsti kylančius konfliktus. 

Įrengti grupėje nusiraminimo, gerų 

emocijų kampelį. Leisti vaikui pačiam 

pasirinkti, nuspręsti, ką darys, kaip 

pasielgs toje veikloje, kurioje jis jau 

sugeba priimti sprendimą. Padėti vaikui 

valdyti savo emocijas ir spontaniškus 

impulsus. Padrąsinti vaikus reikšti visas 

emocijas. Pagirti, kai jis atsižvelgia į 

suaugusiojo prašymą ir nepažeidžia 

susitarimų. Siūlyti žaidimus, padedančius 

Pats pasirenka žaislus, susiranda žaidimo 

draugų ir žaidžia. Noriai sėdasi prie stalo 

atėjus pietų metui. Padedant auklėtojai 

palaukia savo eilės naudojantis tualetu. 

Ramiai sutinka eiti miegoti. Laikosi 

suaugusiojo prašymų ir susitarimų.Tvarko 

žaidimų, darbo vietą grupės aplinkoje, 

rūšiuoja žaislus. Žaidžia ratelius susikibę 

rankomis, derina savo norus, įgeidžius, 

veiksmus. Pats pasirenka žaislus, susiranda 

žaidimo draugų ir žaidžia. Žaisdamas 

kalba su savimi, kalba padeda sutelkti 

dėmesį, kontroliuoti savo elgesį. Žaidžia su 

lėlėmis, parodo vartojamus emocijų ir 

jausmų raiškos būdus. Žaidžia vaidmenų 

žaidimus, kuriuose prisiima bendraamžio 

vaidmenį įvykusioje konfliktinėje 

situacijoje ir kartu ieško išeities. Paprašo 

maisto arba norimo žaislo, o ne atima jį iš 

kito vaiko. Pasitraukia iš žaidimo, kai 

negauna norimo žaislo. Atsisako dalytis 

žaislu, laikosi jo įsitvėręs, jeigu su juo dar 

nori žaisti. Sako „aš pats”, kai suaugusysis 

nori jam padėti. Tariasi su auklėtoja, kai 
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mokytis spręsti konfliktines situacijas ir 

rasti tinkamą išeitį. Taikyti paskatinimo, 

pagyrimo, loginių pasekmių metodus, 

padedant mokytis kontroliuoti emocijų 

raišką. Paskatinti, pagirti vaikus už 

taisyklių ir tvarkos laikymąsi, pagalbą 

auklėtojui. 

 

 

jaučiasi įskaudintas ar nežino išeities 

sudėtingoje situacijoje, reaguoja į prašymą, 

kodėl svarbi viena ar kita elgesio taisyklė. 

Suaugusiojo paprašytas priima atstumtą 

vaiką į žaidimą, bando tartis dėl norimo 

žaislo. Audringas džiaugsmo emocijas 

reiškia santūriau, netrukdo kitiems. 

Kreipiasi į suaugusįjį, norėdamas 

pasitikslinti taisyklių pažeidimo pasekmes. 

 

4-5 

 

 

Nustatyti paprastas kasdienes elgesio 

grupėje taisykles, kuriose matytųsi ir 

vaikų atsakomybė. Aktyvinti pastangas 

laikytis tvarkos ir susitarimų. Formuoti 

gebėjimą pasirinkti veiklą savarankiškai, 

priimti sprendimus; pratinti kontroliuoti 

savo veiksmus, būti atsakingam už juos.  

Skatinti kultūringai elgtis renginių metu.  

Taikyti paskatinimo, pagyrimo, loginių 

pasekmių metodus, padedant mokytis 

kontroliuoti emocijų raišką. Tobulinti 

kalbėjimąsi apie tinkamus emocijų 

raiškos būdus. 

 

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos 

(ramioje aplinkoje džiaugsmą reiškia 

santūriau). Žaidžia žaidimus, padedančius 

mokytis spręsti konfliktines situacijas ir 

rasti tinkamą išeitį. Priminus tvarko žaislus, 

su kuriais žaidžia. kreipiasi į suaugusįjį, 

norėdamas pasitikslinti taisyklių pažeidimo 

pasekmes. Nusiramina, kalbėdamas apie 

tai, kas jį įskaudino. Geba valdyti emocijas: 

muzikinių dėžučių, grojančių, švilpiančių 

vilkelių pagalba. Seka kitų vaikų bei 

suaugusiojo pavyzdžiu laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

Žaisdamas laikosi žaidimo taisyklių. 

Paklaustas ramioje situacijoje pasako 

galimas savo ar kito asmens netinkamo 

elgesio pasekmes. 

 

 5-6 

 

 

Skatinti vaiko pastangas pačiam spręsti 

problemas ir nesutarimus, ieškoti taikių 

išeičių, keliant problemų sprendimą 

skatinančius klausimus. Padėti išreikšti 

savo jausmus bei nusiraminti, jį 

išklausant, su juo žaidžiant. Tobulinti 

gebėjimą įvardyti sudėtingus jausmus: 

nusivylimą, nerimą, pavydą. Nustatyti 

ribas, kurias peržengus žaidimai gali 

tapti pavojingi. Išsiaiškinti skirtumus 

tarp kovinių žaidimų ir peštynių 

tikrovėje. Taikyti pagyrimų, paskatinimų 

sistemą. 

 

 

Susilaiko nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, ieško taikių 

išeičių, kad neskaudintų kitų. Laikosi 

grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių. Pats primena kitiems tinkamo 

elgesio taisykles ir bando jų laikytis be 

suaugusiųjų priežiūros. Suvaldo savo pyktį, 

įniršį, supranta susitarimų, taisyklių prasmę 

bei naudingumą ir savarankiškai jų laikosi.  

Žaidžia kovos žaidimus, stebi, ar nėra ribų 

peržengimo ženklų, nusistato ribas, 

aiškinasi skirtumus tarp kovinių žaidimų ir 

peštynių tikrovėje. Susijaudinęs, sutrikęs 

išsigandęs bando nusiraminti ir ieškoti 

pagalbos. Jausmus išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais. Ramioje 

situacijoje sugalvoja kelis konflikto 

sprendimo būdus, numato jų taikymo 

pasekmes. Taiko įvairesnius nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdus,  išbando 
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nusiraminimo erdves. Klausosi terapinių 

pasakų, diskutuoja apie tinkamas išeitis 

konfliktinėse situacijose. Nusiramina, 

atsipalaiduoja pabuvęs vienas, 

bendraudamas su kitais. Drausmina 

išdykaujančius bendraamžius. Analizuoja 

pagalbos variantus, galimybes. Supranta, 

kad skirtingose vietose (darželyje, 

mokykloje ir kt.) yra kitokia tvarka, kitos 

taisyklės, linkęs jas suprasti ir jų laikytis. 

Sutvarko savo žaidimų vietą po žaidimų. 

Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus. 

 

5. Ugdymo(si)  sritis.                               SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Vertybinė nuostata. Save vertina teisingai 

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą (,,aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra 

berniukas/ mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti 

ir žaisti kartu su kitais. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 
 

 

Žaisti žaidinimus, judinant rankas, kojas, 

liečiant nugarą, pilvuką. Įvardinti kūno 

dalių pavadinimus. Skirti pakankamai 

individualaus dėmesio – domėtis, ką jis 

veikia, pritarti žvilgsniu, šypsena, 

pagyrimu pasidžiaugti pasiekimais. 

Įvardinti daiktus kurie priklauso vaikui, 

paminint jo vardą. Kalbėti su vaiku, ką 

mėgsta žaisti berniukai ir mergaitės. 
Skirti pakankamai individualaus 

dėmesio – domėtis, ką jis veikia, pritarti 

žvilgsniu, šypsena, pagirti, pasidžiaugti 

pasiekimais atėjusiems jo pasiimti 

tėvams, kad vaikas tai girdėtų. Kabinti 

vaiko darbelius taip, kad jis galėtų juos 

matyti. 

 

Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 

išreiškia savo norus, pyksta, kai 

suaugusysis neleidžia to daryti. Jaučiasi 

svarbus kitiems – šypsosi, krykštauja, kai 

aplinkiniai maloniai bendrauja su juo. Mato 

ir turi savo kūno išorės vaizdinius – 

atpažįsta save neseniai darytose 

nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, 

pavadina kelias kūno dalis. Džiaugiasi 

didėjančiomis savo galimybėmis judėti, 

atlikti veiksmus, kalbėti. Prieina prie 

suaugusiojo, kad parodytų, ko išmoko. 

Savo „aš” sieja su savo veikla ir daiktų 

turėjimu – pasako, ką daro, ką turi. 

Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, 

skiria berniukus nuo mergaičių, įvardina 

kai kurias kūno dalis. Rodo savo darbelius 

atėjusiems tėvams, komentuoja, džiaugiasi. 

 

3-4 

 

 

Bendrauti įvairiose situacijose, paminėti 

vaiko vardą ir lytį. Kalbėti apie lyčių 

skirtumus, ką mėgsta žaisti berniukai ir 

mergaitės. Skatinti pasitikėjimą savimi 

bendraujant su aplinkiniais. Stiprinti 

suvokimą apie patį save, savo  asmenį. 

Bendrauti su vaiku taip, kad šiam reikėtų 

įvardyti daiktus, kurie priklauso vaikui, 

paminint jo vardą. Bendrauti su vaikais 

Reiškia natūraliai savo nuotaiką. Pasako 

savo vardą, metus, parodo kryptį kur 

gyvena. Tarp kitų daiktų atpažįsta savo 

atsineštą žaislą ir jį parodo. Atpažįsta savo 

drabužėlius. Jei mato, kad kitas ketina 

atimti jo žaislą, sako „Čia mano“ ir eina 

prie suaugusiojo pagalbos. Žaidžia žaidimą 

„mano – tavo”, „Mano kūnas”.  Paklaustas, 

„Kas tu esi – berniukas ar mergaitė?”, 
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tinkamose situacijose, paminėti vaiko 

vardą ir lytį. Komentuoti ir pagirti vaiko 

pasiekimus atėjusiems jo pasiimti 

tėvams, kad vaikas tai girdėtų. Pakabinti 

vaiko darbelius taip, kad jis galėtų juos 

matyti. Paskatinti vaikus kalbėti apie tai, 

ko auklėtojas nematė, nuoširdžiai 

domėtis ir klausinėti apie jų įspūdžius, 

jausmus. Stebėti, ar neatsiranda 

nepakankamo savęs vertinimo ženklų 

(nuleista galva ar pečiai), ir pasidomėti, 

kas atsitiko? kodėl? Dažnai kartoti, kad 

vaikas yra ypatingas ir svarbus kitiems 

grupėje. 

 

 

teisingai atsako. „Kodėl taip manai? ” – 

„Mamytė sakė”, „Nes aš esu mergaitė”. 

Atlieka veiklos tyrinėjimus: „Kas aš esu?”, 

„Mano kūnas”, „Žmonių panašumai ir 

skirtumai”, „Mano ir kitų pomėgiai”, 

„Mano ir kitų jausmai”. Prašo, kad 

suaugusysis stebėtų tai, ką jis daro ir kaip 

daro, rodo suaugusiajam savo žaislą, 

reikalauja, kad jo darbelis būtų matomas. 

Supranta, kad jam neskani sriuba gali būti 

skani kitam vaikui. Pats būdamas linksmas 

arba ramus, gali suprasti ir paaiškinti, ką 

jaučia nuskriaustas grupės bendraamžis. 

Pasakoja auklėtojui, ką veikė per išeigines 

dienas, o šeimos nariams – ką veikė 

darželyje. Bando nutylėti savo 

prasižengimus. Giriasi, kad turi daug 

draugų, kad auklėtoja yra jo draugė. 

Deklamuoja, dainuoja, džiaugiasi, ploja 

kartu su žiūrovais. Atsiranda pasitikėjimas 

pačiais savimi, geranoriškumas ir atjauta 

aplinkiniams. 

 

4-5 

 

 

Ugdyti gebėjimą prisitaikyti ir lanksčiai 

elgtis įvairioje socialinėje aplinkoje.                                      

Skatinti bendrauti su aplinkiniais, jais 

domėtis, jausti pagarbą šalia esantiems. 

Ugdyti norą draugauti ir turėti draugų. 

Skatinti bendradarbiauti ir bendrauti, 

siekti bendravimo džiaugsmo. Pratinti 

jausti šalia esantį, skatinti būti už jį 

atsakingam, padėti suvokti savo jausmus. 

Skatinti palaikyti, kurti jaukią, tvarkingą, 

saugią, kūrybinę aplinką,  džiaugtis 

bendro darbo rezultatais. Žaisti žaidimus, 

kuriuose vaikas vaizduoja tai save, tai ką 

nors kitą, save praeityje arba ateityje. 

Tobulinti darbinius įgūdžius, ugdyti 

dėkingumą gamtai už jos dovanas, 

vykdyti tyrinėjimus. Gilinti, tobulinti 

žinias apie supantį pasaulį. 

 

Elgiasi tinkamai naujoje aplinkoje, valdo 

norus, emocijas. Pasirenka žaismingas 

bendravimo priemones, draugus. Bendrauja 

su suaugusiaisiais, pasako savo nuomonę, 

būsimus veiksmus. Stebi bendravimo 

situaciją, nuotaikas, kito savijautą. Klauso 

pasakojimų apie draugystę, jausmus  

įvardija draugo gerąsias savybes. Įsiklauso 

į suaugusiojo žodžius, paskatina draugą, 

prašo pagalbos. Kalba atvirai gerumo 

valandėlėse,  varto knygeles, dėlioja 

korteles apie vaikų elgesį įvairiose 

situacijoje. Keičia aplinką, atnaujina grupės 

aplinką kartu su tėveliais, įvardija atliktus 

darbus. Supranta, kad turi nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį, 

pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis pats ir 

kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 

Supranta, kad suaugęs žmogus negalėjo 

matyti to, ką jis matė, ką darė arba kas 

atsitiko, jeigu nebuvo kartu (tėvams 

pasakoja, ką veikė darželyje), kad jis buvo, 

yra ir visada bus tas pats asmuo: atpažįsta 

save kūdikystės nuotraukose, apibūdina 

savo išvaizdą, teisingai pasako, kad 

suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis 
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(mamytė ) dažnai pasakoja, ką veikė 

namuose su mama, tėčiu ar kitais šeimos 

nariais. Tėvelius supažindina su grupe 

 pasakoja apie tai, ką joje veikė, apie 

draugus, auklėtoją. Žaidžia vaidmeninius 

žaidimus, modeliuoja, konstruoja miestą. 

 

5-6 

 

 
 

 

Leisti vaikui vis daugiau rinktis pačiam, 

nepažeidžiant savo ir kitų saugumo bei 

nustatytų elgesio taisyklių. Skatinti 

samprotauti apie save, savo pomėgius, 

veiklą: Kas? Kada? Ką? Kur? Kaip? Su 

kuo? Kur buvai? Su kuo buvai? Ką 

mėgsti veikti?. Pasiūlyti  idėjų savęs, 

šeimos, kitų žmonių, jų grupių, Tėvynės 

tyrinėjimams. Pristatyti vaiko ir tėvų 

pomėgius vakaronėse, parodose ir kt.  

Skatinti pokalbius, diskusijas apie fizines 

savybes, pomėgius, elgesį, šeimą, grupę, 

Tėvynę. Tobulinti gebėjimą pozityviai 

reaguoti į savo klaidas, sąmoningai 

suklysti, pademonstruoti, kaip galima 

juoktis iš savo apsirikimų. Pasiūlyti idėjų 

veiklai, skatinančiai tyrinėti kitų 

palankumo ir nepalankumo vaikui 

ženklus, išsiaiškinti priežastis. 

 

 

 

 

 

Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus, šeimą, bendruomenę, 

Tėvynę. Geba daryti įtaką kitam, atsakingai 

pasirinkti ir priimti sprendimus. Apibūdina 

save, nusakydamas fizines ir elgesio 

savybes, priklausymą šeimai, grupei, gali 

pasakyti savo tautybę. Jaučiasi esąs šeimos, 

vaikų grupės narys, kalba apie šeimą, 

draugus.  Save ir savo gebėjimus vertina 

teigiamai.  Atpažįsta, išsiaiškina kitų 

palankumo ir nepalankumo jam ženklus 

(pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu ir 

kt.). Supranta, kad jo vardas, akių spalva, 

mama ir tėtis niekada nepasikeis. Pasakoja, 

ką veikė namuose su mama, tėčiu ar kitais 

šeimos nariais. Savęs vertinimas 

nepastovus, priklauso nuo tuo metu 

išsakyto suaugusiojo vertinimo, siekia kitų 

dėmesio, palankių vertinimų. Pasako, kad 

jis yra blogas, nes auklėtoja ant jo supyko. 

Kitą dieną jis sako, kad yra geras, nes 

auklėtoja jį pagyrė. Vaikas nenori eiti į 

darželį, nes kiti su juo nežaidžia (nors iš 

tiesų su juo nežaidžia tik vienas vaikas, su 

kuriuo jis nori žaisti). Nupiešia save ir 

pakomentuoja, kaip atrodo, ką turi, ką 

veikia, pasako ką nors apie šeimą, Tėvynę. 

Bendruomenę. Ima suvokti save, kaip 

galintį daryti įtaką kitam (pralinksminti, 

padėti ir kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką 

veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla susijusius 

sprendimus ar kt.). „Aš darželinukė ir 

naminukė. Daželyje būnu su grupės 

vaikais. Namuose gyvenu su tėčiu, mama ir 

broliu. Broliui esu sesė, mamai ir tėčiui – 

dukra”. Iš intonacijų, žodžių, veido 

išraiškos, pozos supranta, kada kitas 

palankiai ar nepalankiai nusiteikęs jo 

atžvilgiu. Aatsisako suduoti kitam, 

suprasdamas, kad jam skaudės.  

3. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
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1. Ugdymo(si)  sritis.                                      SAKYTINĖ KALBA 

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

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 
 

 

Lavinti kalbą, vaizduotę, pastabumą,  

formuoti kalbinius gebėjimus. Siekti, kad 

išgirstų ir taisyklingai tartų garsus. 

Sutapatinti žodžio tarimą su daikto ar 

veiksmo rodymu. Plėsti žodyną garsų 

mėgdžiojimais. Ugdyti individualų 

kalbinį bendravimą. Skatinti nusakyti 

matytą reginį keliais sakiniais. Aktyvinti 

vaiko kalbą klausimų pagalba, sužadinti 

norą išreikšti mintis apie metų laikus, 

gyvąją gamtą. Skatinti atsiminimo ir 

įsiminimo procesą, žodžiais išsakyti 

norą, pageidavimą. Padėti pajusti kalbos 

grožį, ritmą, skambumą. Siekti, kad 

atpažintų savo šeimos narius, pasakytų jų 

vardus. 

