MAŽEIKIŲ LOPŠELIO –
DARŽELIO ,,LINELIŠ“
IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMA
2021 METAI, MAŽEIKIAI

PROGRAMĄ PARENGĖ
PATVIRTINTA: Lopšelio-darželio direktoriaus 2021m. kovo mėn. 15 d. Įsakymu Nr.
2021 m. programą parengė:
Direktorės pavaduotoja ugdymui J. Karkliuvienė,
Mokytojos metodininkės:
G. Viliušienė, D. Strazdauskienė, V. Rudzytienė D. Majauskienė, V. Juknienė, R. Kasparavičiūtė,
A. Kaštaunienė, A. Barkuvienė, L. Paulikienė, Z. Krištopaitienė,
Mokytoja V. Ubavičiūtė,
Socialinė pedagogė R. Veličkienė,
Spec. pedagogė, logopedė R. Veršinskaitė,
Meninio ugdymo pedagogė, metodininkė I. Vertelienė.

1

TURINYS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS........................................................................................................3
1.1. Informacija apie švietimo tiekėją.................................................................................................3
1.2. Darželyje dirbantys mokytojai ir specialistai................................................................................3
1.3. Tėvų (globėjų), bendruomenės poreikiai......................................................................................4
1.4. Įstaigos savitumas ir tradicijos......................................................................................................4
1.5. Ikimokyklinės įstaigos ir šeimos sąveika......................................................................................7
1.6. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymas............................................................7
1.7. Dokumentai (vadovaujantis įstaigoje organizuojamas ugdymo procesas)....................................9
2. UGDYMO PRINCIPAI ..............................................................................................................11
3. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.......................................................................................12
4. UGDYMO(SI) TURINYS..............................................................................................................13
4.1. Ugdymo(si) turinio sudarymas....................................................................................................13
4.2.Metodai, būdai, technologijos......................................................................................................13
4.3.Ugdymo(si) turinio dėstymas.......................................................................................................20
4.4.Gabių vaikų pasiekimų ugdymo gairės........................................................................................60
4.5.Ugdymo(si) aplinka......................................................................................................................66
4.6.Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimas........................................................................70
5. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS................................................................72
6. NAUDOTA LITERATŪRA, KITI ŠALTINIAI.......................................................................76
7. PRIEDAI..........................................................................................................................................78

2

1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO TIEKĖJĄ
Švietimo tiekėjo pavadinimas: Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“
Teisinė forma: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Grupė: ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas
Veiklos pradžia: 1991 m. gegužės mėn. 1 d.
Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ugdymo(si) forma: dieninė, 4 valandų
Ugdymo(si) kalba: lietuvių
Įstaigos kodas: 190160849
Adresas: M.Daukšos 38, Mažeikiai LT – 89161
Telefonas.: 8 443-20780
Interneto svetainė: www.linelis.eu
El. paštas: dgdarzelislinelis38@gmail.com
1.2. DARŽELYJE DIRBANTYS MOKYTOJAI IR SPECIALISTAI
Tyrimais įrodyta, kad tikslingas profesionalus ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį
mokymąsi, daro teigiamą poveikį vaiko mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir
emocinei raidai.
Lopšelyje-darželyje „Linelis“ dirba kvalifikuoti pedagogai ir specialistai: mokytojos, meninio
ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas, logopedai, socialinis pedagogas.
Pedagogai turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, jiems suteiktos vyresniojo mokytojo, mokytojo
metodininko kvalifikacinės kategorijos.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų veikloje, apimančioje ugdomąją veiklą, bendravimą ir
bendradarbiavimą, asmeninį profesinį tobulėjimą, darželio pedagogai tobulina ir plėtoja
tokias naujas kompetencijas kaip vadybinė kompetencija, pokyčių valdymas, komandinio darbo
gebėjimai, mentoriavimas, projektų kūrimas ir valdymas, mokymasis kaip mokytis ir
mokymasis iš patirties. Tai užtikrina ugdymo proceso kokybę bei šiuolaikinės visuomenės
poreikių išsiaiškinimą ir patenkinimą.
Mes tikimės, kad mūsų įstaigos pedagogai yra ne tik vaiko pagalbininkai, patarėjai, partneriai,
bet ir puikūs savo profesijos žinovai, gebantys pažinti vaiką ir jo raidos ypatumus, tinkamai
vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo veikla remiasi
tokiomis žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais, kaip esminių vaiko poreikių žinojimas, jų tenkinimo
būdų bei galimybių suvokimas, vaikų raidos ypatumų ir specifinių poreikių išmanymas, vidinių
vaiko galių, lemiančių normalią jo asmenybės raidą, puoselėjimas, bei tinkamos aplinkos
sukūrimas. Lopšelio-darželio ,,Linelis“ pedagogai nuolat atnaujina savo žinias, ugdosi ir
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plėtoja bendrąsias kompetencijas, tobulina ir plėtoja specialiąsias profesines kompetencijas.
Šios kompetencijos įgalina pedagogą analizuoti savo veiklos efektyvumą, nepaliaujamai ieškoti
naujų alternatyvų ir galimybių tobulėti.
Pedagogams svarbu:
• Gera vaiko savijauta.
• Funkcionali, estetiška ugdymo(si) aplinka.
• Įstaigos darbuotojų ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas.
• Ugdytinio parengimas ir sėkmė mokykloje.
• Pilnutinis tapatumo siekimas. Jis jungia šeimos istoriją, etniškumo šaknis, tikėjimą,
padeda egzistenciniam savęs atskleidimui.
1.3. TĖVŲ (GLOBĖJŲ), BENDRUOMENĖS POREIKIAI
Vaikų ir tėvų poreikius geriausiai iliustruoja humanistinių, demokratinių, etnokultūrinių
ugdymo teorijų sintezė.
Siekiama:
❖ Pažinti įstaigą lankančių vaikų šeimas (susirinkimai, atvirų durų dienos, šventės, išvykos,
pokalbiai).
❖ Rinkti informaciją apie emocinę, socialinę ir kultūrinę vaikų aplinką (apklausos, stebėjimai,
susitikimai).
❖ Žinoti vietos bendruomenės vertybes, kultūrą, istoriją.
❖ Numatyti vaiko ugdymo darną garantuojančias sąlygas (teigiamų santykių plėtra, savitarpio
pagalba ir supratimas).
❖ Sudaryti sąlygas kompetencijų tobulinimui.
Kiekviena šeima, leisdama vaiką į darželį, nori, jog būtų derinami šeimos ir darželio
interesai, būtų pateisinti jos siekiai bei lūkesčiai, t. y., kad ugdymas remtųsi šeimos kultūra,
tradicijomis. Tėvai tikisi, kad vaikai darželyje įgis savarankiškumo, bus saugūs, mylimi ir gerbiami,
auklėjami tautiškumo dvasia, tinkamai parengti mokyklai. Lopšelio-darželio ,,Linelis“ kolektyvas
stengiasi formuoti partnerystės santykius bei tarpusavio supratimą su ugdytinių šeimomis.
Kuriant santykius su vaikų tėvais bandome puoselėti vaisingus santykius. Tėvams ir pedagogams
kartu daug lengviau spręsti problemas. Šeima ir ikimokyklinė įstaiga turi kartu rasti
vieningą vaikų auklėjimo liniją, atitinkančią ikimokyklinės įstaigos reikalavimus ir individualias
vaiko ypatybes. Bendraujant su šeima darželio bendruomenė siekia abipusio atvirumo, pažinimo,
supratimo. Už vaiko ugdymą turi būti atsakingi ir tėvai, ir pedagogai. Visų mūsų
atsakomybė turėtų būti abipusė t. y. ikimokyklinė įstaiga ir šeima tampa ugdymo proceso
partneriais.
1.4. ĮSTAIGOS SAVITUMAS IR TRADICIJOS
Mažeikiai – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, atokiau nuo didžiųjų Lietuvos miestų.
Kaimynystėje – Latvijos Respublika. Kalba – lietuvių, tarmė – žemaičių. Lopšelis-darželis „Linelis“
įsikūręs naujausiame miesto mikrorajone, nutolusiame nuo miesto centro, judrių gatvių sankryžų.
Netoli darželio yra Juodpelkio parkas, kuriame įstaigos vaikai lankosi pažintiniais tikslais, čia
vyksta darželio grupių iškylos ir sporto renginiai. Pasinaudojant regioniniais ypatumais,
ugdytiniams sudarytos galimybės lankytis regioninės reikšmės objektuose, svarbesnėse ir
įdomesnėse vietose.
Lopšelio-darželio socialiniai partneriai yra rajono savivaldybė, švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
pedagoginė psichologinė tarnyba, miesto ikimokyklinės įstaigos ir mokyklos, Vytauto Klovos
muzikos mokykla, Lietuvos sveikatos asociacija „Želmenėliai“, Viešoji įstaiga „Vaiko labui“,
Mažeikių miesto muziejus, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir kultūros centras,
Urvikių kultūros centras, Latvijos respublikos Kaletų muzikos ir meno mokykla.
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Lopšelis-darželis ,,Linelis“ yra Mažeikių miesto savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio
vaikų ugdymo institucija. Ji savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, įstaigos nuostatais, ikimokyklinio
ugdymo programa, ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“. Į ugdymo procesą
integruojamos: ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, Vilnius, 2004 m.; ,,Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, Vilnius, ŠMM, 2006 m.; vaikų
socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
Įstaigoje veikia 10 grupių: 3 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo grupės. Ankstyvojo amžiaus grupėse ugdomi vaikai nuo vienerių iki trijų metų.
Ikimokyklinis ugdymas trunka vaikams nuo trijų iki penkerių (šešerių) metų. Priešmokyklinio
amžiaus ugdymo grupėse vaikai gali ugdytis nuo penkerių (šešerių) metų iki šešerių (septynerių)
metų.
Įstaigoje įrengtos edukacinės erdvės:
❖ Muzikos salė
❖ Sporto salė
❖ Smėlio kambarys
❖ Prevencinių užsiėmimų erdvė
❖ Relaksacinė – poilsio zona
❖ Kaimo seklyčia
❖ Dailės studija
❖ Lego kampelis
Darželio kieme įrengtos žaidimų aikštelės, laipiojimo zonos, sporto aikštynas: krepšinio aikštė,
futbolo erdvė, lauko tinklinio aikštė, ,,Pėdučių takas“, ,,Saugaus eismo gatvė“, Lauko muzikos
instrumentų erdvė, gamtosauginė erdvė ,,Sėklyčių paslaptys“, kur įrengtas šiltnamis ir pakeliamos
lysvės.
Nuo 2004 metų įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Pedagogai yra
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Vietos bendruomenė propaguoja sveikos gyvensenos
principus ir juos taiko ugdomojoje veikloje. Aktyviai dalyvaujame konkursuose, projektinėje
veikloje.
ĮSTAIGOS VIZIJA
Saugi, sveiką gyvenseną puoselėjanti, ugdymosi sėkmės siekianti ir savo veiklą grindžianti
bendruomenės susitarimais įstaiga.
ĮSTAIGOS MISIJA
Kurti atvirą ir lanksčią ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugų
sistemą, kurioje pripažįstami kiekvieno vaiko gebėjimai ir poreikiai, plėtojamos kokybiškos
švietimo pagalbos teikimo galimybės vaikams ir jų šeimoms.
ĮSTAIGOS PRIORITETAI:
•
Kokybiško, atitinkančio vaiko poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
teikimas, tenkinantis prigimtinius, socialinius, pažintinius vaiko poreikius, skatinantis etninės
kultūros tradicijų tęstinumą bei tautinės savimonės puoselėjimą.
•
Sveikos gyvensenos ugdymas ir sveikatos saugojimas.
•
Saugios ir skatinančios kurti ugdymo(si) aplinkos formavimas.
Lopšelis-darželis yra šiuolaikinė atvira pokyčiams ikimokyklinė įstaiga, kurios prioritetinės
kryptys yra: sveikatos saugojimas ir stiprinimas, gamtosauginis ugdymas ir etnokultūrinis ugdymas.
Darželis yra Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, pedagogai – Respublikinės ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacijos Sveikatos želmenėliai nariai. Lopšelyje – darželyje sudaryta sveikatos
stiprinimo ir saugojimo kūrybinė grupė, kuri inicijuoja vaikų sveikatinimo ir tėvų švietėjišką veiklą
bei skatina šeimos ir pedagogų partnerystę. Darželio sveikatos saugojimo ir stiprinimo kūrybinė
grupė atnaujino lopšelio-darželio ,,Linelis“ Sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas‘‘. Tai bus
daroma periodiškai kas penkerius metus. Įgyvendinant Sveikatos ugdymo programą lopšelyjedarželyje taikomos natūralios vaikų sveikatą stiprinančios priemonės: kiekvienoje grupėje sudarytos
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sąlygos vaikams atsigerti vandens,
skatinamas burnos skalavimas ir dantukų prieš miegą
(vyresnėse grupėse) išsivalymas, kiekvieną savaitę vyksta sveikatos valandėlės, penktadieniais
šaltuoju metų laiku vaikai skanauja arbatėlę su medumi, edukacines valandėles veda Visuomenės
sveikatos biuro specialistė. Nuolat rengiamos sveiko maisto dienos, organizuojami sporto, aktyvaus
poilsio renginiai. Du metus iš eilės darželio ugdytiniai tapo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų
projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ laureatais. Mūsų įstaiga dalyvauja respublikiniuose sporto
projektuose (Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“,
„Sveikatiada“ – ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir
praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą, kurį įgyvendina VšĮ „Tikra mityba“),
prisijungia prie respublikinių akcijų. Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos
įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“. Į dienos racioną stengiamasi įtraukti kuo daugiau įvairių vaisių ir
daržovių. Juos vaikai skanauja priešpiečių arba pavakarių metu. Gaminama kuo įvairesnių
patiekalų, kad vaikai gautų visas reikiamas maistines medžiagas, vitaminus ir mineralus.
Vaikų mitybos klausimai svarstomi ir aptariami grupių ir visuotiniuose tėvų susirinkimuose,
konsultuojamasi ir su mitybos specialistais.
Gamtosauginiu ugdymu siekiama, kad vaikai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numatytų
savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį; kad ne vartotojo požiūris į gamtą,
pagarba gyvybei ir atsakomybė už ją taptų jų vertybine nuostata; kad vaikai gebėtų apginti savo
principus it taikytų juos kasdienėje ir būsimoje profesinėje veikloje. Gamtosauginė kūrybinė grupė
2019 metais parengė gamtosauginio ugdymo programą, kuri yra integruojama į ugdomąją veiklą.
Programa atnaujinama kas penki metai. Siekdami ekologinio ugdymo, lopšelyje-darželyje vykdome
švietėjišką veiklą, dalyvaujame gamtosauginiuose projektuose ir akcijose. Darželis jau ne vienerius
metus dalyvauja respublikiniuose projektuose: Lietuvos ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“
(koordinuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų
organizacija“, UAB „Atliekų tvarkymo centras“), Pilietiškumo projektas “Darom” (koordinuoja VšĮ
„Darom 2009“), Respublikinis ekologinis konkursas ,,Mano žalioji palangė“ (organizuoja Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas), Respublikinis
ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas ,,Žaidimai
moko“, Respublikinis projektas ,,Kamštelių vajus“, Tarptautinis projektas „Saulėto oranžinio
traukinio kelionė“, Respublikinis projektas „Žaidimų laukas“. Darželio pedagogai vykdo
gamtosauginius grupių projektus.
Etninė kultūra - tautos būties išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pamatas. Ji nėra tik
praeitis. Koks skurdus būtų žmogaus dvasinis pasaulis, jei vaikystėje jis nebūtų girdėjęs švelnios
lopšinės, nežaidęs liaudies žaidimų, ratelių... Visa tai ne tik puošia, praturtina dvasinį pasaulį, bet ir
sužadina pagarbą gimtojo krašto istorijai, tautos papročiams, tradicijoms. Etninei kultūrai tenka
reikšmingas vaidmuo siekiant išugdyti tautiškai sąmoningą, patriotišką ir pilietišką asmenybę. Tuo
pačiu etninė kultūra, sukaupusi laiko patikrintas vertybes, sėkmingai prisideda prie bendrųjų
švietimo tikslų įgyvendinimo – nuo mažens ugdyti humaniškumo, doros, sveikos gyvensenos,
kūrybiškumo ir kitas bendražmogiškas vertybines nuostatas, įvairius gebėjimus, padedančius tapti
visaverčiu savarankišku žmogumi. Vaikas, žaisdamas su bendraamžiais, stebėdamas aplinką,
dalyvaudamas vienoje ar kitoje veikloje, šeimos ir visuomenės tradicinėse šventėse, atlikdamas tam
tikrus ritualus, perima paveldėtą patirtį ir kultūros vertybes, skatinamas elgtis pagal priimtas
dorovės normas ir visuomenės reikalavimus. Vaikų įgytos etnokultūrinės žinios bei patirtis
palaipsniui subrandina artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi.
Etnokultūrinio ugdymo kūrybinė grupė 2019 metais paruošė Etnokultūrinio ugdymo programą.
Programa atnaujinama kas penki metai. Etnokultūrinio ugdymo turinys planuojamas kalendorinių
švenčių, papročių, tradicijų diktuojamomis temomis. Mokyklos gyvenimo, veiklos ciklas susijęs su
metų sezoniškumu, kalendorinėmis šventėmis, artima aplinka, vietovės išskirtinumu. Etnokultūros
temos integruojamos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Etninės temos ar jų
elementai, medžiaga panaudojama pažintinėje (gamta, papročiai, istorija), meninėje (folkloras,
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rankų darbeliai, aplinkos apipavidalinimas, kūrybinė vaiko raiška, tautodailė), žaidybinėje (liaudies
žaidimai), komunikacinėje (tautosakoje), darbinėje, vaidybinėje veikloje.
1.5. IKIMOKYKLINĖS UGDYMO ĮSTAIGOS IR ŠEIMOS SĄVEIKA
Šeima yra pirmasis vaiko mokytojas. Kol vaikas pradeda lankyti ikimokyklinę įstaigą,
šeimoje jis išmoksta daugybės dalykų. Ugdymo įstaigoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji
veikla nukreipta į sanitarinių higieninių įgūdžių, motorikos, judesių koordinacijos lavinimą, vaikai
mokosi suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje, ryšius su bendruomene, kai kuriuos
kultūros reiškinius, gimtinę, Tėvynę. Ugdomi gebėjimai būti su kitais, bendrauti, bendradarbiauti,
draugauti, spręsti kasdienines problemas, įveikti gyvenimo sunkumus, padėti sau ir kitiems, gerai
jaustis ir gerbti save. Vaiko bendravimo sėkmę lemia jo nuostatos – domėjimasis kitais,
nusiteikimas laikytis susitarimų. Ikimokyklinė įstaiga siekia sudaryti sąlygas šioms nuostatoms
brandinti. Bendradarbiaujant su šeima ir ikimokyklinės įstaigos pedagogais vaikui svarbu perimti
socialines normas ir įgūdžius – vaikas stebi ir „ žaidžia“ suaugusįjį, perimdamas jo elgesio
modelius, pripažindamas jo autoritetą. Jis mokosi socialiai priimtinų, altruistinių elgesio būdų:
pamatyti, kada kitam blogai, bandyti jam padėti, jį nuraminti, ką nors globoti, saugoti nuo rizikos
situacijų ir pavojų, dovanoti, aukoti. Perpranta socialinius vaidmenis, profesijas.
Kiekviena šeima, leisdama vaiką į darželį, nori, jog būtų derinami šeimos ir
darželio interesai, būtų pateisinti jos siekiai bei lūkesčiai, t. y., kad ugdymas remtųsi šeimos
kultūra, tradicijomis. Šeimoje patirti įspūdžiai ir įpročiai, įskiepytos vertybės, tėvų meilė,
autoritetas, jų pamokymai ir pritarimai išlieka ilgai – tai pamatas, ant kurio statomas visas
būsimo piliečio gyvenimas. Dvasinės vertybės, susiformavusios šeimoje, vėliau lemia daugelį
žmogaus savybių: gebėjimą jautriai bendrauti su savo artimaisiais ir kitais žmonėmis, ryžtą,
atkaklumą, taktą, atidumą, ar priešingai, nejautrumą, agresyvumą. Vaikai susirenka iš labai
skirtingos socialinės aplinkos su skirtingu patyrimu. Siekiant kiekvieną vaiką tinkamai
ugdyti, reikalingas ne tik puikią kompetenciją turintis pedagogas, bet ir nuolatinis šeimos
bendravimas ir bendradarbiavimas.
Lopšelio-darželio tikslas – skatinti tėvus dalyvauti įstaigos gyvenime. Tėvai ne
svečiai, o aktyvūs dalyviai. Jų dalyvavimas lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją, savivertę ir elgesį.
Ugdymo įstaigos siekiamybė:
❖ Partnerystė, užtikrinanti kokybišką vaiko ugdymo(si) sėkmę, pagrįsta pozityviomis
nuostatomis, pasitikėjimu ir konfidencialumu.
❖ Sklaida apie vaiko gyvenimo darželyje ypatumus.
❖ Pagalba pedagogikos ir psichologijos klausimais.
❖ Tėvai – aktyvūs dalyviai ugdymo(si) procese.
❖ Pagarba, poreikių ir interesų derinimas.
Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas turi vadovautis principu – viskas daroma vaikų labui.
1.6. SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS
Įstaigoje plėtojamas įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas. Į grupes integruojami
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
Specialieji ugdymosi poreikiai apibrėžiami kaip pagalbos ir paslaugų reikmė dėl
išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, ribotų galimybių dalyvauti ugdymo procese ir
visuomenės gyvenime. Specialieji ugdymosi poreikiai gali kilti dėl negalių, mokymosi sutrikimų
arba mokymosi sunkumų. Pagal specialiosios pagalbos ir paslaugų reikmes vaikų specialieji
ugdymosi poreikiai skirstomi į nedidelius, vidutinius, didelius ir labai didelius.
Negalių grupei priskiriami vaikai, turintys intelekto, regos, klausos sutrikimų, kochlerinius
implantus, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų,
kurčneregystę, kompleksinių ir kitų negalių.
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Sutrikimų grupei priskiriami vaikai, turintys bendrųjų ir specifinių mokymosi sutrikimų, elgesio ir
emocijų sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ir kt.
Mokymosi sunkumų grupei priskiriami vaikai, kurie dėl nepalankios aplinkos ar susidariusių
nepalankių aplinkybių ribotai gali realizuoti savo gebėjimus įsisavinti bendrojo ugdymo programas.
Šią grupę sudaro vaikai, kurie mokosi ne gimtąja kalba, turi sulėtėjusią raidą, patiriantys nepalankių
aplinkos veiksnių įtaką, emocinę krizę, bei vaikai, nerealizuojantys savo ypatingų gabumų.
Lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir jo įgyjamai patirčiai turi palanki ikimokyklinio ugdymo
mokytojo, meninio ugdymo mokytojo ir kitų pedagogų bei specialistų sąveika su ugdytiniu.
Švietimo pagalbos specialistai su pedagogais reflektuoja vaikų ugdymo kokybę bei veiksmingumą,
vertina vaikų ugdymosi pasiekimus bei numato tolesnio ugdymo uždavinius.
Mokykloje ugdytiniams teikiama socialinė pedagoginė pagalba, specialioji pedagoginė (logopedo,
specialiojo pedagogo) ir specialioji pagalba (mokytojo padėjėjo).
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,
vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko
gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui, planuoja ir organizuoja grupines bei
individualias pratybas, vertina vaikų kalbos pasiekimus. Logopedas bendradarbiauja su pedagogais,
kitais specialistais ir tėvais (rūpintojais, globėjais), pataria pedagogams, kaip tikslingiau sudaryti
individualias ugdymo programas, pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones, atitinkančias
ugdytinių poreikius.
Specialusis pedagogas didina asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi
veiksmingumą, konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjus, jų tėvus (globėjus,
rūpintojus) ir mokytojus. Specialieji pedagogai padeda mokytojams, kitiems specialistams ir tėvams
tenkinti vaiko poreikius, kartu su jais aptaria ir parenka tinkamas ugdymo formas, būdus ir metodus,
padeda sudaryti individualų ugdymo planą, pritaikyti programą, siekiant tenkinti vaiko
individualius poreikius.
Socialinis pedagogas vykdo įstaigos vaikų socialinių – emocinių įgūdžių ugdymą, organizuoja
prevencinės veiklos užsiėmimus, teikia švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams. Dirba individualiai arba su vaikų grupėmis, su ugdytiniais, turinčiais elgesio ir emocijų
valdymo, bendravimo sunkumų, socialinės adaptacijos trukdžių.
Mokytojo padėjėjas ugdymui padeda vaikams, turintiems vidutinių, didelių arba labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdomojoje veikloje. Mokytojo padėjėjas
ugdymui dirba su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu,
logopedu ir kitais specialistais.
Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir
paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo
bendrosios programos pritaikymą, specialiąsias mokymo priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo
būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui optimalias ugdymosi
sąlygas.
Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:
❖ Mokytojas, atlikęs vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą ir pastebėjęs, kad vaikui kyla
ugdymo sunkumų ir(ar) jo pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto
patenkinamo pasiekimų lygio, ugdymo situaciją aptaria su vaiko tėvais. Mokytojas, gavęs
raštišką tėvų sutikimą dėl vaiko galių ir sunkumų įvertinimo bei ugdymosi sunkumų
priežasties nustatymo mokyklos Vaiko gerovės komisijoje ir užpildęs Vaiko stebėjimo
kortelę, kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.
❖ Vaiko gerovės komisija, atlikusi pirminį įvertinimą ir nusprendusi, kad ugdytiniui reikalinga
švietimo pagalba, tikslinga pritaikyti ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo bendrąją
programą ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į Pedagoginę
psichologinę tarnybą dėl tolimesnio įvertinimo.
❖ Pedagoginė psichologinė tarnyba atlieka vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą
psichologiniu, pedagoginiu, socialiniu ir medicininiu aspektais. Įvertinami kalbos ir
komunikacijos gebėjimai (logopedas), intelektiniai gebėjimai (psichologas), ugdymosi
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pasiekimų, mokslumo ir mokymosi motyvacijos lygis (specialusis pedagogas), socialinės
aplinkos (socialinis pedagogas) ir sveikatos aspektai (gydytojas neurologas). Pedagoginė
psichologinė tarnyba parengia išvadas apie vaiko raidos ir (ar) ugdymosi sutrikimus,
specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir parengia rekomendacijas dėl švietimo pagalbos
teikimo ir ugdymo programos pritaikymo ir (ar) individualizavimo.
❖ Pritaikytą ir (ar) individualizuotą ugdymo programą, bendradarbiaudami su tėvais
(globėjais, rūpintojais), atsižvelgdami į individualius vaiko raidos ir ugdymosi ypatumus,
poreikius, gebėjimus, galias bei numatydami, ko nuosekliai ir vieningai bus siekiama, rengia
grupės mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
❖ Grupės mokytojai ir specialistai, rengdami pritaikytą bendrojo ugdymo programą, siekia
bendrojo ir specialiojo ugdymo dermės, vieningo, į kompetencijų ugdymą orientuoto
šiuolaikiško ugdymo, kad vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, veikdamas pagal
savo galimybes, kartu dalyvautų visos grupės ugdomojoje veikloje.
❖ Kiekvienam vaikui keliami ugdymo tikslai, kurių jis gali pasiekti.
❖ Jei susiduriama su sunkumais, vaikams, kuriems numatytas ugdymo turinys pagal amžių yra
per daug sudėtingas, lanksčiai keičiamas, pritaikant mažesniam žingsniui numatytą veiklos
turinį.
❖ Tėvai yra lygiaverčiai ugdymosi proceso dalyviai ir atsakingi už vaiko ugdymosi
pasiekimus.
Įstaigos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų
pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų
ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir
atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Pagrindinės Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
1. Nustatyti mokyklos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, nagrinėti prevencinio darbo
klausimus.
2. Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.
3. Organizuoti švietimo pagalbą vaikui, pedagogui ir vaiko atstovams pagal įstatymus.
4. Aptarti individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikti
rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui.
5. Konsultuoti tėvus (globėjus) ir teikti jiems pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais.
6. Konsultuoti vaikus, tėvus (globėjus), pedagogus dėl vaiko specifinių psichologinių problemų,
elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos įstaigoje.
7. Tvarkyti specialiųjų poreikių vaikų apskaitą įstaigoje, nustatyti specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo prioritetus, optimalų pratybų vaikų skaičių, jų trukmę.
8. Aprobuoti sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų sąrašą, teikia jį derinti Pedagoginei
psichologinei tarnybai ir ugdymo įstaigos direktoriui tvirtinti.
9. Teikti siūlymus mokyklos direktoriui, įstaigos tarybai, mokytojų tarybai dėl specialiųjų poreikių
vaikų ugdymo organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų poreikių tenkinimo.
1.7. DOKUMENTAI
Ugdymas lopšelyje-darželyje organizuojamas atsižvelgiant į šiuos dokumentus:
✓ Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos respublikos
įstatymu Nr. I –983. Lopšelis-darželis, organizuodamas ugdymą, stengiasi suteikti šeimai,
kaip pagrindinei visuomenės ląstelei, pagalbą auginant vaiką. Be to, siekiame sudaryti
sąlygas vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, laisvai reikšti savo nuomonę visais
jį liečiančiais klausimais. Vaiko pažiūroms taip pat skiriame ypatingą dėmesį. Kaip teigiama
šio dokumento 16 straipsnyje ,,Nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto
kišimosi į jo <...> asmeninį gyvenimą“, lopšelyje-darželyje akcentuojame konfidencialumo
svarbą bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais.
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✓ Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės
2005 m. nutarimu Nr. 184. Lopšelis-darželis, kaip nurodoma ir šiame dokumente, siekia
užtikrinti vaiko teisę veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems
su jo gerove. Mes rūpinamės, kad vaikams trumpai atsiskyrus nuo tėvų, būtų lopšelyjedarželyje gera ir saugu. Stengiamės, kad būtų patenkinti ir visi svarbiausi vaiko poreikiai.
✓ Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos 2014 m., kuris padeda ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems
ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, padeda tikslingai rengti ir
atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, padeda įgyvendinti ugdymo turinį, jį
pritaikant kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, leidžia stebėti ir fiksuoti vaikų pažangą ir
tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką.
✓ Švietimo aprūpinimo standartai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368, kuriais vadovaujantis kuriame ir
turtiname materialiąją įstaigos aplinką, tinkamą siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio,
ugdymo programose numatytų tikslų.
✓ Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus įsakymais, lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir lopšelio-darželio „Linelis“
nuostatais.
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2.UGDYMO PROGRAMOS PRINCIPAI
Ugdymo principai – tai pagrindinės idėjos, esminiai reikalavimai, padedantys
realizuoti ugdymo procesą. Principais vadovaujamasi iškeliant uždavinius, parenkant ugdymo
turinį, metodus, priemones, kuriant aplinką ir prognozuojant ugdymo procesą.
Nenukrypstant nuo valstybės numatytos ikimokyklinio ugdymo krypties, pagrįstos visapusiškumo,
integralumo, individualizavimo principais, įstaigos ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais
principais:
❖ HUMANIŠKUMO užtikrinamas asmenybės vystymosi vientisumas. Tikima
geraisiais vaiko pradais, jo galiomis įveikti sunkumus.
❖ INTEGRALUMO - visos vaiko raidos sritys – fizinė, intelektualinė, emocinė, socialinė
– yra neatsiejamos.
❖ PILIETIŠKUMO, TAUTIŠKUMO - perduodamos, puoselėjamos pilietiškumo, tautos
tradicinės kultūros vertybės, pabrėžiant Žemaitijos krašto etninį savitumą.
❖ RITMIŠKUMO - visas ugdymo(si) procesas pagrįstas metų, mėnesio, savaitės ir dienos
ritmu, nes tai padeda pajausti bendrą žmogaus ir gamtos gyvenimo ritmą.
❖ KŪRYBIŠKUMO - vaiko santykis su aplinka formuojamas visame ugdymo(si)
procese, kur svarbus gebėjimas žinias panaudoti kūrybiškai.
❖ SVEIKATINGUMO - laiduoti sveiką saugią ugdymosi aplinką, ugdyti nuostatą
savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo,
pratinti saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir
elgtis artimiausioje aplinkoje.
❖ SOCIALUMO - individo ir bendruomenės, skirtingų socialinių sluoksnių, tautybės,
rasių, šeimų įvairovės santykio svarba.
❖ PATIRTINIO UGDYMO - pagrindinį vaidmenį atlieka asmeninė patirtis, mokymosi
proceso, pažangos ir pasiekimų refleksija.
❖ NUOSEKLUMO IR TĘSTINUMO - ugdymo turiniu siekiama, kad vaikas darniai
pereitų nuo ugdymo(si) ikimokyklinėje įstaigoje prie ugdymosi mokykloje.
❖ INOVATYVUMO – įstaigos bendruomenės gyvenime priimamos, įgyvendinamos ir
kuriamos naujos idėjos.
Šių principų laikomasi planuojant ugdymo turinį, prenkant metodus ir priemones, kuriant ugdymo
aplinką, organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo
su tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.
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3. UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR
UŽDAVINIAI