 

 

 

 

Kalba, bendrauja su draugais. Kartoja 

trumpus ketureilius. Vadina daiktus 

tikraisiais vardais. Taria atskirus garsus, 

mėgdžioja aplinką balsu ir judesiais, 

džiaugiasi savo pasiekimais. Supranta ir 

atlika suaugusiųjų paliepimus. Pasakoja 

įspūdžius 2-3 žodžių sakiniais. Pasako ką 

veikia, kokį žaislą turi. Nusako atskirais 

žodžiais tai ką mato. Varto knygeles, žiūri 

paveikslėlius, rodo pirštu, apie viską 

klausinėja, nuolat sako ,,kas čia”. Kartoja 

metų laikų garsus, gyvūnų balsus, supranta 

klausimus. Žaidžia ir kartoja suaugusiojo 

mimiką, kalbą, gestus, manierą, veiksmus 

su žaislu. Pasako ko nori, kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. Suvokia įvykių seką, 

atpažįsta veikloje besikartojančius ženklus, 

kalbos toną. Atpažįsta ir išvardija šeimos 

narius, pasako jų vardus. Bando atkartoti 

eilėraštį keliais sakiniais. 

 

3-4 

 

 

Skatinti drąsiai, aiškiai tarti garsus, į juos 

įsiklausyti ir atkartoti. Lavinti, stiprinti 

artikuliacinį aparatą.Tobulinti minčių 

raišką balsu, pratinti  klausytis ir išgirsti 

pašnekovus, bendrauti su jais. Skatinti 

domėtis lietuvių liaudies pasakomis, 

mįslėmis, patarlėmis, pratinti klausytis 

pasakojimų, pasakų, dainų. Lavinti 

individualią kalbėseną, dialoginę kalbą. 

Skatinti intuityviai pajusti kalbos grožį, 

melodingumą, nuotaikas. Plėsti aktyvųjį 

Kartoja grupelėmis garsų mėgdžiojimą, 

taria garsiai žodžius su garsais r, š, s, t , 

žaidžia kortelėmis. Keičia veido mimikas 

prieš veidrodį, pasakoja natūraliai patirtus  

įspūdžius, pasirenka klausytoją, kalbėjimo 

tempą, balso stiprumą. Bando natūraliai 

išreikšti mintį, užduoda klausimus kodėl? 

kaip?, reikalauja atsakymo. Kalba telefonu 

su draugu, tėveliais, Kalėdų seneliu.   

Įsimena eilėraštukus, mena mįsles, 

įsiklauso į patarles, klauso lietuvių liaudies 



 38 

žodyną būdvardžiais, įvardžiais,  

šnekamojoje kalboje vartoti mažybinių, 

maloninių žodžių. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

pasakų, dainų, pasakėčių įrašų. Kartoja, 

intonuoja įsimintinus pasakymus. Žiūri 

vaikų spektaklį, ploja, skiria patikusį 

veikėją. Varto knygeles, klausia, atsako į 

klausimus kas? kam?, mėgdžioja veikėjams 

charakteringus balsus, judesius. Imituoja 

judesiais, veido išraiška, balsu linksmą, 

liūdną personažą.  Kalba apie save, 

naudodamas įvardžius aš, mane,  žaidžia 

vaidmeninius žaidimus, vartoja kreipinius, 

mažybinius, maloninius žodžius. Išgirsta 

panašiai skambančius žodžius, atsako į 

klausimus apie savo šeimos narius. Rodo 

savo, draugo, suaugusiojo  kūno dalis, 

išvardija panašumusTariasi dėl bendrų 

veiksmų, dirba kartu, kuria veiksmų planą. 

Žaidžia siužetinius žaidimus, atspindi 

žmonių darbus, bendravimą, mėgdžioja 

suaugusiųjų gestus, veido išraišką. Vartoja 

apibudinančius žodžius, kalba suprantamai, 

bet daro klaidų. Atlieka garsų tarimo 

pratimus, judina žandikaulį įvairiomis 

kryptimis, atlieka artikuliacinio aparato 

pratimus, liežuvio galiuku valo, skaičiuoja 

dantukus, aplaižo lūpas įvairiomis 

kryptimis, stebi veiksmą veidrodyje.                                                                                                         

Klauso įrašų su eiliuotomis pasakomis, 

gamtos garsų pamėgdžiojimais, žaidžia 

teatralizuotus žaidimus, puošiasi gėlių 

karūnėlėmis, kuria išgalvotus pasakojimus, 

deklamuoja eilėraščius.   

 

4-5 

 

 

Skatinti kalbėti taisyklingų konstrukcijų 

sakiniais, taisyklingai tarti gimtosios 

kalbos garsus. Sudaryti galimybę vaikui 

susipažinti su įvairių žanrų tekstais, 

pajausti tekstų stilistinę įvairovę. 

Palaikyti kiekvieno vaiko kalbėjimą, 

rodant susidomėjimą tuo, ką jis kalba, 

užduodant vaikui atvirus klausimus. 

Skatinti vaiką kalbėti apie savo norus, 

išgyventus įspūdžius, vidinį pasaulį, 

plečiant jo žodyną, turtinant jį įvairiais 

techniniais terminais. Tobulinti gebėjimą 

vartoti įvairias kalbos dalis (dalyvius, 

veiksmažodžių laikų įvairovę, įvairius 

būdvardžių laipsnius, ištiktukus, 

jaustukus ir pan.). Skatinti kalbėti apie 

dabartinę ir buvusią veiklą, esamus ir 

Klausymas 

Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, 

pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų 

kūrinių literatūrine kalba, tarmiškai. 

Išklauso, supranta ir reaguoja į tai, ką jam 

sako, aiškina suaugusysis ar vaikas. 

Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, 

publicistinių, enciklopedinių, etninių, 

informacinių), apie aplinką, reiškinius, 

įvykius.  Klauso gyvai, įrašus su ausinėmis, 

individualiai, grupėje. Įsiklauso,supranta 

sudėtingesnio turinio tekstus. Išgirsta kai į 

jį kreipiamasi ar kalbama ne gimtąja kalba. 

Kalbėjimas 

Žaidžia garsais ir žodžiais, kuria naujus 

žodžius. Auklėtojai padedant atpažįsta 

žodyje kelis atskirus garsus. Kalbėdamas 
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buvusius išgyvenimus, vartojant girdėtus 

naujus žodžius, mandagumo žodelius. 

Skaityti įvairių žanrų tekstus (skelbimai, 

reklaminės skrajutės, pasakos ir pan.).  

Skatinti vaiką išgirsti pirmą ir paskutinį 

garsą jo paties, tėvų, draugų 

vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. 

Su atpažintu garsu sugalvoti naujų 

žodžių. Pratinti sakyti, pasakoti, ką 

galvoja. Žaisti žodžiais juos trumpinant, 

įvairiai jungiant. Skatinti žaisti klausimų-

atsakymų rimavimo reikalaujančius 

žaidimus. Inicijuoti eilėraščių, istorijų, 

pasakų kūrimą, sugalvojant pasakos 

pradžią ar pabaigą. Skaityti tekstus ne tik 

literatūrine kalba, bet ir tarmiškai. 

Atkreipti vaiko dėmesį į kita kalba 

kalbančius aplinkinius. Džiaugtis vaiko 

žodinės kūrybos bandymu, 

neprieštaraujant, nekritikuojant. 

 

 

 

 

vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius. Laisvai kalba 

sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius 

jungia laikydamasis perprastų kalbos 

taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių 

(daiktavardžius, veiksmažodžius, 

būdvardžius, prieveiksmius, prielinksnius ir 

kt.). Taisyklingai taria daugumą gimtosios 

kalbos žodžių garsų. Kalba pats sau, kalba 

kitam, klausinėja, užkalbina, prašo, 

pašaukia, kartais laikydamasis elementarių 

kalbinių etiketo normų. Kalba, pasakoja 

apie tai, ką jaučia ir jautė. Natūraliai 

kitiems kalba apie tai, ką žino, ką veikia, 

veikė, veiks. Pasakoja kas buvo nutikę, 

įvykę, siedami su žmonėmis, tautos 

gyvenimu, gamtos reiškiniais. Kalbėdamas 

bendrauja akimis. Pašnekovui nesupratus 

kalbos paaiškina, pakartoja. Dalinasi 

įspūdžiais apie matytus animacinius filmus, 

televizijos laidas, žaistus kompiuterinius 

žaidimus. Bando susikalbėti su kitakalbiu 

vaiku, pakartodamas jo kalbos vieną kitą 

žodį. Seka girdėtas ir savo sukurtas 

pasakas, kuria įvairias istorijas, 

eilėraštukus, inscenizuoja. Deklamuoja 

raiškiai trumpus eilėraščius, skaitomų 

pasakų eiliuotus intarpus. Atkartoja 

trumpas pasakas ar apsakymus, pridėdamas 

savo žodžių, pasakojimą palydėdamas 

gestais ir mimika. Vartoja įvairią techniką, 

transporto priemones bei prietaisus 

įvardijančius žodžius. 
  

5-6 

 

 

Skatinti žaisti žaidimus, susijusius su 

pasakojimų tekstais, juos iliustruoti 

inscenizuoti. Sudaryti galimybę vaikams 

susipažinti su įvairių žanrų tekstais. 

Padėti pajausti tekstų stilistinę įvairovę. 

Skatinti suvokti pasakojimo turinį, 

išskiriant ir aptariant pasakojimo eigą. 

Sudaryti kuo daugiau ir įvairesnių 

bendravimo situacijų, jose inicijuoti 

turiningus vaikų pokalbius apie jiems 

įdomius daiktus, poelgius, reiškinius, 

nutikimus, vartojant jiems mažiau 

girdimus, sudėtingesnės sandaros 

žodžius. Ugdyti gebėjimą klausinėti apie 

tai, kas jiems įdomu, negirdėta, 

Klausymas 

Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, 

įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų bendrine kalba ir tarmiškai. 

Klauso gyvai, įrašus su ausinėmis, 

individualiai, grupėje.  Išgirsta pirmą, 

paskutinį ir žodžio viduryje esančius 

garsus. Įsiklauso artimiausioje aplinkoje 

vartojamus kitos kalbos žodžius.  

Klausydamasis supranta knygelės, 

pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą, 

pajuokavimus, dviprasmybes, perkeltinę 

žodžių prasmę, frazeologizmus. 

Kalbėjimas 

Kalba natūraliai, atsižvelgdamas į 
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diskutuoti apie tai tarpusavyje ir su 

auklėtoja. Skatinti reikiamą informaciją 

perduoti kitiems. Pasakoti apie jiems 

nepažįstamą patirtį, skatinant juos kurti 

pasakojimus apie nekasdienius, 

fantastinius nuotykius, personažus, 

vartojant išgalvotus žodžius, kalbą.  

Skatinti domėtis eilėraščiais, pratinti 

deklamuoti raiškiai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bendravimo situaciją, išsakydamas savo 

patirtį, norus, svajones, svarstymus, kalba 

apie problemų sprendimą, vartoja 

mandagumo bei vaizdingus žodžius 

(sinonimus, antonimus ir kt.), 

technologinius terminus (mikrofonas, pelė, 

klaviatūra ir kt.). Garsiai svarsto savo 

planuojamos veiklos eigą, praneša apie tai 

draugui, grupelei draugų, visai grupei.  

Klausinėja apie tai, kas išgirsta, matyta, 

sugalvota, pajausta.Pasakoja, kalba apie 

aplinką, gamtos reiškinius, techniką, 

įvardydamas įvairias detales, savybes, 

būsenas, vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius. Kalba 

daug ir taisyklingais sudėtiniais sakiniais, 

vartoja pagrindines kalbos dalis. Kalba apie 

priežastis, vartoja  jungtukus nes, kodėl, 

kad. Išgirsta žodžius, kurie panašiai 

skamba, bet turi skirtingą reikšmę. 

Komentuoja įvykius, meno kūrinius, 

atpasakoja pasakas, padavimus, istorijas, 

apsakymus, matytus ir girdėtus per įvairias 

skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD).  

Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, mįsles, 

humoristines istorijas, deklamuoja savo 

sukurtus kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir 

beprasmiais žodžiais, bando juokauti, kalba 

„ateivių” kalbomis, „užsienio” kalbomis. 

Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, 

intonacijas. Moka patarlių, mįslių, 

priežodžių. Derina žodinę ir nežodinę 

kalbą. Supranta artimiausioje aplinkoje 

vartojamus kitos kalbos žodžius. Dėsto 

mintis nuosekliai. 

 

2. Ugdymo(si)  sritis.                                       RAŠYTINĖ KALBA  3. Pasakoja apie tai ką mato iliustracijose, pradeda sekti trumpas 

pasakas, istorijas. 

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

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

4. Deklamuoja raiškiai eilėraščius. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

      1-3 

 

 

Sudaryti situacijas, kuriose vaikas galėtų 

matyti, kaip suaugęs rašo, piešia. Leisti 

vaikui, skaitant knygelę, pačiam ją 

laikyti, versti lapus. Rodyti knygelių 

paveikslėlius, kalbėti apie juos. Vartant ir 

skaitant knygeles skatinti vaikų žodinę ir 

kūno kalbą. Skaitomų kūrinėlių tekstą 

sieti su jo gyvenimu. Papildyti vaiko 

Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, 

piršteliu juos vedžioja, baksnoja, rodo. 

Pradeda atpažinti savo mėgstamas 

knygeles, nori, kad paskaitytų. Kartais 

knygelę laiko taisyklingai.Reaguoja į 

skaitomą tekstą. Pastebi aplinkoje esančias 

raides, žodžius, simbolius. Stebi rašančius, 

domisi rašymo priemonėmis. Įvairiomis 
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rašytinę aplinką raidėmis, simboliais. 

Parūpinti vaiko rašinėjimams popierių ir 

jo amžių atitinkančiomis rašymo 

priemonėmis. 
 

rašymo priemonėmis spontaniškai brauko 

popieriaus lapą. Atlieka įvairias figūrų 

keverzones, kraigalioja vertikalias ir 

horizontalias linijas.  

3-4 

 

 
 

Skaitymo metu leisti liesti ar laikyti su 

tekstu susietus daiktus. Skatinti vaiką 

pavadinti kiekvieną paveikslėlį. Kalbėti 

su vaiku apie iliustraciją, kad jis susietų 

vaizdą su konkrečiu daiktu. Pratinti 

vartyti  knygeles, dėmesį skiriant ne tik 

paveikslėliams, bet ir tekstui. Skatinti 

pažinti aplinkoje esančius simbolius.             

Inicijuoti keverzonėmis užrašyti raides, 

įvairiomis rašymo priemonėmis 

kraigalioti vertikalias ir horizontalias 

linijas. 
 

Varto knygelę po keletą kartų, pirštuku 

vedžioja pagal tekstą, vaizduoja, kad skaito 

knygą.  Susieja paveikslėlius su juose 

vaizduojamais konkrečiais daiktais, 

veiksmais. Juos pavadina, įvardija įvairių 

objektų ir veikėjų bruožus. Atkreipia 

dėmesį į raides, rašytinius simbolius. Skiria 

patalpas žyminčius ženklus ir kt. Piešia, 

keverzoja raides, pasirašo savo vardą. 

Raidėmis ir simboliais manipuliuoja 

įvairioje veikloje. Domisi skaitymu, 

pasakoja, atsako į užduotus klausimus, pats 

klausinėja. Reikalauja veiklos pozityvaus 

įvertinimo. 
 

4-5 

 

 

Skatinti domėtis suaugusiojo skaitomu 

tekstu suteikiant jam informacijos apie 

skaitymą. Skaityti tekstus, kuriuose 

žaidžiama su kalbos garsais, kurie 

atspindi vaiko pažįstamas raides. Skatinti 

„perskaitytą“ tekstą  iliustruoti. Siūlyti 

skaitytas pasakas atvaizduoti įvairiomis 

raiškos priemonėmis. Grupėje kurti kuo 

įvairesnę raidžių aplinką. Atkreipti 

dėmesį į aplinkoje esančius užrašus, 

simbolius, reklaminius užrašus ir pan. 

Turtinti aplinką įvairiais rašikliais, 

sudaryti galimybę pažinti kompiuterį. 

Skatinti keverzonėmis užrašyti savo 

vardą, pavardę, norus, pasirašinėti  po 

dailės darbeliais, grupės ar viešoje 

bibliotekoje atsiimant knygas. Siūlyti 

ieškoti aplinkoje žodžių, kuriuose yra 

vaiko vardo raidės. 

 
 

Skaitymas 

„Skaito“ knygelių paveikslėlius, įvardija 

įvairių objektų ir veikėjų bruožus, 

veiksmus. Atkreipia dėmesį į raides, 

simbolius (grafinius vaizdus) aplinkoje, 

pradeda jais manipuliuoti įvairioje veikloje. 

Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius, 

prasidedančius ta pačia raide. Supranta, kad 

kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir 

specifinę grafinę raišką. Supranta kai kurių 

aplinkoje matomų žodžių prasmę. 

Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, 

knygelėms. Domisi ir supranta skirtingų 

spaudinių funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, bukletas ir pan.). 

Atsako į klausimus apie skaitytus tekstus, 

pasakoja apie tai, ką pats „perskaitė“. 

Žiūrėdamas paveikslėlius pasakoja kas ką 

daro, ką kalba. Sugalvoja pavadinimus 

savo sukurtoms knygelėms, nupieštiems 

piešiniams,  darbeliams, nusako veikėjų, 

daiktų, veiksmų savybes būdvardžiais, 

veiksmažodžiais, jaustukais, ištiktukais, 

dalyviais, prieveiksmiais. Įvairioje 

bendravimo aplinkoje varto žurnalus, 

knygas. 

Rašymas 

Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis. 

Kraigalionėse ir piešiniuose pasirodo realių 
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raidžių elementai ir raidės. Raidėmis ir 

simboliais pradeda manipuliuoti įvairioje 

veikloje. Kopijuoja raides, paprastus 

žodžius. „Iliustruoja” pasakas, filmukus,  

pasakojimus, istorijas. Parašo iliustracijose 

nukopijuotas raides, žodžius. Gamina ir 

kuria rankų darbo knygeles su langeliais 

paslaptingomis durelėmis, uždengtais 

paveikslėliais ir kt., sugalvoja rankų darbo 

knygelėms pavadinimus, tekstus.  Braižo ir 

aiškina planus, schemas, grafikus. Veria 

vardo, pavardės raidžių karolius. Kuria 

savarankiškai skelbimus, sveikinimus, 

kvietimus, kopijuoja atskiras raides, 

žodžius. Bando rašyti raides, dekoruoti jas, 

pradėdamas savo vardo raide įvairiais 

rašikliais, kompiuteriu. Domisi ir supranta 

skirtingų spaudinių funkcijas ( kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, bukletas ir pan.) 