3.1. TIKSLAS
❖ Vadovaujantis raidos dėsningumais padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos
gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo,
mokėjimo mokytis pradmenis, atsižvelgiant į jo prigimtines galias, individualią patirtį.
3.2. UŽDAVINIAI
❖ Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią
aplinką.
❖ Plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias.
❖ Tenkinti prigimtinius vaiko poreikius, padedančius atsiskleisti ir ugdytis gebėjimams,
perimant liaudies tradicijas, papročius, tautos kultūros vertybes.
❖ Pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais ir vaikais, mokytis spręsti kasdienes
problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.
❖ Mokyti pažinti ir veikti: tyrinėti, samprotauti, numatyti tolesnės veiklos žingsnius.
❖ Sudaryti sąlygas tėvams dalyvauti ugdymo(si) procese, sistemingai teikti informaciją apie
vaiko pažangą ir pasiekimus.
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4. UGDYMO(SI) TURINYS

4.1. UGDYMO(SI) TURINIO SUDARYMAS
Ikimokyklinio ugdymo programos turinys parengtas vadovaujantis „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ pagal 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių. Jos apima visus
svarbiausius vaiko pasiekimus, kurie sudaro pamatą socialinės, sveikatos, pažinimo,
komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Sričių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės
ugdymąsi. Ikimokyklinės programos turinyje išskirtos penkios vaikų ugdymosi kryptyskompetencijos:
1. Socialinio ugdymo kryptis - save suvokiančio, oraus vaiko ugdymas.
2. Pažinimo ugdymo kryptis – smalsaus vaiko ugdymas.
3. Sveikatos ugdymo kryptis – sveiko vaiko ugdymas.
4. Meninio ugdymo kryptis - kuriančio vaiko ugdymas.
5. Komunikavimo kryptis – bendraujančio vaiko ugdymas.
Visos kompetencijos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir dažnai iš dalies persipina.
Vienos kompetencijos raida veikia ir yra veikiama kitų kompetencijų raidos, todėl būtina atsižvelgti
į kiekvieną kompetenciją. Kiekviena kompetencija ugdoma orientuojantis į esminius gebėjimus,
nuostatas ir vaiko patirtį. Per jas atskleidžiama 18 vaiko ugdymo (si) sričių. Kiekvieną
kompetenciją sudaro pagrindinės ir integruojamos ugdymosi sritys. Kompetencijos ugdomos
integraliai organizuotos ir spontaniškos vaiko veiklos metu grupėje, lauke, įstaigos renginiuose,
išvykose, šeimoje. Ugdomoji veikla pagrįsta žaidimu, nes žaidimas – pagrindinis ugdymo(si)
metodas. Ankstyvojo amžiaus ugdymosi turinys sudarytas remiantis gyvenimo įgūdžiais,
ikimokyklinio amžiaus ugdymosi programa sudaryta pagal vaikų amžių ir ugdytinas kompetencijas,
o planuojant ugdymo(si) turinį atsižvelgiama į mokyklos veiklos programą.
Sudarant ugdymo(si) turinį atsižvelgiama į:
❖ Pasirinktą ugdymo(si) turinio kryptingumą.
❖ Ugdomas kompetencijas.
❖ Vaiko veiksenas.
Ugdymo(si) turinys išdėstytas pagal socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir
meninę kompetencijas. Kiekvienoje iš jų numatytos kryptingos vaiko veiksenos. Veiklą metams,
ketvirčiui ir savaitei planuoja grupės mokytoja, fiksuoja tai elektroniniame dienyne.
❖ Sveikatos saugojimo ugdymas(is) - sveikatos saugojimo kompetencija – orientuota į
nuostatos augti sveikam ir stipriam, siekio rūpintis savo ir kitų sveikata bei saugia aplinka
formavimą.
❖ Emocinis ir socialinis ugdymas(sis) – socialinė kompetencija –gyventi ir būti drauge, kartu.
❖ Kalbos ir komunikavimo ugdymas(is) - komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti,
bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais.
❖ Pažinimo ugdymas(is) - pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį.
❖ Meninis ugdymas(is) - meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.
4.2. METODAI, BŪDAI, TECHNOLOGIJOS
Ugdymo metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, taikoma integruoto ugdymo sistema.
Ji teikia optimalias sąlygas ikimokyklinio ugdymo tikslų realizavimui. Mokytojai integruotas
ugdymas leidžia kūrybiškai sieti programos reikalavimus su vaikų sumanymais ir savo idėjomis.
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Metodų, būdų paskirtis – padėti vaikui atsiskleisti, skatinti saviraišką, siekti, kad numatytas ugdymo
turinys taptų vaiko savastimi.
Programa gali būti įgyvendinama šiais pagrindiniais ugdymo(si) metodais: žaidybiniais, vaizdiniais,
praktiniais, žodiniais, kūrybiniais, projektiniais ir kitais. Jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į
vaikų norus, grupės poreikius, pedagogų sumanymus, šeimos ir bendruomenės pasiūlymus,
pedagogų gerąją patirtį, naujausią literatūrą.
Ugdymo turinio viena iš sudedamųjų dalių - vaiko ugdytinos kompetencijos. Ugdymo turinyje
atspindima, ką vaikas ugdosi, kokias vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir patirtį turi įgyti
veikdamas: žaisdamas, judėdamas, pažindamas, bendraudamas bei kurdamas ir kt.
Ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinyje tik iš dalies atspindėtos siektinos kompetencijos, nes
to paties amžiaus tarpsnio vaikai turi gana skirtingą asmeninę patirtį ir gebėjimus. Ugdymo(si)
turinys sudarytas apibendrintai visam ikimokykliniam amžiui pasitikint pedagogo kompetencija ir
paliekant jam interpretacinę laisvę.
Ugdymo organizavimo metodai bei pagrindinės ugdymo priemonės
Ikimokykliniame amžiuje pagrindinė ugdymo(si) forma yra įvairi vaikų veikla:
5.1. Visos grupės veikla: žaidimai, ryto ir popietės ratas, vaikų sveikatinimo ir atsipalaidavimo
valandėlės, bendravimo, knygelių skaitymo, poilsio valandėlės, muzikos, dailės ir kūno kultūros
valandėlės, varžybos, ekskursijos, išvykos, renginiai, šventės.
5.2. Veikla grupelėse: žaidimai, bendri kūrybiniai darbai-projektai, eksperimentavimas, tyrinėjimai,
diskusijos.
5.3. Individuali veikla: savarankiška vaiko veikla ir žaidimai; individualių gebėjimų lavinimo
užsiėmimai; kalbinės pratybos, loginės ir rašto pradmenų pratybos; individualus bendravimas su
mokytoja ir kitais specialistais: logopedu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, meninio
ugdymo mokytoja, kūno kultūros mokytoja ir kt.
Vaiko ugdymo(si) metodai atspindi veiklos būdus, stimuliuojančius ir nukreipiančius vaikų aktyvią
veiklą, apjungiančius pedagogų ir vaikų bendras pastangas tikslo siekime.
Pedagogams, vaikams ir tėvams sudarytos sąlygos rinktis įvairius ugdymo metodus, būdus, formas.
5.4. Tradiciniai ugdymo metodai:
5.4.1. Žodiniai metodai, suteikiantys galimybę perduoti informaciją;
5.4.2. Žaidybiniai metodai, skatinantys vaikų interesą, teigiamas emocijas, padedantys natūraliu
būdu sukoncentruoti dėmesį į veiklą;
5.4.3. Praktiniai metodai, jų pagalba vaikams padedama pažinti ir suprasti juos supančią aplinką,
išmokti vienų ar kitų veiksmų;
5.4.4. Vaizdiniai metodai, nukreipti į vaizdinių apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius
tikslinimą;
5.4.5. Kūrybiniai metodai, sudarantys sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti
problemų sprendimo būdų.
5.4.6. „Minčių lietus“ (išreiškiami norai, siūlomos idėjos). Tikslas – pateikti klausimą ir leisti
vaikams siūlyti kuo daugiau galimų sprendimų. Atsakymai turi būti greiti ir neapmąstyti. Tai leidžia
išgauti originalių minčių.
5.5. Netradiciniai ugdymo metodai:
5.5.1. Aktyvieji ugdymo(si) metodai: – „Darbas grupėse“, „Darbas porose“, „Mokymasis
bendradarbiaujant“.
5.5.2. Diskusijos (kai vaikai bendrauja tarpusavyje, atsako vienas kitam į iškilusius klausimus).
Įstaigoje taikomi ugdymo(si) metodai skatinantys abipusę pedagogo ir vaiko sąveiką, leidžiantys
būti aktyviems abiems ugdymo proceso dalyviams.
5.5.3. Vaiko ir mokytojo kūrybinės sąveikos. Pedagogas: įtraukia vaikus į veiklą gera idėja, tema,
problema, įdomia informacija, sumanymu; skatina vaikus interpretuoti, kurti, atrasti,
nereglamentuoja vaiko veiklos žingsnių; pastebi, gerbia, palaiko vaikų sumanymus, padeda juos
plėtoti.
5.5.4. Ugdymo skatinimo, sukuriant tinkamą aplinką. Pedagogas: sukuria jaukias patogias, atskiras
erdves pačių vaikų veiklai (vaidybos, dailės, tyrinėjimų, didaktinės veiklos, stalo žaidimų,
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statybinių bei siužetinių žaidimų, rašto pradmenų ir pan.). Parenka ugdymąsi, kūrybiškumą,
eksperimentavimą, saviraišką skatinančias bei amžių atitinkančias priemones, žaislus, informacijos
gavimo šaltinius, simbolius, užrašus ir kt.
5.5.5. Individualizuotas ugdymas - taikant natūralius ir specialius ugdymo individualizavimo būdus.
Pedagogas numato, kokią veiklą individualiai pasiūlys gabiam ar specialiųjų poreikių vaikui
(bendra vaiko ir pedagogo veikla, individualios užduotys šeimai).
5.6. Ugdymosi situacijų sudarymas atvirais ir probleminiais klausimais:
Užduoda vaikams klausimus tam tikra seka, kurie skatina vaikus pagalvoti apie visai naujus
dalykus, išbandyti naują veiklą, skatina įgyti naują patirtį, skatina tyrinėti; savo kalba, veiksmais iš
dalies kuria ugdymo(si) situacijas, žadindama vaikų iniciatyvas ir dalyvavimą (“nukreipia “ vaiko
žaidimą tinkama kryptimi); pateikia probleminius klausimus, kurie skatina ieškoti atsakymo, spręsti
problemą.
5.7. Ugdymo(si ) situacijų susidarymo skatinimas bendrais susitarimais ir sprendimais:
5.7.1. Nuolat priiminėjami bendri sprendimai, numatomos taisyklės, susitarimai: vaikai skatinami
išreikšti savo nuomonę, balsuojama, kiek vaikų ko nori, parenkamas tas variantas, ko nori
daugiausia grupės vaikų (kokį žaidimą žais ir pan.).
15.8. Ugdymo priemonės. Ugdymo priemonės skatina vaiko kalbinį aktyvumą, naujos patirties
kaupimą, tenkina norą žaisti, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus, tenkinti judėjimo
poreikį.
5.9. Veiklos priemonės (daiktai, žaislai, knygos, įvairios medžiagos). Pedagogai siekia, kad
priemonės atitiktų vaikų amžių, individualius esamus gebėjimus, žadintų norą pažinti, skatintų
loginį mąstymą, aktyvų kūrybingumą, norą žaisti drauge;
5.10. Ugdymą skatinančios aplinkos kūrimas. Pedagogai, kartu su vietos bendruomene kuria jaukią,
patogią, vaikų amžių, poreikius atitinkančią bei įvairiapusį ugdymą(si) skatinančią aplinką.
5.11. Renginiai. Vaikų veikla, ugdymo turinys papildomas išvykų (į parką, prie upės, biblioteką,
mokyklą ir kt.), popiečių, tradicinių vaikų ir tėvelių švenčių (mokslo metų pradžios ir pabaigos,
šeimos popietės, šv. Kūčių bei šv. Velykų rytmečių ir kt.) metu.
Ugdymo(si) technologijos
Pedagogas, organizuodamas ugdomąją veiklą, numato ir taiko įvairias technologijas:
1. Ugdymosi skatinimo, sukuriant tinkamą aplinką:
1.1. pedagogas sukuria grupėje jaukias atskiras erdves vaikų veiklai;
1.2. skatina vaikus susikurti vietas žaidimams, veiklai;
1.3. pripažįstama vaiko teisė rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos į kitą;
1.4. taikomi vaikų dėmesio patraukimo žaislais ir priemonėmis būdai.
2. Ugdymosi pavyzdžiu:
2.1. pedagogas taiko įvairius vaiko dėmesio atkreipimo būdus;
2.2. pedagogas žaismingai, išraiškingai ką nors veikia vaikų akivaizdoje, vaikams patrauklu
pamėginti daryti tą patį;
2.3. pedagogas pradeda kokią nors veiklą, vėliau ją savarankiškai tęsia vaikai;
2.4. pedagogas kaip vaikų žaidimų ar veiklos partneris kartu dainuoja, vaidina, dalyvauja
projektuose;
2.5. pedagogas mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuoja tai, ką tikisi perduoti vaikams;
2.6. tėvai skatinami dalyvauti ugdymo procese, kad vaikas turėtų galimybę mokytis iš jų patirties.
3. Kūrybinės vaiko ir pedagogo sąveikos:
3.1. pedagogas įtraukia vaikus į veiklą, pasiūlydamas gerą idėją, temą, problemą, sumanumą, ką
būtų galima daryti, tirti. Skatina vaikus interpretuoti, kurti, atrasti, tačiau nereglamentuoti vaikų
veiklos žingsnių;
3.2. pedagogas pastebi, gerbia, palaiko vaikų sumanymus, padeda juos išplėtoti, praturtinti;
3.3.priimami bendri sprendimai, susitarimai dėl veiklos, bendraujama, bendradarbiaujama;
3.4. užduodamas atvirus klausimus pedagogas netiesiogiai vadovauja vaikų ieškojimams, moko
įveikti sunkumus, praturtina jų sumanymus.
4. Spontaniško ugdymosi:
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4.1. pedagogas pritaria bet kokiai vaiko veiklai, ją gerbia, laiko vertinga patirtimi;
4.2. emociškai palaiko vaiko veiklą – pagiria, pasidžiaugia;
4.3. ugdymui panaudoja netikėtai susidariusias situacijas;
4.4. pasiūlo priemonių vaiko poreikiams ir interesams tenkinti.
5. Terapinio ugdymosi:
5.1. pedagogas taiko įvairius atsipalaidavimo būdus;
5.2. taiko individualius paramos būdus;
5.3. taiko socialinio emocinio ugdymo terapijos metodus;
5.4. taiko pedagoginius žaidimo, menų terapijos metodus;
5.5. padeda išmokti įveikti sunkumus, spręsti problemas;
5.6. taiko prevencinio ugdymo turinį ir metodus.
6. Patirtinio ugdymosi – žinių perdavimo eksperimentuojant ir tyrinėjant:
6.1. tinkama, palanki veikloms aplinka;
6.2. patirtis, kur suaugęs ne nurodinėja, o skatina pačiam atrasti, mąstyti;
6.3. tempas, kurį pasirenka kiekvienas vaikas individualiai;
6.4. patirties apgalvojimas – kas ir kodėl pavyko, kodėl reikėjo daryti būtent taip, ką galima keisti,
kas patiko, kaip paveikė;
6.5. ateities planavimas – kaip kitą kartą padaryti geriau.
Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant
informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei
reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus
(eksperimentus), kai keičiame daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas.
Tyrinėjimų srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• Domėjimasis supančia aplinka;
• Tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais pojūčiais;
Ugdymo gairės: ugdymo aplinka, lauko erdves pritaikytos saviraiškai, tiriamajai veiklai ir
atradimams; atliekami nesudėtingi bandymai, stebimas prietaisų veikimas.
Ankstyvasis amžius (1 - 3 metų)
Domėjimuisi supančia aplinka:
• Stebi žaislus, domisi grupės aplinka.
• Tyrinėja visą aplinką, kuri yra aplinkui: ima, judina, liečia, stebi, klauso.
• Žaidžia žaidimus „Kas tai?“, „Surask daiktą“ ir pan.
• Varto knygas, žiūri paveikslėlius, nuotraukas, mokomuosius filmukus apie augalus,
gyvūnus, žmones, daiktus, gamtos reiškinius.
Tyrinėjimui pasinaudojant įvairiais pojūčiais:
• Tyrinėja savo kūną judėdamas, pakartodamas judesius. Stebi veido išraišką, mimiką
veidrodyje.
• Tyrinėja pirštukais, daro pirštukų, delniukų, pėdų atspaudus.
• Žaidžia su prisukamais, judančiais žaislais, tyrinėja jų judėjimo galimybes. Bando išardyti
žaislus, pažiūrėti kas yra jų viduje.
• Renka, rūšiuoja, dėlioja, apžiūrinėja, tyrinėja gamtinę medžiagą.
• Liečia, uosto, ragauja vaisius ir daržoves, susipažįsta su skirtingais skoniais, formomis ir
kvapais. Žaidžia sensorinius didaktinius žaidimus: „Pauostyk”, „Paragauk”, „Užsimerk”.
• Žaidžia žaidimus „Stebuklingas maišelis“, „Kas pasislėpė pintinėje?“.
• Liečia, lygina skirtingus medžiagų paviršius: šaltas - šiltas, šiurkštus - švelnus, minkštas kietas, lygus - nelygus, sausas - šlapias ir pan.
• Stebi augalus, gamtos reiškinius skirtingais metų laikais.
• Stebi atliekamus bandymus su vandeniu ir smėliu, sniegu ir ledu (kaip tirpdamas ledas,
sniegas virsta į vandenį, o vanduo sušąla į ledą ), sunkiais ir lengvais daiktais (kaip lengvi
daiktai plaukia vandens paviršiuje, o sunkūs skęsta ).
• Išmėgina, kuo galima vėdinti (skarele, pučiant, mosuojant ranka, popieriaus lapu ir pan.).
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Tyrinėja įvairias medžiagas: smėlį, molį, druskinę tešlą, plastiliną, modeliną ir kt. Lipdo,
kočioja, pjausto, spaudžia formeles.
• Stebi, kaip mokytoja sodina, prižiūri augalus grupėje ir kieme.
• Bando įvairius garso išgavimo būdus, panaudojant aplinkos daiktus, savo kūną (beldžia,
tuksena, kūno perkusija ir t.t.). Žaidžią žaidimą „ Ką girdi?“.
Ikimokyklinis amžius (3 – 6 metų)
Domėjimuisi supančia aplinka:
• Apžiūrinėja įvairius daiktus, domisi iš ko ir kaip jie pagaminti, juos išbando.
• Ardo senus mechaninius buities prietaisus, žaislus žiūri kas yra viduje, sužino jų veikimo
būdus.
• Dėlioja žaislus, daiktus vertikaliai, horizontaliai, savaip juos tvarko, perstato (spėlioja ar
nukris, ar ne).
• Domisi medžiagomis iš kurių pagaminti daiktai (medis, plastmasė, audinys), susipažįsta su
jų savybėmis.
• Pasirenka žaidimui, piešimui, lipdymui reikalingus daiktus ir medžiagas, paaiškina, kodėl
juos pasirinko.
• Pasirenka tyrinėjimo priemones, norimus objektus. Žino, kodėl juos pasirinko.
Tyrinėjimui pasinaudojant įvairiais pojūčiais:
• Skiria kūno dalis, jas lygina su lėlės kūno dalimis, pamato dydžių skirtumus.
• Atsistojus prieš veidrodį tyrinėja rankų, kojų, liemens judinimo būdus.
• Liečia, čiupinėja, uosto naujus žaislus, daiktus, medžiagas.
• Liečia ir tyrinėja švelnius ir šiurkščius paviršius.
• Tyrinėja vandenį - šildo, šaldo, įberia dažų, maistinių priedų ir kt. Žaidžia žaidimus „Plaukia
– skęsta“, „ Karšta – šalta“.
• Dažo sniegą įvairiomis spalvomis.
• Lašina, pučia dažus, tyrinėja dažų dėmes.
• Domisi senoviniais daiktais, tautiniais drabužiais lygina su šių dienų, juos varto, klausinėja
iš ko pagaminta, kur iki šiol buvo, kam jie buvo naudojami.
• Stebi, kuri gamtinė medžiaga (daržovės, uogos, augalai) dažo. Pasigamina ,,spalvų“, jomis
štampuoja, piešia.
• Varto, apžiūrinėja, ,,skaito“ įvairias knygutes (stori, ploni lapai, su atverčiamais langeliais,
didelio ir mažo formato).
• Gamina įvairias medžiagas: druskinę tešlą, tąsią medžiagą, skystį burbulams. Jas lipdo, tąso,
pučia.
• Eksperimentuoja su daržovėmis, uogomis: ragauja žalias, virtas, keptas, daro išvadas, kurias
valgyti skaniau, o kurias - sveikiau. Pjausto, tarkuoja vaisius, daržoves, gamina mišraines.
Žaidžia žaidimą „ Atspėk ką valgai“.
• Tyrinėja magneto savybes grupės aplinkoje, lauke.
• Gaudo „Saulės zuikučius“ su veidrodėliais.
• Tyrinėja gyvąją ir negyvąją gamtą su mikroskopu, lupa.
• Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo.
• Tyrinėja daiktų riedėjimo savybes: rieda - nerieda, rieda nuokalnėn. Daro išvadas, nuo ko tai
priklauso (dydis, forma, svoris).
• Stebi gaublį, kaip jis sukasi apie savo ašį, lempos apšviestas iš vienos pusės. Daro išvadą,
kur dabar yra diena, o kur – naktis.
• Pro didinimo stiklą stebi augalų žiedus, lapus, sėklas.
• Stebi augalus, daro sprendimus apie šviesos, drėgmės poveikį jiems.
• Grupuoja daiktus pagal jų paskirtį: indai, baldai, žaislai, buities prietaisai, paaiškina, kodėl
priskiria tai daiktų grupei.
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Kalba apie dangaus kūnus, jų dydį, išsidėstymą. Ieško informacijos enciklopedijose,
internete.
• Pilsto skystas ir birias medžiagas į įvairios formos indus, daro išvadas.
• Liečia, glamžo, kerpa įvairių rūšių medžiagas (liną, šilką, vilną). Sužino apie jų pagaminimą
(linas užauga, šilkas -iš drugių kokonų, ir pan.).
• Lauke renka ir tyrinėja gamtinę medžiagą (plaukia, skęsta, lūžta, byra).
• Augina daržoves, vaistažoles, prieskoninius augalus, juos stebi, prižiūri.
• Eksperimentuoja su įvairiomis medžiagomis, nežinomais daiktais.
Ugdymo(si) priemonės ir aplinka:
Ugdymo(si) priemonių pritaikymas: informaciniai leidiniai (enciklopedijos, knygos, plakatai,
žemėlapiai), televizijos informacinės laidos vaikams (laidos apie gyvūnus, jų gyvenimo ypatumus,
apie augalų įvairovę, klimato kaitą ir gamtos stichijas), matavimo priemonės (termometrai,
liniuotės, juostelės, metras, kompasai, puodeliai, indeliai, dėžutės, pagaliukai ir kt.), nenaudojami
prietaisai ardymui (laikrodžiai, kompasai, nedideli radijo imtuvai, fotoaparatai, mechaniniai žaislai
ir kt.), indai ir priemonės eksperimentavimui (mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdeliai, matuokliai,
pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios medžiagos), indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir
vandeniu, padidinamieji stiklai, lūpos, mikroskopai, veidrodėliai, gamtinė medžiaga (akmenukai,
kriauklės, kaštonai, kankorėžiai, smėlis, molis, sniegas, ledas ir kt. ), dėlionės, muilo burbulai,
tautiniai rūbai, piešimo lenta, kreida, smėlio laikrodis, loto, priemonės lipdymui (plastilinas, molis,
tešla, lentelės, kočėlas, plastikiniai peiliukai, įvairios formelės, indeliai ir kt.), įvairios dailės
priemonės (guašas, plastikiniai buteliai, baltos medžiagos skiautės, pagaliukai, vienkartinės lėkštės,
puodukai, plunksnelės, spaudai, lipdukai, klijai ir kt.), priemonės tyrinėjimui (daržovės, vaisiai,
lėkštės, dėžutės, prijuostės, virvutės, siūlai, kibirėliai, vabalų tyrinėjimo indai), darbo įrankiai
(laistytuvai, kastuvėliai, grėbliukai, žemės purentuvai, puodeliai gėlėms), namų tvarkymo
priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės, pinigų pavyzdžiai, garso įrašai, gamtos kalendoriai,
priemonės maisto gamybai, vaikiška virtuvės įranga (mikseris, sulčiaspaudė, puodai, arbatinukas,
lėkštės, padėklai, stalo įrankiai), gaubliai.
Ugdymo(si) aplinka: grupės aplinka, lopšelio-darželio kiemas, Mažeikių miesto muziejus,
Juodpelkio parkas, Sodų skverelis ir t.t.
Patirtinis ugdymas - tai „patirtinis mokymosi procesas, kuris vyksta lauke“. Ugdydamiesi lauke
vaikai atranda save, įgyja pasitikėjimo savimi, išmoksta saugaus eismo, patiria mažiau streso, tampa
emociškai tvirtesni, fiziškai aktyvesni, lavina smulkiąją ir stambiąją motorikas, savisaugos
instinktus, žingeidumą, pastabumą, kūrybiškumą, savarankiškumą stiprina imunitetą.
Ugdymo gairės: Integruotas, patyrimais grįstas ugdymas(is), glaudžiai susietas su mus supančiu
pasauliu ir tarpusavio santykiais, ryšiu su gamta. Ugdymui(si) siekiama pasitelkti kuo
natūralesnes, gamtines medžiagas, jas paverčiant ugdymo(si) priemonėmis.
Dominuojančios veiklos erdvės: vanduo, smėlis ir purvas, medžiai, krūmai ir aukšta žolė, įvairus
reljefas, gyvūnų pasaulis natūraliose erdvėse, apleistos vietos.
Vaikų veikla:
•Kalbėtis su vaikais, kaip jaučiasi jų „lauko draugai“- paukšteliai, ypač žiemos metu. Skatinti
vaikus kiekvieną dieną pamaitinti paukštelius.
•Stebi paukščius, klauso jų balsų, bando mėgdžioti.
•Darželio teritorijoje vaikai prižiūri medelius, juos palaisto, aptveria, kad niekas nesulaužytų.
•Augalų stebėjimas ir tyrinėjimas: vaikai stebi augalų augimą, kintančią išvaizdą, juos tyrinėti,
lyginti, rūšiuoti, matuoti, skaičiuoti žiedus, vaisius. Stebi pro mikroskopą, dalinosi įspūdžiais ir
pastebėjimais
•Aktyvi veikla darželio šiltnamyje, darže. Žemės darbai, augalų sodinimas, priežiūra, derliaus
rinkimas ir t.t.
•Geba pats ir kartu su kitais pastatyti smėlio pilį, paliesti akmenėlius. „Kepa pyragėlius“, skaičiuoja,
kiek iškepė.
•Kurti „Sveikatingumo takelį“- rinkti priemones. Tyrinėti, lyginti, grupuoti ir aptarinėti gamtines
priemones, iš kurių sudaromas sveikatingumo takelis. Vaikai basomis pėdutėmis lygina įvairius
18