 

5-6 

 

 

Skatinti atkreipti dėmesį į aplinkoje 

esančius užrašus, simbolius, juos 

atpažinti ir skaitinėti. Papildyti grupės 

knygų kampelį įvairių žanrų knygomis, 

rašytiniais tekstais. Skaityti knygas, 

analizuoti teksto veiksmą, aprašytus 

įvykius, atkreipti dėmesį į atskiras raides, 

žodžius, teksto dėstymą įvairaus žanro 

knygose. Sudaryti vaiko vardo, jo 

artimųjų vardų raidžių abėcėles. Skatinti 

vaiką atpažinti artimiausioje aplinkoje 

esančius įvairius simbolinius ženklus. 

Kurti žodinius laiškus, žinutes, 

telegramas, pranešimus, kopijuoti 

žodžius, raides nuo įvairių pavyzdžių. 

Siūlyti  vaikams atskirus žodžius, 

simbolius ar įdomią  informaciją  

perrašyti ar savarankiškai užrašyti 

kompiuteriu. Tobulinti gebėjimą įvairiais 

simboliais perteikti informaciją. 

Skaitymas 

Supranta, kad garsas siejamas su raide, o 

raidės sudaro žodį.  Skiria žodį sudarančius 

garsus, skiemenis. Žino keliolika abėcėlės 

raidžių. Naudojasi asmeniniu raidžių 

žodynėliu. Atpažįsta artimiausioje 

aplinkoje esančius įvairius simbolinius 

ženklus, perskaito įvairias trumpas iškabas, 

užrašus, kuriuos mato gatvėse. Domisi 

knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, 

supranta nesudėtingą jų siužetą, klausinėja.  

Varto knygeles, ieško ir susiranda 

reikiamos informacijos, kuria savas 

istorijas. Pradeda suprasti ryšį tarp knygos 

teksto, iliustracijų ir asmeninės patirties. 

Rašymas 

Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų raidžių 

junginį. Spausdintomis raidėmis rašo savo 

vardą, kopijuoja aplinkoje matomus 

žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų objektų 

pavadinimus. Eksperimentuoja su 

įvairiomis rašymo priemonėmis. Rašo 

kompiuteriu raides, supranta rašymo 

tikslus. Prašo pagalbos ir ją priima. 

 

 

 

4. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 
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1. Ugdymo(si)  sritis.                                    APLINKOS PAŽINIMAS 

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

nors nauja. 

Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, 

savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika 

ir noriai mokosi ja naudotis. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Kurti aplinką, kurioje būtų spalvotų, 

kontrastingo dizaino daiktų, žaislų. 

Padėti  pamatyti daiktus iš skirtingų 

perspektyvų,  iš arti, toli, iš priekio, iš 

šono, tyrinėti juos visais pojūčiais. 

Mokyti savo kūno dalių pavadinimų, 

aptarti jų paskirtį ir priežiūrą. Skatinti 

vaikus stebėti ir pavadinti augalus ir 

gyvūnus, esančius artimiausioje 

aplinkoje. Inicijuoti klausimus apie tai, 

kodėl kas nors aplinkoje vyksta, 

atsitinka, atsakyti į juos. Sudaryti 

galimybę tyrinėti, kaip dviejų ir trijų 

dimensijų daiktai tinka vienas prie kito. 

Padėti vaikams išsakyti savo supratimą. 

Mokyti savo kūno dalių pavadinimų, 

aptarti jų paskirtį, priežiūrą. Rodyti 

kiekvienam vaikui saugų rūpinimąsi juo. 

Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus. 

Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius, 

kvapus, garsus, skonius. Domisi aplinka, 

sutelkia dėmesį į arti esančius veidus, 

daiktus. Orientuojasi savo grupės, darželio, 

namų aplinkoje. Pasako savo ir savo 

šeimos narių vardus. Pažįsta ir pavadina kai 

kuriuos gyvūnus, žmones, daiktus, jų 

atvaizdus. Naudojasi galimybe prisidėti 

prižiūrint kambarinius augalus, naminį 

gyvūnėlį. Kalba apie tai, ką gyvūnėlis ėda, 

kokius vaikus veda, ko reikia augalui, kad 

jis augtų ir pan. Manipuliuoja daiktais kaip 

įrankiais, juos įvardija, pavadina, išbando. 

Pavadindamas įvairius daiktus, galvoja ir 

kalba apie veiksmus su žaislais ar daiktais. 

Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais 

naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė). 

Plauna rankas, naudojasi dantų šepetuku ir 

pan. Domisi savo atvaizdu veidrodyje. 

Skiria atskirus gamtos reiškinius, pasako, 

kai šalta ar šilta. 

 

3-4 

 

 

Suteikti elementarių žinių apie gimtąjį 

Panevėžį, lopšelį-darželį „ Žilvitis”,  

Pilėnų mikrorajoną, visuomeniniais 

pastatais mikrorajono aplinkoje. Žadinti 

domėjimąsi aplinka, gamta. Ugdyti 

gebėjimą atpažinti pasikeitimus 

natūralioje aplinkoje. Formuoti 

vaizdinius apie metų laikų gamtos 

Varto apie Panevėžį,  lopšelį-darželį, 

albumus, lankstinukus, žiūri vaizdajuostes, 

atvirukus, nuotraukas, įvardija žinomas 

vietas. Žiūri paveikslėlius, klausosi pasakų 

apie gamtą, mėgdžioja garsus, kartoja 

frazes. Klauso įrašų su paukščių balsais. 

Stebi paukščius gamtoje, dėlioja paukščių 

korteles keliomis eilėmis, parodo, kur yra 
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reiškinius. Skatinti domėtis pokyčiais 

grupės aplinkoje, gamtoje. Supažindinti 

su rudeniniais vaisiais ir daržovėmis. 

Formuoti darbinius įgūdžius visais metų 

laikais. Skatinti vaikus stebėti, tyrinėti ir 

pavadinti augalus, paukščius, gyvūnus, 

esančius artimiausioje aplinkoje.  

Supažindinti su susisiekimo priemonėmis 

Ugdyti gebėjimą rūpintis savo kūnu, jo  

priežiūra. Padėti vaikams išsakyti savo 

supratimą. Rodyti kiekvienam vaikui 

saugų rūpinimąsi juo. 

viršus, apačia. Purena žemę apie medelius, 

tyrinėja dirvožemį, vabalėlius, sėklytes pro 

didinamąjį stiklą. Beria sėklas į dirvožemį, 

drėkina, laisto, rūpinasi pirmais daigais. 

Tvarko akštelę su daržo įrankiais. Stebi 

pjaunamą žolę, lygina žolės stiebelius, 

rūšiuoja pagal spalvą, dydį. Suaugusiojo 

padedamas atranda vaistažoles. Atpažįsta ir 

pavadina vis daugiau artimoje aplinkoje 

esančių augalų (sodo, daržo, lauko), 

gyvūnų, daiktų, domisi jais. Pamerkia 

medžių šakeles grupėje, stebi šakelių 

pumpurų susidarymą, liečia išsiskleidusius 

lapelius. Tyrinėja šakeles, lapelius su 

padidinamuoju stiklu, spontaniškai reiškia 

mintis, atsako į draugo klausimą. Apjuosia 

medžių kamieną rankomis, liečia medžių 

žievę. Pastebi 2-3 medžių pakitimus rudenį. 

Renka medžių lapus, ruošia gamtinę 

medžiagą dailės darbeliams. Rūšiuoja 

rudeninius lapus pagal spalvas, žaidžia 

didaktinius žaidimus spalvų skyrimui. 

Liečia, lygina, suranda vaisių, daržovių 

antrąsias puses. Žaidžia su saulės 

zuikučiais, braido tirpstančio sniego košėje, 

vandenyje. Liečia nuo saulės įšilusią sieną, 

akmenį, palangę, draugo nugarą. Viską nori 

daryti pats, bando apsiauti, apsirengti. 

Prašo pagalbos nesėkmės atveju. 

 

4-5 

 

 

Skatinti domėtis miesto, šeimos 

tradicijomis ir apie jas kalbėti. Domėtis 

šeimos tradicijomis, parodyti, kad ir 

darželyje laikomasi tradicijų, švenčiamos 

šventės. Įsiklausyti į vaikų idėjas ir 

padėti jas įgyvendinti organizuojant 

šventes. Sudaryti galimybę stebėti 

augalus ir gyvūnus gamtoje ir namų 

(ūkio) aplinkoje, klausytis skaitymo apie 

naminius ir laukinius gyvūnus, dalyvauti 

juos prižiūrint. Skatinti vaikus kalbėti 

apie stebimų gyvūnų, augalų sandarą, 

išvaizdą, apie tai, ko jiems reikia, kad 

augtų, kaip juos saugoti, prižiūrėti.  

Skatinti ne tik apie tai kalbėti, bet ir 

pavaizduoti piešiniu, inscenizacija, 

dainele. Atlikti tyrinėjimus kaip daiktai 

juda ir kaip juos pajudinti. Organizuoti 

vaikų išvykas į gamtą,  skirti jiems 

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, 

pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 
Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, 

tradicijas.  Moka papasakoti apie savo 

gimtąjį miestą ar gyvenvietę. Pasako savo 

gatvės pavadinimą. Pažįsta gyvenamosios 

vietovės objektus (namai, automobiliai, 

keliai, parduotuvės ir pan.).  Savarankiškai  

nueina į darželio salę, kabinetus, 

papildomus užsiėmimus. Atranda buities 

prietaisų, skaitmeninių technologijų 

panaudojimo galimybes, noriai mokosi jais 

naudotis.  Mato pasikeitimus savo 

aplinkoje. Įvardija dienos orus, metų laiką 

ir gamtos pokyčius, kurie tuo metu vyksta.  

 Nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir 

augalų požymius. Atpažįsta dažniausiai 

sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, 

daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus.  
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nedideles užduotis, ką turėtų pastebėti, 

ko paklausti.  

 

Skiria metų laikų pavadinimus ir būdingus 

jiems požymius, skiria daugiau gamtos 

reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). 

Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir 

kai kuriuos laukinius gyvūnus. Atranda 

naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo 

skirtumus. Skiria daržoves, vaisius, uogas, 

nusako, kaip naudoti maistui. Žino, kad ne 

visus augalus galima ragauti, yra nuodingų, 

dilginančių. Dalyvauja eksperimentuose, 

tyrinėjimuose: pučia, traukia, spaudžia ir 

t.t., elgiasi atsargiai. Pažįsta ir randa 

aplinkoje pagrindines spalvas. Grupuoja, 

klasifikuoja, lygina daiktus pagal vieną 

savybę. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau. Yra 

smalsus, dažnai klausinėja: kas, kodėl, kaip  

ir t.t. Domisi dangaus kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių negali pamatyti ( pvz., 

ugnikalnių išsiveržimas, smėlio audra, 

žemės drebėjimas_. 

 

5-6 

 

 

Skatinti domėtis miesto, šalies, pasaulio 

žemėlapiais, gaubliu. Inicijuoti 

žemėlapių kūrimą, jų tyrinėjimą. 

Organizuoti viktorinas ,,Mano miestas’’, 

,,Mano Lietuva”. Supažindinti su 

giminės medžiu. Parengti  vaikus 

išvykoms į gamtą, supažindinti su 

(gyvūnais, augalais, jų požymiais, 

poreikiais). Skatinti domėtis (naminių 

gyvūnų priežiūra, kultūrinių augalų 

priežiūra). Pratinti surengti parodėlę 

grupėje,  grįžus po kelionių, iš rastų 

įdomių daiktų, gamtinės medžiagos, ją 

grupuoti pagal požymius (akmenukai, 

plunksnos) ir kt. Organizuoti ekskursijas 

į tėvelių darbovietes, kviesti tėvelius 

papasakoti apie savo profesiją. Ugdyti 

susidomėjimą tėvų darbovietėmis 

(profesijomis). Skirti išvykose  nedideles 

užduotis, ką turėtų pastebėti, ko 

paklausti. Skatinti išbandyti techniką, 

kuri padeda tyrinėti judėjimą, pvz., ratai, 

skridiniai, magnetai, sūpynės. Sudominti 

sveikatai palankiu maistu. 

 

 

 

 

Randa žemėlapyje gimtąjį miestą, kur 

gyvena seneliai, pusseserė ar pusbrolis. 

Moka parodyti žemėlapyje Lietuvą, Vilnių, 

savo miestą ar rajono centrą, pažįsta 

Lietuvos vėliavą, herbą. Pasako savo šalies 

ir sostinės pavadinimą. Atpažįsta ir įvardija 

ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius 

gyvūnus. Analizuoja naminių ir laukinių 

gyvūnų gyvenimo skirtumus.  Skiria 

daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip 

naudoti maistui. Paaiškina (ragauja), kaip 

daržovės, vaisiai, uogos vartojami maistui, 

kuo jie naudingi. Domisi, kokie daiktai 

buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė.  

Pasako tėvų profesijas, įvardija savo 

giminaičius, žino savo namų adresą.  

Dalinasi mintimis apie tai, kad gamindami 

daiktus žmonės įdeda daug darbo, kokių 

savybių žmogui reikia darbe, kokios yra 

profesijos. Domisi dangaus kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., 

ugnikalnių išsiveržimas, žemės drebėjimas, 

smėlio audra). Įvardija gyvenamosios 

vietovės objektus (upę, kalvą, mišką ir 

pan.). Papasakoja apie tradicines šventes.  

Dalyvauja pasirengime šventėms, klausosi 

vaikų idėjų ir padeda jas įgyvendinti. 

Stengiasi, kad tai būtų tikra šventė. Rodo 
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pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir 

besiformuojančią atsakomybę už jos 

išsaugojimą.   Kopijuoja kitų vaikų elgesį, 

ypač žaidimo metu. Rūšiuoja šiukšles, 

atliekas.  

 

2. Ugdymo(si)  sritis.                             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 padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas 

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

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

     1-3 

 

    

Duoti vienodo dydžio ir formos daiktų ir 

mokyti paimti vieną (du) daiktus, 

padalyti daiktus po vieną (pvz., kitiems 

vaikams), sudėlioti  juos į dvi, tris 

krūveles. Analizuoti kur daugiau, kur 

mažiau. Skatinti eksperimentuoti su 

įvairių formų ir dydžių daiktais, 

kaladėlėmis, kartoti žodžius išraiškingai, 

kad vaikas juos įsidėmėtų. Žaisti 

žaidimus, žaidinimus ,kuriuose kas nors 

skaičiuojama, kartojama. Pratinti 

įsiklausyti ir inscenizuoti žaidinimus, 

daineles, skaičiuotes, pasakėles, 

eilėraštukus, kuriuose kas nors paeiliui 

daroma, rikiuojama (pvz., pasaka 

„Ropė”, lietuvių liaudies daina, „Išėjo 

tėvelis į mišką”). Sudaryti sąlygas ardyti 

ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžius, 

eksperimentuoti su spalvomis, dydžiais ir 

formomis.  

 

 
 

Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, 

daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų). 

Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką 

reiškia yra (nėra), dar, taip (ne). Domisi 

kitokios formos, dydžio, spalvos daiktais,  

siekia jį paimti, tyrinėja. Atkreipia dėmesį į 

judančius, artėjančius daiktus, daug kartų 

kartoja matytus veiksmus su daiktais. 

Žaisdamas randa reikiamos formos, dydžio 

ar spalvos daiktą. Apažįsta anksčiau matytą 

daiktą. Supranta vis daugiau žodžių, kuriais 

nusakoma daikto forma, dydis, spalva, 

judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti iki, 

pažiūrėti į viršų ir pan. Žaidžia tą patį 

žaidimą (pvz. ,,Slėpynes”) su tuo pačiu 

žaislu. Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir 

daug.  Paprašytas duoda kitiems po vieną 

žaislą, daiktą. Geba išrikiuoti daiktus į 

vieną eilę. Tapatina daiktus pagal formą, 

dydį. Suranda tokios pat spalvos (raudonos, 

mėlynos, geltonos, žalios) daiktus. 

Eksperimentuoja su įvairių formų ir dydžių 

daiktais, kaladėlėmis, stato kuo aukštesnį 

bokštą, tiesia ilgesnį kelią, priartina – 

nutolina, paslėpia – parodo, sugretina  ir t.t.  

Pažįsta savo rūbus, žaislus, rūpinasi jais.  

 

3-4 

 

 

Skatinti skaičiuoti daiktus, lyginti dvi 

daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje. 

Įtvirtinti kiekybines sąvokas, skaičiavimą 

iki 3. Ugdyti gebėjimą skaičiuoti iki 5, 

lyginti, grupuoti. Padėti įgyti supratimą 

apie daiktų ilgį, svorį. Tikslinti dydžio, 

aukščio sąvokas šnekamojoje kalboje. 

 Lavinti gebėjimą orientuotis laike ir 

Skaičiuoja šviesoforo spalvas, skiria 

spalvas, pavadina teisingai. Deda indus, 

stalo įrankius ant stalo, juos skaičiuoja, 

lygina, grupuoja. Lygina daiktus grupėje, 

medžius kieme, augalus gėlyne. Dėlioja 

paveikslėlius apie dienos darbus iš kairės į 

dešinę, pasakoja. Nusako paros dalis pagal 

paveikslėlį, įvardija vakar, šiandien, rytoj, 
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erdvėje. Supažindinti su paros dalimis. 

Padėti skirti ir įvardinti pagrindines 

spalvas. Pratinti vartoti kiekį 

apibūdinančias sąvokas. Skatinti pažinti, 

pavadinti daiktus pagal išorės požymius. 

 

 
 

vartoja sąvokas kalboje. Žaidžia 

didaktinius žaidimus paros dalių, spalvų 

skyrimui, laikosi žaidimo taisyklių. 