paviršius: mažus ir didelius akmenukus, medžio žievę, kelmus, kankorėžius, kaštonus, vandenį,
smėlį, butelių kamštelius ir kt. Stebi vieni kitų emocijas, jas išreiškia.
•Aktyviai išbando lauko įrengimus: čiuožyklas, sūpynes ir kt.
•Stebi supančią aplinką, pažinti metų laikus, paros dalis, orus.
•Pasirenka gamtos objektą ir stebi jo pokyčius skirtingu metų laiku.
•Kieme, žiemą ir vasarą ieško įvairių raiškos būdų. Žiemą važinėja rogėmis nuo kalnelio, stato
besmegenius ir pan. Vasarą kasa smėlį smėlio dėžėje, stato, lipdo ir pan. atkakliai siekia užsibrėžtų
tikslų.
•Stebi, tyrinėja, susipažįsta su artima aplinka. Žaidžia, sportuoja, bendrauja.
•Dalyvauja kartu su tėvais ir pedagogais edukacinėje, meninėje, sportinėje, bei šventinėje veikloje,
mokosi drauge siekti bendro tikslo.
•Vabzdžių stebėjimas ir tyrinėjimas: pievoje ieškoti įvairiausių vabzdžių (bičių, drugelių, skruzdėlių
ir kt.), juos liesti, apžiūrinėti, stebėti pro padidinamąjį stiklą.
•Diskutuoja apie jų gyvenimo įpročius, pomėgius.
•Dėlioja iš gamtinės medžiagos raides.
•Kelia klausimus apie tai, kokios aplinkoje vyrauja spalvos, formos, dydžiai.
•Pasivaikščiojimų ir buvimo kieme metu matuoja atstumus (žingsniais, sprindžiais ir kt.).
•Kuria pasakas darželio pavėsinėje. Užrašo jas, vaizduoja herojus, rašo jų vardus.
•Piešia ir rašo kreida ant rašymo lentų, šaligatvio plytelių.
•Stebi, tyrinėja, susipažįsta su artima aplinka. Padeda ją sutvarkyti ir prižiūrėti. Sėja, laisto, ravi
gėlės, daržovių lysvę.
•Kartu su ugdytoju renka uogų, daržovių ir žolelių derlių, padeda juos sutvarkyti ir paruošti
vartojimui.
•Mokosi atsipalaiduoti, klausydamasis gamtos garsų, uostydamas gėles.
•Užsiima įvairia veikla - judriaisiais žaidimais, kitais lauko žaidimais, aplinkos pažinimu ir gėrisi ja.
•Mokosi perteikti gamtos grožį menines raiškos priemonėmis. Kuria darbelius iš gamtines
medžiagos.
•Saugiai elgiasi kiemo aplinkoje ir perspėja savo draugus apie pavojų.
Ugdymo(si) priemonės ir aplinka
Ugdymo(si) priemonių pritaikymas: darbo įrankiai (šiltnamis, laistytuvai, kastuvėliai, grėbliukai,
žemės purentuvai, puodeliai gėlėms), muilo burbulai, matavimo priemonės (termometrai, liniuotės,
juostelės, metras, kompasai, puodeliai, indeliai, dėžutės, pagaliukai ir kt.), indai bei priemonės
žaidimui su smėliu ir vandeniu, padidinamieji stiklai, lūpos, mikroskopai, veidrodėliai, gamtinė
medžiaga (akmenukai, kriauklės, kaštonai, kankorėžiai, smėlis, molis, sniegas, ledas ir kt.), kreida.
Ugdymosi aplinkos pritaikymas:
„ŽYDINTI PIEVA“- siekti , kad vaikai, atlikdami įvairią veiklą pievoje, domėtųsi ir žavėtųsi
gamtine aplinka, patirtų pažinimo džiaugsmą, ugdytųsi pagarbą aplinkai, atsakomybę už jos
išsaugojimą ir saugaus elgesio gamtoje įgūdžius.
„SVEIKATINGUMO TAKELIS“- fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas(is).
Vaikai skatinami daugiau judėti, aktyviau žaisti, domėti sveika gyvensena, mityba. Vaikai, būdami
ir aktyviai veikdami lauke, stiprina imunitetą, didiną ištvermingumą, taip gerinama jų emocinė
savijauta, didinamas kūno lankstumas, tobulinama rankų ir akių koordinacija. Tikslas įvairiomis
priemonėmis, vaikams aktyviai fiziškai judant, stiprinti jų fizinę ir emocinę sveikatą.
,,DARŽOVIŲ LYSVĖ“ - Šioje edukacinėje erdvėje vaikai augina įvairias daržoves. Vaikai sodina,
stebi jų augimo procesus, susipažįsta su daržovių žydėjimo ir vaisių nokimo laiku. Taip pat ieško
informacijos ir mokosi apie tai, kaip teisingai jas prižiūrėti ir puoselėti , kad būtų gausesnis
daržovių derlius. Atliekant įvairią veiklą sodinant, prižiūrint daržoves, nuimant jų derlių, skatinti
pažinti populiariausias daržoves, ugdyti praktinius daržo priežiūros įgūdžius.
KITOS EDUKACINĖS LAUKO ERDVĖS - taip pat įkuriamos įvairios edukacinės erdvės, kur
vaikai aktyviai vykdys veiklas.
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Siūlomos idėjos pagal metų laikus
Temos: Rudeniui :„Rudens mandala“, „Rudens mozaika“, „Konservuojame rudenį“, „Rudeninės
gamtos stebėjimas“, „Kas yra kerpė“, „Vabaliukų gyvenimas“, „Ruduo ant stiklo“, „ Miško takeliu
tyrinėti aš einu“, „ Susipažink aš – medis“, „Rudens karoliai“, „Kas po lapais slepiasi“, „Medis iš
gamtinių medžiagų“, „Kaštonų matematika“, „Raidžių laboratorija“, „Sveriame smėlį“, „Medžių
žievės atspaudai“, „Rudens žaidimai“, „Skaičiuoju viską ką randu“, „Margaspalviai rudeniniai
lapai“, „Rudens gėrybių koliažas“, „Čežantys lapai“, „Stebėjimai ir tyrinėjimai darželio darže“,
„Vaikų veikla lauke lietingą dieną“, „Gamtos spalvų tyrinėjimas“,
Žiemai : „ Sniego kasimas“, „Sniego kalnai“, „Surask snaigę“, „Pusnių tyrinėjimas“, „Sniego
šaltukas“, „Pasivažinėjimas rogutėmis“, „Sniego saliutas“, „Spalvoto ledo tyrinėjimas“, „Ledo
užšaldymas“, „Lipdyti Senį besmegenį“, „Kas slepiasi po ledu“, „Muilo burbulai šaltyje“, „Angelas
sniege“, „Ledo varvekliai“,„ „Čiuožykloje“, „Užšalęs ledas balione“„ Piešimas ant ledo“, ,„Pūga“,
„Paukšteliai žiemą“, „Ledo paveikslas“.
Pavasariui: ,, Pavasarinė gamtos puokštė“, ,, Vabaliukų, vabzdžių pasaulis“, „Vabalai pro
padidinąmąjį stiklą“, „Darželio gėlės“ , „ Pavasarinės spalvos“, „ Paukšteliai pavasarį“, „Daržovių
sodinimas“,„ Saulės zuikučiai“, Nudažyk akmenuką“, „Per balas“, „Žydi pirmosios gėlėsׅ,
,,Pavasarinė gamtos puokštė“.
Vasarai: „Vėjo malūnai“, „Muilo burbulai“, „Smėlio pilys“, „Vasaros džiaugsmai“, „Vasaros
gėrybės“, „Muilo ir vandens linksmybės“, „ Voratinklis“, Basomis per žemę“.
4.3.UGDYMO(SI) TURINIO DĖSTYMAS
ANKSTYVASIS AMŽIUS (1 - 3 METŲ VAIKAMS)
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Fizinis aktyvumas

Esminė nuostata
Noriai, džiaugsmingai juda
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.

Mėgsta aktyvų
judėjimą,
judėjimas jiems
teikia džiaugsmą

Kontroliuoja ir

Bėga į priekį, vaikšto ant pirštų galų.
Judrūs žaidimai: „Bėkite pas mane“, „Pavykite mane”, „Pelytės“, „Katinas ir
pelės“, „Kaip kas bėga“, „Nykštukai“, „Skrenda paukšteliai“
Atsispirdamas dviem kojomis pašoka nuo žemės.
Judrūs žaidimai: „Kiškučiai šokinėja“, „Pašokinėkime“, dainelė „Aš kiškelis
mažas“
Šliaužia, ropoja grindimis, nuožulniai ir lygiagrečiai pakeltomis
plokštumomis, lenda pro įvairaus dydžio ir formos kliūtis.
Judrūs žaidimai: „Nušliaužk iki žaisliuko“, „Vabalai“, „Kas greitesnis“ ,
„Pralįsk pro tunelį“ , „Per tiltelį“, „Pagausiu, pagausiu”, „Pas lokį miške”,
„Eikš pas mane”, „Atnešk žaisliuką takeliu“.
Važiuoja triratuku.
V.Nemunėlio eilėraštis ,,Dviratukas”, žaidimas „Dviratukas“
Lipa, nulipa laiptais pristatomuoju žingsniu (padedant suaugusiam).
Žaidimai: „Kelk kojas aukščiau“, „Suskaičiuokim laiptus“, „Vienas, du, trys“
Susikibę rankomis juda rateliu, įsikibę vienas kito juda vorele, sustoję atlieka
judesius.
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koreguoja savo
kūno padėtį sėdint,
stovint, einant

Geba orientuotis
erdvėje

Atlieka veiksmus,
kuriems būtina
akių-rankos
koordinacija

Žaidimai – rateliai: „Tapu tapu į darželį“, „Mes vaikučiai gražūs“,, „Graži
mūsų šeimynėlė“, K. Kubilinsko ,,Garvežys”, „Įlipam, išlipam“, „Einame į
svečius”, judrūs žaidimai : „Mažas - didelis ratukas“, „Traukinys“
Korekcinius pratimus atlieka žaisdami judriuosius siužetinius žaidimus
kasdieninėje veikloje.
Judrūs žaidimai: „Katė ir kačiukai“, ,,Saulė ir lietus“, „Lėktuvai“, „Vėjas ir
plunksnelės“
Ridena kamuolį pirmyn ir stengiasi jį pavyti.
Judrūs žaidimai: ,, Pavyk kamuolį“, „Kas greičiau“, „Neužkliudyk“
Nusileidžia čiuožyne, supasi sūpuoklėse.
Žaidimai: „Pačiuožinėkime“, „Pasisupkime“
Paima žaislus ir su suaugusiojo pagalba padeda juos į vietą.
Žaidimai: „Atnešk žaislą”, „Sutvarkykime žaisliukus“, „Padėkime į vietą“
Eina savo paties pėdsakais smėlyje, sniege.
Judrūs žaidimai: „Pėdų takelis“, „Daryk kaip aš“.
Traukia žaislą už virvės ar rankenos, stumia lėlės vežimėlį įvairiomis
kryptimis.
Žaidimai: „Pasivaikščiok su šuniuku“, „Pavežk lėlytę“, „Važiuojame
apsipirkti“
Eina, bėga link sklindančio garso šaltinio.
Judrūs žaidimai: „Kur skamba“, „Ką girdime“
Trumpam sutelkia žvilgsnį į judantį daiktą, žaislą.
Judrūs žaidimai: „Sugauk balioną“, „Pavykite šuniuką“
Dėlioja įvairių formų daiktus į tam skirtas įdubas.
Žaidimai: „Sudėliok formeles“, „Pastatyk bokštelį“
Judina, liečia, siekia, tampo, sūpuoja pakabinamus žaislus.
Žaidimai: „Pasiek vėliavėlę“, „Pasupk žaisliuką“, „Sugauk žaisliuką“
Varsto dideles sagas.
Žaidimai: „Suverk sagas“, „Aš savarankiškas“.
Dėlioja kaladėles vieną ant kitos.
Žaidimai: „Kaladėlių bokštelis“, „Pastatysiu namelius“
Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai

Esminė nuostata
Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius
Esminis gebėjimas
Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi
tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.

Pažįsta kai kurias
savo kūno dalis,
domisi sveikata

Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai.
Žaidimas – ratelis „Košė malošė“, „Viru viru košę“, „Virė virė pelytė košytę“,
„Gydu gydu katutes“, „Kepu kepu kepalėliai“, žaidimai: „Pamaitinkime
lėlytę, meškutį“, „Su kuo lėlytė valgo?”, „Lėlytė sėdasi prie stalo“
Suaugusiojo padedamas plaunasi, šluostosi rankas.
N. Jazbutytės eilėraštis „Švaros dainelė“, K. Kubilinsko „Visi prausiasi“, J.
Degutytės „Dvi rankelės“, rankų plovimo ketureiliai, dainelė ,,Nusiprausiu“
Suaugusiojo rengiamas ,,jam padeda“.
J. Žemaičiūnienės eilėraščiai „Apsirengsiu“, „Batai“, „Mano batai buvo du“,
žaidimas „Aprenkime lėlytę“.
Jaučia kada nori ,,ant puoduko“. Tai parodo mimika, ženklais arba pasako.
Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko.
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Žaidimai :„Aš moku pats”, „Aš savarankiškas”, „Kur jo vieta?”, „Aš galiu“.
Pažįsta higienos reikmenis (muilas, rankšluostis, nosinė, šukos ir t.t.) ir
padedamas suaugusiojo jais naudojasi.
K. Kubilinsko „Pats valysiu batukus“, žaidimai: „Ko reikia, kad būtum
švarus ir tvarkingas“, „Surask savo rankšluostuką”, „Nusiplaukime rankytes”,
„Kas čia?”, „Parodykime meškučiai, kaip plauname rankeles, išpučiame nosį.“
Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą.
L. Žitkevičiaus eilėraštis „Žaisliukai šaukia“, žaidimai: „Atnešk
žaislą”, „Sutvarkykime žaisliukus“, „Mašinytės grįžta į garažą“
Savireguliacija ir savikontrolė
Esminė nuostata
Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.
Esminis gebėjimas
Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti,
bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus.
Gerbia vaikus ir
suaugusiuosius.
Derina su kitais
savo norus ir
veiksmus

Stengiasi sutvarkyti žaislus, padėti daiktus į vietą, kad kiti galėtų jais naudotis.
Žaidimai: „Atnešk žaislą”, „Sutvarkykime žaisliukus“
Žaidžia su vienu ar dviem vaikais, žaisdamas reiškia pasitenkinimą ir
palankumą kitiems.
Dainelė „Mes geri draugai". Žaidimas - ratelis „Susikibkime už rankyčių“,
„Mano grupės draugai“

REKOMENDUOJAMOS TEMOS: ,,Mano žaisliukai“, „Judam, krutam: aš-katytė, aš-paukštelis,
aš-debesėlis“, „Augu sveikas ir žvalus“, „Pats valysiu batukus“, „Skrenda paukšteliai“, „Kaip tapti
gražesniu“, „Aš saugus, kai žinau“, „Daug judėsi – daug turėsi“, „Meškiukas ir vaistai“, „Sveikatos
karalystė“, „Vanduo ir gyvybė“, „Mano pasaulis“, „Išsaugokim žemę“, „Mano grupės draugai“,
„Mergytės ir berniukai“, „Žiemos karalystė“, „Sveikuolių šalis“, „Neišskiriami draugai“, ,,Mano
nameliai“, „Geriausias vaistas – sveikas maistas“, „Stiprus, sveikas ir gražus – į senelius panašus“ ir
kt.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Savivoka ir savigarba

Esminė nuostata
Save vertina teigiamai
Esminis gebėjimas
Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė,
priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis
patinka, supranta ir gina savo teises.

Supranta savo
tapatumą

Vadina save vardu, kalba pirmuoju asmeniu.
A. Matučio „Pats mažiausias“, vardo žaidimai
Gali pasakyti, kas jis – berniukas ar mergaitė.
K. Jakubėno ,,Aš mergytė kaip pupa”, J. Marcinkevičiaus „Aš buvau pipiras“,
žaidimai: „Mano – tavo“, „Mano kūnas”
Piešia ,,Mano namas“, ,,Aš“.
V. Palčinskaitė „Piešiam namus“
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Tapatina save su draugais bei pastebi skirtumus tarp savęs ir draugų.
Žaidimai: „Pasimatuokime ūgį?“, „Aš mergaitė- tu berniukas“
Pasitiki savimi,
Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti.
savo gebėjimais,
Žaidimai: „Juda rankelės, trepsi kojeles“, „Per tiltelį“
suvokia savo
Pasako draugų vardus.
išskirtinumą
Žaidimai: „Koks draugo vardas?“ „Kuo tu vardu?”
Apžiūri savo ir draugų nuotraukas.
Žaidimas „Rask save ir savo draugą“
Emocijų suvokimas ir raiška
Esminė nuostata
Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais
Esminis gebėjimas
Atpažįsta ir įvardija savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis, atpažįsta ir įvardija kitų emocijas ar
jausmus, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, priimtinais būdais.
Žaisdamas ir veiklos metu savo jausmus išreiškia verbalinėmis ir
neverbalinėmis priemonėmis.
Geba išsakyti ir
kitaip išreikšti
savo jausmus,
nuomonę,
sumanymus

Atpažįsta, įvardija
kitų emocijas ir
jausmus, tinkamai
reaguoja į jas

Pavadina kai kuriuos pojūčius.
Filmukas „Emocijos ir būsenos mažyliams“, žaidimas „Emocijos“
Nusako kai kurias savo vidines būsenas: man skauda, šalta, alkanas, linksmas.
V. Barausko „Pamiršta lėlytė“, K. Jakubėno „Žvirblis“, Z. Gaižauskaitės „Kai
meškinas skuodė“, A. Baltakio „Peštynės“, J. Marcinkevičiaus „Riešutų
dalybos“, J. Degutytės „Linksma dainelė“, lietuvių liaudies dainelė „Žvirbli,
žvirbli, ko ko ko“
Patiria išsiskyrimo nerimą.
Žaidinimai: „Čyru vyru, duok pipirų“, „Mylu mylu spust“
Užjaučia draugus.
Filmukas „Draugystė“
Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų
išraiškas.
Filmukas „Emocijos ir būsenos mažyliams“, žaidimas ,,Žodelį tariu, šypsenėlę
skiriu“
Santykiai su suaugusiais

Esminė nuostata
Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais
Esminis gebėjimas
Pasitiki pedagogais, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai
reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais.

Pasitiki jį
supančiais
suaugusiaisiais

Mėgdžioja suaugusiojo veiksmus, kalbą, poelgius, emocijų raiškos būdus.
Žaidimai:„Eikime pasivaikščioti“, „Daryk kaip aš“, „Jei patinka ši dainelė“,
„Aš apsirengsiu kaip mama“.
Vykdo paprastus suaugusiojo nurodymus.
Ramūs žaidimai: „Atnešk žaislą“, „Sudėk pieštukus į dėžutę“
Pratinasi būti mandagus – pasisveikinti, atsisveikinti, paprašyti, padėkoti.
Pasisveikinimo žaidimas „Labas rytas suraitytas“, dainelė „Ačiū ir prašau“
Santykiai su bendraamžiais
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Esminė nuostata
Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais
Esminis gebėjimas
Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais
(dalijasi žaislais, tariasi, supranta kitų norus), padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes
sau ir kitiems.

Laisvai jaučiasi
naujoje aplinkoje,
susiranda draugų,
žaidimų

Jaučia vis didesnį malonumą žaisdamas su bendraamžiais.
Žaidimai – rateliai: ,,Mes vaikučiai gražūs”, „Tapu, tapu į darželį“, „Du
gaideliai“, „Jurgeli, meistreli“, judrus žaidimas „Susirask sau porą“
Domisi naujais žaislais, priemonėmis, juos tyrinėja.
Mokosi dalintis žaislais, priemonėmis su kitais vaikais.
Žaidimai: „Perduok kamuolį“ , „Pasisupkime kartu“, filmukas „Draugystė“
Stebi kitus vaikus, trumpam įsijungia į jų žaidimą. Žaidimas „Pažaiskime
kartu“
Iniciatyvumas ir atkaklumas

Esminė nuostata
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais
Esminis gebėjimas
Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ją plėtoja, po tam tikro laiko veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį
pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais.