Skaičiuoja grupės aplinkoje vienodus 

daiktus, mergaites, berniukus. Lygina 

grupes, vartoja žodžius po lygiai, daugiau, 

mažiau. Grupuoja daiktus pagal du išorės 

požymius, sudeda daiktų eilę. Randa 

reikiamą dėlionės detalę. Padaro iš 

kaladėlių, molio, smėlio ir pan. stebėto 

daikto modelį. Tiesia miesto kelius smėlyje 

iš akmenukų, medžio atraižų, šakelių, 

lygina, pasako ko trūksta. Pradeda vartoti 

kelintinius skaitvardžius. 
 

4-5 

 

 
 

Skatinti lyginti skirtingus ir vienodus 

daiktus pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir 

pan. Formuoti supratimą, kad figūros 

forma nepriklauso nuo jos spalvos ir 

dydžio. Skatinti manipuliuoti daiktais, 

stebėti kitus, kaip jie komponuoja 

įvairius daiktus, eksperimentuoja 

skaičiais, formomis. Atkreipti dėmesį į 

daiktų skaičių grupėje, klausimu „Kiek?”   

Formuoti supratimą, kad daikto (pvz., 

virvutės) ilgis, masė nesikeičia suraičius 

ar sulenkus. Aktyvinti pokalbius apie tai, 

ką vaikas kasdien daro ryte, dieną, 

vakare, naktį. Skatinti vaikščiojant, 

žaidžiant gamtoje, atkreipti dėmesį į 

metų laikams būdingus požymius. 

Inicijuoti žaisti judrius žaidimus, kai 

reikia pasirinkti teisingą kryptį savo kūno 

atžvilgiu, kuriuose kas nors 

skaičiuojama, kartojami du trys skirtingi 

judesių ar garsų elementai.          

Skaičiavimas 

Skaičiuoja daiktus, palygina dvi daiktų 

grupes pagal daiktų kiekį grupėje. Dalina 

daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). 

Supranta, kad prie daiktų pridedant po 

vieną jų skaičius grupėje didėja, o paimant 

po vieną – mažėja. Dydžių skirtumams 

apibūdinti pradeda vartoti žodžius: didesnis 

– mažesnis, ilgesnis – trumpesnis, 

storesnis – plonesnis, aukštesnis – 

žemesnis ir pan. Už save didesnius daiktus 

vadina dideliais, o mažesnius – mažais. 

Vartoja kelintinius skaitvardžius (pirmas, 

antras...). ( „Aš bėgsiu pirmas, tubėgsi 

antras. Aš atėjau į darželį pirmas, o tu – po 

manęs!”). Atsako į klausimą „Kiek?”, 

vartoja žodžius „daug”, „vienas”, „nė 

vieno”. Randa dvi korteles, kuriose 

pavaizduota po tiek pat daiktų. 

Paveikslėlyje suranda trims meškiukams po 

puodynėlę medaus. Inscenizuoja daineles, 

pasakas, kuriose veikėjai ką nors dalijasi 

(pvz., meškučiai iš pasakos „Du godūs 

meškučiai“gali dalytis iš popieriaus iškirptą 

sūrį). Žaidžiant domino, dėliojant dėlionę 

vis pasižiūri, ar kitas žaidėjas turi tiek pat 

detalių, kiek ir jis. Žaidžia stalo žaidimus, 

kurie susieti su skaičiais, lego ir judrius 

žaidimus „Trečias bėga”, „Daryk taip, kaip 

draugas daro”. 

Matavimas 

Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), 

keturkampės (keturkampio), kvadratinės 

(kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio 
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ar spalvos daiktus. Atsižvelgia į daikto 

formą, dydį, spalvą statydamas, 

konstruodamas, komponuodamas, 

grupuodamas. Lygina kasdienėje aplinkoje 

pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, 

storį, plotį ir t. t., juos deda vieną prie kito, 

kilnoja. Apibūdina erdvės objektus, nurodo 

į juos panašius iš kasdienės aplinkos ir 

vartoja tokius palyginimus kaip: „panašus į 

Rubiko kubą”, „apvalus kaip kamuolys”, 

„tokios pat formos kaip obuolys” ir pan. 

Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda 

vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, storesnis – plonesnis, 

aukštesnis – žemesnis ir pan. Už save 

didesnius daiktus vadina dideliais, o 

mažesnius – mažais. Pradeda skirti dešinę 

ir kairę savo kūno puses, kūno priekį, 

nugarą. Nurodo kryptį (savo kūno 

atžvilgiu) vartoja žodžius: pirmyn – atgal, 

kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn. Paros 

dalis sieja su savo gyvenimo ritmu. Žino 

metų laikus ir būdingus jiems požymius. 

 

5-6 

 

 

Skatinti norą sužinoti, pažinti, kuo 

daugiau išmokti. Leisti pasirinkti 

įdomius ir suprantamus stalo žaidimus, 

dalomąją medžiagą, veiklą, kurioje 

dalyvaudamas jis galėtų lavinti savo 

mąstymo ir skaičiavimo įgūdžius. 

Formuoti svarbius tolimesniam 

matematikos mokymuisi vaizdinius. 

Skatinti vaiką aiškinti kitiems savo 

mintis, idėjas apie atliekamus 

skaičiavimus. Skatinti naudoti sąlyginį 

matą. Tobulinti gebėjimą aiškinti kitiems 

savo mintis, idėjas apie atliekamus 

skaičiavimus. Siūlyti karpyti, piešti, 

spalvinti trikampius, stačiakampius. Iš 

įvairių formų detalių ar piešiant 

(spalvinant) figūras, kuriamos aplikacijos 

ornamentai, šventinė atributika. Atkreipti 

dėmesį į tai, ką galima nuveikti per  

minutę, 10 minučių, dieną, savaitę. 

Skatinti dažniau vartoti savaitės dienų 

pavadinimus. Kalbėti apie metų laikų 

kaitą, įvairiu metų laiku atliekamus 

darbus.  Mokyti kuo įvairesnėse 

aplinkose pastebėti įvairius sekų 

Skaičiavimas 

Žino ir pasako, kur gyvena. Skiria spalvas, 

suranda jas aplinkoje bei pavadina. 

Rūšiuoja, klasifikuoja daiktus pagal keletą 

savybių: formą, dydį, spalvą. Skaičiuoja iki 

10 ir daugiau, atpažįsta parašytus 

skaitmenis. Pažįsta daug raidžių. Žaidžia 

žaidimus su smėlio laikrodžiu, žadintuvu. 

Vartoja tiksliai sąvokas rytoj, šiandien, 

vakar. Žaidžia žaidimus, kai nutilus 

muzikai ar suplojus kaskart pasakoma, kaip 

kitaip vaikai turi pasielgti: susigrupuoti – 

sustoti po du, susėsti į du ratukus, parodyti 

4 pirštukus ir pan. Pasirenka sąlyginį matą 

(trečią daiktą) daiktų dydžiams palyginti 

(pvz. matuoti pėdomis, žingsniais, 

sprindžiais). Susieja daiktų (realių ar 

pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų 

skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja iki 

10 ir daugiau. Kalbėdamas geriau pajunta 

skirtumą tarp to, ką jis mano, ir to, ką jis 

sako (tai labai svarbu vaiko mąstymui). 

Matavimas 

Skiria trikampę, stačiakampę formas. 

Randa mažai besiskiriančius daiktus. 
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sudarymo būdus ir pasiūlyti kuo 

įvairesnės veiklos, kuria galėtų išbandyti 

matytus ir paties sugalvotus sekų 

sudarymo būdus. 

Kalba apie spalvą, vartoja žodžius „vienos 

spalvos”, „dvispalvis”. Grupuoja, 

komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų 

spalvą, formą arba dydį. Lygina atstumą, 

daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja 

žodžius: ilgesnis – trumpesnis, siauresnis – 

platesnis, aukštesnis – žemesnis, lengvesnis 

– sunkesnis. Supranta, ką reiškia sudėlioti 

nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. 

Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį 

ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja 

daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. 

Supranta ir vartoja žodžius: daugiau 

(mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 

2 dalis, į 4 dalis. Atpažįsta, atkuria, 

pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, 

formų, spalvų sekas su 2–3 

pasikartojančiais elementais. Skiria 

plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir 

rutulį, kvadratą ir kubą. Mėgsta žaidimus, 

kur reikia atspėti, pavaizduoti. 

 

3. Ugdymo(si)  sritis.                          INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas.Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, 

geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia 

susidoroti su kilusiais sunkumais 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Pabūti greta vaiko, kai jis mokosi naujų 

veiksmų, stiprinti jo atkaklumą, skatinti 

tęsti pradėtus bandymus. Neskubėti 

padėti vaikui – paties atliktas veiksmas 

turi didesnį poveikį jo raidai. Siekti daug 

kartų kartojamų veiksmų, rodančių vaiko  

atkaklumą. Padėti vaikui mokytis, kai jis 

rodo iniciatyvą, domisi naujais 

veiksmais. Skatinti įveikti kliūtis, jei po 

daugelio bandymų nepavyksta atlikti 

norimo veiksmo. Siūlyti žaisti smulkiajai 

motorikai skirtus žaislus, žaidimus, 

reikalaujančius dėmesio, atkaklumo. 

Žaisti žaidinimus tol, kol  vaikas to nori. 

 

Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug 

kartų atkakliai bando atlikti naują veiksmą, 

kartoja tai, kas pavyko. Sutelkia žvilgsnį, 

seka judantį daiktą akimis, klausosi, atlieka 

tikslingus judesius, veiksmus su daiktais. 

Šypsosi, žvelgia į akis, duoda žaislą kitam 

ir skatina su juo žaisti, išreikšdamas norus 

parodo „taip” arba „ne”. Judesį, veiksmą ar 

garsą pakartoja tuoj pat, po kelių valandų, 

dienų, todėl savarankiškai modeliuoja kelis 

judesius ar veiksmus į vieną seką. 

Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia 

norus, veda suaugusįjį prie dominančių 

daiktų. 

3-4 

 

 

Palaikyti veiklos sumanymus, padėti juos 

išplėtoti, įgyvendinti. Sudaryti sąlygas 

vaikams, kurie bando iššūkį įveikti 

savarankiškai kliūtis, neskubėti teikti 

pagalbos. Vaikams, kurie greit nusimena, 

Pasirenka ir kurį laiką kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ir su draugais. Rodo 

iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui 

ir buria kitus vaikus. Mergaitė nueina į 

lėlių kampelį. Pamato žaidimų draugę ir 
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meta veiklą, padėti surasti sprendimus, 

išeitis. Pastebėti ir palaikyti vaiko 

iniciatyvą atlikti nesudėtingus darbus: 

išplauti teptukus, plauti žaislus, tvarkyti 

žaislus ir pan. Skatinti džiaugtis vaiko 

iniciatyva padėti kitam – ką nors paduoti, 

paaiškinti, pagelbėti. Sukurti saugią 

aplinką grupėje, lauke. Žaisti įvairius 

sensorinius žaidimus vaikų akivaizdoje, 

kad galėtų stebėti ir mėgdžioti.  Skatinti 

vaikus pastatyti bokštelį, baigti sudėti 

dėlionę, mokyti naujų veiksmų. Siūlyti 

vaiko poreikius atitinkančių priemonių 

veiklai. Nuolat praturtinti grupę kuo nors 

nauju, pasiūlyti vaikams naujų žaidimų. 

Neišleisti vaikų iš akių. Palaikyti vaiko 

norus, patraukliai pasiūlyti jiems pakeisti 

neigiamą nuomonę. 

 

klausia: „Giedre, ar nori žaisti namus?” 

Sudėlioja visas formeles į jų lizdus. Jas 

išima ir vėl sudėlioja. Pasilipa ant kėdės, 

kad pasiektų žaislą, padėtą ant palangės. 

Deda dėlionę nepaisydamas šalia keliamo 

vaikų triukšmo. Ilgai tyrinėja naują žaislą.  

Susitelkia bandydamas užsegti sagas, 

suvarstyti batų raištelius, dėlioja dėliones, 

konstruoja. Užsimerkęs sukasi ratu tol, kol 

nugriūva. Atkakliai tvirtina, kad nenori 

miegoti. Merkia teptuką į guašą, tepa ant 

popieriaus tol kol gauna rezultatą. Noriai 

dalyvauja suaugusiojo organizuojamoje 

„Ryto rato” veikloje. Geba veikti dviese, 

grupelėje ar su visa grupe. Susidūręs su 

kliūtimi arba nesėkme, bando ką nors 

daryti kitaip arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. Siekia savarankiškumo, bet vis 

dar laukia suaugusiųjų paskatinimo, 

padrąsinimo. 

 

4-5 

 

 

Skatinti vaikus turiningiau išplėtoti jų 

pačių sumanymą. Pratinti domėtis nauja 

veiklos informacija ir taikyti ją. Skatinti 

suvokti žmogaus ir gamtos ryšį, ugdyti 

darbinius įgūdžius per bendradarbiavimą 

su draugais ir suaugusiaisiais. Ugdyti 

savitvarką, norą visur ir visada būti 

tvarkingu. Skatinti saugoti savo ir 

aplinkos  daiktus. Padėti pažinti pasaulį, 

jo materialinę ir dvasinę įvairovę, 

pasirinkti ir kurį laiką kryptingai plėtoti 

veiklą vienam ir su draugais. Skatinti be 

suaugusiųjų pagalbos atlikti asmenybės 

vystymąsi skatinanačias užduotis.  

 

  

 

Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam 

žaidimui ir organizuoja kitus vaikus. 

Pasirenka veiklai priemones, vietą, draugus 

ir atkakliai siekia tikslo. Priima draugų 

patarimus, žaidžia matytų filmų epizodus. 

Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, bando 

ką nors daryti kitaip arba laukia 

suaugusiojo pagalbos. Įsitraukia į 

suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, vaikų 

grupelei ar visai vaikų grupei. Žaidžia ilgą 

laiką trunkančius kūrybinius žaidimus.  

Nuo pradžios iki pabaigos atlieka 

nepatrauklią veiklą. Sprendžia auklėtojos 

sudarytas problemines situacijas – teikia 

pasiūlymus. Geba pasirinkti geriausius 

veiklos variantus, veiksmus atlieka pats. 

 

5-6 

 

 

Sudaryti sąlygas grupėje vaikų 

sumanymus ir auklėtojo pasiūlytą veiklą 

plėtoti po keletą dienų, neardant vaikų 

susikurtos aplinkos, nebaigtų darbelių. 

Pasiūlyti vaikams įdomios veiklos idėjų 

asmeninei ir grupinei veiklai. Pastebėti 

vaiko sumanymus, juos palaikyti, padėti 

išplėtoti. Skatinti pabaigti pradėtus 

darbus, padėti vienas kitam įveikti 

problemas. Siūlyti vaikams kruopštumo, 

susikaupimo reikalaujančių darbų. Teikti 

Plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po 

dienos miego, kitą dieną, kelias dienas. 

Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to kreipiasi į 

suaugusįjį. Susidomėjęs ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiojo jam, vaikų grupelei, 

visai vaikų grupei pasiūlytą veiklą, siūlo 

vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo 

paties sugalvotą veiklą. Prie vaikui įdomios 

auklėtojo pasiūlytos veiklos grįžta, kol ją 
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vaikui pagalbą ne ką nors darant už jį, 

bet keliant mąstyti skatinančius 

klausimus, pateikiant keletą alternatyvių 

pasiūlymų. 

baigia (pvz., pasidaro Užgavėnių, Kalėdų 

kaukes). Geba neverbaliniu būdu parodyti 

aiškų susidomėjimą pasirinktu daiktu arba 

veikla, supranta, kad ne visada gali suvokti 

auklėtojos aiškinimą, instruktavimo metu 

stebi kitų vaikų elgesį ir jį mėgdžioja. 

Palankiai priima iššūkius, bando pats 

įveikti kliūtis. Domisi nauja informacija bei 

veikla, ieško įvairių raiškos būdų naujam 

gebėjimui išmokti. Entuziastingai, atkakliai 

siekia naujos veiklos rezultato. Suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, 

išradingai, savaip, savarankiškai.  Pasiekia 

užsibrėžtų tikslų, sutelkdamas tam visas 

pastangas. 

 

4. Ugdymo(si)  sritis.                                           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, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, 

pajuto, patyrė. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Sudaryti sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką, 

suaugusieji padeda, bet netrukdo 

tyrinėjimo procesui. Mokyti atpažinti 

spalvas, simetriją ir formas, atkreipti 

dėmesį, kurios tinka viena prie kitos, 

yra giminingos. Skatinti surinkti, rūšiuoti 

ir sudėlioti daiktus kokia nors tvarka, 

įvairiais būdais žaisti su medžiagomis, 

stiprinti tvarkos jausmą, t. y. grupuoti 

paprastus daiktus ar padėti juos į jų vietą. 

Mokyti(s)  apsirengti ir valgyti, padėti 

vienas kitam. 

Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando 

dalyvauti veikloje mimika, judesiais, 

garsais. Stengiasi klausyti, stebėti, kalbėti, 

prisiminti, aptarti kas vyko (reflektuoti), 

priimti sprendimus. Manipuliuoja su  

įvairiais tinkamais žaisti daiktais ir žaislais, 

kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, tiek 

smulkiuosius judesius. Tyrinėja viską, kas 

yra aplinkui, ima, judina, liečia, kiša į 

burną, bando sudėti ar išardyti, didžiuojasi, 

kai pavyksta. Tyrinėja skirtingas žaidimo 

erdves: lygios grindys, kilimas, žolė, 

smėlis, minkšti ir kieti paviršiai, erdvės 

viduje ir lauke. Atranda įvairius pojūčius – 

šviežio oro, įvairių paviršių, kvapų, 

temperatūrų skirtumo. Atsargiai elgiasi su 

nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, 

tačiau rodo susidomėjimą, bando aiškintis, 

kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta. 

 

3-4 

 

 

Skatinti kurti aplinką taip, kad būtų 

prieinamos įvairios medžiagos ir 

priemonės. Inicijuoti kryptingą iškilusios 

problemos sprendimo veiklą. Skatinti 

sugalvoti probleminių situacijų 

sprendimo būdus. Sudaryti galimybes 

Tyrinėja supančią gamtinę ir daiktinę 

aplinką visais pojūčiais. Pasirenka 

reikalingas priemones tiriamajai veiklai.  

Tyrinėja žaislus, daiktus, stebi, kas vyksta 

aplinkui, rodo kitiems, ką pavyko padaryti.  

Grupuoja daiktus tam tikra tvarka, padeda 
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surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus 

kokia nors tvarka, įvairiais būdais žaisti 

su medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą, 

t. y. grupuoti paprastus daiktus ir padėti 

juos į jų vietą. Pateikti knygų ir 

paveikslėlių apie įvairius jų kasdienio 

gyvenimo aspektus. 

 

suaugusiesiems tvarkyti kambarius ar dirbti 

kitus darbus, jaučia pasitenkinimą. Juda, 

kartoja judesius, žaidžia slėpynių. Patikusį 

veiksmą prašo pakartoti daug kartų. Bando 

išardyti žaislus, pažiūrėti, kas yra jų viduje.  

Manipuliuoja kiekiais, eina nuo vientiso 

prie dalių ir atgal, pvz., dalina plastilino 

gabalą ir vėl sulipdo į vieną, pilsto vandenį 

į mažus indelius ir vėl supila į didelį indą. 

 

4-5 

 

 

Skatinti nebijoti bandyti ir klysti ieškant 

savo iškeltų problemų sprendimų, pasi 

naudoti ankstesniu patyrimu ir juo 

remiantis bandyti naujus sprendimo 

kelius. Tobulinti gebėjimą pasinaudoti 

ankstesniu patyrimu ir juo remiantis 

bandyti naujus sprendimo kelius. Skatinti 

nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo 

iškeltų problemų sprendimų. 

 

 

Pasirenka žaidimui ar kitai veiklai 

reikalingus daiktus ir medžiagas, paaiškina, 

kodėl pasirinko. Žaidžia ir tyrinėja, išbando 

daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar 

skęsta, rieda ar sukasi ratu, tinka daiktai 

vienas prie kito ar ne). Domisi iš ko 

padaryti daiktai, domisi jų savybėmis.  

Suvokia daiktų paskirtį. Įvardina daiktų, 

medžiagų, gyvūnų, augalų skirtingus 

pastebėjimus. Paaiškina, kad su nežinomais 

daiktais ir medžiagomis reikia elgtis 

atsargiai, stengiasi taip daryti. Naudojasi 

padidinimo stiklu, žaisliniu mikroskopu. 

 

5-6 

 

 

Sudaryti sąlygas ir skatinti tyrinėti 

gamtos ir socialinės aplinkos objektus, jų 

kaitą, savybes. Ugdyti gebėjimą atlikti 

bandymus, tyrinėjimus.Skatinti pasitelkti 

simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti 

situacijas, nukreipti savo dėmesį į ką 

nors kita ar atkreipti dėmesį dabar.  

Skatinti paaiškinti savo pasirinkimus ir 

logiškai juos pagrįsti. Tobulinti gebėjimą 

susirasti informaciją, saugiai naudotis kai 

kuriais prietaisais, kompiuteriais, 

pasitikėti savimi. Pateikti tinkamų 

knygų, paveikslų, plakatų, žemėlapių, 

kuriais jie galėtų remtis pagrįsdami savo 

požiūrį. 

 

 

Atlieka trumpalaikius stebėjimus. 

Pasitelkia priemonių įvairovę (padidinimo 

stiklą, žaislinį mikroskopą). Analizuoja, 

grupuoja ir klasifikuoja daiktus pagal 

savybes. Atlikęs tiriamąją veiklą daro 

išvadas. Suskaičiuoja, prognozuoja, pvz. 

dalina tortą dalimis pagal nusakytą skaičių, 

žino po kiek saldainių imti, kad visi gautų 

po lygiai. Tyrinėjimams naudoja 

skaitmenines technologijas (kompiuteris, 

fotoaparatas, mobilusis telefonas). Žino ir 

suvokia tyrinėjimo saugumo taisykles.  

Tyrinėjo rezultatus pavaizduoja schema.  

Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas 

padarytas ir jo paskirties (pvz., ratai yra 

apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti). 

 Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti 

daiktai  ir jų savybėmis. Suvokia 

medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, 

pasirinkimo tikslingumą (pvz. kodėl 

mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš 

gumos). Paaiškina, kad su nežinomais 

daiktais ir medžiagomis reikia elgtis 

atsargiai, stengiasi taip daryti.Išskiria 

akivaizdžius daiktų, medžiagų, gyvūnų, 
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augalų bruožus, savybes, kalbėdami apie 

tai kartais susieja skirtingus  pastebėjimus. 

Rodo susidomėjimą, kūrybiškumą ieškant 

atsakymų į klausimus. Tyrinėja sėkmingai 

besiformuojančių gebėjimų naudą. 

Atsiranda gebėjimai ir nuostatos tyrinėti. 

Juos glaudžiai susieja su mokėjimu 

mokytis ir aplinkos pažinimu. Tyrinėdamas 

aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno 

kontrolę, tinkamai pasitelkia visus 

pojūčius. Savo galimybėms išplėsti 

pasitelkia įrankius ir kitas priemones. 

 

5. Ugdymo(si)  sritis.                                PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

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

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, 

kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Padrąsinti vaiką savarankiškai bandyti 

įveikti iššūkį ar problemą. Pagirti, kai 

jam pasiseka susidoroti su kliūtimi. 

Parodyti naujų veiksmų sunkumui 

įveikti. Išaiškinti, kad pavojingo veiksmo 

daryti negalima, nukreipti dėmesį, 

nuraminti. Skatinti drąsą „Tau pavyks!”, 

„Pabandyk kitaip!”. Rodyti būtinus 

veiksmus ir būdus su daiktais.Patarti, 

kaip elgtis įvairiose sudėtingose 

situacijose. Komentuoti vaiko veiksmų ir 

auklėtojo demonstruojamų veiksmų 

pasekmes. Skatinti imtis pagal galimybes 

sudėtingos veiklos. Jei vaikas sako 

„negaliu”, „nemoku”, jis motyvuojamas. 

 

Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia, 

kad pasiektų laukiamą rezultatą. Mimika, 

gestais ir žodžiais parodo, kad susidūrė su 

kliūtimi, tikėdamasis suaugusiojo ar 

vyresnio vaiko pagalbos. Suaugusiojo 

padedamas įveikia kliūtis, sunkumą, atlieka 

sudėtingą veiklą, atsiranda pasitikėjimo 

savimi jausmas. Prašo pagalbos nesėkmės 

atveju, atsako į klausimus, jų pagalba 

sužino kaip kitaip galima padaryti, 

pasielgti. Pasirnka vieną iš kelių siūlomų, 

pateikiamų sprendimo būdų, o susidūręs su 

kliūtimi, išbando jau žinomus veikimo 

būdus. Stebi, kaip panašioje situacijoje 

elgiasi kiti ir išbando jų naudojamus būdus. 

Imasi sudėtingos veiklos, atkakliai, 

keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti 

pats, stebi savo veiksmų pasekmes. 

Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar 

kliūties, prašo pagalbos arba meta veiklą. 

 

3-4 

 

 

Skatinti imtis sudėtingos veiklos pagal jų 

galimybes,  drąsinti išsakytus žodžius 

„negaliu”, „nemoku”. Padėti įveikti 

sunkumus, tartis kartu su vaikais, 

padedant apmąstyti svarbiausius 

problemų sprendimo etapus. Skatinti 

prisiminti, kokius panašios problemos 

sprendimo būdus jie taikė anksčiau. 

Ieško išeities iš susidariusios probleminės 

situacijos.Atranda sprendimus padedančius 

įveikti kliūtis, pasirenką vieną iš jų. Sako: 

„Aš tai padarysiu” ir bando tol, kol 

pavyksta arba sugalvoja kitaip. Supranta 

kada pavyko įveikti sunkumus. Kas nors 

nepasiseka, prašo pagalbos padėti. 

Suaugusiojo padedamas įveikia kliūtis, 
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sunkumus, atlieka sudėtingą veiklą, 

atsiranda pasitikėjimo savimi jausmas. 

  

4-5 

 

 

Siūlyti vaikams sudėtingos veiklos, 

drąsinti jos imtis, eksperimentuoti, 

bandyti, tartis su kitais. Ugdyti gebėjimą 

tikėti savo jėgomis, jaustis vertingu. 

 Ugdyti savarankiškumą, pagalbą ir 

supratimą kitiems. Skatinti domėtis 

supančia aplinka ir savo saugumu. 
Skaityti kūrinių apie įvairius žmonių 

ketinimus, poelgius ir jų pasekmes.  

Skatinti spręsti nesutarimus su draugais. 

Susidūrus su problema, skatinami juos 

prisiminti, kokius panašios problemos 

sprendimo būdus jie taikė anksčiau. 

Tobulinti gebėjimą ieškoti išeities iš 

susidariusios probleminės situacijos. 

 

Atranda naujų draugų, siūlo idėjas bendram 

žaidimui.  Kontroliuoja veiksmus, 

emocijas,  suvaldo trumpam spontaniškus 

norus, atsispiria pagundoms. Žadžia drauge 

šalia vienas kito. Vadovaujasi  saugaus 

elgesio įpročiais ir įgūdžiais. Aplinkiniams 

savo laikysena parodo, kad nugali baimę 

įveikdamas kliūtis, yra ištvermingas, 

drąsus. Įsimena taisykles, susitarimus, 

grupės tvarką. Žino ir rūpinasi savo 

saugumu pats,  siekia bendravimo su 

draugais, suaugusiaisiais, derina norus su 

jais. Ieško tinkamų sprendimų, randa išeitį 

probleminėje situacijoje, pasakoja ką 

išgyveno,  kreipiasi pagalbos į draugus. 

Nepavykus tinkamai pvz. perlenkti 

popieriaus, ima kitą lapą ir bando dar kartą. 

Tariasi su kitais, mokosi iš nepavykusių 

veiksmų, poelgių. Supranta, kad susidūrė 

su sudėtinga veikla, problema. Nori ją 

įveikti, išbando paties taikytus, stebėtus ar 

naujai sugalvotus veikimo būdus. 

  

5-6 

 

 

Skatinti savarankiškai taikyti problemų 

sprendimo būdą. Siūlyti vaikams 

probleminių užduočių, kurias įveikti 

turėtų jie patys. Skatinti susidūrus su 

problema pagalvoti, ką galima daryti toje 

situacijoje. Inicijuoti sudėtingas veiklas, 

drąsinti jų imtis, eksperimentuoti, 

bandyti, tartis su kitais. Skaityti kūrinių 

apie įvairius žmonių ketinimus, poelgius 

ir jų pasekmes. Padėti vaikams geriau 

suprasti kiekvieno pasiūlyto sprendimo 

pasekmes. 

Mato sprendimų pasekmes. Nepasiekus 

tikslo, bando keletą kartų. Ieško sunkumų, 

kliūčių, aktyviai bando įveikti sutiktus 

sunkumus, atranda konstruktyvius 

sprendimus. Tariasi su kitais dėl veiksmų 

atlikimo, mokosi iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių.Nepasisekus samprotauja, ką 

galima daryti toliau, kitaip arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. Konstruoja savo 

mokymąsi spręsti problemas, mokymuisi 

savarankiškai taiko problemų sprendimo 

būdus, išeitis. Priima arba atmeta tai, ko 

išmoko, taikydamas tam tikrus veiksmus ar 

būdus. Tobulėja problemų atpažinimas, 

įžvelgimas, sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo pasirinkimas bei 

įgyvendinimas, pasekmių, panaudojus 

sprendimą, stebėjimas ir apmąstymas, 

mokymasis įveikti nesėkmes. Didžiuojasi, 

paskatintas, pagirtas už pastangas, paieškas 

(net ir nesėkmingas), ne tik už rezultatą. 

6. Ugdymo(si)  sritis.                                    MOKĖJIMAS MOKYTIS 
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Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko 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. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Parūpinti ir duoti žaislų, kurie skatintų 

stumti, imti, traukti, čiupinėti pirštais, 

kišti į burną, manipuliuoti, esant 

minimaliai suaugusiojo pagalbai. 

Palaikyti priežiūros tvarką, sudaryti 

galimybes žaidybinei veiklai. Drąsinti, 

inicijuoti, kurti prasmingą ir kur 

įmanoma, tikrovišką žaidimo ir darbo 

kontekstą. Atkreipti dėmesį į ketinimus, 

norą ką nors išbandyti, pažinti, išmokti. 

Kurti sąlygas vaikui mokytis. Pastebėti 

vaikų ketinimus, leisti vaikams patiems 

pajusti ir nuspręsti, kada jiems reikalinga 

pagalba. Padėti suprasti savo galimybes 

ir apribojimus, sudaryti visas sąlygas 

tobulinti savo gebėjimus individualiu 

tempu.  

Stebi objektą, susitapatina su juo, 

mėgdžioja, siekia išgauti tą patį rezultatą. 

Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus visais 

pojūčiais. Mėgsta iš eilės žiūrėti, klausytis 

to paties. Nori naujų įspūdžių, todėl 

aktyviai domisi aplinkos daiktais: juda, 

norėdamas paimti, pasiekti, išbandyti 

žaislus ar daiktus, patraukia, pastumia, 

paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, 

bando pakartoti pavykusį veiksmą. 

Modeliuoja veiksmus ir siužetinio žaidimo 

epizodus, juos stebi, mėgdžioja, klausia. 

Veikia spontaniškai, tikisi tam tikro 

rezultato. Stebi bendraamžius, vyresnius, 

suaugusiuosius ką nors darant, patys bando 

daryti taip pat. Klausia: „Kas čia?” „Kur?”, 

prašo parodyti. Džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

 

3-4 

 

 

Skatinti ketinimus, norą ką nors pažinti, 

išbandyti ir kurti sąlygas vaikui mokytis. 

Padėti suprasti savo galimybes ir 

apribojimus, sudaryti visas sąlygas 

tobulinti savo gebėjimus individualiu 

tempu. Leisti vaikams patiems pajusti 

ir nuspręsti, kada jiems reikalinga 

pagalba. Drąsinti inicijuoti žaidimus. 

Kurti prasmingą ir, kur įmanoma, 

tikrovišką žaidimo ir darbo kontekstą. 

Pvz., šluota šluojamas takelis, o šlapia 

šluoste valomas stalas. Pastebėti 

situacijas, kuriose vaikas nori ko nors 

išmokti. Skatinti pasakyti, ko jis nori 

išmokti, sudaryti sąlygas mokytis to, ko 

jis nori. Netrukdyti, kai vaikas įsitraukia 

į žaidimą, ko nors mokosi, tačiau stebėti 

ir padėti ar padrąsinti, kai prašo ir kai tai 

būtina. Kalbėti apie tai, ką veikė per 

dieną ir ką išmoko. 

 

Stebi, kaip tai daro kiti ir kartoja veiksmus 

aplinkoje. Krykštauja, kad, kai paspaudus 

dėžutės dangtelį, iššoka varlytė. Nustemba, 

apžiūrinėja dėžutę, jeigu varlytė neiššoka. 

Klausia, kaip ir kodėl kas nors vyksta, kaip 

veikia, atidžiai stebi, bando.  Pastato pilį, 

bokštą iš kaladėlių, sugriauna ir žiūri, kas ir 

kaip įvyko. Sugalvoja ir žaidžia siužetus su 

žaislais, kviečia aplinkinius pažaisti kartu 

parduotuvę ar gydytoją, mėgdžioja 

suaugusiojo kalbą, veiksmus. Kartoja 

žaidimą keletą kartų, sugalvoja naujų 

veikėjų, veiksmų.Noriai imasi įvairių 

suaugusiųjų darbų, padeda tvarkyti,valyti, 

padengti stalą. Ima žirklutes ir neįkirpęs 

popieriaus, auklėtojui sako: „Man 

nepavyko” ir tiesia rankas, kad auklėtojas jį 

pamokytų. Žaidžia ir stengiasi įtraukti kitus 

vaikus į vis sudėtingesnio siužeto žaidimus. 

Mėgsta dėlioti dėliones, statyti namus, 

bokštus, konstruoti, išardyti, sugriauti ir 

stebėti, kas atsitinka. Pasakoja, kad su 

muzikos mokytoja dainavo, išmoko 

dainuoti dainelę. Džiaugiasi tais dalykais, 

kurių jis jau išmoko: užsisegti sagas, 
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bėgioti, sudėlioti dėlionę. Veikia 

spontaniškai, tikisi norimo rezultato.  

 

4-5 

 

 

Skatinti sudaryti situacijas, kuriose 

vaikas nori ir gali ko nors išmokti. 

Inicijuoti gebėjimą įsitraukti į žaidimą, 

kur kažko mokosi individualiai ar su 

grupe.  Skatinti drąsiai sakyti „Aš 

nežinau”, „Aš nemoku”, nebijoti suklysti 

ką nors darant. Pratinti iškelti klausimus, 

problemas, galvoti, kaip rasti atsakymą 

ar sprendimą.  

 

Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo 

žaidimų ir veiklos idėjas, imasi iniciatyvos 

joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja 

padarinius. Pasako, parodo, ką nori 

išmokti. Piešia žmogų, gyvūną, drąsiai 

prašo pagalbos, klausia suaugusiųjų, 

pasako, kad nemoka nupiešti katės, nes 

išeina panaši į žmogų. Iš aplinkinių daiktų 

stato namą, lipdo iš plastilino norimą 

daiktą. Įsitraukia į mokymąsi žaisdami, 

konstruodami, piešdami, lipdydami, 

pilstydami, grupuodami daiktus. Drąsiai 

spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, 

ką sako kiti, pasitikslina. Aptaria padarytus 

darbus, planuoja, ką darys toliau, spėlioja, 

kas atsitiks, jeigu... Pasakoja apie tai, ką 

veikė per dieną ir ko išmoko. 

 

5-6 

 

 

Skatinti išsikalbėti su vaikais, ko jie nori 

išmokti, kaip jie gali mokytis.  Pastebėti 

vaiko norus ir sudaryti sąlygas jam 

išmokti. Skatinti nebijoti suklysti ką nors 

darant, iškelti klausimus, problemas, 

galvoti, kaip rasti atsakymą ar 

sprendimą. Tobulinti gebėjimą išlaikyti 

dėmesį, domėjimąsi aplinkiniu pasauliu.  

Numatyti įvairias veiklas, kurios padėtų 

mokytis tyrinėti ir pažinti aplinką. 

Skatinti kalbėti apie žaidimus, kitą 

veiklą, plėtoti refleksijos gebėjimus. 

Sudaryti sąlygas žaisti sudėtingus 

žaidimus, kartu mokytis tyrinėti daiktus, 

medžiagas, jų savybes ir kitų dalykų. 

Supažindinti su enciklopedijomis, 

internetu, žinynais, leisti, siūlyti, mokyti 

jais naudotis. Inicijuoti pokalbius ne tik 

apie tai, ką jie jau išmoko ar mokysis, bet 

ir apie tai, kaip jie mokosi, kaip dar 

galima mokytis. 

Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms 

įgyvendinti. Pasako, kad nori išmokti 

rašyti, skaityti, skaičiuoti, išsiaiškinti, 

tyrinėti aplinką. Drąsiai ieško atsakymų į 

klausimus, rodo iniciatyvą iškeliant ir 

sprendžiant problemas. Išsiaiškina, kokios 

informacijos reikia, randa reikiamą 

informaciją įvairiuose šaltiniuose. Laiko 

save tikru mokiniu, atradėju. rodo 

iniciatyvą iškeliant ir sprendžiant 

problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos 

reikia, randa reikiamą informaciją 

įvairiuose šaltiniuose. Naudoja 

imitaciniams žaidimams tinkamas 

priemones. Klausia suaugusiųjų, kas, kaip, 

kodėl vyksta, pats savarankiškai bando 

ieškoti atsakymų. Noriai žaidžia įvairius 

tinkamus jo amžiui stalo ir kompiuterinius 

žaidimus, mėgsta klausyti skaitomų knygų, 

patys mielai jas varto, suranda atsakymus į 

iškilusius klausimus. Pasako, kad darbelį 

padarė, žiūrėdamas į darbelių knygos 

paveikslėlius. Norėdamas ką nors išmokti 

pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja. Drąsiai 

spėja, bando, klysta, taiso klaidas, klauso, 

ką sako kiti, pasitikslina. Aptaria padarytus 

darbus, planuoja, ką darys toliau.  

5. MENINĖ KOMPETENCIJA 
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1. Ugdymo(si)  sritis.                                   MENINĖ RAIŠKA 

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 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 
 

 

Sudaryti sąlygas klausytis  įvairių stilių 

muzikos  bei sukurti muzikinę  aplinka, 

kurioje vaikas galėtų išgirsti įvairius 

aplinkinio pasaulio garsus. Bendrauti 

išraiškingai ir džiugiai, siekiant sukelti 

jam teigiamas emocijas. Atsakyti balsu 

į vaiko skleidžiamus garsus, perteikiant 

įvairias vokalines galimybes, o judesius 

atkartoti, palaukiant, kol vaikas atsakys 

judesiu. Dainuoti trumpas, nesudėtingas, 

pasikartojančio teksto daineles. Parinkti 

įvairios muzikos ir garsų, skatinančių 

vaikus išgirsti gamtos garsus, tylą. 

Sudaryti galimybę žaisti su dažais, piešti, 

dėti spaudus kempinėle. Tobulinti 

veiksmų seką aplikacijos metu. Lavinti 

rankų pirštų judesius, pratinti migdyti 

žaislus, dainuoti lopšinę. Kalbėti 

maloniomis, linksmomis intonacijomis. 

Skatinti mėgdžioti veiksmus ir 

intonacijas. Kartoti tuos pačius veiksmus 

ir intonacijas. Gėrėtis vaikų žaidimu. 

Skatinti pirmąsias vaiko kūrybines 

iniciatyvas. 

 

 

  

 

 

 

Muzika, šokis 

Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, 

balso intonacijas, judesius, išraiškingą 

mimiką, suklusdamas, sutelkdamas 

žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba 

pradėdamas judėti, krykštaudamas, 

judėdamas, žaisdamas balso intonacijomis, 

garsais. Suklūsta girdėdamas muziką bei 

aplinkos garsus (lietaus, jūros, upelio 

čiurlenimo, paukščių balsų, ugnies 

traškėjimo). Groja vaikiškais skambančiais 

žaislais, barškučiais. Kartoja, mėgdžioja 

suaugusiųjų padainuotas nesudėtingas 

dainas. Improvizuoja, ploja, trepsi, 

barškina, ritmiškai stuksena kokiu nors 

daiktu. Atlieka muzikinius judesius su 

visais vaikais. 

Žaidimai ir vaidyba 

Suaugusiajam sekant pasakėlę vaikas 

parodo, kaip šuniukas amsi, kiškutis striksi. 

Kalba žaisliniu telefonu arba naudoja kitą 

daiktą. Pagal savo norą ir pasirinkimą 

veiklai atsineša žaislus ir kitus daiktus. 

Žaisdamas vaizduoja mamą, tėtį. Kuria 

pasakėles, inscenizuoja, įvardija veikėjus. 

Įsimena lietuvių liaudies žaidimus, 

žaidinimus, skaičiuotes. Žaidžia 

teatralizuotus žaidimus, su pirštukinėmis  

lėlėmis, kurių metu mokosi atlikti priešingų 

veiksmų: užsukti – atsukti, įverti – išverti, 

įkišti  – ištraukti. 

Vizualinė raiška 

Žaidžia su dažais, teplioja, piešia, deda 
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spaudus kempinėle (atsisėdus prie stalo ar 

ant grindų, stovint prie mažo molberto ar 

dažant kartoninio namelio sienas), ant 

įvairaus dydžio, ilgio, formos ar spalvos, 

paviršiaus popieriaus. Storu pieštuku, 

teptuku, kreidele baksnoja, brauko, 

tepinėja, spaudinėja palikdamas pėdsakus 

popieriaus lape. Tapo linijas keliomis 

spalvomis, pasakoja atradęs naujas linijas. 

Eksperimentuoja dažais ir vandeniu, stebi 

draugo veiksmus. Domisi ir džiaugiasi 

dailės priemonėmis, jas apžiūrinėja. 

Eksperimentuoja tapydamas kempine. 

Spaudinėja, suploja molį, gnybia gabalėlius 

ir juos jungia. Tyrinėja lipnias medžiagas. 

Piešia įvairia technika ant asfalto. Žaidžia, 

konstruoja atsitiktine gamtine medžiaga. 

Plėšo popierių stambiomis ir smulkiomis 

dalimis, padeda draugui, aplikuoja pagal 

auklėtojos paruoštus ruošinius, renkasi 

formą, spalvą. Laiko taisyklingai piešimo 

priemonę, džiaugiasi savo darbeliais. 

Pasakoja apie savo piešinį, jaučia 

pasitenkinimą. 

 

3-4 

 

 

Dainuoti trumpas, aiškaus ritmo, siauro 

diapazono liaudies bei originalios 

kūrybos dainas, jas imituoti judesiais. 

Pratinti skirti muzikinius, nemuzikinius 

garsus, lavinti ritmo pojūtį. Ugdyti 

gebėjimą skirti linksmą, liūdną muzikos 

nuotaiką, pritarti dainelėms ritminiais 

muzikos instrumentais. Padėti orientuotis 

popieriaus lape, skirti lapo viršų, apačią. 

Skatinti eksperimentuoti dailės raiškos 

priemonėmis, savarankiškai naudotis 

dailės priemonėmis. Padėti kurti, 

konstruoti panaudojant buitines atliekas, 

tenkinti kūrybinės saviraiškos poreikį.  

Skatinti susikaupti, įsiklausyti, suvokti 

veido išraiškos, judesių komunikacinę 

prasmę.Supažindinti su  štampavimo 

technika naudojant skirtingas formas ir 

spalvas. Lavinti gebėjimą piešiniu 

išreikšti tai, ką mato gamtoje. 

   

Muzika, šokis 

Pasirenka muzikinius instrumentus 

muzikinių kūrinių nuotaikai išreikšti. 

Improvizuoja, kuria, ritminius motyvus. 

Mėgdžioja gamtos garsus per judesį. 

Klauso muzikinius,  literatūrinius  kūrinius, 

išreiškia jo nuotaikas, jaučia dainelės 

įžangą, pradžią ir pabaigą. Eina rateliu, 

atlieka ratelių veiksmus, dainelių judesius. 

Muzikuojant, reiškia emocijas, pritaria 

muzikos instrumentais. Žaidžia muzikinius 

žaidimus. Susipažįsta su etnokultūra. 

Žaidimai ir vaidyba 

Stato statinius kūrybiniams žaidimams iš 

įvairaus dydžio dėžučių, žaidžia stalo lėlių 

teatrą. Mėgdžioja šeimos narių kalbą, 

veiksmus. Žaidžia su daiktu ar žaislu 

atlieka matytus veiksmus, judesius. Įvairiai 

intonuodamas kalba apie tai, ką daro. 
Atsineša ir susideda reikalingus daiktus, 

žaislus kirpyklai, parduotuvei, gydytojo 

kabinetui, garažui irt.t. Kviečia draugus 

bendram žaidimui. Mėgaujasi sumanymu. 

Vizualinė raiška 
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Taisyklingai laiko piešimo priemonę. 

Piešia, tapo, lipdo, savarankiškai pagal 

sumanymą. Plėšo iš spalvoto popieriaus 

medžių lapus, rūšiuoja pagal spalvas. 

Štampuoja pirštukais, delniukais,  tapo, 

lieja, maišo, eksperimentuoja spalvomis. 

Tapo plačiu teptuku 2-3 spalvomis. Piešia 

ant asfalto kreidelėmis, mišria technika, 

aptaria savo ir draugų piešinius. Tyrinėja 

įvairias medžiagas, priemones, atranda  

netikėtus  sprendimus.  Bando kirpti 

žirklėmis juosteles, eksperimentuoja įvairia 

technika. Plėšo, klijuoja iš įvairaus 

popieriaus, gamtinės medžiagos. Lipdo, 

atspaudžia gamtos žiedus,  lapus 

plokštumoje, jungia dalis. Stato statinius iš 

šlapio smėlio, naudoja akmenėlius, kartono 

dėžes, dekoruoja kita gamtine medžiaga. 

  

4-5 

 

 

Sudaryti sąlygas vaikams klausytis ne tik 

vokalinės ir instrumentinės muzikos 

įrašų, bet ir gyvos muzikos, pakviečiant į 

darželį profesionalius muzikantus. 

Skiepyti meilę muzikos kūrinių 

klausymui, muzikavimui. Skatinti juos 

tyrinėti pasikalbant, pasakojant, aptariant. 

Pasirūpinti, kad vaikams netrūktų įvairių 

vaikiškų muzikos instrumentų  groti bei 

jų garsams tyrinėti. Pastebėti ir įvertinti 

vaikų bandymus kurti savo dainas, 

ritmus, melodijas, pasiūlyti spontaniškai 

kurti patiems. Skatinti aprengti lėles savo 

sumanytais veikėjais, kurti situacijas 

pagal girdėtas pasakas, matytus filmukus. 

Priminti kur yra ir kaip galima žaisti su 

stalo teatro pirštininėmis lėlėmis. Skatinti 

žaismingai eksperimentuoti linijomis, 

spalvomis, formomis. Turtinti vaiko 

patirtį, gausinti įspūdžius, plėtoti 

kūrybinę raišką. Pasidžiaugti, pagirti 

vaikus už jų drąsą, norą kurti. Skirti 

pakankamai laiko, kad vaikai galėtų 

pasinerti į sumanymo realizavimo 

procesą, veikti kūrybingoje aplinkoje.  

Gėrėtis vaiko sumanymais, pagirti už 

išradingumą. 

 

 

Muzika, šokis 

Improvizuoja, kuria ritminius motyvus 

instrumentais, groja, trepsi, muša ritmą. 

Dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro 

diapazono, laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. Dainavimą lydi 

ritmiškais judesiais. Tyrinėja savo balso 

galimybesįvairioje aplinkoje (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, 

lėčiau). Spontaniškai kuria ritminius, 

melodinius motyvus savo vardui, 

žodžiams. Šoka trijų– keturių natūralių 

judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) šokius. 

Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip 

perteikia kelis veikėją vaizduojančius 

judesius, veiksmus. Žaidžia įvairių tautų 

muzikinius žaidimus, atlikdamas kelis 

nesudėtingus judesius: eina, bėga rateliu, 

trepsi, ploja, mojuoja, sukasi po vieną ir už 

parankių. Tyrinėja garso išgavimo būdus 

kūno, gamtos, įvairiais muzikos 

instrumentais, jais ritmiškai pritaria 

suaugusiojo grojimui. Atpažįsta kai kurių 

instrumentų (smuiko, būgno, dūdelės) 

tembrus, girdėtus kūrinius. Tėveliams 

padedant pasigamina namų darbo muzikos 

instrumentų, tyrinėja jų skambėjimo 

galimybes ir tembrus. 

Žaidimai ir vaidyba 

Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, 
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augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius 

žaidimus. Žaisdamas atkuria matytų 

situacijų fragmentus, panaudoja tikrus 

daiktus, reikmenis, drabužius. Kuria 

dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuoja.  

Vaidina stalo lėlių teatre, vaizduoja 

realistinį ir fantastinį siužetą, išplėtoja 

vyksmą dialogu, monologu, keisdamas 

balso intonacijas. Išreiškia savo norus, 

jausmus, mintis, baimes. Susikuria ištisą 

žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus, 

drabužius, reikmenis. Išsako savo nuomonę 

po matyto spektaklio 

Vizualinė raiška 

Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų 

deriniais, dėmėmis, geometrinėmis ir 

laisvomis formomis, spalvomis. Kuria 

spontaniškai, kartais pagal išankstinį 

sumanymą, kuris darbo eigoje dažnai kinta, 

„pasimeta”. Kūrybos procesą palydi 

pasakojimu, komentavimu, gestikuliavimu, 

mimika. Eksperimentuoja dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas 

spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi 

mėgstamas spalvas. Išnaudoja galimybes 

kurti, reikšti savo įspūdžius neįprastomis 

sąlygomis ir priemonėmis (piešiant 

gamtoje, ant asfalto, šlapio sulamdyto 

popieriaus, piešti plunksna, teptuko galu, 

akmenėliu).Savo emocijas, patirtį, 

įspūdžius 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 

tapybos, grafikos, mišriomis dailės 

priemonėmis ir medžiagomis. Kuria 

smulkesnių detalių, gamtinės medžiagos, 

mozaikas, juostas, kilimėlius. Kerpa 

žirklėmis daiktus, figūras ir kt. Supranta, 

kad iš įvairių medžiagų, buities ir gamybos 

atliekų galima sukurti originalių, gražių 

darbelių Kalėdoms, Velykoms, Mamos 

dienai ir kt. 

 

5-6 

 

Sudaryti sąlygas inscenizuoti lietuvių 

liaudies dainas, muzikines pasakas. 

Skatinti dainuoti nuotaikingas daineles. 

Padėti pajusti muzikos ritmą, atlikti 

Muzika, šokis 

Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos 

kūrinių ir spalvomis ar piešiniu 

spontaniškai perteikia kilusius įspūdžius. 
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ritmiškai judesius. Skatinti vaikus žaisti – 

vaidinti trumpas improvizacijas pagal 

literatūrinius, muzikinius, pačių vaikų 

išgalvotus siužetus. Skatinti atlikti 

darbelius remiantis gamtos, aplinkos 

stebėjimu ir tyrinėjimu. Sudaryti sąlygas 

vaikams klausytis ne tik vokalinės ir 

instrumentinės muzikos įrašų, bet ir 

gyvos muzikos, pakviečiant į darželį 

profesionalius muzikantus. Skatinti 

vaikus išsakyti savo nuomonę po matyto 

koncerto, muzikinio spektaklio, 

pramogos.Pratinti suvokti daiktų 

išsidėstymą erdvėje. Skatinti kirpti 

įvairias formas, jas priklijuoti, derinti 

spalvas. Plėsti žinias apie sniegą, skatinti  

žaisti žaidimus su sniegu. Ugdyti                              

pasitikėjimą savo jėgomis atliekant 

sudėtingesnius vaidmenis meninėje 

veikloje. Skatinti eksperimentuoti su 

dailės priemonėmis, medžiagomis. Gilinti 

žinias per muziką apie sveikatą, sportą, 

tinkamą mitybą.  Skatinti patirtus 

įspūdžius ir išgyvenimus perteikti 

meninėje veikloje. Tobulinti karpymo, 

plėšymo ir štampavimo įgūdžius. 

Tobulinti lankstymo įgūdžius. 

Supažindinti su kiaušinių dažymo ir 

dekoravimo technika. Ugdyti gebėjimą 

piešti žmogaus portretą, lipdyti žmogų.    

Įtvirtinti gebėjimus dirbti vienam šalia 

kito, atlikti kolektyvinius darbus. 

Tobulinti piešimo įgūdžius, naudoti 

mišrią techniką. Organizuoti išvykos 

stebėti tautodailės, taikomosios 

dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, 

šiuolaikinio meno (instaliacijų, skulptūrų, 

fotografijų ir kt.) kūrinius, menininkų 

kūrybos procesą artimoje aplinkoje, 

muziejuose. Ugdyti vaiko vaizduotę, 

skatinant įsižiūrėti bei apibūdinti, kokia 

gali būti ir ką gali „kalbėti“ linija (ji gali 

būti rami, aštri, virpanti, gali šokinėti, 

suktis, gali tyliai ir garsiai skambėti, gali 

pasakyti apie skirtingus kvapus – rožės ar 

česnako), spalva gali skleisti šilumą ar 

šaltį. Palaikyti unikalų vaiko gebėjimą 

vaizdu išreikšti jutiminę patirtį (garsų, 

kvapų, skonio ir kt.). Suteikti galimybę 

Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos 

panašumus ir skirtumus. Įvardija kūrinio 

nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai 

kuriuos instrumentus. Dainuoja 

pasisveikinimą, sudėtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono vienbalses 

dainas, jas gana tiksliai intonuoja. Dainuoja 

trumpas daineles kanonu, įsiklausydamias į 

savo ir draugų dainavimą. Dainuoja 

daineles, taria raiškiai balses ir priebalses. 

Perteikia dainelės melodijos nuotaiką,  

Atlieka pantomimos judesius su muzika, 

kartoja žinomus žingsnelius, atlieka naujus 

judesius muzikinius pratimus balsui. 

Atspėja draugo balso tembrą, grojamo 

instrumento pavadinimą, vykdo muzikines 

komandas. Susipažįsta su klasikine muzika. 

Žaidžia su Kalėdų seneliu. Melodiniais 

vaikiškais muzikos instrumentais groja 2-3 

garsų melodijas. Pritaria suaugusiojo 

grojimui, atlieka muzikines pjeses solo ir 

ansamblyje. Seka vadovo judesius. 

Improvizuoja balsu, muzikos instrumentu 

kuria melodiją trumpam tekstui, paveikslui. 

Groja žinomus ritmus, ieško naujų 

išraiškos priemonių. Dainuoja daineles apie 

bundančią gamtą, gyvūniją, įvairius darbus. 

Šoka įvairius lietuvių liaudies žaidimus, 

šokius, susipažįsta su senolių žaidimais, 

šokiais.  Dainuoja, klauso lietuvių liaudies 

dainas, judesiais palydi melodiją. Dainuoja, 

šoka šventiniame renginyje Vasario 16-ąjai 

paminėti. Žiūri, tyrinėja, groja ritminiais 

instrumentais, jaučia garsų įvairovę. 