Judėdami erdvėje
ją tyrinėja,
džiaugsmingai
eksperimentuoja
judesiu

Savarankiškai
pasirenka ir
plėtoja judriąją
veiklą

Pats juda link sudominusių žaislų, daiktų.
Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes.
Atlieka parodytus judesius ir sugalvoja savus.
Žaidimai: „Daryk kaip aš”, „Jei patinka ši dainelė“, „Lėktuvai skrenda“,
„Meška miega“
Juda aplink daiktus, pralenda pro juos.
Žaidimai: „Neužkliudyk“, „Neišmindyk daržo“, „Linksmasis tunelis“
Atlieka elementarius ritmiškus judesius su muzika (eina, ploja, trepsi).
Žaidimai – rateliai: „Mes vaikučiai gražūs“, „Šokam, šokam rateliu“, „Tapu,
tapu į darželį“, „Labas rytas suraitytas“
Sugalvoja būdus kaip pasiekti norimą daiktą.
Žaidimas „Pasiek žaisliuką“
Pats išrenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygą.
Lipa į dėžę ir iš jos.
Žaidimas „Pasislėpk dėžėje“
Mėto į krepšį kamuolius, renka juos, spiria, gaudo.
Žaidimai: „Surink kamuoliukus“, „Pataikyk į krepšį“, „Pavyk kamuolį“,
„Sugauk kamuolį“
Bėgioja grupės erdvėje.
Žaidimai: „Paukšteliai skrenda”, „Bitutės“, „Lėktuvai“, „Pelytės“
Čiuožia nuo čiuožyklų.
Žaidimas „Pačiuožinėkime“
Supasi ant arkliuko.
Žaidimas „Pasisupkime“
Problemų sprendimas

Esminė nuostata
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Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti
Esminis gebėjimas
Atpažįsta kilusius sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo. Suvokia savo ir kitų ketinimus.
Ieško tinkamų sprendimų, ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, bendradarbiaudamas, pradeda
numatyti priimtų sprendimų pasekmes.
Pradeda suprasti apibūdinimus: gražus, geras, mylimas, išdykęs ir pan. Geba
save vertinti.
įtaką žmogaus
Žaidimai – rateliai „Mes vaikučiai gražūs“, „Barė Jonas katinėlį“
Išreiškiant neigiamus jausmus, vienas kitą guodžia.
sveikatai
Žaidinimas „Mylu mylu spust“
Stebi save veidrodyje.
Savitai sprendžia
Žaidimai su veidrodukais.
iškilusias
Mokosi nepasimesti erdvėje, o pasimetus – ieškoti išeities.
Judrūs žaidimai: „Perženk per lazdą“, „Neužmink ant linijos“, „Surask
problemas
vėliavėlę“, „Įveik tunelį“
REKOMENDUOJAMOS TEMOS: „Pirmieji žingsneliai grupėje“, ,,Aš nepaprastas ir įdomus“,
„Aš didelis. Aš galiu!“, ,,Berniukas ir mergytė, kaip žirniukas ir pupytė“, „Aš, tėtis ir mama draugiška šeima“, „Vežkit, rogės, į svečius“, „Du ožiukai“, „Draugystės ratelis“, „Geri darbai“, „Ką
jaučia mano širdelė“, „Iš močiutės skrynios, „Aš tarp draugų“, „Gėrį dalinu visiems“, „Noriu būti
toks kaip tėtis“, „Gerumo daigeliai“, „Gėrį ir grožį kuriame kartu“, „Tėviškės takais“, „Adventas –
ramybės ir susikaupimo metas“, „Žemė myli mus kiekvieną“, „Pagalba žemei“, „Meluosi – toli
nevažiuosi“, „Aš labai myliu savo mamą...“,„Namų šiluma“, „Kuriame drauge“ ir kt.
Suvokia jausmų

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Sakytinė kalba

Esminė nuostata
Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba
Esminis gebėjimas
Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas
savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį.
Klausosi trumpų pasakų, pasakojimų, eilėraščių.

Geba jausti savo
kalbos grožį ir
vaizdingumą

Rusų liaudies pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies pasaka „Vištytė ir gaidelis“,
ukrainiečių l. p .„Pirštinė“, Žaidinimai: „Virė virė košę“, „Juojau juojau į
turgieli“, „Lygus kelias“
Susipažįsta su įvairiomis kalbomis: paukščių, žvėrelių, spalvų, garsų, linijų,
judesių, mimikos.
K. Jakubėno eilėraštis „O tai šitaip, o tai taip“, liaudiški pamėgdžiojimai,
Žaidimas „Kas skamba“
Įvairių veiklų rėžiminių momentų metu išmoksta vis naujų sąvokų ir
taisyklingai jas vartoja.

Geba bendrauti ir

Domisi suaugusiųjų darbais, elgesiu, šneka.

išreikšti save

J.Čiožinys „Šeimininkė“, žaidimas „Padėk man, prašau“
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kalbos pagalba

Žaisdamas komentuoja, ką daro, apibūdina.
Supranta klausimus ,,kas?“ ir ,,kur?“.
Žaidimai: „Kas namelyje gyvena“, „Stebuklingas maišelis“, „Kas pasislėpė?“,
„Ko neliko?“, „Kur pasislėpė?“.
Pamėgdžioja suaugusiojo rodomus judesius pagal eilėraščio ar dainos žodžius.
Žaidimai – rateliai: „Raina katytė“, „Du gaideliai“, „Košė malošė“, „Barė
Jonas katinėlį““, „Jurgeli, meistreli“, „Šiaudų batai“.
Apibūdina jam žinomus daiktus, žaislus, įvardija veiksmus, parodo juos
paveikslėlyje. Žaidimai: „Kas dėžutėje?“, „Ką su tuo daiktu darome?“
Kartoja pedagogo pasakytus žodžius.

Gausus žodynas

Apibūdina paveikslėlį 2-3 žodžiais (paukštis skrenda, šuo loja).
Žaidimai :„Loto“ ( daiktai, gyvūnai), „Kas namelyje gyvena?“
Mėgsta kalbėtis, klausinėti, bando perprasti bendravimo būdą.
Rašytinė kalba

Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Esminis gebėjimas: atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.
Varto knygas, žurnalus, žiūrinėja nuotraukų albumus.
Stebi užrašus, simbolinius paveikslėlius ant baldų.
Domisi, ką rašo pedagogas.
Domisi skaitymo
ir rašymo
pradmenimis

Vaizduoja, kad skaito siužetą, atpasakodami pagal iliustracijas.
Pieštukais, flomasteriais, rašikliais, kreidelėmis keverzoja, imituoja rašymą.
Lavina smulkiosios motorikos raumenis rašydamas smėlyje, molyje su
pagaliukais, akmenukais ir kita gamtine medžiaga.
Žaidimai: „Parašyk laišką“, „Nupiešk saulutę, lietutį“
Savireguliacija ir savikontrolė

Esminė nuostata
Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.
Esminis gebėjimas
Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti,
bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus.
Stengiasi sutvarkyti žaislus, padėti daiktus į vietą, kad kiti galėtų jais naudotis.
Gerbia vaikus ir
suaugusiuosius.
Derina su kitais
savo norus ir
veiksmus

L. Žitkevičiaus eilėraštis „Žaisliukai šaukia“, žaidimai: „Atnešk
žaislą”, „Sutvarkykime žaisliukus“
Žaidžia su vienu ar dviem vaikais, žaisdamas reiškia pasitenkinimą ir
palankumą kitiems.
Žaidimas „Būk mano draugas“.

REKOMENDUOJAMOS TEMOS: „Smagu žaisti su draugais“, „Žaidimų dienelės“, „Meškučio
gimtadienis“, ,,Ropė“, lietuvių liaudies pasaka „Vištytė ir gaidelis“, ukrainiečių l. p .„Pirštinė“,
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,,Mano žaisliukai“, ,,Saulė ir lietus“, „Kas namelyje gyvena“, ,,Gyvūnėliai“, Močiutės tvartelyje“,
,,Kaime“, Mano Lietuvėlė“.
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Aplinkos pažinimas

Esminė 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.
Žino savo ir artimųjų vardus, pažįsta juos nuotraukose, komentuoja.
Vardo žaidimai, Palčinskaitės eilėraštis „Mama“, dainelė „Mano mama“
Pastebi ir pasako, koks oras (lyja, sninga, šviečia saulė, pučia vėjas ir pan.).
Dainelė „Šviečia saulytė“, V. Palčinskaitės „Lietučio pasaka“, judrūs žaidimai:
„Saulutė ir lietutis“, „Vėjas ir lapai“, „Vėjas ir snaigės“, „Sninga“.

Pažįsta supančią
aplinką

Pastebi ir pavadina namų apyvokos daiktus, žaislus.
Žaidimas „Kas dėžėje?“
Suvokia daiktų paskirtį (šaukštu valgoma, iš puoduko geriama).
Žaidimas „Ką su tuo daiktu darom“.
Pažįsta kai kuriuos gyvūnus, žino daržovių ir vaisių pavadinimus.
P. Mašioto „Šuniukas ir kačiukas“, J. Čiarušino „Karvė“, A. Liobytės „Ar jūs
žinote, vaikučiai?“, K. Jakubėno „O tai šitaip, o tai taip“, dainelės „Barė Jonas
katinėlį“ , „Raina katytė“, „Du gaideliai“, rusų liaudies pasaka „Ropė“, V.
Palčinskaitės „Žirnių namelis“, V. Palčinskaitės „Agurkų dainelė“ ,
„Bulvienė“, dainelė „Pupa“, žaidimas – ratelis „Rudenėlio takeliu“
Forma, erdvė, matavimai

Esminė nuostata: Nusiteikęs tyrinėti aplinkoje esančius daiktus, jų ryšius ir santykius su kitais
daiktais.
Esminis gebėjimas: Geba skirti pagrindines spalvas ir formas, randa daikto vietą erdvėje, sieja
daiktą su vaizdu nuotraukoje, piešinyje daiktus grupuoja, klasifikuoja, pradeda vartoti
palyginamąsias sąvokas: sunkus-lengvas; storas-plonas ir pan.
Veikia su daiktais, vertina jų dydį, pagal dydį rūšiuoja daiktus.
Žaidimai: „Dideli ir maži kamuoliukai“, „Sudėk teisingai“
Bando apibūdinti
Žaisdamas naudoja įvairios formos figūras, statybines detales.
daiktus pagal dydį, Žaidimai: „Pastatykime namelį“, „Takelis lėlytei“, „Bokštelis“, „Tvorelė“,
atpažinti ir
„Laipteliai“
pavadinti formas
Renka ir grupuoja daiktus pagal jų savybes (dydį, spalvą, formą).
Žaidimai: „Dideli ir maži“, „Spalvoti kamuoliukai“, „Sudėk teisingai“,
„Atrask tokį patį“, „Stebuklingas maišelis“, „Surūšiuok morkas ir obuolius“
Tyrinėjimas
27

Esminė nuostata
Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Esminis gebėjimas
Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gramatinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą
ir bandymą), mąsto, samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė.
Geba naudotis
įrankiais bei
priemonėmis

Apibendrina daiktus pagal jų funkcinę reikšmę (puodelis – gerti, kėdė – sėsti).
Žaidimas „Ką su tuo daiktu darom“.
Stebi savo aplinkoje įvairius daiktus, jais naudojasi, tyrinėja.
Žaidimai: „Verdu košę lėlytei “, „ Šluoju kiemelį”
Mokėjimas mokytis

Esminė nuostata
Noriai mokosi ir džiaugiasi tuo, ką išmoko.
Esminis gebėjimas
Mokosi žaisdami, stebėdami kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdami, ieškodami informacijos,
išbandydami, įvaldo kai kurias mokymosi strategijas.
Liečia ir stebi daiktus ar objektus, juos tyrinėja.
Žaidimai: „Stebuklinga dėžutė“, „Ką matau pro langą?“
Pažįsta ir pavadina namų apyvokos daiktus, žaislus, juos grupuoja pagal dydį,
spalvą, formą ir kitus bendrus požymius. Žaidimai: „Stebuklingas maišelis“,
„Spalvoti kamuoliukai“, „Didelis – mažas“, „Surask tokį patį“
Stato, konstruoja, dėlioja dėliones, mozaikas. Žaidimas „Aš jau moku“.
Pradeda suprasti
mokymosi procesą Žaisdami mėgdžioja įvairius gyvūnus, susitapatina su jais.
K. Jakubėno eilėraštis „O tai šitaip, o tai taip“, liaudiški gyvūnų
pamėgdžiojimai, „Pelytės miega“, „Kiškučiai šokinėja“
Žiūrinėja paveikslėlius, šeimos nuotraukų albumus, rodo ten save, savo šeimos
narius, varto knygeles, klausinėja, atsako į klausimus.
Žaidimai „Kur tu, mama, tėtis? ”, „Rask tokį patį paveikslėlį”
Iniciatyvumas ir atkaklumas
Esminė nuostata
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais
Esminis gebėjimas
Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ją plėtoja, po tam tikro laiko veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį
pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais
Judėdami erdvėje
ją tyrinėja,
džiaugsmingai
eksperimentuoja
judesiu

Pats juda link sudominusių žaislų, daiktų.
Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes.
Atlieka parodytus judesius ir sugalvoja savus.
Žaidimai: „Saulutė ir lietutis“, „Kiškučiai šokinėja“, „Meškutės miega“,
„Daryk kaip aš”, „Milžinai – nykštukai“, „Gandras ir varlytės“
Juda aplink daiktus, pralenda pro juos.
28

Žaidimai: „Traukinukas“, „Neišmindyk daržo“
Atlieka elementarius ritmiškus judesius su muzika (eina, ploja, trepsi).
Žaidimai – rateliai: „Mes vaikučiai gražūs“, „Šokam, šokam rateliu“, „Tapu,
tapu į darželį“, „Labas rytas suraitytas“, „Rankelės ploja, kojelės trepsi“
Sugalvoja būdus kaip pasiekti norimą daiktą. Judrus žaidimas „Per tiltelį“
Pats išrenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygą.
Lipa į dėžę ir iš jos. Žaidimas „Pasislėpk dėžėje“
Savarankiškai
pasirenka ir
plėtoja judriąją
veiklą

Mėto į krepšį kamuolius, renka juos, spiria, gaudo.
Žaidimai su kamuoliais.
Bėgioja grupės erdvėje. Žaidimai: „Paukšteliai“, „Lėktuvai“
Čiuožia nuo čiuožyklų.
Žaidimas „Pačiuožinėkime“
Supasi ant arkliuko. Žaidimas „Pasisupk“
Problemų sprendimas

Esminė nuostata
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti
Esminis gebėjimas
Atpažįsta kilusius sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo. Suvokia savo ir kitų ketinimus.
Ieško tinkamų sprendimų, ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, bendradarbiaudamas, pradeda
numatyti priimtų sprendimų pasekmes.
Suvokia jausmų

Pradeda suprasti apibūdinimus: gražus, geras, mylimas, išdykęs ir pan. Geba
save vertinti.

įtaką žmogaus

Žaidimai: „Aš draugiškas”, „Aš mandagus“.

sveikatai

Išreiškiant neigiamus jausmus, vienas kitą guodžia.
Žaidinimas „Mylu mylu spust“

Savitai sprendžia
iškilusias
problemas

Stebi save veidrodyje.
Žaidimas „Veidrodžių karalystėje“.
Mokosi nepasimesti erdvėje, o pasimetus – ieškoti išeities.
Žaidimai: „Įveik kliūtis“, „Rask savo namučius“, „Neišmindyk daržo“

REKOMENDUOJAMOS TEMOS:
„Kas rieda, džiugina“, „Kiek daug vaisių ir daržovių“,
„Medžiai ir krūmai rudenį“, „Žiemužė balta“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Papuoškim eglutę“,
„Kūčios. Šventos Kalėdos.“, „Vienas ir daug“, „Mano mieli namučiai“, „Kuo keliauja žmonės“,
„Mano diena“, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, „Viską suskaičiuosiu“, „Aš gėlytę auginu“, „Jau
pavasarėlis“, „ Velykos – pavasario pabudimo šventė“, „Paukšteliai grįžta“, „Mus supanti erdvė“,
„Vabalai vabaliukai“, „Pasitinkam vasarėlę“, „Tėvų ir protėvių takais“, „Iš močiutės skrynios“,
„Augmenijos pasaulis“, „Mainos rūbai margo svieto...“, „Vai dūzgia staklelės“, „Pavasario
pranašai“, „Miestas, kuriame aš gyvenu“, „Mano pasaulis“, „Aš ir laikas“, „Grok, žiogeli,
smuikeliu“, „Pas Kazytę ir Kaziuką“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Laukais ir kalneliais upeliai
čiurlena“, „Darbymečio rūpestėliai“, „Senas - jaunas“, „Mainos rūbai margo svieto“ ir kt.
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MENINĖ KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Estetinis suvokimas

Esminė nuostata
Domisi meno kūriniais, aplinka, meninėmis veiklomis, jais gėrisi, grožisi.
Esminis gebėjimas
Jaučia ir suvokia muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno savitumą, grožisi meno kūriniais,
džiaugiasi savo kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais, pastebėjimais,
vertinimais.
Girdėdamas kalbą, dainavimą, muziką judina rankas, kojas, linguoja įsikibęs į
atramą, spyruokliuoja kojomis.
Žiūrinėja spalvingų iliustracijų knygas, liečia rankomis, šūkčioja, kalbina
paveikslėlius.
Žaidimai: „Aš klausau, klausyk ir tu”, „Apsikeiskime knygelėmis”,
Geba stebėti
aplinką, kaupti
įspūdžius,
panaudoti juos
kūryboje

Pasivaikščiojimų metu gėrisi aplinkos daiktais, gamta ir jos reiškiniais.
Klausosi gamtos garsų, juos imituoja.
Žaidimai: „Paukštelių pamėgdžiojimas“, „Vėjas ir lapai“, „Pūga“, filmukas
„Tekėk, upeliuk“, „Klausyk, ką sakau“.
Kuria bandydamas, derindamas. Idėjoms reikšti naudoja spalvą, dėmę, formą,
liniją.
Taiko lietuvių liaudies raštus savo kūryboje.
Žaidimai su akmenukais, pagaliukais, kaštonais, gilėmis ir t. t.
Spalvomis, linijomis išreiškia muzikos, literatūrinio kūrinio ar kitokius
meninius įgūdžius.
Stebi vyresniųjų grupių vaikų rodomus vaidinimus.
Susikaupęs klausosi įvairių muzikinių kūrinių, judesiu spontaniškai reaguoja į
muzikinio kūrinio ypatumus.

Vaikas geba
įsiklausyti į
melodiją, pajusti
muzikinio kūrinio
tempą, dinamiką

Aktyviai reiškia emocijas klausydamas linksmos, liūdnos muzikos.
Klausosi lietuvių liaudies kūrinių, juos tyrinėja, emociškai reaguoja į muzikos
nuotaiką.
„Šiaudų batai“, „Jurgeli, meistreli“, „Rida da“,
Mėgdžioja veiksmus, garsus, džiaugiasi laisvu, išraiškingu savo paties
intonavimu, veikimu. Dainelė „Statom namą boružiukui“
Aktyviai dalyvauja šventinių rytmečių programėlėse, pramogose.

Susipažįsta su
kultūrinėmis
vertybėmis,
tautinėmis
tradicijomis

„Rudenėlis atkeliavo“, „Prie Kalėdų eglutės“, „Užgavėnių linksmybės“,
„Velykos“ ir t .t.
Klausosi lietuvių liaudies muzikinių kūrinių, susipažįsta su smulkiąją
tautosaka.
Mokosi tradicinių liaudies dainelių, žaidimų, ratelių.
„Barė Jonas katinėlį“, „Raina katytė“, „Šarkelė varnelė“, „Du gaideliai“,
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„Grūdu, grūdu čiulkinėlį“, „Atvažiavo meška“.
Meninė raiška
Esminė nuostata
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje
Esminis gebėjimas
Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas šokdamas,
vaidindamas, muzikuodamas, vizualinėje kūryboje.
Keverzoja vertikalius, horizontalius brūkšnius popieriaus lape, piešia
,,karakulius“.
Reiškia savo
mintis,
sumanymus dailės
raiškos
priemonėmis

Štampuoja pirštais, plaštaka, teptuku, įvairios faktūros daiktais, daržovėmis.
„Lietutis“, „Sninga“, „Takelis“, „Uogytės“,
Piešia pagaliuku ant smėlio, sniego, kreida ant lentos, šaligatvio, asfalto.
„Saulė“, „Debesėlis“, „Gėlytės“, „Namelis“
Instinktyviai klijuoja, konstruoja iš atsitiktinių medžiagų.
„Sninga“, „Namelis“, „Garažas“,
Minko, maigo, volioja, spaudžia, ploja, tempia lipdymo medžiagas. Geba iš
didesnio gabalo atskirti mažesnį. „Grūdeliai paukšteliams“, „Žirniukai“,
„Kirminukai“, „Riestainiai“, „Blynas“,

Geba dainuoti
drauge su kitais
vaikais ir vienas

Geba kartu su
kitais,
individualiai atlikti
judesius pagal
muziką

Laisvai judėdami eksperimentuoja balsu, toniniais ir ritminiais dariniais.
Kuria savas daineles su įvairiais garsažodžiais.
Dainuoja lopšines (lėlytei, kiškiui, meškučiui ir t.t.). „A-a a pa pa“, „A- a
liūli“, „Pele pele, nešk miegelį“, ,,Čiūčia liūlia, paliūliuosiu“ ir kt.
Kartoja įvairius suaugusiojo rodomus judesius. Žaidimai: „Lietutis ir saulutė“,
„Paukšteliai“, „Atsitūpk, atsistok“, „Rankelės ploja, kojelės trepsi“
Mokosi eiti ratu susikibus rankomis. Keičia judesius pagal muzikos charakterį
ir stiprumą. Žaidimai: „Balionėlis“, „Šokam, šokam rateliu“,
Improvizuoja ,,grodamas“ kokiu nors instrumentu, žaislu. Kviečia vaikus ir
suaugusius kartu dainuoti, šokti, groti. Žaidimai: „Su būgnu ežiukas ėjo“,
„Nykštukų šokis“, „Orkestras“
Kūrybiškumas

Esminė nuostata
Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą
Esminis gebėjimas
Savitai reiškia savo sumanymus įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas,
netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.
Šokio judesiais,
muzikiniais garsais
geba įprasminti
savo mintis,
jausmus, patirti

Pagal muziką atlieka imitacinius judesius (šokinėja kaip kiškiai, skrenda kaip
gandras, supa lėlę ir t.t.). Žaidimai: „Paukšteliai skraido“, „Medžiai linguoja“,
„Kiškučiai šokinėja“, „Nykštukai miega“
Bando eksperimentuoti muzikos garsais (judina varpelį, barškina barškutį,
maigo cypiantį žaislą ir pan.).
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kūrybinės veiklos
džiaugsmą

Imituoja gyvūnų garsus.
Dainelės: „Gaidelis“, „Šuniukas“, „Miau katytė“
Pritaiko įvairius daiktus veiksmams (kaladėlė - ,,telefonas“, pieštukas ,,šaukštas“, kamuoliukas - ,,obuolys“ ir pan.).

Vaidina laisvai ir
išraiškingai

Bando spontaniškai vaidinti improvizacijose.
Atkuria pažįstamas scenas, imituoja šeimos narių elgesį. Žaidimai: „Lėlytė
susirgo“, „Migdo lėlytę“, „Meškiuko gimtadienis“
Imituoja lėlytės migdymą, maitinimą. Lopšinės: „A –a liūli‘, „A- a pupa“
Tyrinėja dailės priemones – teptukus, kreideles, pieštukus, guašą, plastiliną.

Kuria
įsivaizduojant,
fantazuojant,
taikant įvairias
dailės technikas

Minkštomis kreidelėmis taškuoja, keverzoja linijas. Sparčiai pribrauko
popieriaus lapus. „Trupinėliai“, „Lietutis“, „Žolytė“, „Sulės spindulėliai“,
Eksperimentuoja tapymą kempine. Baksnojant padaro daug dėmių. „Pėdutės“,
„Rudenėlio spalvos“,
Dažus brauko pirštais, teptuku, varvina juos. „Medžio lapai“, „Dangus“,

REKOMENDUOJAMOS TEMOS: rusų liaudies pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies pasaka „Vilkas
ir septyni ožiukai“, ukrainiečių liaudies pasaka .„Pirštinė“, „Spalvų pasaulyje“, „Rudenėlis
atkeliavo“, „Prie Kalėdų eglutės“, „Užgavėnių linksmybės“, „Velykos“, „Saulės spindulėliai“,
,,Paukšteliai parskrido“, ,,Naminiai gyvūnėliai“, „Lašelio kelionė“, „Vabalai, vabaliukai" ir kt.
IKIMOKYKLINIS AMŽIUS (3-6 METŲ VAIKAMS)
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Fizinis aktyvumas

Esminė nuostata
Noriai, džiaugsmingai juda
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.
Pratinasi eiti įveikdamas kliūtis: perlipti per lazdą, eiti lenta, suoliuku, lipti į
kalniuką, leistis nuo jo. Šokinėja vietoje abiem kojom. Peršoka per 15 cm

Mėgsta aktyvų
judėjimą,
judėjimas jiems
teikia džiaugsmą

horizontalią kliūtį. Lipa laiptais laikydamasis turėklų, o vėliau ir
nesilaikydamas. (Žaidimai: “Paukšteliai lizdeliuose“, “Vėjas ir lapeliai“,
“Mažas - didelis ratukas“, “Viens, du, trys pašok“, “Atnešk žaislą“ „Pėdų
masažas“).
Išbando įvairius judėjimo būdus: eina pirmyn, į šalį, pristatomu žingsniu,
kryžminiu žingsniu, aukštai keliant kelius, mojant kojas atgal, pritūpus,
atbulomis. (L. Gutauskas „Kieno kojos ilgiausios“, žaidimai: “Per tiltelį“,
“Saulė ir lietutis“, “Surask porą“, “Automobiliai ir žvirbliai“)
Lipa gimnastikos sienele, perlipa ant įvairių minkštų statinių. (Žaidimai:
„Bezdžionėlės“, „Pavyki mane“)
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Atlieka įvairius šuoliukus abiem kojom, peršoka nuo vieno daikto ant kito,
peršoka nedideles kliūtis, šoka į aukštį, į tolį. (Žaidimai „Kas kaip eina?“,
“Mes maži vaikai“, “Diena - naktis“, „Vilkas ir kiškiai“)
Žaidžia judriuosius žaidimus greičiui, jėgai, vikrumui, koordinacijai, statikai,
smulkiajai motorikai, bendravimui lavinti, siužetinius žaidimus. (“Bėk ir
gaudyk“, „Pakliuvai“, „Vilkas griovyje“)
Atlieka jėgos, greitumo, vikrumo, lankstumo, koordinacijos lavinimo judesius
su papildomu inventoriumi. (Žaidimai: „Kliūčių ruožas“, “Medžiotojas ir
kiškiai“ ,“Saugok kojas“)
Dalyvauja projektuose ir akcijose sveikatos ir judėjimo temomis.
Įsisavina, supranta taisyklingos laikysenos reikalavimus, laikosi jų visos
dienos eigoje.
Kontroliuoja ir
koreguoja savo
kūno padėtį sėdint,
stovint, einant

Atlieka nugaros, pilvo, krūtinės, pečių juostos raumenų harmoningą stiprinimą
sudarydami „raumenų korsetą“, taiso pedagogo nurodytas klaidas, stengiasi
judesius atlikti tiksliai ir teisingai.
Atlieka statinius ir dinaminius pėdų ir blauzdų stiprinimo pratimus, įveikiant
savo kūno svorį.
Avi tinkamą avalynę.
Žino, kas tai yra žemėlapis, supranta žemėlapio spalvas, pagrindinius ženklus.
Mokosi taisyklingai laikyti žemėlapį, kad tai, kas yra prieš juos vietovėje, būtų
prieš juos ir žemėlapyje. ( „Kur keliauji?“, „Traukinuko daina“, lipdymas iš
pjuvenų „Mano miestas“, žaidimai: „Kur jis gyvena?“, „Kas po medžių lapais
slepias?“, „Labirintas“)

Geba orientuotis
Erdvėje

Keičiant ėjimo ar bėgimo kryptį, keičia ir žemėlapio padėtį. (Žaidimai: „Lapė
ir kiškiai“, “Iš miesto į miestą“)
Atlieka teorines orientavimosi užduotis, skirtas ženklų, spalvų pažinimui
tobulinti, atminčiai lavinti, suvokimo greičiui skatinti. („Kelionių žaidimas“,
„Lobio paieškos“, “Ištrauk kaspiną“, “Kas greičiau?“, „Surask porą, formą,
spalvą, skaičių“)
Orientuodamiesi darželio kieme susipažįsta su čia augančiais augalais.

Geba perteikti
savo fizinės
sveikatos
stiprinimo patirtį
kitomis
priemonėmis
Atlieka veiksmus,
kuriems būtina
akių-rankos
koordinacija

Geba žaisti pritūpęs. Moka ridenti kamuolį, stumti mašinėlę ar vežimėlį ir eiti
paskui jį. (Žaidimai: „Žemė, oras, vanduo arba ugnis“, “Sniego mūšis“,
„Pataikyk į ratą“)
Piešia sporto tema.
Dalyvauja sporto šventėse, sveikatos dienose, projektuose, akcijose,
viktorinose. ( ,,Judėk, sportuok ir draugui nusijuok", „Su draugu – sportuot
smagu“, „Sveikai maitinuosi, judu ir ilsiuosi“, ,,Olimpinės sporto šakos",
„Sportuoti – sveika ir smagu“)
Išlaiko pusiausvyrą, derina rankų judesius. Stovėdamas meta, spiria kamuolį.
Išmoksta važiuoti triratuku. (Lankstymas „Vėduoklė“, žaidimas „Taikinys“)
Atsega ir užsega rūbų sagas, batų segtukus.(Tema „Kiek darbelių, kiek darbų“:
žaidimai: „Darbščios rankutės“, „Sagas – segu, užtrauktuką – užtraukiu“,
„Spalvotos sagos“, „Žvejyba magnetu“, „Smiginis kitaip“, „Suvarstyk batus“)
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Judriosios veiklos metu meta į taikinį, sega prie juostos segtukus, riša
juosteles, klijuoja lipdukus ir pan.
Lavina smulkiosios motorikos raumenis rašydamas molyje, smėlyje su
pagaliukais, akmenukais, ir kita gamtine medžiaga. (žaidimai: „Vaišės“, „Sagų
paveikslas“, veikla „Kojinė – kirminėlis“)
Piešia smulkius ornamentus, atlieka užduotėles
(Užduočių knygelė „Asmens higiena“ ir kt.)

pratybų

sąsiuvinukuose.

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai
Esminė nuostata
Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
Esminis gebėjimas
Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi
tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.

Pažįsta savo kūną,
domisi sveikata

Turi aiškų savo kūno vaizdą. (lietuvių pasaka „Pilvas“, G. Zalmanas „Akytės
tau – kad verktumei”; mena mįsles, parodo, kur yra ta kūno dalis: „Už balto
beržynėlio šuo lojo? (dantys ir liežuvis)“, „Viena kalba, du žiūri, du klauso?
(burna,akys,ausys)“, „Už tiesų tiesesnis, už kampą kampesnis, už geležį
tvirtesnis, už pagalvę minkštesnis? (ranka)“, „Šuo prie dviejų ežerėlių tupi?
(nosis)“, „Raudonas šunelis po slenksčiu loja? (liežuvis)“, „Keturios motinos
turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi? (pirštai)“; L
Remeikienė „Slėpynių dainelė“(slepia apdainuojamas kūno dalis); žaidimai:
„Parodyk ir pasakyk, ką daro ši kūno dalis“, „Pakutensiu aš tau...“ , „Atrask,
kuo mes skiriamės“, „Pasakyk, kuo mes panašūs“, „Suvarstyk batus“)
Skiria savo asmeninius daiktus. ( pasaka „Saulė, šaltis ir vėjas“, J. Degutytė
„Dvi rankelės“, „Dvi kojelės“ , „Ausytės ir burnelė“, A. Lindgren „Pepė
Ilgakojinė“ , A. Žagrakalytė „Šokinėjimo skanduotė, žaidimai: „Plunksnelės
nešimas“, „Pūsk, vėjeli“, „Kokius drabužius dėvi mergaitės ir berniukai?“, „Ką
mėgstu ir ko nemėgstu valgyti“)
Mokosi ir nori būti tvarkingi, laikosi švaros, deramai prižiūri savo kūną ir
drabužius: (ratelis „Auskim, sesutės, abrūsus“, „Siūlai, siūlai“, „Sveikuolių
dainelė“, veikla „Pynimas iš siūlų“, „Jūra stiklainyje“.
Susipažįsta su kūno dalimis, vidaus organais, žino jų paskirtį. (V. Šukytė
„Apie vaiduoklį“, Ilonos Urbonavičiūtės – Bumblauskienės pasaka „Milžino
pasaka“, žaidimas „Kur skamba varpelis?“.
Taiko sveikos gyvensenos įgūdžius kasdieniniame gyvenime.
Mokosi rūpintis kūno švara, naudotis higienos reikmenimis. (K. Kubilinskas
„Visi prausiasi“, P. Mašiotas „Vincukas ir katinėlis“ , „Prausiuosi, kad būčiau
švarus ir sveikas‘, I. Jankauskaitės daina „Lašeliai“, veikla „Jūra stiklainyje“.

Žino asmens
higienos taisykles
ir jų laikosi

Skaito kūrinėlius apie dantukų priežiūrą, mokosi taisyklingai valytis dantis
(pasaka „Dantukų fėja“, Th. Egner „Ėduoniukas ir Bakteriukas“ , M.
Macourekas „Barborytė ir ledinukai“, K. Kasparavičius „Dantų šepetukas“ , K.
Kubilinskas „Senukas ir anūkas“, mankšta „Liežuvėlio pasakėlė“ , posakiai
apie dantis: laikyti liežuvį už dantų (nesakyti paslapties); dantimis kalenti
(šalta); dantis rodyti (šypsotis); dantis sukandus (kantriai); mįslė „Pilnas
stalčius baltų šaukštelių (dantys)“, „Sveikas maistas – sveiki dantukai“, daina
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„Krokodilo dantys“, žaidimas „Pas dantų gydytoją“, veikla „Kiek dantukų?“ ,
„Graži šypsena“)
Prižiūri savo rūbelius ir kitus asmeninius daiktus, kad jie būtų švarūs, tvarkingi
(K. Kubilinsko „Nepraustasis, neskustasis, nekirptasis katinas“, veikla „Batų
raštų padų margumynas“ linksma istorija „Batai“; žaidimai: „Apsirenk
tinkamai“ ,„Kam ko trūksta?“ „Surask vienodą“ „Popierinės lėlės ir jų
drabužiai“, „Spintos tvarkymas“, „Vasariniai – žieminiai drabužiai“, „Suverk
karolius“, „Aprenk lėlę“, „Sudėk pagal spalvą“, „Aprengsiu lėlę“)
Tvarkingai naudojasi tualetu, dažnai plauna rankas. (R. Bagdonaitė „Fui ir Fe
nuotykiai“, P. Mašiotas „Vincukas ir katinėlis“ , skaičiuotė „Ėjo Jonas takeli,
nešė dešimt obuolių, Viens, du, trys, eina praustis jis ir jis“, „Švarios mano
rankytės“, „Kada ir kodėl reikia plauti rankas“ , pirštų mankšta vandeny).
Savarankiškai ir su suaugusiojo pagalba mokosi prižiūrėti plaukus.( P
Mašiotas „Lašas Vandenėlis“, R. Skučaitė „Linksma lietaus dainelė“, tekstas
„Vanduo“, J. Degutytė „Veidrodėlis“, mįslė „Tanki, tanki, tankynėlė,
tankynėlė (plaukai)“, žaidimai: „Netvarkinga lėlė“, „Kirpėjas“, I. Steišūnienė
„Dešimties mažylių kelionės“)
Suaugusiojo padedami išsiaiškina regos saugojimo principus: kokiomis
sąlygomis reikia skaityti, kiek laiko galima žiūrėti televizorių ar žaisti
kompiuteriu, kada reikia akinių nuo saulės, kokie pratimai stiprina regėjimą
(„Pasaulinė regėjimo diena“, žaidimas „Akla višta“, ratelis „Tamsu tamsu,
žalioj girioj tamsu“, akių mankšta).
Klausydami įvairaus garsumo ir stiliaus muzikos ir analizuodami savo
pojūčius, suranda visai grupei priimtiną variantą (lietuvių pasaka „Sunkiausia
– tylėti“, A. Karosaitė „Trakšt ir Brakšt“, V. Kandrotas „Meška ir plepūs
vorai“ , L. Gutauskas „Mašalų muzikėlė“ ; veikla tarškutis „Krokodilas“;
lopšinė „Karalių pasaka“, žaidimai „Dėmesio – išgirsk“, „Atspėk,koks
žaislas“, „Voratinklis ir musės“)
Valgydamas naudoja šaukštą, nusišluosto servetėle. Geria iš puodelio. (B.
Lektytė „Mamytės pusryčiai“, K. Boruta „Lapės ir gervės vaišės“, K.
Kasparavičius „Kiaulės“, L. Gutauskas „Šuns dešra“ , O. Jautakė „Mėnulio
dieta“, J. Nekrošius „Keptos bulvės“; „Kaip elgiuosi prie stalo“, „Maistą imu
šaukštu, šakute arba ranka“, veikla „Pažintis su uogiene“, „Laukiame svečių“,
žaidimai: „Padavėjas“, „Valgomas – nevalgomas“, „Virėja“, „Turgus“,
„Karštas puodelis“)
Žino sveikos
mitybos principus

Žino, kad negalima valgyti rasto maisto. (lietuvių liaudies pasaką “Kaip vilkas
užsimanė duonos išsikepti“; J. Degutytės eilėraštis „Juokiasi duonelė“, L.
Degėsys „Kandis“; ratelis „Maišas pakulinis“, daina „Kinku minku“)
Padedami suaugusiojo įvairių veiklų metu sužino apie maisto produktų poveikį
sveikatai (J. Monsevičienė „Kur gyvena vitaminai“, L. Degėsys „Karalaitės iš
pilaitės“, Č. Navakausko „Vitaminų maištas“, pasaka „Ropė“, V. Palčinskaitė
„Agurkų dainelė“, J. Marcinkevičius „Sapnas“ , „Valgau, kad augčiau
sveikas“, „Renkuosi sveikai maitintis ir judėti“, tyrinėjimas „Virtas ar žalias?“;
ratelis „Žirniukas ir pupytė“, žaidimai „Kas tai?“, „Stebuklingas maišelis“,
„Karšta bulvė“, „Daržovių salotos“, „Valgoma - nevalgoma“)
Gamina ir ragauja įvairius patiekalus. Iš paveikslėlių sudaro patiekalų
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receptus, meniu. (pasaka „Kaip daržovės karalių rinko“, A. Karosaitė „Tai bent
derlius“, V. Palčinskaitė „Bulvė kalbina buroką“, L. Degėsys „Sodas rudenį“,
K. Kasparavičius „Svogūnai“, „Renkuosi valgyti vaisius ir daržoves, kad
būčiau sveikas“ , veikla „Daigintos sėklos“, „Salotų gaminimas ir ragavimas“,
„Atpažink ir paragauk“, daina „Aguonėlė“; žaidimai: „Sriubai ar kompotui?“,
„Stebuklingas krepšelis“, „Kur padėti?(pomidoras – skritulys ir pan.))
Dėlioja vaisių, daržovių loto.
Padedamas suaugusiojo sudeda sveikos mitybos piramidę. („Maisto sudėtis“,
žaidimas „Ropės rovimas“, daina „Žalią pupą sodinau“, ratelis „Bulvienė“,
pirštukų žaidimas „Dešrelė“, „Maisto pasirinkimo piramidė“)
Dalyvauja darželyje rengiamose sveikos mitybos viktorinose, kūrybinėse
rudens gėrybių parodėlėse („Skanu ir sveika“, „Judėk linksmai, valgyk
sveikai”, „Papuošk stalą“, „Daržovės - vitaminų šaltinis“. „Sveikuolių
dainelė‘, pašmaikštavimai (labas rytas-suraitytas; labas rytas, nors ir ne rytas;
labas rytas, sumazgytas; olia lia-buvo rytas ir diena; „Renkuosi sveikatai
naudingą maistą‘, „Rudens gėrybių pėdsakai“, „Paragaukime“)
Atpažįsta savo drabužėlius. Suaugusiojo padedamas mokosi tinkamai
apsirengti. (R. Kašauskas „Kas eis į kiemą“, K.. Kubilinskas „Mano batai buvo
du‘, V. Šulcaitė „Pirštinaitės“, V. Palčinskaitė „Lietučio pasaka“; žaidimai:
„Vėjas ir plunksnos“, „Skarų maskaradas“, „Aprenk mergaitę, aprenk
berniuką“, „Suvarstyk batus“)
Eina pasivaikščioti bet kokiu oru. (A. Karosaitė „Jei tavęs nebūtų“, P.
Mašiotas „Čiuožynėje“ , J. Marcinkevičius „Ledinės gėlės“, G. Isokas „Žemės
aprėdas“, pasaka „Kaip žvėrys nuo žiemos bėgo“, bandymas „Šaltuko triukas“
, kolektyvinis darbas „Sniego tvirtovė“, žaidimai: „Katinas ir pelės“, „Ledo
skulptūros‘, „Kas taikliausias?“, „Popieriaus gniūžtės“, „Sniego angelai“)
Supranta
grūdinimosi
svarbą

Atlieka užduotis su vėsiu ir šiltu vandeniu. (K. Abarius „Šaltinėlio kelionė“,
pasaka „Vandens lašelio kelionė“ , A. Zurba „Kaime prie vandens“, mįslė:
„Žiemą krenta, pavasarį čiurlena, vasarą teka, rudenį laša“ (Vanduo))
Stebi, kokiu oru kuo apsirengę, apsiavę, tyrinėja kūno pojūčius (lietuvių daina
„Tas žvirblelis vargdienėlis“, K. Kubilinskas „Pats valysiu batukus“, žaidimai:
„Surask porą“, „Siūlai, siūlai susivykit, patarlės „švelni kaip vilna“; „tyli kaip
avelė kerpama“)
Saugosi žalingo saulės spindulių poveikio įvairiomis priemonėmis. ( M.
Vainilaitis „Saulės bučiniai“, V. S. Jaučianskaitė „Saulė“, Z. Gaižauskaitė
„Strazdanėlės“, D. Bisetas „Autobusiukas, kuris bijojo tamsos“, lietuvių daina
„Saulele motinėle, užtekėk, užtekėk“, „Ateik, saulute, su pyragais su pyragais!
Nuvyk debesėlius su botagais su botagais!“, žaidimas „Diena ir naktis‘).
Skaito grožinės literatūros kūrinėlius apie grūdinimosi svarbą, kuria
inscenizacijas. ( J. Nekrošius „Gripas“, M. Vainilaitis „Varlytės gripas“).

Supranta, kas tai
yra sveika
ekologiška aplinka

Stebi aplinką, samprotauja, kas jiems sukelia gerus jausmus, o kas nepatinka.
(kvėpavimo pratimai, bandymas „Kristalų auginimas“)
Stebi ir prižiūri darželyje augančius augalus, sužino apie jų poveikį sveikatai
(J. Marcinkevičius „Daržininkė“, K. Jakubėnas „Pupa“, L. Gutauskas „Saulės
dukra“, veikla „Želdiniukas – linksmas žmogiukas“, gėlių svogūnėlių
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auginimas, žaidimai „Aguonėlė“ „Sodininkas“ ).
Prižiūri augančius vaistinius augalus, mokosi juos rinkti, ruošti žiemai. Turi
galimybę pažinti juos įvairiais pojūčiais: liesti, uosti, ragauti. (P. Mašiotas
„Jonukas ir bitelė“, bandymas „Pauostyk ir pasakyk Kas?“, „Nuodingieji
augalai“; mįslės apie bites: „Kas ūžia be vėjo?“. „Smagi panaitė, smagiai
siuva. Jeigu įdūrė su adata, labai skauda?“. „Būtų paukštis, bet plaukuotas,
būtų žvėris, bet sparnuotas?“)
Ruošia vaistinių augalų arbatos receptus, piešia ar užrašo juos kortelėse. (B.
Lenktytė „Žydėjimas“, J. Degutytė „Dilgėlė“, Z. Gaižauskaitė „Liepa“, R.
Skučaitė „Kmynas“, „Aš pasėjau žalią liną“)
Klausosi skaitomų pasakėlių apie vaistinius augalus iš knygelės „Mažosios
burtininkės vaistažolės” .
Sužino, kaip reikia elgtis gamtoje, kad nepadaryti jai žalos. Supranta, kad
gamtos niokojimas vėliau sukelia žalą žmogui (Akcija „Darom“: knyga
„Apsaugokime žemę“, žaidimai „Skrybėlės pasaulis“, „Kelionė automobiliu“)
Įgyja žinių apie buitinių atliekų rūšiavimą ( knygelės: „Apsaugokime žemę“,
„Atliekų rūšiavimas – kaip?“, „Popieriaus gaminimas“).
Savireguliacija ir savikontrolė
Esminė nuostata
Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį
Esminis gebėjimas
Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti,
bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus
Vykdo paprastus suaugusiojo nurodymus.
Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi. ( V. Šukytė „Kiekvienas gražus
savaip“, M. Vainilaitis „Džiole ole“, P. Panavas „Kur aš?“, L. Gutauskas
„Vikruolė musė“, H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas“, posakis „Obuolys
nuo obels netoli rieda‘; žaidimai „Gražiausia puokštė“, „Siunčiu linkėjimą“)
Gerbia vaikus ir
suaugusiuosius.
Derina su kitais

Vaikas tariasi dėl taisyklių ir stengiasi jų laikytis. Jei reikia, kreipiasi pagalbos
į suaugusįjį. (lietuvių liaudies pasaka „Katinėlis ir gaidelis“, E. A. Puišytė
„Labas rytas“ , Vyt. V. Landsbergis „Senelis Tingelis“, žaidimai „Šilta-šalta“,
„Paukščiai skrenda“, „Siunčiu linkėjimą“ )

savo norus ir

Drauge su kitais kuria meninius projektus, bendrus darbelius.

veiksmus

Su suaugusiojo pagalba mokosi rasti išeitį iš sudėtingos padėties, tobulina
partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimus ( „Gerai padarei – sau rasi,
blogai padarei – sau rasi“; R. Burškaitienė „Pirštukų draugystė“, I. Babilaitė
„Ulė ir peliukas“, D. Kudžmaitė „Liūdesys“, A. Žagrakalytė „Veidrodėlis“,
patarlės: „Pyktis – blogas patarėjas“, „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“,
žaidimai „Vilkas ir ožiukai“, „Draugas tamsoje“, „Pojūčių dėžutė“, „Atspėk
jausmą“)
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Žaidimų metu modeliuoja situacijas iš gyvenimo, literatūros kūrinių,
sugalvoja daug tinkamų išeičių. (S. Poškus „Vabaliukų nelaimė“, lietuvių
pasaka „Kvailutis“, lietuvių pasaka „Geroji žynė ir mergaitė“, Č. Navakauskas
„Musė jau neberepuos“, D. Kudžmaitė „Liūdesys“, lietuvių pasaka „Lapė,
strazdas ir varna“, pasaka „Ligonis“, „Pasaka apie liūdnąją karalienę“)
Mokosi suvokti, kas yra draugystė ir draugai (A. Baltakis „Peštynės“, K.
Kubilinskas „Kiškio lūpos“, A. Karosaitė „Asilėlis“ , K. Kubilinskas „Du
ožiukai“, „Melagio pasakaitė“, J. Nekrošius „Kalakutas“, „Gaidys ir višta“).
Stengiasi suprasti, kas yra paslaptys ir kodėl jas reikia saugoti (posakis laikyti
liežuvį už dantų (nesakyti paslapties); lietuvių pasaka „Ežio ir lokio
lenktynės“, lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė‘, D. Gliori „Mylėsiu tave,
kad ir kas nutiktų“, žaidimas „Tuščias portfelis“).
Supranta klausimus: kas? kur?, neiginius: ne, negalima.
Įsimena grupės, darželio taisykles (Žaidimai: „Vardų žaidimas“, „Prisimenu
taisykles“)
Stebėdami aplinką, klausydami skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių mokosi
suprasti neigiamas blogo elgesio pasekmes (lietuvių sakmė „Kodėl voras su
kupra“, K. Sakalauskas-Vanagėlis „Nemandagus šuo“, pasaka „Jau kad
mačiau, tai mačiau“, K. Kubilinskas „Mano skaičiai, 5“, veikla „Grimasos“).
Turi informacijos, kaip galima susitvarkyti.

Geba numatyti
poelgių pasekmes
sau ir kitiems

Mokosi kontroliuoti savo elgesį: kalba švelniai, vengia šiurkštumo, irzlumo
(žaidimas „Kaimynai“(mandagūs žodeliai), posakis „Jei valgysi sveiką maistą
tai ir mintys bus šviesenės, augsi protingas ir gudrus“; lietuvių daina „Tas
žvirblelis vargdienėlis“)
Mokosi suvokti ir atpažinti rizikingas situacijas, pavojingas vietas, nesaugų
savo elgesį ir blogus kitų ketinimus (pasaka „Meškiukas ir vaistai“ (pagal L.
Bulotaitę), E. Selelionis „Peilis“, L. Gutauskas „Sraigė“, pasaka „Vilkas ir
septyni ožiukai“, lietuvių liaudies patarlė „Atsarga gėdos nedaro“, veikla
„Vėžliuko šarvai“, žaidimai „Gydytojas ir pacientas“, „Miške“).
Sužino į kokius žmones ar tarnybas gali kreiptis į bėdą pakliuvęs vaikas
(Akcija „Europos skubios pagalbos telefono numerio 112 diena“, L. Snitkienė
„Žalia pasaka“, skaičiuotė „Eni bani...“, žaidimai: „Gydytojas ir
pacientas“,„Kas man gali padėti?“)

Savarankiškai ir
atsakingai atlieka
jam patikėtas
užduotis

Gali pasirinkti vieną iš dviejų žaislų ar daiktų, ( „Sausainių kepimas“, lietuvių
liaudies ratelis „Jurgeli meistreli“, „Mugė“)
Siekia būti savarankiškas, nepriklausomas – sprendžia, sumano, vykdo
(lietuvių pasaka „Gužutis ir gervė“, žaidimas „Paliesk ir atpažink“).
Pagal budėjimo kalendorių talkina grupėje (J. Nekrošius „ Austėjos darbeliai“,
K. Boruta „Šarkelė varnelė“, lietuvių liaudies žaidimas „Ganau, ganau
aveles“, lietuvių pasaka „Našlaitė ir nykštukai“, žaidimai „Jurgelis meistrelis“,
„Su draugu“).
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Priima sprendimus dėl veiklos, patiria, išbando.
Eksperimentuoja, išmėgina naujus būdus ir technologijas (Tyrimai, bandymai,
patirtinė veikla, STEAM)
Suaugusiojo sudarytose situacijose bando pasijusti grupės nariu, atsakingu už
bendros veiklos sėkmę ( lietuvių liaudies pasaka „Vištytė ir gaidelis“, lietuvių
liaudies ratelis „Siūlai, siūlai, susivykit“)
Mokosi prisiimti atsakomybę už savo kasdienį elgesį. (Z. Gaižauskaitė
„Bebriukų pirtelė“, K. Kasparavičius „Žvakė“, M.Vainilaičio „Ežio namas“;
lietuvių sakmė „Pirmoji žiema“, melų pasaka „Kibirkštėlė“, žaidimas „Ežio
prisilietimas“)
REKOMENDUOJAMOS TEMOS: „Mano miestas“, „Prijaukinkime ugninę gėlelę“, ,,Mes maži,
mūs darbeliai dideli“, „Kaziuko mugė. Amatai, verslai“, „Galimi pavojai mano aplinkoje“, ,,Augu
sveikas ir saugus“, „Gražaus elgesio abėcėlė“, „Darželis – man ypatinga vieta‘, ,,Savaitė be
patyčių“, ,,Emocijų spalvos“, ,,Tolerancijos savaitė“, ,,Į darželį aš einu, ir turiu daug draugų",
„Kiekvienas gražus savaip“, „Mes rūšiuojam“, „Tas medaus gardumas“, „Kad vasara būtų saugi“,
,,Pirmieji pavasario daigeliai", „Padirbėsiu, pabėgiosiu, o paskui ir pasvajosiu“, „Vanduo žmogaus džiaugsmas ir sveikata‘,,,Mes nebijome šaltuko“, ,,Man patinka rengtis rūbelius“, ,,Sveiko
maisto savaitėlė“, „Mus esi ne sykį skynęs, rovęs ir ragavęs“, „Esu sveikas ir žvalus, nes valgau aš
vitaminus“, „Duonutės kelias“, „Kaip elgiuosi prie stalo“, ,,Tylos stebuklinga versmė“, „Vanduo –
maisto, švaros, sveikatos, energijos šaltinis“, ,,Švarios mano rankelės“, ,,Man patinka rengtis
rūbelius“, ,,Dantukų draugai ir priešai“, „Noriu tapti gražesniu“, „Aš pažinsiu savo kūną“, „Vai
dūzgia staklelės (natūralus ir dirbtinis pluoštas)“, „Mes skirtingi ir ypatingi“, „Mano kūnas“,
,,Gimtadienio šventė“.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Savivoka ir savigarba

Esminė nuostata
Save vertina teigiamai
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.