Klauso muzikinių pasakų, kartoja 

patikusias melodijas, frazes. Klauso, 

dainuoja naujas daineles. Šoka pagal savo 

mėgiamą muziką. Žaidžia pamėgtus 

lietuvių liaudies žaidimus. Šoka 

sudėtingesnius ratelius (tiltelių, 

grandinėlės), paprastųjų ir bėgamųjų 

(paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis, 

liaunas, smulkus bėgamasis) žingsnių 

autorinius ir natūralių judesių šokius. Šoka 

improvizuotai kurdamas septynių-aštuonių 

natūralių judesių seką, perteikdamas 

trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką, 

išreikšdamas erdvės (aukštai-žemai) ir 

laiko (greitai-lėtai) elementus. 
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vaikams kurti ornamentus, vaizdus, 

dekoruoti audinius, daiktus grafiniais 

ženklais ir simboliais (skaičiais, 

raidėmis). Sudaryti vaikams sąlygas 

klausytis įvairių epochų, kultūrų ir 

stiliaus muzikos. Klausytis tylos, 

triukšmo, lyginti jų skirtumus. Prisiminti 

vokalinius pratimus, muzikinius 

žaidimus. Kartoti daineles, pasidžiaugti 

vasaros dovanomis. Siūlyti dainuoti 

daineles apie rudenį,  plėsti diapozoną. 

Plėsti muzikinius gebėjimus dainuojant 

skaičiuotes, vokalinius pratimus, 

daineles. Skatinti žaisti muzikinius 

kalėdinius žaidimus, dainuoti daineles. 

Sužadinti norą groti instrumentinį kūrinį. 

Pratinti dainuoti dainas pagal 

kalendorines šventes. Mokyti dvibalsio 

dainavimo, dainuojant trumputes daineles 

kanonu. Gilinti etnokultūros žinias per 

šokį, žaidimą. Puoselėti norą klausyti, 

dainuoti lietuvių liaudies muziką. Skatinti 

nagrinėti ritminių ir mušamųjų 

instrumentų galimybes, ugdyti gebėjimą 

improvizuoti jais. Paskatinti vaikus groti 

melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais muzikines pjeses solo ir 

orkestre. Išsirinkti dirigentą kuris 

diriguotų orkestrui. Pamokyti vaikus sekti 

dirigento judesius, kad jie kartu galėtų 

pradėti ir baigti kūrinėlį. 

 

Žaidimai ir vaidyba 

Kuria lėlių, dramos vaidinimus pagal 

girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, 

improvizuoja trumpas žodines veikėjų 

frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia jų 

norus, emocines būsenas. Tikslingai 

naudoja daiktus, teatro reikmenis, 

drabužius, aplinką. Palaiko bendravimą su 

žiūrovais nuolat į juos dirstelėdamas. 

Kūrybingai naudojasi aplinkoje esančia 

kėde kaip akmeniu, lapės nameliu. 

Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal 

girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, im-

provizuoja trumpas žodines veikėjų frazes, 

fizinius veiksmus, atskleidžia jų norus, 

emocines būsenas. Tikslingai naudoja 

daiktus, teatro reikmenis, drabužius, 

aplinką. Žaisdamas muzikinius žaidimus ir 

ratelius, perteikia veikėjo mintis, emocijas. 

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti 

dažniausiai tikslingai pasirenka dailės 

priemones ir technikas.  

Vizualinė raiška 

Daro sveikinimus, suvenyrus, lankstinukus, 

pasirenka techniką. Piešia, tapo ant didelių 

popieriaus lapų, kerpa didelius, mažus 

paveikslėlius, dėlioja, klijuoja. Gamina 

eglutei žaisliukus iš gamtinės medžiagos, 

popieriaus. Daro rankų, pėdų, kūno ir kitų 

daiktų atspaudus sniege, dažo kontūrus 

įvairiom spalvom. Lieja vašką ant 

popieriaus, medžio šakelių, atlieka grotažą. 

Kuria formas plastilinu, margina raštais, 

atlieka darbelius iš popieriaus, siūlų, 

audinio. Stebi save veidrodyje, piešia, tapo 

autoportretą. Piešia, tapo pagal savo 

sumanymą piešinius, skirtus Žemės dienai. 

Aplikuoja norimą paukštelį, gėlę. Kerpa 

dekoratyvinius karpinius ovalo formos, 

pasitikslina detales. Kerpa geometrines 

figūras iš perpus sulenkto popieriaus lapo  

Lanksto iš popieriaus balandžius, puošia 

jais grupę, salę. Žiūri atvirukus su 

margučiais, dažo, margina kiaušinius 

spalvotu tušu, lieja spalvotomis žvakėmis. 

Piešia, tapo mamos portretą. Pradeda 

vaizduoti žmogaus judesį.Tapo kolektyviai 

plakatus apie gamtos saugojimą ant vieno 

ilgo popieriaus lapo.Žaidžia vandeniniais 
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dažais, gamina teatro atributiką. Išbando 

įvairias kūrybos technikas: monotipiją, 

grotažą, koliažus. Piešia, tapo susisiekimo 

priemones, derina spalvas ir atspalvius. 

Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais 

pasakoja realias ir fantastines istorijas, 

įvykius. Vaizdus papildo grafiniais ženklais 

(raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). Kuria 

pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai 

bando jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria 

bendrus dailės darbus. Skirtingiems 

sumanymams įgyvendinti dažniausiai 

tikslingai pasirenka dailės priemones ir 

technikas.  Eksperimentuoja įvairiomis 

dailės technikomis, skaitmeninio piešimo ir 

kitomis kompiuterinėmis technologijomis. 

Lanksto iš popieriaus ir kitokių medžiagų 

įvairius daiktus. Laiko taisyklingai rašymo, 

piešimo, tapymo ir kt. priemones. Atlieka 

veiksmus dešiniąją (ar kairiąją) ranka. 

Kopijuoja ar parašo savo vardą. Nupiešia ir 

iškerpa įvairius daiktus, figūrėles. Kuria 

įvairius meninės veiklos darbelius iš 

smulkių detalių, sėklų ir kt. Brėžia linijas, 

apskritimus ir kitas figūras. Piešia, tapo 

teisingai laikydamas piešimo priemones. 

 

2. Ugdymo(si)  sritis.                                 ESTETINIS  SUVOKIMAS 

Vertybinė nuostata. Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas. Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos 

ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Sudaryti galimybes matyti gražius 

gamtos, aplinkos vaizdus, spalvingas 

knygeles, dailės kūrinius. Skatinti 

dainuoti, klausytis įvairios nuotaikos 

dainelių, palaikyti teigiamas, džiugias 

emocijas ir slopinti neigiamų emocijų 

proveržius. Ugdyti poreikį žaisti ir 

išraiškingai rodyti, kaip galima veikti. 

Išdėlioti piešinius vaikui matomoje 

vietoje, kad jis galėtų prie jų prieiti ir 

pasakoti apie savo ar kitų piešinį. Pagirti, 

pasikalbėti apie jo kūrinėlį. Skatinti 

žiūrėti lėlių, dramos vaidinimus. 

Išsiaiškinti, tenkinti vaiko poreikius 

meninės veiklos metu.  

Aktyviai reiškia emocijas klausydamas 

linksmos muzikos, dainos ,nuliūsta, 

susimąsto, kartais pravirksta, kai melodija 

liūdna. Ilgiau sutelkia dėmesį į kitų 

veiksmus. Džiaugiasi laisvu, išraiškingu 

savo paties veikimu. Mėgdžioja 

suaugusiųjų veiksmus, garsus. Grožisi, 

krykštauja stebėdamas meno kūrinius, 

paveikslus, nuotraukas. Džiaugiasi jau 

girdėtu instrumentinės muzikos įrašu, 

daina, bando dainuoti. Linksmų vaidinimo 

epizodų metu juokiasi, nori bėgioti. Grožisi 

savo puošniais rūbais, jų detalėmis, 

džiaugiasi gamtos ir kitos aplinkos daiktais 

Ploja, jeigu patiko dainelė ar šokis. Kiek 
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ilgiau sutelkia dėmesį stebėdamas 

vaidinimą. 

 

3-4 

 

 

Skatinti mėgautis muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla. Padėti atpažįnti 

kai kuriuos jau girdėtus muzikos 

kūrinius, matytus šokius, ratelius, 

vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius. 

Inicijuoti pasitenkinimą bendra veikla ir 

kūryba, gėrėtis savo ir kitų menine 

veikla, geru elgesiu, gamtos spalvomis, 

formomis, garsais. Skatinti savo 

žaidimuose vaidinti muzikantus, šokėjus, 

dainininkus, vaizduojant, kad jie yra 

scenoje.  Tobulinti gebėjimą  įvairiomis 

meninėmis priemonėmis perteikti rudens 

gamtos spalvas, siekti, kad konstravimo 

darbelius atliktų iki galo. Suteikti 

džiaugsmo, gerų emocijų, dalyvaujant 

atsisveikinimo su žiema šventėje. 

 

 

Dainuoja, šoka, vaidina, puošiasi, nori 

gražiai atrodyti, džiaugiasi menine veikla. 

Klausosi nuotaikingų instrumentinių, 

vokalinių,  muzikos kūrinių, šypsosi, 

mojuoja kojomis į muzikos taktą, kartais 

susiraukia, nuleidžia galvą, atsistoja ir 

vaikšto. Patikusius, sukėlusius daug 

emocijų kūrinius, daineles, ratelius prašo 

nuolat kartoti. Imituoja, kad dainuoja su 

mikrofonu ar groja muzikos instrumentu. 

Perteikia pasakų, vaidinimų veikėjų balsų 

intonacijas ( „Lapė labai plonai kalbėjo, o 

meška – labai storai”) ir jas pakartoja 

žaidimuose. Piešia įvairias formas, linijas. 

Tapo, štampuoja teptuku, pirštais, stato 

statinius iš medinių, plastmasinių kaladėlių. 

Gamina karūnėles, kaukes, puošiasi jomis. 

Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, 

šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai atrodyti. 

 

4-5 

 

 

Sudaryti galimybę dalyvauti muzikinėje 

veikloje ir darželyje vykstančiuose 

renginiuose. Atkreipti dėmesį, kai vaikas 

sako, kad nori gražiai ką nors daryti, 

palaikyti vaiko norą, pasidžiaugti, 

pagirti. Įsiklausyti į vaiko klausimus ir, 

paaiškinti apie ką bus vaidinimas.  

Kasdienėje veikloje kalbant su vaikais 

nuolat vartoti žodžius „džiaugiuosi tavo 

piešinėliu, puikiai atrodai, gražiai 

pasielgei“, kad vaikai galėtų išgirsti ir 

pradėti suprasti, kas yra gražu. Sudaryti 

sąlygas klausyti,stebėti skirtingus meno 

kūrinius, paskatinti reikšti savo 

sumanymus. Būti greta vaikui 

apžiūrinėjant meno kūrinius, daiktus, 

žaislus, ugdyti estetinį jautrumą – 

pritarti, papildyti jo išsakytas mintis. 

Sudominti vaikus spalvų palete. Stebėti, 

kad vertindami neįskaudintų vieni kitų. 

Skatinti savo žaidimuose vaidinti 

muzikantus, šokėjus, dainininkus. Kartu 

su vaikais žiūrėti lėlių ir dramos 

vaidinimus, klausytis vaidinimų įrašų, 

žiūrėti animacinius filmukus. Ugdyti 

estetinį skonį stebint aplinkoje esančius 

Grožisi gamtos spalvomis, formomis, 

garsais. Gėrisi savo ir kitų menine veikla, 

geru elgesiu, darbais. Džiaugiasi menine 

veikla, dainuoja, šoka, vaidina, puošiasi, 

siekia įvertinimo. Skirtingai reaguoja 

(ramiai ar emocingai) klausydamas ir 

stebėdamas skirtingo pobūdžio aplinką, 

kontrastingus meno kūrinius. Keliais 

žodžiais ar sakiniais pasako savo įspūdžius 

apie klausytą muziką, dainelę, eilėraštį, 

pasaką, gamtos ir aplinkos daiktus ir 

reiškinius, pastebi ir apibūdina kai kurias jų 

detales. Reaguoja į kitų nuomonę. 

Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, 

dailės veikla. Pasako, kaip jautėsi ir ką 

patyrė dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. Dalinasi 

įspūdžiais po koncertų, spektaklių, parodų, 

renginių lankymo. Pasakoja savo potyrius 

piešiniais, naudojasi vienokiomis ar 

kitokiomis dailės raiškos priemonėmis. 

Klauso, apžiūri meno kūrinius,  dalinasi 

mintimis apie savo ir kitų darbelius: kodėl 

patinka, kuris gražesnis, kuris linksmesnis, 

atsako į klausimus ,,Kaip?”, ,,Kodėl?” 

Pasakoja apie linksmas, liūdnas spalvas 
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daiktus, kitų bei pačių vaikų sukurtą 

tvarkingą ir gražią aplinką. Suteikti 

galimybę suprasti ir pajusti, kad tiesa, 

gėris ir grožis visada teikia džiaugsmą.  

tyrinėja spalvų maišymosi efektus. 

Atkreipia dėmesį į tai, kas gražu, gera, 

pasitiki savimi, padrąsintas tęsia savo 

kūrybinius darbelius. Pasako savo 

nuomonę apie savo ir kitų išorės grožį, apie 

gražų ir negražų bendraamžių poelgį, pvz., 

„Gražiai pasipuošė, padėjo sutvarkyti 

žaisliukus. Negražiai pasakė”. 

 

5-6 

 

 

Sukurti situacijų, kad galėtų meno 

kūrinius, savo ir kitų meninę veiklą 

vertinti savaip lygindamas. Siekti, kad 

vaikas įsijaustų, susigyventų su šventine 

kalendorinių renginių nuotaika, 

papročiais, tradicijomis. Sudaryti sąlygas 

suprasti aplinkos grožio svarbą ir jį 

įvertinti, patiems dalyvauti grožį 

puoselėjant. Skatinti suprasti ir atskirti, 

kokia išvaizda gali būti pavadinta gražia,  

Estetiška, tvarkinga, akcentuojant tai, ką 

patys gali padaryti, kad atrodytų deramai. 

Tobulinti šokių žingsnius, groti 

ritminiais muzikos instrumentais. Patirti 

dorovinius ir estetinius išgyvenimus 

dailės procese. Stebėti, atrasti įvairius 

formos ir erdvės derinius, pajusti jų 

santykius, išreikšti save forma erdvėje. 

Žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimų, 

klausytis jų įrašų, žiūrėti animacinių 

filmukų. Skatinti geranoriškai vertinti 

kitų saviraiškos ir kūrybos bandymus. 

Išsakyti savo ir gerbti kitų nuomonę.  

Siekia meninės kūrybos grožio, noriai ir su 

džiaugsmu viską atlieka kuo dailiau, 

gražiau. Demonstruoja darbus, pasakoja 

apie veiksmų eigą, rezultatus. Dalyvauja 

meninės kūrybos procese, gėrisi ir grožisi 

savo menine kūryba. Reiškia savo 

nuomonę bendraudamas su draugais apie 

grupės aplinką, gamtos grožį. Palankiai 

vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą, pasako 

vieną kitą argumentą, kodėl gražu. 

Pasakoja įspūdžius apie muzikos, šokio, 

vaidinimo siužetą, matytus dailės, 

tautodailės kūrinius, vaizduojamus įvykius, 

veikėjus, nuotaiką, kilusius vaizdinius. 

Plačiau papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei 

kiti dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė. 

Išlaiko rato darną, šoka grakščiai, 

emocionaliai.  Puošia šventėms šventiškai 

grupę, darželį. Aplanko su tėveliais miesto 

šventinius renginius. Dorai elgiasi viešose 

vietose. Kritiškas savo ir kitų išvaizdai, 

pastebi, kada kiti netvarkingai ar nešvariai 

apsirengę, pagiria, atvirai išreiškia savo 

nepasitenkinimą ar susižavėjimą, pasako 

komplimentus. Žaidžia su mozaika, dėlioja 

raštus tautiniais motyvais. Džiaugiasi 

dėmesiu, palaikymu, paskatinimu. 

 

3. Ugdymo(si) sritis                                        KŪRYBIŠKUMAS 

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.  

Žingsniai Ugdymo gairės Vaikų veikla 

1-3 

 

 

Skatinti domėtis naujais daiktais, garsais, 

vaizdais, judesiais. Skatinti išnaudoti 

visus 5 pojūčius (uoslės, skonio, regos, 

klausos, lytėjimo), suteikti galimybę 

apžiūrinėti aplinką, klausytis, skonėtis, 

uosti, paliesti ir pajusti įvairių žaislų 

Eksperimentavimo metu įgyja patirtį, kuri 

tampa pirmuoju žingsniu kūrybos link. 

Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus 

daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus. 

Atranda naujus veiksmus (ridena, tapo ant 

veidrodžio, nardina į vandenį ir kt.) ir taiko 
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medžiagų paviršius (tekstūras). Skatinti 

domėtis savo kūnu, atrasti vis ką nors 

naujo. Pasiūlyti žaisti dailės priemonėmis 

ir medžiagomis. Siūlyti lavinamuosius 

žaidimus organizuoti patalpose ir lauke. 

 

juos daiktams tyrinėti. Emocingai reaguoja 

į naują patirtį. Džiaugiasi naujais 

atradimais. Atsiranda vis įvairesni veiksmai 

su tuo pačiu daiktu. Žaidžia su įvairių 

spalvų, tekstūros, formų žaislais, klausosi 

įvairių garsų, užuodžia įvairius kvapus. 

Naudoja žaislus, kuriuos galima išardyti, 

išbandyti jų formas. Tyrinėja naujų objektų 

savybes, formas. Atranda vis naujus 

dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje. 

Domisi dar nematytais, naujais daiktais ir 

reiškiniais. Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, 

daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, 

skaitoma. Žaidžia, atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. Savarankiškai stato 

smėlio pilis, jas dekoruoja gamtine 

medžiaga. Piešdamas įvardija, ką nupiešė. 