Supranta savo
tapatumą, ugdosi
tautiškumo jausmą

Atpažįsta save nuotraukoje, veidrodėlyje, rodo piršteliu, atpažįsta ir parodo
šešias ir daugiau savo kūno dalių.
(Temos: ,,Mano kūnas“, ,,Mažos rankytės daug darbelio padaro“, ,,Nuo galvos
iki kojų pirštukų“, ,,Aš esu nepaprastas ir įdomus“, ,,Jausmų veidrodis“.
Mankštos: ,,Vienas, du, trys, keturi“, ,,Galva, pečiai, keliai, pirštai“. Žaidimai:
„Parodyk ir pasakyk ką daro ši kūno dalis.?“. Mįslės: Už balto beržynėlio šuo
lojo? (Dantys ir liežuvis). Viena kalba, du žiūri, du klauso? (Burna, akys,
ausys). Už tiesų tiesesnis, už kampą kampesnis, už geležį tvirtesnis, už
pagalvę minkštesnis? (Ranka). Šuo prie dviejų ežerėlių tupi? (Nosis).
Raudonas šunelis po slenksčiu loja? (Liežuvis). Keturios motinos turi po
penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi? (Pirštai). Eilėraštis: G.
Zalmanas ,,Tau“. Tyrinėjimai: naudojant paruoštus lapus, kuriuose yra
medžių, krūmų, gėlių, paukštelių ir kt. paveikslėliai, tyrinėti darželio teritoriją,
ieškoti nurodytų objektų, kurie pažymėti lape. Sudaryti „Vardų“ diagramas,
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stebėti kieno vardas ilgiausias, o kurio trumpiausias. Eksperimentas „Nuotaikų kūrimas“).
Stebi savo kūną, apibūdina jo ypatybes. Atranda savo panašumus ir skirtumus
su kitais vaikais.
(Temos: ,,Aš įdomus ir paslaptingas“, ,,Mes panašūs ir skirtingi“. Žaidimai:
,,Daryk kaip aš“, „Pasakyk vardą“, „Atrask, kuo mes skiriamės“, „Pasakyk,
kuo mes panašūs“, „Atpažink mane“. Tyrinėjimai: matuoti save ar draugą
prie ūgio matuoklės, ūgį pažymėti simboliu, aiškintis, kuris aukštesnis ar
žemesnis. Ieškoti skirtumų – įsidėmėti, kas skiria berniukus ir mergaites
(drabužiai ir kt.). Eksperimentai: stebėti savo atvaizdą vandenyje. Stebėti
įvairius daiktus viena akimi, šviesoje ir tamsoje. Klausytis savo ar draugo
širdies plakimo (būdami ramioje aplinkoje ir aktyviai pažaidę), užčiuopti savo
pulsą. Tikrinti, ar tikrai visų vaikų pirštų anspaudai yra skirtingi (dažyti pirštą
ir spausti ant popieriaus lapo). Vartyti enciklopediją ,,Mano kūnas“.).
Užsiėmimas: ,,Pabaik sakinį“.
Pasakoja apie savo pomėgius, būdo bruožus, gabumus. Žaidimas ,,Papasakok,
apie save“.
Keičiasi informacija, mintimis, nuomone, diskutuoja įvairiais klausimais.
Užsiėmimai: ,,Jausmų medis“, ,,Uostamiestis“.
Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi: matuojasi savo ūgį, sveriasi,
daro pėdų ir delnų atspaudus.
Pokalbių metu sužino, kad žmonės būna įvairių tautybių, kalba kita kalba,
laikosi kitokių tradicijų, mokosi būti jiems tolerantiški.
Sužino, kaip atsiranda nauja gyvybė.
Stengiasi suprasti, kad visi vaikai svarbūs ir turi lygias teises. Sužino, kad gali
kreiptis pagalbos, kai pažeidžiamos jo teisės.
Parodo savojo „aš” stiprumą, kai susilaiko neverkęs po griuvimo, kai sako
„ne” į suaugusiojo prašymą arba draudimą.
Pasitiki savimi,

Kviečia draugus žaisti, derina sumanymus, veiksmus, keičiasi informacija.

suvokia savo

Aktyviai demonstruoja savo gebėjimus įvairių veiklų metu.

išskirtinumą

Mokosi pasakyti komplimentus sau ir kitiems.
Įvairių veiklų metu tampa vedančiuoju, autoriumi ir pan.
Mokosi suvokti savo unikalumą ir priklausymą grupei.
Emocijų suvokimas ir raiška

Esminė nuostata
Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais
Esminis gebėjimas
Atpažįsta ir įvardina savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir
jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ar
jausmus, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti,
atsižvelgti į kito norus)
Geba išsakyti ir
išreikšti
savo jausmus,
nuomonę,

Pažįsta ir pavadina kai kuriuos savo jausmus, išreiškia juos bendraudamas.
(Pasakos: G. Norkūnė: ,,Istorija apie skruzdėlių augintoją, baimę“, ,,Istorija
apie sodininką. Džiaugsmas“, ,,Netekties skausmas“, ,,Krekšlė vardu
nuoskauda“, ,,Vandens pelėnas, stresas“., ,,Lokio pyktis“, ,,Istorija apie
peliuką nerimą, kuris mėgo groti fortepijonu“, lietuvių sakmė ,,Kiškio lūpos“,
Š. Baltrušaitienė ,,Kaip zuikis jausmus pažino“. N. Kinnear ,,Kaip kiškis
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sumanymus

mokėsi drąsos“. Daina. ,,Juokų daina“. Žaidimas: ,,Kaip aš jaučiuosi?“.
Patarlės: Baimė su meile drauge nevaikšto. Pyktis blogas patarėjas. Linksmi
neapveža nuliūdusių, nuliūdę nemyli juokingų.
Vaikas tyrinėja savo kūną, jausmus, mintis, kalbą. Apšilimo pratimas ,,Koks
šiandien oras?“.
Aktyviai plėtoja savo ar suaugusiųjų pasiūlytas idėjas, atskleisdamas savo
jausmus, norus, polinkius.
Žaidžia žaidimus, skirtus išmokti valdyti emocijas. Žaidimas: ,,Jausmų
išraiškų veidukai“, ,,Jausmų dienoraštis“, ,,Aš – oro balionas“ ,,Jūra
stiklinėje“. Atsipalaidavimo žaidimai: ,,Mieguista jūrų žvaigždė“, ,,Elastinė
gumytė“, ,,Didelis balionas“.
Savo emocijas ir jausmus perteikia dailės priemonėmis. ,,Nupieš emociją“,
,,Nespalvoti jausmai“, ,,Piešiantis laivas“.
Vaikas stebi kitus, jų nuotaiką, elgseną, analizuoja, aptaria. ,,Šypsenų
siuntimas bei jausmų traukinukas“, ,,Surask ir atpažink“, ,,Kiekvienas turi
savo jausmus“, ,,Aš jaučiuosi“.
Atlieka įvairius draminius vaidmenis, atkreipdami dėmesį į kalbą, mimiką,
gestus.
Sužino, kad yra našlaičių, gyvenančių globos namuose, užjaučia juos.

Atpažįsta ir
įvardija kitų
emocijas ir
jausmus, tinkamai
reaguoja į jas

Klausydami skaitomų kūrinėlių mokosi užjausti vienišą ir atstumtą, jam
padėti. Užsiėmimas ,,Atstumtas arba pripažintas“.
stengiasi suprasti kitų jausmus ir jų neužgauti. Užsiėmimas ,,Kiekvienas
jausmas turi savo spalvą“, ,,Vaivorykštė: kvėpavimas spalvomis“, ,,Picos
masažas“.
Mokosi parodyti dėmesį artimiems žmonėms įvairių progų metu.
Santykiai su suaugusiais

Esminė nuostata
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais
Esminis gebėjimas
Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų
mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais
suaugusiais.
Aktyviai veikdamas perima socialines normas, elgesio modelius, tradicijas.
Pasitiki jį

Palaiko kontaktą su suaugusiuoju, kartu piešia, žaidžia, keičiasi informacija,
prašo pagalbos. Užsiėmimas: ,,Kurortas“.

supančiais

Žaidžia siužetinius žaidimus, vaizduoja suaugusiuosius.

suaugusiaisiais

Pokalbių metu sužino, kaip bendruomenėje žmonės susiję vieni su kitais.
Kartu su suaugusiuoju keliauja į istorines vietas, kultūrinius renginius.
Dalyvauja draugų, šeimų šventėse.

Geba bendrauti su

Pratinasi būti mandagus – pasisveikinti, atsisveikinti, paprašyti, padėkoti.
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nepažįstamais

Bendraudamas kalba mandagiai. ,,Mano kaimynas“.

žmonėmis

Klausydamas skaitomų kūrinėlių analizuoja tinkamo ir netinkamo bendravimo
situacijas.
Žino ir vartoja sąvoką „kaimynai”, bando vertinti, kokie kaimynai „geri”, o
kokie „blogi”. Žaidimas: ,,Situacija“.
Vyksta į teatrą, koncertą, muziejų, parką. Įgyja bendravimo viešose vietose
įgūdžių.
Mokosi saugiai elgtis su svetimais ar mažai pažįstamais žmonėmis.
Santykiai su bendraamžiais

Esminė 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, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta savo žodžių ir
veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
Dalyvauja ryto rato užsiėmimuose, prisistato, pasidžiaugia vienas kitu.
Žaidimas: ,,Draugų ratas“.
Su suaugusiojo pagalba mokosi susipažinti su naujais vaikais: prisistatyti,
aptarti pomėgius, susitarti dėl bendros veiklos.
Laisvai jaučiasi

Žaidimas: ,,Pasakyk, savo vardą“, ,,Dėžutė su veidrodžiu“, apšilimo pratimas
,,Ko tu šiandien norėtum?“ , apšilimo pratimas ,,Draugo pristatymas“.

naujoje aplinkoje,

Vaikas pastebi kitų kvietimą bendrauti: šypseną, žvilgsnį, gestą ir pats rodo

susiranda draugų,

iniciatyvą: palaiko sumanymą, siūlo idėjų. Inovatyvi veikla: ,,Mano kiemas“.

žaidimų

Domisi draugų pomėgiais, analizuoja jų būdo bruožus, apibūdina savo
santykius su jais. Mokosi tolerancijos ir pagarbos ne tokiems kaip jis.
,,Užsiėmimas ,,Kas yra geras draugas?“, ,,Menas bendrauti“, ,,Visi kartu“,
,,Kartu mes galime daugiau“, ,,Keliaujame po jausmų pasaulį“.
Ugdosi nuostatą susidraugauti su kitu, palaikyti draugystę. Užsiėmimas ,,Kaip
spręsti nesutarimus su draugais“, apšilimo pratimas ,,Pasakyk, ką nors
malonaus“, ,,Kamuolių nešimas“.
Laikosi taisyklių, susitarimų.

Žino pagrindines
bendravimo
taisykles

Geba išspręsti
nesudėtingus
konfliktus, mokosi

Bendraudami kalba mandagiai.
Žaidžia siužetinius žaidimus pritaikydami bendravimo modelius.
Žaidimai: ,,Vaikų darželis“, ,,Svečiai“, ,,Parduotuvė“, ,,Mokykla“,
,,Ligoninė“, ,,Autoservisas“, ,,Meistrelis“, ,,Cirkas“, ,,Mamytė- dukrytė“,
,,Autobusas/traukinys“, ,,Kirpykla“, ,,Statybos“, ,,Oro uostas“, ,,Paštas“
,,Mėgstamiausia pasaka“.
Bando valdyti savo norus ir elgesį. Apšilimo pratimas ,,Atsipalaiduok“.,
užsiėmimai ,,Šviesoforas“, ,,Progresuojanti raumenų relaksacija“, ,,Stop“,
Atkreipia dėmesį ir neigiamai vertina netinkamai pasielgusio vaiko poelgį.
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tinkamai bendrauti
ir bendradarbiauti,
spręsti tarpusavio
nesutarimus

Pastebi ir vertina tinkamo elgesio apraiškas.
Mokosi numatyti elgesio pasekmes.
Skiria, kada vaikas blogai elgiasi tyčia, kada – ne. Užsiėmimas ,,Aš ne kaltas!
Jis tai padarė!
Su suaugusiojo pagalba mokosi surasti tinkamą situacijos sprendimą.
Padedant suaugusiajam mokosi įvertinti kito vaiko savijautą, užjausti, padėti.
Mokosi susivaldyti ir nepakenkti sau ir kitiems patekus į keblią ar konfliktinę
situaciją. Užsiėmimas ,,Aš liepiu..“, ,,Aš atsakingas už savo žodžius“.
Išsiaiškina, į ką gali kreiptis pagalbos.
Problemų sprendimas

Esminė nuostata
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti
Esminis gebėjimas
Ką nors veikiant atpažįsta 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
Suvokia jausmų įvairovę, mokosi suprasti, kad visi turi jausmus. Užsiėmimas
,,Mano vertybės“, ,,Supykę“ balionai“.

Suvokia jausmų

Žaidžia jausmų žaidimus: „Ką žinome vieni apie kitus?“, „Jausmai“, „Aš turiu
pilve pyktį“, ,,Kur jaučiame jausmus?“.

įtaką žmogaus

Mokosi valdyti savo jausmus: išreikšti žodžiais, piešiniais, vaidyba, muzika.
,,Randame gerą sprendimą“.

sveikatai

Piešia savo kūno siluetą, nupiešia širdį, plaučius, smegenis ir pavaizduoja tą
kūno dalį, kur gyvena jausmai.
Stengiasi suprasti ir apibūdinti savo savijautą, reikalui esant kreiptis į
suaugusįjį pagalbos.
Moka išvengti kliūčių.

Savitai sprendžia

Teisingai rengiasi panaudodamas paties susikurtus ir suaugusiojo parodytus

iškilusias

būdus.

problemas

Sprendžia galvosūkius, dalyvauja viktorinose,
argumentuoja. Užsiėmimas - ,,Virvių išpynimas“.

konkursuose,

savitai

Iniciatyvumas ir atkaklumas
Esminė nuostata
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais
Esminis gebėjimas
Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia,
kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais.
Judėdami erdvėje

Eina suaugusiojo parengtu „pratimų taku”, atlieka parodytus judesius ir
sugalvoja savus.
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ją tyrinėja,
džiaugsmingai
eksperimentuoja
judesiu

Keičia judėjimo kryptį, išvengia kliūčių, juda aplink daiktus, po jais, virš jų,
pralenda pro juos. Užsiėmimai ,,Mašinytės“, ,,Drąsiau – pirmyn“.
Suvokia kūno padėtį erdvėje, ją keičia pagal sumanymą arba nuorodą. Judrus
žaidimas: ,,Pelėda“.
Eksperimentuodami atranda naujus judėjimo būdus, kuria judėjimo variantus.
Judrus žaidimas: ,,Vairuotojai“.
Bando derinti kūrybinį judėjimą dviese, trise. Žaidimas: ,,Gamykloje“.
Tyčia ieško sunkumų, todėl lipa ant smulkių daiktų, eina atbulas, užsimerkęs,
spraudžiasi tarp baldų. Judrus žaidimas: ,,Stop“.

Savarankiškai

Patys susikuria ir įveikia įvairius kliūčių ruožus.

pasirenka ir

Priemones judriajai veiklai panaudoja siužetinių žaidimų plėtojimui.

plėtoja judriąją

Patys pasirenka ir išbando įvairias sporto šakas. Dalyvauja projekte „Renkuosi,
nes žinau“.

veiklą

Susipažįsta su olimpinėmis idėjomis, pagrindinius principus pritaiko
savarankiškoje veikloje. Knyga M. Langowska ,,Sporto žaidynės“.
REKOMENDUOJAMOS TEMOS: ,,Mažos rankytės daug darbelio padaro“, ,,Nuo galvos iki kojų
pirštukų“, ,,Aš esu nepaprastas ir įdomus“, ,,Jausmų veidrodis“, ,,Aš įdomus ir paslaptingas“, ,,Mes
panašūs ir skirtingi“, ,,Kiekvienas jausmas turi savo spalvą“, ,,Vaivorykštė: kvėpavimas
spalvomis“, ,,Kartu mes galime daugiau“, ,,Keliaujame po jausmų pasaulį“, „Du ožiukai“,
„Draugystės ratelis“, „Geri darbai“, „Ką jaučia mano širdelė“, „Iš močiutės skrynios, „Aš tarp
draugų“, „Ieškau žiedo širdelėj“, „Gėrį dalinu visiems“, „Noriu būti toks kaip tėtis“, „Mano
svajonė“, „Gerumo daigeliai“, „Gėrį ir grožį kuriame kartu“, „Tėviškės takais“, „Adventas –
ramybės ir susikaupimo metas“, „Skamba šventiniai varpai“, „Žemė myli mus kiekvieną“, „Pagalba
žemei“, „Meluosi – toli nevažiuosi“, „Aš labai myliu savo mamą...“, „Gėris ir blogis“, „Namų
šiluma“, „Kuriame drauge“ ir kt.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Sakytinė kalba

Esminė 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

Gerai skiria
garsus pagal
klausą

Klausosi trumpų pasakų ir pasakojimų (lietuvių pasakos: ,,Ežio ir lokio
lenktynės“, ,,Veršelis iš karklų grįžtelės“, ,,Muštas nemuštą neša“, ,,Vištytė
aukso kojytėm“, ,,Oželis padėjėjas“, ,,Kvailutis“, ,,Sigutė“, ,,Dervuotas
veršelis“, ,,Vilkas ir ožiukai“, ,,Vištytė aukso kojytėm”, ,,Jaučio trobelė“,
,,Senelis ir ožka“, ,,Lapė, strazdas ir varna“, ,,Veršelis iš karklų grįžtelės“,
Petras Cvirka ,,Mergelė gulbė“, ,,Bėkim, žvėrys, pažiūrėti“; pasakos be galo:
,,Buvo senis ir senutė“, ,,Žvirblelis ant krantelio“, ,,Balta kumelikė“, ,,Molio
katinėlis‘, ,,Senelių dukrelė“, ,,Smala ant stogo“, ,,Senis su bandūra“, ,,Varna
ir pikis“, Leonardas Gutauskas ,,Pasaka be galo“; pasakojimai: Virginija
Šukytė ,,Vaikai neauga be pasakų“, S. Poškus ,,O kas toliau?“, P. Mašiotas
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,,Ežys ir voverė“, Vytautas V. Landsbergis ,,Ruduo“ , P. Mašiotas ,,Paukštelių
laiškas“, A. Čeredaitė ,,Eželio Kalėdos“, N. Kepenienė ,,Op - opapa , olia –
lia, cimbur vimbur“, N. Kepenienė ,,Kai sausainiais snigo“, A. Čeredėjavaitė
,,Kalėdų stebuklai“, N. Kepenienė ,,Bitutė Zim ir šunelis Rrr“, S.
Paltanavičius ,,Kaip sugrįžta saulė“, S. Sasnauskaitė ,,Kaziuko mugė“, N.
Kepenienė ,,Blynų pavasaris“, K. Abaris ,,Šaltinėlio kelionė“, V. Petkevičius
,,Santarvė“, K. Kasparavičius ,,Braškių diena“, P.Mašiotas ,,Jonukas ir bitelė“,
,,Ežio ir lokio lenktynės“, K. Sakalauskas - Vanagėlis ,,Grybai“, V. S.
Jančiauskaitė ,,Saulė“, N. Kepenienė ,,Kalėdų bobutė“, O. Jautakė ,,Mėnulio
dieta“, N. Kepenienė ,,Medinis arkliukas“, A. Zurba ,,Pirmosios braškės“, O.
Jautakė ,,Pamestinukas“, Vytautas V. Lansbergis ,,Senelis Tingelis“, N.
Kepenienė ,,Pupytė ir žvaigždutė“, P. Cvirka ,,Juodoji tetulė“, P. Mašiotas
,,Pempių namai“, R. Kašauskas ,,Kas eis į kiemą“, N. Kepenienė ,,Slapukas“,
O. Jautakė ,,Avinėlis Jakobas ir debesėlis“, A. Karosaitė ,,Asilėlis Benas žinių
šaltinyje“, L. Gutauskas ,,Kieno kojos ilgiausios“).
Klausosi smulkiosios tautosakos įrašų, paukščių balsų pamėgdžiojimų, gamtos
garsų, stengiasi juos išgirsti ir atpažinti gamtoje, pratinasi juos pakartoti
(sakmės: ,,Vieversėlis - artojo draugas“, ,,Paparčio žiedas“, ,,Kodėl voras su
kupra“, ,,Kodėl kregždės uodega įkirpta ir pagurklis raudonas“, ,,Vieversėlis –
artojo draugas“, ,,Grįžulo Ratai“, ; lietuvių padavimas ,,Kaip kunigaikštis
Gediminas įkūrė Vilnių“, lietuvių legenda ,,Birutė, gražioji vaidilutė“; K.
Jakubėnas ,,Genys“, L. Gutauskas ,,Vikruolė musė“, Č. Navardauskas ,,Musė
jau neberopos“, žaidžia klausymosi įgūdžių lavinimo žaidimus: ,,Lauko
garsai“, ,,Gyvūnų garsai“, žaidimai: ,,Nukritusių lapų šneka“, ,,Pakartok“
(kaip mykia karvė? Mūūū... Kaip bliauna avis? Bėėė... Kaip kniaukia katinas?
Miauuu... Kaip staugia vilkas? Uūūū... Kaip dūzgia bitės? Zzzz... ir t.t.),
,,Atspėk, ką tai reiškia?“ (iš judesių suprasti koks gyvūnas, kalbėti trijų žodžių
sakiniais); ,,Gyvūnų ir augalų knyga. Garsų knyga“).
Įsiklauso į įvairius garsus mus supančioje aplinkoje, lygina juos
(kompiuteriniai, kalbos, klausymosi įgūdžių lavinimo žaidimai ,,Kasdieniniai
garsai“; žaidimas ,,Tūpk – bėk“, susitarti, kurį garsą suaugusiam tariant vaikai
tūps, o kurį bėgs iki nurodytos vietos, vietoj garso galima sakyti žodžius).
Klausosi savo ir kitų vaikų bei suaugusiųjų kalbos įrašų, juos analizuoja
klausytis įrašų su draugų balsais ,,Ar pažinsi mane?“, ,, Kokia mokytoja skaito
pasaką?; žaidimas ,,Meškute, pabusk”, vienas vaikas sėdi ant kėdės su
užrištomis akimis, kiti vaikai eina prie jo ir, pakeitę balsą, sako: ,,Meškute,
meškute, pabusk“, sėdintysis turi atspėti, kuris vaikas su juo kalbėjo).
Mokosi skirti garsus pagal artikuliaciją ir skambesį.
Žaidimas ,,Kilk aukštyn“ (žaisti pradedama gulomis, suaugęs žmogus taria
žodžius, paryškindamas pirmąjį garsą, kas pirmas pasako, kuriuo garsu
prasideda žodis, tas pakeičia padėtį).
Belsdami, plodami pakartoja nesudėtingas ritmines struktūras, išbeldžia
skiemenų skaičių ( ritmiškas greitakalbių plojimas ,,Gervė gyrūnė gyrėsi gerą
girą girioje gėrusi“, ,,Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“, ploti savo ir draugo
vardą, kurti ,,Plaktuko pasaką“ - juo stuksena).
Mokosi rasti nurodytą garsą tarp kitų, skiemenyje, žodyje ir pan.
Žaidimai: ,,Garsų traukinukas”, ,,Pasakyk savo, draugų vardų pirmąjį garsą“;
garsų keitimo žodžiuose žaidimai (pvz., „kur – mur, mė – bė, zė – žė“ ir kt.);
ritminės daineles; ieškoti aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba
baigiasi nurodytu garsu, išgirsti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų,
draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose, su atpažintu garsu sugalvoti
naujų žodžių).
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Klausydamasis pratinasi išgirsti ir suvokti kalbos prasmę, turinį, intonacijas.
Seka skaitomos ar sekamos pasakėlės veikėjų veiksmų nuoseklumą, imituoja
jų veiksmus (pasakos su pasikartojančiais veiksmais ,, Vištytė ir gaidelis“,
,,Gaidelis ir katinėlis“, ,,Ropė“, ,,Pirštinė“, ,,Senutė ir katinukas“; serijiniai
paveikslėliai ,,Rask tokį pat“, ,,Kas ne taip?“, ,,Iš kokios aš pasakos?“).
Susipažįsta su įvairiomis kalbomis: žmonių, paukščių, žvėrelių, spalvų, garsų,
linijų, judesių, mimikos (tautosakos kūrinėlis ,,Ką šneka lašai“, lietuvių pasaka
,,Saulytė“, J. Nekrošius ,,Rytas“, G. Isokas ,,Tyla“, ,,Medžių orkestras“, A.
Matutis ,,Ką žvėreliai šneka“ L. Gutauskas ,, Mašalų muzikėlė“; E.Selelionis
,,Gimtinės spalvos“, tapyti, štampuoti, aplikuoti ,,Vaivorykštę“, išgirsti
vaivorykštės spalvų kalbą; žaidimas ,,Skulptūros“).
Įvairių veiklų metu, dienos režimo momentais įgyja vis naujų sąvokų ir
taisyklingai jas vartoja.
Geba jausti savo
kalbos grožį ir
vaizdingumą,
naudoja liaudies
išmintį

Kalba
taisyklingai,
prasmingai,
raiškiai, tarmiškai

Vaikas klausosi sekamų pasakų, skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių,
grupės draugų, įrašų, radijo ir TV laidų.
Išvykų metu stengiasi pajausti gamtos kalbą, susijusią su metų laikų požymių
kaita: čiurlena upelis, tirpsta varvekliai, čiulba paukščiai, kaukia vėjas, ošia
miškas ir t.t.
Įsiklauso, kaip apie tą patį reiškinį rašo skirtingi autoriai, kokias skirtingas
kalbos vaizdumo priemones panaudoja (skaityti įvairių žanrų tekstus, pvz.,
skelbimus, reklamines skrajutes, įvairių enciklopedijų tekstus ir pan.)
Skaitant grožinę literatūrą įsimena vaizdingus posakius ir stengiasi taikliai
juos pavartoti kasdieniame gyvenime.
Švenčių ir popiečių metu susipažįsta su įvairiomis lietuvių kalbos tarmėmis,
pratinasi jas atpažinti ( Juozas Nekrošius ,,Džūkija“, Martynas Vainilaitis
,,Mano dzūkiška skaičiuotė“, Sigitas Geda ,,Aukštaitija“, lopšinė ,,Aik, katela,
medzian...“, žaidinimas, ,Joja joja dziedukas...“; aukštaičių daina ,Aš, ožkela,
meke pumpe“, ,,O kur tu buvai“, Šarkela, varnela, zur zur malina“, ,,Marčiau,
kerdžiau“; suvalkiečių daina ,,Užmik, užmik, mažiukėli“, ,,Išėjo tėvelis
iškūprino“, ,,Aaaa opa pa“, ,,Oi kur buvai, laputaite“, ,,Tupi katins an šiaudų“;
žemaičių dainos ,,A a a a apapa“, ,,Ganiau, ganiau aveles“, ,,Šarkeli, varneli“,
,,Išjojo Cibitis medžioti“, muzikinis ratelis ,,Čia yr, čia nėr, čia bus“).
Derina žodžius. Kalba trijų žodžių sakiniais.
Kalbasi su grupės draugais, pedagogais, pasakoja patirtus įspūdžius, kuria
išgalvotas istorijas (žaidimas ,,Interviu iš draugo? “, vaikų pasakojimai
,,Fantazuojame‘, ,,Sapnavau, sapnavau...“, ,,Svajonių svajonė...“
Deklamuoja, vaidina, mėgdžioja, seka girdėtas pasakas, kuria skaičiuotes,
garsų pamėgdžiojimus ir kt. (eilėraščiai: K. Kubilinskas ,, Pasakaitė“, A.
Matutis ,,Aš tavo gimtinė“, J. Degutytė ,,Mūsų mažoji sesutė“,
L. Degėsis ,,Čia mūsų namai“, E. Selelionis ,,Gimtinės spalvos“, J. Nekrošius
,,Keturi žodžiai“, ,,Kaip surasti Lietuvą“, V. Palčinskaitė ,,Geras dėdė
rugsėjis“, A. Vyšniauskienė – Miltenienė ,,Rudenėlis žiemą veda“, A.
Karosaitė ,,Rainių mokykla“, A.Karosaitė ,,Tai bent derlius“, L. Degėsis
,,Sodas rudenį“, J. Marcinkevičius ,,Žiema“, A. E. Puišytė ,,Zuikelis gruodžio
pūgoje“, P. Mašiotas ,,Paukštelių laiškas“, S. Yla ,,Kūčios“, J. Degutytė
,,Naujieji metai“, ,,Tėviškės žiema“, P. Panavas ,,Trys karaliai“, B. Lenkytė
,,Pavasaris ateina“, A.Karosaitė ,,Po ilgo miego“, M. Vainilaitis ,,Į Kaziuko
turgų“ , B. Lenktytė ,,Margučių marginimas“, A. E. Puišytė ,,Velykė“,
M.Vainilaitis ,,Varlytės gripas“, V. M. Putinas ,,Pumpurėlis“, Z. Gaižauskaitė
,,Gegužė“, A.Matutis ,,Mamytei“, B. Lenktytė ,,Mamytės pusryčiai“, M.
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Vainilaitis ,,Anūkės prašymas“, B. Lenktytė ,,Atostogos“, Z. Sadauskaitė
,,Sveika, vasarėle“, B. Lenktytė ,,Nuostabus tėtis“, J. Degutytė ,,Žemuogės“, J.
Degutytė ,,Birželio pirmoji“, Just. Marcinkevičius ,,Daržininkė“, B. Lenktytė
,,Žydėjimas“, B. Lenktytė ,,Joninių paslaptis“, A. Karosaitė ,,Pievų
muzikantas“, R. Lukšienė ,,Strazdanėlės“, P. Panavas ,,Žaidimas“, N.
Morkūnaitė ,,Kai užaugsiu‘, A. E. Puišytė ,,Akmenėlis“; žaidimai ,,Namų
teatras“, ,,Šešėlių teatras“; žaidimai ,,Spiečius“, ,,Galima šūkauti“, ,,Pompa“).
Mokosi apibūdinti įvairius aplinkos objektus, gamtos reiškinius, žmones.
Atlieka užduotis, koreguojančias kalbos sutrikimus.
Atlikdamas specialius pratimus lavina artikuliacijos aparatą.
Mokosi diferencijuoti žodžius, besiskiriančius viena fonema.
Su suaugusiojo pagalba mokosi tiksliai formuluoti sakinius.
Žaidžia vaidmeninius žaidimus, pritaikydami kalbą pasirinktam vaidmeniui (
,,Gydytojas ir pacientas“, ,,Esu parduotuvėje“, ,,Kirpykla“, ,,Pietaujame“,
,,Statome namą“, ,,Šeima“).

Žodynas gausus,
išlavėjęs

Apibūdina jam žinomus daiktus, žaislus su kuriais žaidžia, drabužius,
gyvūnus, maistą, veiksmus, parodo juos paveikslėlyje (dėlionės: ,,Naminiai
gyvūnai“,
,,Drabužiai“, ,,Indai“, ,, Baldai“, ,,Profesijos”, ,,Paukščiai‘,
,,Sodas, ,,Vaisia ir daržovės“, ,,Metų laikai“).
Išmoksta daiktų ir reiškinių pavadinimus, įvardija veiksmą, sužino atskirų
požymių pavadinimus.
Komentuoja, kaip supranta nežinomus žodžius, informacijos ieško
klausinėdamas draugų, suaugusiųjų.
Užsiėmimų metu mokosi panašios ir priešingos prasmės žodžių (žaidimai
,,Šilta – šalta“, ,,Diena – naktis“, linksma liežuvio mankšta ,,Aukštyn –
žemyn“).
Aiškinasi žodžių prasmę, reikšmę, vartojimą, kuria naujus žodžius, ieško
panašiai skambančių, besirimuojančių žodžių ( M.Vainilaitis ,,Skrido bitelė“,
žaisti klausymų-atsakymų rimavimo reikalaujančius žaidimus, pvz., „Kas ten
triuška? Tindiriuška.“).
Žaisdami komentuoja ką daro, įvardija, apibūdina. Komentuoja ką darys,
stabdo, liepia ir pan.
Žaisdamas nusako savo veiksmus, derina žaidimo siužetą su draugais.
Pasakodamas sieja sakinius, pasirenka įprastas siejimo priemones: jungtuką
„ir”, prieveiksmį „pasakiau”, įvardžius „jie”, „jinai” ir t.t.

Atsako į
klausimus, rišliai
pasakoja

Pasakoja pagal paveikslėlių serijas, savo piešinius, knygų iliustracijas
(serijiniai paveikslėliai ,,Rask tokį pat“, ,,Kas ne taip?“, ,,Iš kokios aš
pasakos?“).
Pasakoja patirtus įspūdžius.
Žaisdami žaidimus, patys kuria situacijas, pasakoja, kas ir kaip turi vykti.
Pasakoja apie savo mėgstamus kūrinius, žurnaliukus, TV laidas, herojus,
bando argumentuoti savo pasirinkimą.
Kuria numatomos veiklos planą: garsiai sako, ką mano daryti, kokiu
nuoseklumu, kokias priemones pasirinks.
Pokalbių metu kalbama apie tai, ką vaikas norėtų patirti, apie ką svajoja (Just.
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Marcinkevičius ,,Sapnas“, K. Kubilinskas ,,Lėlytės sapnas“).
Mokosi atsakyti į klausimus žodžių junginiu, trumpu sakiniu.
Vartoja daiktavardžius, būdvardžius, skaitvardžius, įvardžius, jaustukus,
ištiktukus, funkcinius žodelius: ant, į, šalia, po, pas, prie, iš, su.
D. Mrazkova ,,Neverk, musmiryte“ ,, Atodūsių pasaka“, ,,Tuksenimo pasaka“,
,,Girgždėjimo pasaka“; ištiktukai: bum, šliukšt, gurkšt, apči; jaustukai: ai, oi,
oho).
Žaisdamas vartoja veiksmažodžius, daiktavardžius, įvardžius, būdvardžius,
prieveiksmius, jaustukus, žodžio formas, derina galūnes (žaidimai ,,Kalbos
takelis“, ,,Stebuklingas maišelis“, ,,Stebuklingi kvapai“, ,,Stebuklų pasaulis“,
,,Spalvoti pojūčiai“).
Geba bendrauti ir
išreikšti save
kalbos pagalba

Domisi suaugusiųjų darbais, elgesiu, šneka.
Dalyvauja organizuojant įvairias pramogas, pasilinksminimus.
Planuoja ir atlieka bendrus kūrybinius darbelius.
Klausydami pasakų išsiaiškina retai vartojamų žodžių prasmę.
Kuria savas pasakas, stengiasi vartoti retesnius žodžius (,,Įdomi kelionė“,
,,Smagus nutikimas“,,, Kuriame pasaką“; kuria pasakas be galo).
Pagal girdėtas pasakas kuria savo, keičia pabaigą, įvykių seką, veikėjus
(žaidimas,, Pakeiskime pasaką“, mėgdžioja įrašytos pasakos personažų
kalbėjimą, rodo įvairias grimasas).
Žaidžia žodžių žaidimus: įvairiai juos intonuoja, įsiklauso į skambėjimą, kuria
naujus žodžius vadovaudamiesi jau atrastu kalbos jausmu.
Kuria skaičiuotes, ketureilius, garsų pamėgdžiojimus, erzinimus.
Tinkamai išreiškia savo norus ir pageidavimus.
Kalba ramiu tonu, aiškiai, mandagiai.

Laikosi kalbos

Mokosi užkalbinti, paprašyti, kitą žmogų, pasakyti kitaip, jei jo nesuprato

kultūros principų

(vartoja žodžius ,,ačiū“, ,,prašau“).
Bando diskutuoti įvairiais klausimais, siekia įsitvirtinti kaip žinovas.
Mokosi išklausyti pašnekovą, išreikšti savo nuomonę jos neprimetant kitiems.
Rašytinė kalba

Esminė nuostata
Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu
Esminis gebėjimas
Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti

Domisi skaitymu

Vaizduoja, kad skaito, siužetą atpasakodami pagal iliustracijas (žaidimas
,,Atspėk, kas nupiešta knygelėje“; klausimus apie tai, ką „perskaitė“,
atsakymus užrašyti ir jam paskaityti, vaiko „perskaitytą“ tekstą pasiūlyti
iliustruoti).
Žiūrinėja knygas ir periodinius leidinius, kartu su pedagogu skaito grožinės ir
pažintinės literatūros knygas ( K. Jokubėnas ,,Mano knygelės“; įkurti
bibliotekėlę; žaidimas ,,Mažieji knygnešiai“- pernešti knygas iš taško A į tašką
B; ,,Surūšiuokime knygas“, ,,Mylimiausias skirtukas“, paminėti balandžio 2 d.
Tarptautinę vaikų knygos dieną ).
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Suvokia, kad knygas reikia saugoti, taiso suplyšusias.
Domisi abėcėlės raidėmis, tekste suranda žodžius, prasidedančius ta pačia
raide (J. Liniauskas ,,Vandenų abėcėlė“, A. Šiaurienė ,,Sveikos, raidės“S.
Geda ,,Žodžių apsauga“; ugdomasis žaidimas ,,Raidės“; Felicity Brooks
žodžių knyga ,,Atverk langelius“,; ieškoti aplinkoje žodžių, kuriuose yra vaiko
vardo raidės, žaidimas su raidžių trafaretais; yotube.com edukacija ,,Abėcėlės
burtai“; knygelės J. Liniauskas ,,Vandenų abėcėlė“, A. Šiaurienė ,,Sveikos,
raidės“).
Tardamas garsą suranda jį atitinkančią raidę tekste ( žaidimas ,,Ar girdi?).
Pažįsta keliolika abėcėlės raidžių (V. V. Sirtautas, D. Sirtautienė ,,Kaip Uldė
išmoko skaityti“, ,,Pasakaitė apie raides O, S, Š.“, ,,Pasakaitė apie raidės Ū, U,
A“, ,,Pasakaitė apie raides Z, Ž“, ,,Pasakaitė apie raides E, Ė, F, ,,Pasakaitė
apie raides J“, ,,Pasakaitė apie raides G, Č, C“, ,,Pasakaitė apie raides M, N,
H“, ,,Pasakaitė apie raides I, T, Y, V, L“, ,,Pasakaitė apie raides K, D, B, P,
R“; žaidimai: ,,Pasakyk ir padaryk“, ,,Raidelių snaigės“- ant melsvos spalvos
priklijuotų snaigių, klijuoti baltus apskritus lapelius, ant jų užrašome
lietuviškas mažąsias rašytines raides, ant mėlynų kamštelių taip pat užklijuoti
baltus apskritus popieriaus lapelius, o ant jų užrašyti lietuviškas didžiąsias
(rašytines) raides, didžiajai raidei bandyti surasti tokią pat mažąją; „rašyti“
pirštukais ore, pamėgdžiojant rodomus ženklus; kurti kuo įvairesnę raidžių
aplinką; raidėms sugalvoti smagius pavadinimus: A – stogelis, H – kopėtėlės,
sudarant žodinius vaizdinius; apie raides, jų charakterį kurti istorijas,
pasakas).
Pasivaikščiojimų metu bando perskaityti gatvių, parduotuvių, kavinių
pavadinimus (nuolat kreipti dėmesį į artimoje aplinkoje esančius simbolius,
aiškinti jų reikšmę reklaminius užrašus ir pan.).
Įvairiais pieštukais, flomasteriais, rašikliais keverzoja, imituoja rašymą (vaiko
kraigalionėse matomos kai kurie raidžių elementai).
Piešia ornamentus, rašo molyje, smėlyje, lentoje ir kt.
Lavina smulkiosios motorikos raumenis rašydamas molyje, smėlyje su
pagaliukais, akmenukais, ir kita gamtine medžiaga.
Kuria lankstinukus, skelbimus, kvietimus, atvirukus piešdami, tapydami,
aplikuodami.
Domisi rašymu,
grafiniais ir
etniniais
simboliais

Kuria knygeles, sveikinimo atvirukus, kvietimus, žemėlapius, grupės taisykles
( sugalvoti rankų darbo knygelėms pavadinimus, tekstukus).
Piešia smulkius ornamentus, rašmenis iš kairės į dešinę, pirštu seka skaitomą
tekstą.
Iliustruoja savo sugalvotus pasakojimus, pagamintas knygeles, rengia
parodėles.
Pasižymi savo daiktus kortele su užrašytu vaiko vardu. Mokosi parašyti savo
vardą ant darbelio ar piešinio (L. Sirutienės žaidimas ,,Pasakyk, kuo tu vardu“gražiai, aiškiai padainuoti savo vardą).
Dėlioja įvairias dėliones su raidėmis.
Piešia smulkius ornamentus, atlieka užduotis pratybų sąsiuviniuose.
Piešia ir dekoruoja raides popieriaus lape.
Piešdamas, kopijuodamas, bandydamas rašyti mokosi taisyklingai laikyti
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pieštuką.
Kopijuoja raides, aktualius žodžius (simboliais žymėti kiekvieno vaiko
spintelę, kėdutę, lovą. Pakabinti miegamojo, virtuvėlės, rūbinėlės simbolius,
pakabinti daiktų pavadinimų, metų laikų užrašus, naudoti užrašus po
paveikslais).
Spausdintinėmis raidėmis parašo savo vardą (,,Surask savo vardą ir
nukopijuok“; rašyti vaiko vardą jam matant ant jo darbelių).
Kompiuteriu parašo keletą raidžių ar žodžių, juos perskaito.
Savireguliacija ir savikontrolė
Esminė nuostata
Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį
Esminis gebėjimas
Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti,
bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus
Vykdo paprastus suaugusiojo nurodymus.
Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi ( V. Šukytė ,,Kiekvienas gražus
savaip“).
Vaikas tariasi dėl taisyklių ir stengiasi jų laikytis. Jei reikia, kreipiasi pagalbos
į suaugusįjį (žaidimas ,,Išklausyk, įsimink ir padaryk“).
Drauge su kitais kuria meninius projektus, bendrus darbelius.
Gerbia vaikus ir
suaugusiuosius.
Derina su kitais
savo norus ir
veiksmus

Su suaugusiojo pagalba mokosi rasti išeitį iš sudėtingos padėties, tobulina
partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimus.
Žaidimų metu modeliuoja situacijas iš gyvenimo, literatūros kūrinių,
sugalvoja daug tinkamų išeičių ( pvz., muzikinis didaktinis žaidimas ,,Ožiukai
ir vilkas“, laiku išgirsti žemu registru skambančią muziką, reiškiančią artėjantį
pavojų ir pasislėpti).
Mokosi suvokti, kas yra draugystė ir draugai (,,Minčių lietus“, kas yra
draugystė“; I. Babilaitė ,,Ulė ir peliukas“, J. Tumas – Vaižgantas ,,Mikučio
šunelis“, V. Jurkšaitė ,,Lapė ir kiškis“, ,,Draugą nelaimėje pažinsi“; S. Poškus
,,Apie visai mažą vabaliuką V. Kandrotas ,,Meška ir voverė“, A. E. Puišytė
,,Paukštukas“; pasakos: ,,Trys paršiukai“, ,,Saulė ir mėnulis“, K. Boruta
,,Lapės ir gervės vaišės“, Sigitas Poškus ,,Vabaliukų nelaimė“, Vytautas V.
Lansbergis ,,Paslaptinga Gedimino liga“, lietuvių dainelė ,,Du gaideliai“, D.
Kudžmaitė ,,Liūdesys“, muzikinis žaidimas ,,Jurgeli, meistreli“, žaidimas
„Labas, labas, kaip tu gyveni?“; knyga J. Ambrukaitis ,,Gerumo abėcėlė).
Stengiasi suprasti, kas yra paslaptys ir kodėl jas reikia saugoti.
Supranta klausimus: kas? kur?, neiginius: ne, negalima.
Įsimena grupės, darželio taisykles.

Geba numatyti
poelgių pasekmes
sau ir kitiems

Stebėdami aplinką, klausydami skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių mokosi
suprasti neigiamas blogo elgesio pasekmes (lietuvių pasaka ,,Geroji žynė ir
mergaitė“, Nijolė Kepenienė ,,Mandagumas išgelbės pasaulį“, L. Gutauskas
,,Melo kojos“, E. Senkus ,,Melų pasaka“, A. Žukauskas ,,Mikutis Netikutis“,
L. Gutauskas ,,Šuns dešra“ , L. Gutauskas ,, Naktis ir šešėlis“, P. Mašiotas
,,Vincukas ir katinėlis“, ,,K. Sakalauskas - Vanagėlis ,,Nemandagus šuo“, K.
Kasparavičius ,,Dantų šepetukas“; Tuulos Korolainen knygelė ,,Katulis ir
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pykčio maišelis“).
Turi informacijos, kaip galima susitvarkyti.
Mokosi kontroliuoti savo elgesį: kalba švelniai, vengia šiurkštumo, irzlumo.
(žaidimas su balsą keičiančiu garsiakalbiu).
Mokosi suvokti ir atpažinti rizikingas situacijas, pavojingas vietas, nesaugų
savo elgesį ir blogus kitų ketinimus ( ,,Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo
naktį“, klausytis skaitomų ištraukų iš M. Vainilaičio eiliuotos pasakos ,, Ežio
namas“; žaidimas ,,Taip ir ne“ (pavojingos ir nepavojingos situacijos);
patarlės: ,,Nekišk pirštų tarp durų“, ,,Savo sveikata rūpinkis pats“, ,,Ugnis
dega ir nekurstoma“, ,,Geras žodis bėdoje daug ką reiškia“, ,,Ir dėl tavęs
saulutė šviečia“; muzikinis didaktinis žaidimas ,,Šviesoforas“; lietuvių ratelis
,,Skrido uodas per girią“; lietuvių daina ,,Tas žvirblelis vargdienėlis‘;
plakatai ,,Aukime sveiki ir saugūs“; Liudmilos Radzijevskajos knygutės
,,Kaip dera elgtis prie vandens“, ,,Kaip dera elgtis su ugnimi“, ,,Kaip dera
elgtis mieste“, ,,Kaip dera elgtis su gyvūnais“, ,,Kaip dera elgtis namie“).
Sužino į kokius žmones ar tarnybas gali kreiptis į bėdą pakliuvęs vaikas.
( vasario 11-ąją minima Europos skubios pagalbos numerio 112 diena,
galimybė juo išsikviesti skubią pagalbą: policininkus, ugniagesius gelbėtojus
ir greitosios medicinos pagalbos specialistus; žaidimas ,,Telefono numeris“;
mėginti balsu imituoti greitosios pagalbos, gaisrinės mašinos sirenas,
pavojaus signalą, stabdžių žviegimą).
Gali pasirinkti vieną iš dviejų žaislų ar daiktų.
Siekia būti savarankiškas, nepriklausomas – sprendžia, sumano, vykdo.
Savarankiškai ir

Pagal budėjimo kalendorių talkina grupėje.

atsakingai atlieka

Priima sprendimus dėl veiklos, patiria, išbando.

jam patikėtas

Eksperimentuoja, išmėgina naujus būdus ir technologijas (interaktyvūs
žaidimai, dėlionės).

užduotis

Suaugusiojo sudarytose situacijose bando pasijusti grupės nariu, atsakingu už
bendros veiklos sėkmę (žaidimas ,,Glostymo grandinė“).
Mokosi prisiimti atsakomybę už savo kasdienį elgesį.

REKOMENDUOJAMOS TEMOS: ,,Gyvūnų pasaulyje“, ,,Parskrido paukšteliai“, ,,Čir vir vir
pavasaris“, ,,Kaime“, ,,Kas tvartelyje gyvena?“, ,,Lietuvos paukščiai“, ,,Lietuvoje gyvenantys
gyvūnai“, ,,Pasakų pasaulyje“ ,,Seku seku pasakaitę“, ,,Mūsų kraštas“, ,,Žemaitiška tarmė“,
,,Stebuklingas pasakų pasaulis“, ,,Naminiai gyvūnai“,
,,Drabužiai“, ,,Indai“, ,, Baldai“,
,,Profesijos”, ,,Paukščiai‘, ,,Sodas, ,,Vaisia ir daržovės“, ,,Metų laikai“, ,,Mano žaisliukai“,
,,Pagalbos telefonas“, ,,Aš saugus, kai žinau“, ,,Abėcėlės burtai“, ,,Klausyk, vaikeli, kaip skamba
raidelės“, „Raidžių karalystėje“, ,,Garsiukų draugystė“, ,,Vaiko vardo raidžių diena“, „Mano
knygelės“, ,,Vaikų rašytojai ir jų knygelės“, ,,Mėgstamiausia knyga ir mylimiausias herojus“, „ABC
šalyje“, „Skaitau su mamyte ir tėveliu“, „ABC šalyje“,, „Mokausi sutarti“, „Pabūsiu sau teisėjas“,
„Nors dar esame maži – bet visi labai linksmi!“, „Pasakyk, kaip jautiesi“, „Aš noriu draugauti“,
„Gero elgesio abėcėlė“, ,,Stebuklingi žodeliai“, ,,Mano knygynėlis“, „Skambantys žodžiai“,
„Knygos lapų šlamesys“, „Kuriu pasaką“, „Skaitau – duonos neprašau“, „Atgiję paveikslėliai“,
„Kas pasislėpė?“, „Padaryk ir pagalvok, kas gerai, o gal blogai“, „Priešingybių pasaulis“, „Kalbos
kraitelė“, „Aš šalia tavęs“ ir kt.
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Aplinkos pažinimas

Esminė 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.
Žino savo ir artimųjų vardus, pažįsta juos nuotraukose, komentuoja (dainelė
„Labas, labas, kaip tu gyveni?, žaidimas „Pasakyk, kuo tu vardu?).
Pastebi ir pasako, koks oras (lyja, sninga, šviečia saulė, pučia vėjas ir pan.),
( kūriniai: R. Černiauskas „Debesėlis Ardas“, P. Mašiotas „Ežys ir voverėlė“ ,
lietuvių daina „Lijo lijo lietus“, R. Skučaitė „Rudenėlio spalvos“, žodinis
žaidimas „Ruduo“, G. Patacko „Gruodis“, P. Mašioto „Paukštelių prašymas“,
A. Čeredaitė „Eželio Kalėdos“, lietuvių sakmė „Vieversėlis – artojo draugas“,
N. Kepenienė „Blynų pavasaris“, K. Abaris „Šaltinėlio kelionė“, pokyčiai
namie ir gamtoje, mokausi žiemą „Tyrinėjimas, sniego krepšinis“, žiemos
eksperimentai, eksperimentų daržas: ąžuolas, saulėgrąža, žaliaplaukis,
popierinės lėlės ir jų drabužiai“, „raštų margumynai“, paukščių
pamėgdžiojimai, greitakalbės, mįslės, minklės).
Pažįsta supančią
aplinką

Pastebi ir pavadina namų apyvokos daiktus, žaislus (kūriniai: V. Nemunėlis
„Namas“, N. Kepenienė „Šaukštelis plius pyragėlis lygu voverė“, E. Selelionis
„Peilis“, S. Geda „Geriausias laikrodis“, Č. Navakauskas „Kiek stalas turi
pavardžių?“, K. Kasparavičius „Televizorius“, dainelė su judesiais „Mano
žaisliukai“, smulkioji tautosaka.).
Suvokia daiktų paskirtį (šaukštu valgoma, iš puoduko geriama).
Pažįsta kai kuriuos gyvūnus, žino daržovių ir vaisių pavadinimus ( gyvūnų
pamėgdžiojimai, greitakalbės, mįslės, kūriniai: R. Lukšienė „Mano skaičiai“,
knyga „daug įdomybių apie gyvenimą kaime - Ūkyje“, enciklopedija
„Narvuose ir olose“, Vaižgantas „Katytės dainelė“, lietuvių pasaka „Pelė ir
katinas“, „Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti“, S. Paltanavičius „Baltoji
kiškutė ir žiema“, žaidimas „Daržoves rauti“, užduotys: „vaisių ir daržovių
spalvos“, „sėkliukių matematika“, rūšiavimas: vaisius ar daržovė?, „vaisių ir
daržovių nameliai“, rūšiuokime gyvūnus, gyvūnai iš lapų, gyvūnų piramidė:
kiaulė, karvė, arklys, avis ,ožka, „žaislas gyvūnėliui, paukšteliui“, žaidimas
lauke „Voratinklis ir musės“).
Forma, erdvė, matavimai

Esminė nuostata
Nusiteikęs tyrinėti aplinkoje esančius daiktus, jų ryšius ir santykius su kitais daiktais.
Esminis gebėjimas
Geba skirti pagrindines spalvas ir formas, randa daikto vietą erdvėje, sieja daiktą su vaizdu
nuotraukoje, piešinyje daiktus grupuoja, klasifikuoja, pradeda vartoti palyginamąsias sąvokas:
sunkus-lengvas; storas-plonas ir pan.
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Veikia su daiktais, vertina jų dydį, pagal dydį rūšiuoja daiktus ( daiktai, esantys
aplinkoje, įvairių dydžių plastikiniai gyvūnėliai, paveikslėliai).
Bando apibūdinti
daiktus pagal dydį,
atpažinti ir
pavadinti formas

Žaisdamas naudoja įvairios formos figūras, statybines detales ( Ž. ir A. Grė
„Tomukas ir formos“, geometrinių formų obelų sodas, įvairios dėlionės iš
geometrinių figūrų, „Kas maišelyje gyvena?“, kūrybiniai žaidimai su
konstruktoriais, lego).
Renka ir grupuoja daiktus pagal jų savybes (dydį, spalvą, formą), ( kūriniai: K.
Vasiliauskas „Brangiausios spalvos“, S. Poškus „Kokia spalva geriausia?“,
žaidimas „atspėk, koks daiktas, dainelė su judesiais „Spalvotas garvežiukas“).
Tyrinėjimas

Esminė nuostata
Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Esminis gebėjimas
Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gramatinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą
ir bandymą), mąsto, samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė.
Apibendrina daiktus pagal jų funkcinę reikšmę (puodelis – gerti, kėdė – sėsti),
(Vaikų enciklopedija, grupės biblioteka, žaidimas „Įvardink veiksmą: lova –
miegoti, mašina – važiuoti, ir t.. t.).
Geba naudotis
įrankiais bei
priemonėmis

Stebi savo aplinkoje įvairius daiktus, jais naudojasi, tyrinėja ( kūriniai: V.
Palčinskaitė „Sūpuoklės“, L. Radzijevskaja „Kaip dera elgtis namie“, Č.
Navakauskas „Kiek stalas turi pavardžių?“, smulkioji tautosaka, dėlionė
„Sudaužytas indas“, užduotis: kokius indus, daiktus matai piešinyje? Kam jie
skirti?, žaidimas „Įvardink veiksmą“- peilis- pjauti , puodas-virti, šaukštasvalgyti, keptuvė- kepti ir t.t., papuošti puodelį, lėkštutę ar kitą daiktą
nurodytomis geometrinėmis figūromis, įvardyti pagal ypatybę, ,pasakyti
priešingai, ant stalo nupiešti dvi lėkštes, dvi stiklines, kairėje nupiešti kėdę,
dešinėje – kamuolį, mįslės, patarlės, skaičiuotės).
Mokėjimas mokytis

Esminė nuostata
Noriai mokosi ir džiaugiasi tuo, ką išmoko.
Esminis gebėjimas
Mokosi žaisdami, stebėdami kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdami, ieškodami informacijos,
išbandydami, įvaldo kai kurias mokymosi strategijas.
Liečia ir stebi daiktus ar objektus, juos tyrinėja (žaidimas „Pasirink ir
pavadink“, kūriniai: P. Juodišius „Tvinklio laikrodukas“, ,Č. Navakauskas
„Kompiuterio pelytės dainelė“, G. Adomaitytė „Skėčiai“, K. Kasparavičius
„Televizorius“, smulkioji tautosaka, pokalbis „Ką gali mano rankytės?“).
Pažįsta ir pavadina namų apyvokos daiktus, žaislus, juos grupuoja pagal dydį,
Pradeda suprasti
spalvą, formą ir kitus bendrus požymius ( K. Papečkio „Mūsų žaisliukai“, K.
mokymosi procesą
Kubilinsko „Lėlė“, dainelė „Žaisliukai“, smulkioji tautosaka, užduotis „Man
patinka“).
Stato, konstruoja, dėlioja dėliones, mozaikas.
Žaisdami mėgdžioja įvairius gyvūnus, susitapatina su jais ( gyvūnų ir paukščių
pamėgdžiojimai, erzinimai,
mįslės, minklės, kūriniai: pasaka be galo
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„Švaruolė katė“, O. Jautakė „Avinėlis Jakobas ir debesėlis“, L. Gutauskas
„Sraigė“, K. Boruta „Šarkelė varnelė“, R. Lukšienė „Medaus pasaka“,
kūrybiniai žaidimai su žaisliniais gyvūnėliais, „Kas maišelyje gyvena?“,
kortelės su įvairiais paveikslėliais ir jų rūšiavimas).
Žiūrinėja paveikslėlius, šeimos nuotraukų albumus, rodo ten save, savo šeimos
narius, varto knygeles, klausinėja, atsako į klausimus (grupės biblioteka).
Iniciatyvumas ir atkaklumas
Esminė nuostata
Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais
Esminis gebėjimas
Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ją plėtoja, po tam tikro laiko veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį
pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais
Pats juda link sudominusių žaislų, daiktų.
Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes ( kūriniai: P. Panavas „Žaidimas“,
V. Palčinskaitė „Lapų žaidimas“, žaidimas „Surasti, apibūdinti jį ir
išbandyti“).
Judėdami erdvėje
ją tyrinėja,
džiaugsmingai
eksperimentuoja
judesiu

Atlieka parodytus judesius ir sugalvoja savus (Dainelės su judesiais „Šliaužia
vabalai“, „Dūzgia bitės“, „Trys“, Mankštelė 1 2 3, draugų mankšta).
Juda aplink daiktus, pralenda pro juos (estafetės, judrieji žaidimai su sporto
salės inventoriumi).
Atlieka elementarius ritmiškus judesius su muzika (eina, ploja, trepsi), (
dainelės: „Labas rytas suraitytas“, „Rudenėlio pokštai“, „Vabalas“, „Žiema“,
„Moliūgo dainelė“, „Zuikio dainelė“, dainelės su judesiais: „Lietutis“, „Su
rogutėm“, žaidimai: „Bėgo ožka“, „Čeverykai“, „Sėdi Senelis“, „Tai
ratukas“ ).
Sugalvoja būdus kaip pasiekti norimą daiktą.
Pats išrenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygą (grupės biblioteka).
Lipa į dėžę ir iš jos.