 

3-4 

 

 

Sudaryti galimybę tenkinti asmeninius 

poreikius ir interesus. Skatinti atrasti  vis 

naujus dalykus artimiausioje įprastoje 

aplinkoje. Tenkinti kūrybinės saviraiškos 

poreikį. Skatinti eksperimentuoti dailės 

raiškos priemonėmis, pritaikyti 

muzikinius gebėjimus žaidybinėje 

veikloje. Padėti kurti, konstruoti 

panaudojant buitines atliekas. Lavinti 

gebėjimą piešiniu išreikšti tai, ką mato 

gamtoje. Skatinti klausti, domėtis, į 

klausimus atsakyti trumpai, bet aiškiai. 

Inicijuoti daryti taip, kaip iki šiol nedarė, 

pasirenkant kuo įvairesnių sprendimų. 

 

Pradeda domėtis naujais, nežinomais, 

sudėtingais dalykais. Įžvelgia naujas 

įprastų daiktų savybes. Sugalvoja įdomių 

idėjų, skirtingų veikimo būdų. 

Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto 

(sauso ir šlapio), įvairaus formato, dydžio 

popieriaus pirštu, teptuku, šiaudeliu, 

trintuku, kamšteliu, sagute. Įžvelgia naujas 

įprastų daiktų savybes. Sugalvoja įdomių 

idėjų, skirtingų veikimo būdų. Dėlioja 

ornamentus iš mozaikos, geometrinių 

figurų, įvardija dominuojančią spalvą, stato 

statinius kūrybiniams žaidimams iš įvairaus 

dydžio dėžučių.  Žaidžia stalo lėlių teatrą, 

dėlioja ornamentus iš gamtinės medžiagos, 

įvardija veiksmų seką. Žaidžia kūrybinius 

žaidimus, naudoja muzikines priemones. 

Tyrinėja aplinką (ima, iškrausto, pabando), 

veikia bandymų ir klaidų keliu, džiaugiasi 

naujais atradimais, pažindamas tai, ko iki 

tol nebuvo regėjęs, patyręs. Domisi dar 

nematytais, naujais daiktais ir reiškiniais, 

aptinka naujas neįprastas daiktų savybes, 

dėlioja kaladėles, lego, sukurdamas iš jų 

naujus objektus. Žaidimuose realybę 

paverčia nauja tikrove, geba panaudoti 

kasdien naudojamus daiktus pagal kitą 

paskirtį, iš daiktų sukurti savo, naują 

produktą. 

 

4-5 Skatinti kūrybiškumą, laisvai reikšti Išradingai, neįprastai naudoja įvairias 
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idėjas, užduoti daug atviro tipo klausimų: 

„Kaip?” „Ką dar?” „Kas būtų?” ir pan.). 

Lavinti kūrybinį mąstymą – lankstumą, 

gausumą, originalumą, detalumą. 

Užduoti netikėtus, fantastinius 

klausimus, skatinti išsakyti originalias 

mintis. Skatinti dalytis idėjomis, dirbant 

porose ir (ar) grupelėse, kartu priimti 

sprendimus. Ugdyti mąstymo lankstumą 

– skatinti išsakyti, pavaizduoti kuo 

įvairesnes idėjas, originalumą.  Tobulinti 

gebęjimą išsakyti idėjas taip, kad niekas 

kitas taip nesugebėtų. Drąsinti fantazuoti, 

kurti, nebijoti savo idėjų, sakyti visa, kas 

tik ateina į galvą. Lavinti fantaziją, žaisti 

ir kurti nerealias, bet prasmingas 

situacijas. Pateikti įvairių medžiagų, 

žaislų priemonių, skatinant vaiką kurti iš 

jų naujus produktus.  

medžiagas, priemones. Įžvelgia naujas 

įprastų daiktų bei reiškinių savybes. 

Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: 

žaisdamas, pasakodamas, judėdamas, 

kurdamas. Sugalvoja ir siūlo įdomių idėjų, 

skirtingų veikimo būdų. Esant reikalui 

keičia, pertvarko idėjas, siūlo kelis 

kūrybinius variantus. Džiaugiasi savitu 

veiksmo procesu ir rezultatu. Klausinėja, 

aiškindamasis jam naujus, nežinomus 

dalykus. Vykdo įvairią veiklą, naudoja 

įvairius daiktų panaudojimo būdus, pastebi, 

jog tą patį daiktą, priemonę, dalyką galima 

panaudoti įvairioms reikmėms ir tikslams 

(žaisti, vaidinimui kurti, dekoracijoms 

puošti), supranta kaip galima pakeisti jo 

funkcijas, išvaizdą, skirtingai jį pritaikius 

ar panaudojus. Drąsiai išpildo visas į galvą 

atėjusias idėjas: piešia, vaidina, atlieka 

įvairius judesius, kuria melodijas ir t. t. 

Mėgsta improvizuoti, kurti naujas, 

netikėtas, originalias fantastines istorijas.  

Renkasi patinkamą veiklą, erdvę, laiką, 

naudoja įvairius suneštus butaforinius 

daiktus, kuria vaidmenis. Savitai suvokia ir 

vaizduoja pasaulį. 

 

5-6 

 

 

Skatinti improvizuoti, kurti vaidmenis, 

bendrauti per meną. Ugdyti reikšti savo 

kūrybiškumą vadovaujantis stebėjimais. 

Skatinti eksperimentuoti su dailės 

priemonėmis, medžiagomis. Pritaikyti 

ornamento vaizdavimo  plokštumoje 

įgūdžius, rodyti kūrybinę iniciatyvą.   

 Skatinti išvardyti kuo daugiau daikto 

naudojimo būdų (pvz. kaip dar galima 

panaudoti šaukštą, plastikinius butelius). 

Formuoti gebėjimą kurti naujas formas iš 

įvairių natūralių ir dirbtinių medžiagų. 

Skatinti inscenizuoti mėgstamas 

pasakėles,  perkurti jas. Sudaryti sąlygas 

kurti menines kompozicijas. Skatinti 

eksperimentuoti su moliu, drėgnu smėliu.  

Ugdyti kūrybinius gebėjimus vaiko 

raiškoje. 

    

Ieško netikėtų sprendimų. Fantazuoja.  

Nebijo daryti kitaip. Savitai išreiškia save.  

Geba įžvelgti problemas, klausinėja, 

diskutuoja, įsivaizduoja, fantazuoja. 

Užsiima nauja veikla, kurioje gali atrasti 

ir ištirti dar nepažintus dalykus – 

dominuoja mąstymo ribos, idėjų gausumas. 

Turi daug neįprastų, netikėtų idėjų, bando 

ir ieško būdų, priemonių, kaip jas 

įgyvendinti, nuolat jas tikrina, tyrinėja, 

pasiekia naujų, originalių rezultatų.  Ieško 

atsakymų, netikėtų idėjų, kuria variantus, 

savaip pertvarkyti ir pritaikyti jas. Save 

išreiškia unikaliais būdais, drąsa veikti, 

daryti savaip. Įvairiomis priemonėmis 

reiškia literatūrinius, muzikinius kūrinio 

meninius įspūdžius. Žaidžia, vaidina 

nekalbėdami, per judesį, įvardija 

personažą. Žinomoms istorijoms sukuria 

naujus personažus, arba esamų veikėjų 

charakterius. Žaidžia vaidmeninius 

žaidimus, improvizuoja girdėtas, matytas 
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pasakas, filmus, pasirenka vaidmenis.  

Kuria šventinius sveikinimus tėveliams, 

draugams. Žaidžia, improvizuoja 

kūrybinius vaidmeninius žaidimus, atlieka 

pasirinktą vaidmenį, suvaidina kokia nors 

tema trumpą siužetą. Žaidžia kūrybinius 

žaidimus, stalo didaktinius žaidimus, 

lenktyniauja tarpusavyje. Kuria šešėlių, 

pirštukinių lėlių teatrą, skirsto vaidmenis.  

Dėlioja, aplikuoja ornamentus ant linijos, 

plokštelės, popieriaus, medžiagos.  Plėšo, 

kerpa tiesiomis, skritulio formos linijomis, 

dėlioja siužetą. Kuria formas plastilinu, 

margina raštais, atlieka darbelius iš siūlų, 

popieriaus, audinio. Daro žmogaus figūras 

iš minkšto popieriaus, servetėlių ir virvelių. 

Daro atvirukus, pasirenka priemones, 

techniką, tikslina atlikimo būdą.  Pina 

vainiką, riša puokštes. Ieško, pritaiko 

aplinkos daiktus teatro kostiumams, 

dekoracijoms. Kuria spontaniškai grupės 

dainelei žodžius, pasirenka muziką.  

Konstruoja spontaniškai iš mažų, didelių 

kartoninių dėžių. Kuria atsisveikinimo su 

darželio grupe šventės planą, diskutuoja 

apie naują aplinką, draugus. Kuria, gamina 

darbelius iš molio, smėlio. Ruošia miltų, 

druskos tešlą, kuria įvairius gaminius. 

Kerpa vaisių, daržovių figūras, kuria 

natiurmortą. 
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V. METODAI IR PRIEMONĖS UGDYMO TURINIUI ĮGYVENDINTI 

 

             Pagrindinė vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla: visos grupės veikla, 

mažos vaikų grupelės ir individuali vieno vaiko veikla. Pagrindinis ikimokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo(si) metodas yra žaidimas – ypatinga savitikslė vaiko veikla ir svarbi vaiko kultūros dalis. 

Įstaigoje žaidimas yra viso ugdymo pagrindas ir pagrindinė vaiko veiklos forma. Ugdymo turinį 

pedagogas  įgyvendina  pasirinkdamas ugdomosios ir auklėjamosios medžiagos pateikimo metodus. 

Pasirinkdamas metodus pedagogas vadovaujasi bendraisiais reikalavimais, kad ugdyme būtų naudotini 

tie ugdymo metodai, kurie atitinka vaikų amžių, padeda vaikams taikyti jau įgytą patyrimą, jį sieti su 

nauju turiniu. Metodai suteikiantys galimybę ugdytis savarankiškai, padeda įgyti būtinų žinių, 

gebėjimų, įgūdžių, įsisavinti ugdomąją medžiagą, skatina tenkinti ugdymo(si) poreikius.  

            Ugdymo procese pedagogas renkasi rodomuosius, žodinius, veikdinamuosius, stimuliuojamus 

metodus. Pagal situaciją yra taikomas ir bausmės (nepritarimas, pastaba, įspėjimas, elgesio vertinimas) 

metodas.  Vaiko veikloje pedagogai naudoja laisvos išraiškos, komunikacijos, aplinkos tyrimo, darbo 

individualizavimo, gyvenimo tarp draugų organizavimo priemones. Kad vaikai galėtų stebėti, patirti, 

išreikšti savo nuomonę, požiūrį taikomos informacinės technologijos: intraktyvios grindys, interaktyvi 

lenta, multimedia projektorius, kompiuterio naršyklė (nemokamos programos,  „YouTobe” versijos), 

garso, vaizdo įrašai ir kt.   

             Metodai. Žaidimai, natūrali, spontaniška kalba, pokalbiai, eksperimentai, stebėjimai, klausimai, 

diskusijos, interviu,  interpretacijos, pasakojimai, tyrinėjimai, išvykos, ekskursijos, pramogos, 

viktorinos, aplinkos pavyzdžių demonstravimas, ugdomųjų situacijų sudarymas, situacijos faktų 

įvertinimas, asmeninis pavyzdys, vaidybiniai žaidimai, saviraiška, sportiniai žaidimai, varžybos, 

susitikimai, veikla grupėse, bendradarbiavimas, darbo planavimas, elgesio keitimas,  skatinimas, 

pritarimas, pagyrimas, socialinis palaikymas, norų patenkinimas, namų užduotys, muzikos klausymas, 

literatūrinių įrašų klausymas, garsų ir muzikos kūryba, minčių lietus, tėvų dalyvavimas grupės veikloje. 

Galimi ir kiti (netradiciniai) vaikų ugdymo būdai, atitinkantys svarbiausius  nuo 1-6 m. amžiaus 

veiklos principus. 

 Priemonės. Pedagogai mokymo priemonėmis apsirūpina vadovaudamiesi lopšelio-darželio 

,,Žilvitis” ,,Aprūpinimo mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“, patvirtintu Panevėžio lopšelio-darželio 

,,Žilvitis” direktoriaus 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-28.  Aprašas parengtas  vadovaujantis  

,,Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir 

aprūpinimo jais tvarkos aprašo” 14, 16 punktais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310,  švietimo aprūpinimo standartų 13.3., 13.4., 
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13.5., 13.6., 14, 15, 16 punktais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368,  kurie reglamentuoja reikalingų Ikimokyklinio ugdymo 

programos ugdymo turiniui įgyvendinti priemonių – daiktų, medžiagų, interaktyvios įrangos, 

kompiuterinės įrangos, vaizdinių priemonių,  žaislų – įsigijimą.  

            Pedagogo vaidmenys. Sudaryti sąlygas vaiko gyvenimui ir ugdymui(si), globoti, palaikyti ir 

paremti vaiką, padėti vaikui ugdytis, būti žaidimų ir veiklos partneriu, būti vaikui įdomios, netikėtos 

patirties šaltiniu, patarėju, atstovauti vaiko teisėms ir jas ginti,  numatyti ir planuoti veiklą, stebėti, 

tyrinėti, analizuoti, vertinti, apmąstyti ir prognozuoti vaiko raidą, tobulinti ugdymo procesą.              

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas atrenka ir kūrybiškai atnaujina ugdymo priemones, atsižvelgdamas  į 

grupę lankančių vaikų ypatumus, poreikius ir Ikimokyklinio ugdymo  programą. Tinkamai pasirinktos 

priemonės padeda kurti ir atnaujinti ugdymo(si) aplinką. Ugdymo turinio metodus ir priemones 

pedagogas pasirenka individualiai. Siekiama, kad šeimos ir įstaigos ugdymo metodai  būtų  panašūs.  

 

VI. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

              Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnis teigia padėti vaikui nustatyti jo 

pasiekimus ir priimti sprendimus dėl tolesnio ugdymo(si) ar veiklos. Programos vertinimo paskirtis – 

padėti vaikui tobulėti, atskleisti jo žinias ir galimybes. Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, 

jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais. Atliekant vertinimą remiamasi įvairiais vertinimo 

šaltiniais, atsižvelgiama į vaiko augimo, ugdymo(si) sąlygas šeimoje, bendradarbiaujama su šeima.  

             Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas pagal „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą” (2014). Tai gairės, kuriose pateikiama vaiko nuo gimimo iki šešerių metų 

įgyjamų vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys 

pasiekimų žingsniai. Tai ne standartas, o siekiamybė, vaikų ugdymosi pažangos kryptį rodantis 

dokumentas. Pasiekimų aprašas padeda užtikrinti dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

tikslų bei uždavinių, ugdymosi rezultatų, ugdymo turinio, formų bei būdų. 

            Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, vaikams suprantamais kriterijais 

pagal kompetencijas. Kriterijai nustatomi vadovaujantis ugdymo(si) samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, individualiais vaiko poreikiais. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas 

ugdymo procese grindžiamas jų ugdymosi eigos stebėjimu. Informacija apie kasdieninio formuojamojo 

vertinimo metu pastebėtą vaiko pažangą tėvams (globėjams) teikiama elektroniniame dienyne 

www.musudarzelis.lt ir/arba individualių pokalbių, susitikimų metu. 

http://www.musudarzelis.lt/
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            Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo etikos reikalavimų. Pasiekimai vertinami 

vaikui pradėjus lankyti lopšelį-darželį. Tokio vertinimo tikslas – pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų 

lygį bei numatyti jo ugdymo kryptis ir uždavinius. Ankstyvajame amžiuje  atliekamas pirminis 

įvertinimas – vaiko adaptacijos vertinimas. Darželio grupėse vaikas vertinamas kasmet mokslo metų 

pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, siekiant ugdymo(si) tęstinumo bei planuojant individualų darbą su 

vaikais. Pedagogas vertina vaikų žinias ir supratimą, bendruosius ir dalyko gebėjimus, vertybines 

nuostatas, elgesį. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina pedagogas kartu su 

specialistu (logopedu), individualiai dirbusiu su vaiku. Vaikų meninių gebėjimų pasiekimus vertina 

pedagogas su meninio ugdymo pedagogu. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra 

vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus. Vertinama individuali vaiko pažanga, 

stengiamasi įžvelgti teigiamus pokyčius ir spragas, tariamasi dėl būdų, kaip jas likviduoti. Prireikus 

atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai ugdomųjų metų viduryje. Kasdieninio formuojamojo 

vertinimo metu pastebėta vaiko pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt, 

skiltyje „Vaiko pasiekimai”. Pirminis, diagnostinis vertinimas ir antrinis, apibendrinamasis vertinimas 

fiksuojamas elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt, skiltyje „Vaiko pasiekimai”, vadovaujantis 

faktais/įrodymais, surinktais, vykdant formuojamąjį vertinimą. Surinkti duomenys apie vaikų ugdymosi 

pasiekimus analizuojami, pasitelkiant diagramas, lenteles. Diagramos vaizdžiai parodo kiekvieno vaiko 

kiekvienos srities pažangą. Naudodamosios diagramų duomenimis grupių auklėtojos kryptingai 

planuoja ir organizuoja vaikų ugdymą. Diagramos padeda išryškinti ugdymo pasiekimų sritis, kurioms 

reikia skirti daugiau dėmesio, jose atsispindi individualūs pasiekimai. Pedagogas individualių vaiko 

vertinimų aprašų neviešina. Esant reikalui (pvz., įtarus smurtą šeimoje), pedagogai apie esamą situaciją 

informuoja įstaigos vadovus arba VGK. Apibendrinti grupės vaikų pasiekimai, naudojami pedagogų 

darbo analizei bei įsivertinimui, planuojant tolimesnį ugdymo procesą. 

             Grupėse visa ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko aplanke”. 

Aplanko paskirtis - suteikti visuminę informaciją apie vaiko pasiekimus, išryškinant vaiko gebėjimų 

augimą. Aplanke kaupiami duomenys apie vaiką (vardas, pavardė, amžius, kt.), vaikų kūrybinių darbų 

pavyzdžiai, atspindintys pasiekimus, vaiko posakiai apie save, aplinkinius, gyvenimą grupėje, šeimoje, 

pedagogų (logopedo, meninio ugdymo pedagogo) pastebėjimai, tėvų (globėjų) mintys apie vaiką, 

draugų pastebėjimai, gali būti kaupiama garso, vaizdo medžiaga (esant tėvų sutikimui), antrinio, 

apibendrinamojo, vertinimo pasiekimų ir pažangos kreivė, schema. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga saugoma grupėje. Ji yra konfidenciali. Vaikų pasiekimai 

analizuojami mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

http://www.musudarzelis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
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