Savarankiškai
pasirenka ir

Mėto į krepšį kamuolius, renka juos, spiria, gaudo (judrūs žaidimai: „Taikli
rankelė“, „Pataikyk į vartus“, „Pavyk draugą“).

plėtoja judriąją

Bėgioja grupės erdvėje (judrus žaidimas „Surask sau vietą“).

veiklą

Čiuožia nuo čiuožyklų.
Supasi ant arkliuko.
Problemų sprendimas

Esminė nuostata
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti
Esminis gebėjimas
Atpažįsta kilusius sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo. Suvokia savo ir kitų ketinimus.
Ieško tinkamų sprendimų, ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, bendradarbiaudamas, pradeda
numatyti priimtų sprendimų pasekmes.
Suvokia jausmų

Pradeda suprasti apibūdinimus: gražus, geras, mylimas, išdykęs ir pan. Geba
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įtaką žmogaus
sveikatai

save vertinti ( V. Šukytės kūrinėlis „Kiekvienas gražus savaip“, žaidimas
„Atspėk, kas?“, ).
Išreiškiant neigiamus jausmus, vienas kitą guodžia.

Savitai sprendžia

Stebi save veidrodyje.

iškilusias

Mokosi nepasimesti erdvėje, o pasimetus – ieškoti išeities.

problemas
REKOMENDUOJAMOS TEMOS: „Aš ir mano šeima“, „Aš veidrodyje ir draugų akyse“,
„Rudeniški medžiai, krūmai, gėlės“, „Rudeniniai orai“, „Medžių brolijoje“, „Laiko tėkmės ratas“,
„Mūsų miško žvėrys“, „Kas iš medžio“, „Vanduo – gyvybės šaltinis“, „Žiemos išdaigos“,
„Drabužėlių pilna spinta“, „Pavasario džiaugsmai“, „Viskas, kas mus supa“, „Mano žaisliukai“,
„Mano augintinis“, „Daržovių ir vaisių puota“, „Kas tvartelyje gyvena?“, „Mano knygelės“, „Labas,
žiemuže šaltoji, baltoji“, „Su rogutėm nuo kalniuko“, „Pastebėjęs pavadink“, „Noriu pažinti
spalvas“, „Geometrinės formos“, „Namai namučiai“, „Aš žinau, aš saugus“, „Gyvūnijos pasaulis“,
„Sparnuočiai sugrįžo“, „Kiekvienam sava pastogė“, „Mes švarios gamtos bičiuliai“, „Mūsų
mylima žemelė“, „Tyrinėjimų ir atradimų savaitė, „Lašelio kelionė“, „Vabalai, vabaliukai",
„Saulutė pakvietė žiedelį", „Sužydėjo sodai", „Saulėtų dienelių sulaukus“, „Basomis per žemę“,
„Aš - žmogus“, „Tėvų ir protėvių takais“, „Iš močiutės skrynios“, „Augmenijos pasaulis“, „Mainos
rūbai margo svieto...“, „Skaičių ir raidžių pasaka“, „Vai dūzgia staklelės“, „Pavasario pranašai“,
„Miestas, kuriame aš gyvenu“, „Mano pasaulis“, „Aš ir laikas“, „Grok, žiogeli, smuikeliu“, „Kas
buvo tie žmonės“, „Pas Kazytę ir Kaziuką“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Laukais ir kalneliais upeliai
čiurlena“, „Darbymečio rūpestėliai“, „Senas - jaunas“, „Mainos rūbai margo svieto“ ir kt.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Vaiko gebėjimai

Vaiko veiksenos
Estetinis suvokimas

Esminė nuostata
Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla
Esminis gebėjimas
Jaučia, suvokia ir apibūdina elementarius muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno ypatumus,
grožisi meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi išgyvenimais,
įspūdžiais, pastebėjimais vertinimais
Stebi ir gėrisi aplinkos daiktais, gamta ir jos reiškiniais: I.Šedukienės
dainelės ,,Labas rytas, tau saulyte“, dainelė ,,Lyk, lietuti, lyk“, Lietuvių
liaudies dainelė ,,Saulele motinėle, šildyk mane“. Dainelė - ratelis
,,Šliaužia vabalai“.
Geba stebėti
Lankosi dailės darbų parodose, varto reprodukcijų albumus, analizuoja,
aplinką, kaupti
kokie yra praeities, o kokie dabarties kūriniai.
žinias ir įspūdžius,
Pasivaikščiojimų metu grožisi ir aptaria skulptorių ir architektų darbus.
panaudoti juos
Vartydami knygeles iliustracijose įžvelgia realų ar fantastinį pasaulį,
kūryboje
apibūdina savo pojūčius.
Grožisi savo ir kitų dailės kūryba, dalinasi įspūdžiais. Domisi draugų
idėjomis, gėrisi jų darbais.
Kuria pasakojimus pagal savo ir draugų dailės darbelius.
Vaikas geba
įsiklausyti į
melodiją, pajusti
muzikinio kūrinio
tempą, dinamiką,

Susikaupęs klausosi įvairių muzikinių kūrinių, „diriguoja”, judesiu
spontaniškai reaguoja į muzikinio kūrinio ypatumus (Lietuvių liaudies
šokis – ratelis ,,Čia yr, čia nėr“, ,,Oira“, ,,Lietuvių liaudies daina ,,Ar
nebuvai miške“, ,,Vilkas šieną bepjaunąs“, ratelis - žaidimas ,,Kas ten
darže auga?“)
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išgirsti lietuvių liaudies
išskirtinumą

Geba pasidalinti
įspūdžiais apie
savo, draugų ar
profesionalų
vaidinimą

Saugoja ir
puoselėja
kultūrines tradicijas ir
etnines
vertybes

Mokosi jausti ir išgyventi skambančią muziką, pajausti estetines
muzikinių kūrinių savybes ir jomis gėrėtis (Lietuvių liaudies dainelė: ,,Oi,
seneli, kur buvai?“ ,,Trumpa dainelė‘‘, ,,Oi ta, žiema“, ,,Nykštukas“).
Apibūdina ir vertina muziką, perteikia savo mintis (Lietuvių liaudies
dainelė ,,Batsiuvys‘‘, dainelės: ,,Draugystės šaly“, ,,Žiema“, ,,Muilas“,
dainelė - ratelis ,,Daržovių ratelis“, ,,Grybs, grybs, baravyks“.
Klausydamas įvairios muzikos mokosi skirti muzikinius žanrus (Lietuvių
liaudies dainos ,,Ar nebuvai miške“, dainelės ,,Dėkoju rudenėliui“,
,,Voverytės grybai“, ,,Mylėsiu mamytę‘, ,,Ačiū“.
Klausosi lietuvių liaudies kūrinių, juos tyrinėja, emociškai reaguoja į
muzikos nuotaiką (Lietuvių liaudies dainelė ,,Vilkas vejas voveraitę“,
,,Už žalių girelių“, ,,Rida rida da “, ,,O kas ten dundėjo“, ,,Tas žvirblelis
nabagėlis“. ,,Duzgia bitės“.
Išsako išgyvenimus, patirtus klausantis muzikos, įsisąmonina savo
emocijas, įsijaučia į draugų pasakojimus.
Mokosi pasakoti, kokį veikėją vaidino, koks jo charakteris, ką jis veikė,
kas nutiko vėliau ( lietuvių liaudies ratelis ,,Du gaideliai“, dainelės –
rateliai: ,,Vabaliukų dainelė“, ,,Dainelė apie gyvūnus“, ,,Tindi rindi
triuška“, ,,Aš turėjau gaidį“ ir kt.
Bando vertinti savo sukurtą vaidmenį, analizuoja asmeninius pasiekimus.
Atpasakoja, ką matė scenoje, kokie spektaklio veikėjai, ką suprato.
Pasakoja apie vaidinimo sukeltą nuotaiką, reiškia asmenines emocijas,
vertinimus.
Aktyviai dalyvauja šventinių rytmečių programėlėse.
Švenčia kalendorines šventes. Susipažįsta su etnokultūrinėmis
tradicijomis.
Mokosi tradicinių liaudies dainelių, žaidimų, ratelių. Išmoksta patarlių,
priežodžių, juos panaudoja šnekamojoje kalboje (Lietuvių liaudies daina
,,Lietuvos šalelėj“, ,,Už žalių miškelių“ Lietuvių liaudies žaidimas
,,Kiškelis nabagėlis“, ,,Aukso galva“, ,,,,Oi ta, žiema“. Daina ,,Angelas“.
Patarlės, priežodžiai: ,,Savam krašte ir tvoros žydi“, Ir paukštelis savo
lizdą turi“, ,,Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“, Visur gerai, bet
namie geriausia“, ,,Ir aklas namo kelią suranda“, ,,Ir paukštis savo lizdą
gina“, ,,Geriau sava pirkaitė, negu svetima pilaitė“, ,,Ir vėjas kvepia savo
krašte“.
Lankosi mugėse, susipažįsta su tradiciniais lietuvių amatais.
Lankosi mieste organizuojamuose koncertuose, spektakliuose,
renginiuose.
Suaugusiojo padedami rengia koncertus, spektaklius darželyje.
Meninė raiška

Esminė 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.
Laisvai išreiškia patirtus įspūdžius, išgyvenimus ir sumanymus.
Reiškia savo
Vaizduoja realius daiktus detaliai, o abstrakcijas reiškia savitai.
mintis, idėjas
Su pieštuku, kreida, medžio anglimi, pagaliuku, ant įvairaus dydžio
sumanymus dailės
popieriaus lapo, ant sniego, smėlio veda linijas, kreives, ornamentus.
raiškos
Dėlioja iš pagaliukų, spygliukų įvairias linijas, kreives, vaizdus.
priemonėmis.
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Susipažįsta su lietuvių
liaudies menu

Geba išreikšti save
erdvinėmis
formomis

Geba dainuoti
drauge su kitais
vaikais ir vienas

Vaikas geba kartu
su kitais
(sinchroniškai)
atlikti judesius
pagal muziką

Mokosi pajusti liniją, stebi dėmes, spalvas, formas ir šią patirtį panaudoja
išgyvenimams, idėjoms reikšti.
Intuityviai derina spalvas, sudaro kontrastus, siekia pasikartojančio ritmo
ornamentuose.
Mėgina atkurti tai, ką mato, matė, prisiminė, ką girdėjo.
Mokosi išvedžioti žmogaus, žvėrelio siluetą, jų veido simbolius ir kitas
detales.
Puošyboje panaudoja įvairią gamtinę medžiagą: lapelius, gėlytes,
žieveles,
akmenėlius, kriaukles ir kt.
Bando iliustruoti grožinės literatūros kūrinius arba savo sugalvotus
pasakojimus.
Piešia geometrines formas, savo plaštakos, pėdos kontūrus, apvedžioja
trafaretų formas, taip išgaudami norimą piešinį, paveikslą.
Lipdo iš įvairių medžiagų: plastilino, molio, drėgno smėlio, sniego, tešlos.
Mokosi lipdyti iš atskirų detalių ir skulptūriniu būdu, formą išgaudami iš
vientiso medžiagos gabalo.
Naudodami įvairaus storumo popierių mokosi aplikuoti plokščias ir
pusiau plokščias formas, išgauna įvairias faktūras.
Kuria savitus ornamentus aplikuodami iš geometrinių figūrų. Susipažįsta
su lietuvių liaudies raštų, puošybos ir dailės elementais.
Konstruodami, statydami atranda įvairias formas ir erdvės derinius,
konstrukcijas.
Bando atrasti tinkamiausią erdvės ir konstrukcijos santykį: mažoje erdvėje
– mažos konstrukcijos, didelėje – didelės.
Konstruoja iš gamtinės medžiagos, papildo darbą kitomis medžiagomis:
siūlais, plastilinu, sagomis, spalvotu popieriumi ir pan. Lanksto iš
popieriaus nesudėtingus lankstinius, juos puošia, panaudoja žaidimams.
Pratinasi saugiai ir taupiai elgtis su dailės priemonėmis ir medžiagomis.
Aktyviai dalyvauja aptariant naują muzikinį kūrinį, atskleidžia turimą
patirtį, išsako savo emocijas (Lietuvių liaudies rateliai ,,Šitam dideliam
būry“, ,,Pašokime drauge“, ,,Jurgeli, meistreli“, ,,Kiškelis bebėgdams“.
Kartu su suaugusiuoju aptaria dainos nuotaiką, poetinio teksto prasmę,
dainos personažų charakterį, jausmus atspindinčią vaiko veido išraišką,
kūno judesius, reikšmingiausius dainos momentus ( Lietuvių liaudies
žaidimas – ratelis ,,Mažas mūsų ratelis“, ,,
Kartu su kitais vaikais atlieka priedainį, pritaria pasikartojantiems dainos
motyvams, pakartoja dainos frazes.
Kartu su kitais ir individualiai atlieka vokalinius pratimus, pratinasi
girdėti save ir šalia esančius, derintis prie jų.
Imituoja žaidimų personažus, keičia judesius pagal muzikos charakterį,
garsų stiprumą (Lietuvių liaudies ratelis ,,Jurgeli, meistreli“, ,,lietuvių
liaudies daina ,,Ar nebuvai miške?“, dainelė - ratelis ,,Katinas ant pečiaus
tupėjo“, ,,Pelytė pelytė“, ,,Kiškis ilgaausis“.
Ritminius instrumentus ir kūno judesius naudoja įvairiose situacijose,
gamtos objektams bei žmogaus sukurtiems daiktams vaizduoti.“
Tyrinėja, kurias kūno dalis galima ritmiškai judinti, kurios gali padėti
išgauti ritminius garsus (Daina – žaidimas ,,Mano pirštukai“, ,,Šokis po
du“, ,,Šokis po tris“, didaktinis žaidimas ,,Trys“.
Bando išgauti ritmą nekeisdami kūno padėties erdvėje (siūbuodami,
pritūpdami ir pan.) bei judėdami erdvėje (žygiuodami, šuoliuodami ir
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pan.).

Vaikas geba žaisti
ir šokti pagal
įvairią muziką

Atpažįsta
vaidybinės ir
teatrinės veiklos
žanrus aplinkoje ir
naudoja veikloje

Kartu su kitais vaikais atlieka vienodo tempo ratelius ( Lietuvių liaudies
daina – ratelis ,,Skrisk, skrisk, bitele į savo vietelę“, „Katins juods“,
Vaikas mokosi skaičiuočių, garsų pamėgdžiojimų, erzinimų, skandavimų,
gyvūnijos apdainavimų, liaudies dainų (Lietuvių liaudies skaičiuotės:
muz., R. Linkienės, žodžiai lietuvių liaudies ,,Vienas, du, trys“, ,,Ritė
bitė“, Eni beni, diki daki, orbon trobon, šmiki šmaki“, Kybur vybur
kabarai“, Šoko kiškis per virvutę“, „Šliumpu pliumpu meškinai“, „Vaikai,
vaikai vanagai“,, ,,Viens du trys“, ,, En den dū“. Apdainavimas: muz.
A.Katinienė ,,Gyvis, kas iš manęs pasidyvis“, (Pempė), ,,Kū kū, duos
kiškis taukų, patepsim ratus, važiuosim metus“. Erzinimai: muz.,
A.Katinienės, žodžiai liet.,liaudies ,,Šul du bul du kalakutas, žiūri vyrai,
koks aš drūtas“, ,,Put pilik, put pilik, greitai darbą atlik“ (Putpelė), ,,Kut
kut kut kut kut ku kudakšt, kut kut kut kut kut ku kudakšt“ (Višta), ,,Ieva
Ieva, neganyk po pievą“ (Volungė), „Gandrai gandrai ga, ga, ga“
(Gandras), ,, Šarkele, varnele, keli tavo vaikeliai?“ Šarka).
Su suaugusiojo pagalba bando perprasti folklore užkoduotus dorovinius,
moralinius ar estetinius vertinimus ( lietuvių liaudies daina ,,Oi tu, bitute,
leliumoj“, ratelis – žaidimai: ,,Šiaudų kūlis“, ,,Kiškeli, nabagėli“, ,,Už
girių girelių“, ,,Vai tu, voverėle“, ,,Sodai, sodai, leliumai‘, ,,Tu, kiškeli, tu
pilkasai“, ,,Šiaudų batai“, ,,Barė ponas katinėli“.
Mokosi pasišaipymų iš vardų, bendraudamas su kitais vaikais kuria
savitus pasišaipymus iš draugų vardų ( muz. R.Linkienės, žodžiai lietuvių
liaudies ,,Ei, Pilypai, Pilypai“, ,, Adas padas“, ,, Ena bena, kuki baki
(Motiejus)“, melagė (is) per tiltą važiavo, tiltelis sugriuvo melagė (is)
įgriuvo, „Justė pustė išsipustė“, ,,Jonas – ožkų ponas“, ,,Martynas
papartynas ganė vištas po karklynus“, ,,Kur joji, Jonai?“ ir kt.
Mokosi dialogo formos folklorinių dainelių (lietuvių liaudies daina ,,Vai
kur buvai dieduk, mano?“, ,,Kai aš mažas buvau“,, ,, Šarkele, varnele“,
,,Gandre, gandre, ga ga ga“, ,, „Kam tavo, vilkeli“, muz.R.Linkienės,
žodžiai liet.,liaudies ,,Kiaunė“
Kartu su kitais vaikais rengia koncertus, vakarones, dalyvauja miesto
renginiuose.
Mokosi atskirti mažiau kontrastišką muziką, garsų ir tylų grojimą, greitą
ir lėtą tempą.
Mokosi šokio figūrų, jas atlieka derindamasis prie kitų vaikų.
Šoka tautinius šokius, pajunta tautos charakterį, susipažįsta su tautiniais
kostiumais, raštais (Ratelis - žaidimas: ,,Siūlai siūlai“, „Bėgo ožka“,
„Džiaugias senis“, „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“, „Šiaudų batai“, „Graži
mūsų šeimynėlė“
„Ponas barė katinėlį“, „Žydi bičių rožė“, „Verdu bulvienę“, ,,Upytėlė
teka“ir kt.
Šoka su įvairiomis priemonėmis: kaspinais, lietučiais, balionais,
skarelėmis, vėduoklėmis, lankais, kamuoliais, gėlėmis ir t.t.
Žiūri stalo, lėlių teatro vaidinimus, patys įsijungia į veiksmą ( Rusų
liaudies pasaka ,,Ropė“, ukrainiečių liaudies pasaka ,,Pieštinė” ir kt.
Lankosi įvairiuose spektakliuose, juos aptaria, pratinasi atpažinti ir
įvardinti
žanrą (dramos, lėlių, pantomimos ir pan.).
Pratinasi pastebėti, atpažinti ir pasakyti, kokie vaidybiniai elementai
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naudojami grupės veikloje darželyje ir teatro vaidinimuose.
Žaidžia vaidmeninius žaidimus panaudodami lėles, kaukes, aplinkos
daiktus (lietuvių liaudies pasakos ,,Dangus griūva“, ,,Bėkim žvėrys
pažiūrėti“, ,,Pagrandukas“) ir kt..
Dalyvauja renginiuose „Teatro dienelės vaikų darželiuose”.
Kūrybiškumas
Esminė 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
Eksperimentuoja įvairiomis muzikos priemonėmis, garsais, išsiaiškina,
kaip ir kokiomis priemonėmis galima muzikuoti, kaip muzikiniais garsais
perteikiama nuotaika.
Spontaniškai ir tikslingai kuria muziką, reiškia mintis muzikos garsais.
Kuria muziką be išankstinio pasirengimo.
Muzikiniais
garsais, šokio
Kuria savitą muzikinį produktą: melodiją, ritminį pratimą, nedidelės
judesiais geba
apimties muzikinę pjesę, pritarimą dainai.
įprasminti savo
Kuria muzikines kompozicijas ilgesnį laiką, jas keletą kartų taiso,
mintis, idėjas,
koreguoja.
jausmus, patirti
Atlieka kitų vaikų sukurtas kompozicijas.
kūrybinės veiklos
Muzikine idėja pavaizduoja kokį nors įvykį ar gamtos reiškinį, perteikia
džiaugsmą
žmogaus ar gyvūno charakterį ( žaidimai: ,,Neleisk lapeliui nukristi“, ,,
Kaip auga medis“, ,, Jaunasis archeologas“).
Atlieka nesudėtingus šokio judesius pagal įvairią muziką, pats kuria
nesudėtingus šokius.

Geba kurti
įsivaizduojant,
fantazuojant,
modeliuojant,
taikant įvairias
dailės technikas

Vaidina laisvai ir
išraiškingai

Tyrinėja dailės priemones – pieštukus, teptukus, kreideles, guašą,
plastiliną.
Eksperimentuoja skirtingomis formomis ir spalvomis, įrankiais,
popieriumi ar senu audiniu.
Bando įvairius vaizdavimo būdus: piešimą, tapymą, liejimą, štampavimą,
lipdymą, aplikavimą. Viename darbelyje derina keletą dailės technikų.
Eksperimentuodami mokosi atskirti natūralias medžiagas: medį, odą,
audinį, gintarą, geležį, akmenį, molį, smėlį, šiaudą, popierių, skystas
medžiagas. Siūlo idėjas, ką galima iš jų sukurti.
Ieško kitokių technologinių sprendimų, kokiais būdais galima sukurti,
pagaminti darbelį, nupiešti piešinį, nulipdyti ar suklijuoti.
Dailės darbus atlieka keletu variantų.
Eksperimentuodami dailės raiškos priemonėmis siekia išsaugoti tautinį
mentalitetą
Dalyvauja rengiamose grupės, darželio, kitų įstaigų dailės darbų
parodėlėse.
Bando kurti savo vaidinimus, naudoja žaislus, karūnėles ir kitas
priemones
Pratinasi vaidinti žiūrovams: jaunesniems vaikams, tėveliams, svečiams.
Mokosi sukurti veikėjo nuotaiką, veiksmų eigą, kalbos intonaciją.
Kuria vaizdelius su žodžiais ir be jų; su partneriais ir be jų.
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Žaidžia socialinius žaidimus, panaudoja žodines ir judesių raiškos
priemones pasirinktam vaidmeniui atskleisti ( socialiniai žaidimai: ,, Aš –
oro balionas“,
,, Susuk kamuoliuką“, ,, Nė garso!“, ,, Švelnūs prisilietimai“).
Bando suvokti, kad spektaklis – tai komandinis darbas, prisiimti
atsakomybę už jam patikėtą vaidmenį ir galutinį rezultatą.
Pagal savo sumanymą iš žaislų, daiktų, taip pat dailės priemonėmis kuria
dekoracijas, vaidinimo reikmenis.
Žino pagrindines spalvas. Atrenka vienos spalvos kubelius.
Pasivaikščiojimų metu stebi gamtos spalvas įvairiais metų laikais, jas
Skiria pagrindines
pavadina.
spalvas ir
Stebi tautodailės kūrinius, atkreipia dėmesį į spalvų derinius.
atspalvius
Eksperimentuoja su dažais, išgauna įvairiausius atspalvius, bando juos
pavadinti, ieško aplinkoje tokios spalvos daiktų.
Stebėdami vandens purslus, muilo burbulus, vaivorykštę, susipažįsta su
spektro spalvomis, išsiaiškina, kokios jos.
REKOMENDUOJAMOS TEMOS: ,,Bėkim žvėrys pažiūrėti“, ,,Pagrandukas“, Rusų liaudies
pasaka ,,Ropė“, ukrainiečių liaudies pasaka ,,Pirštinė“, ,,Lietuvos šalelėj“, ,,Mano kraštas“, ,,Labas
rytas, tau saulyte“, ,,Lyk, lietuti, lyk“, ,,Saulele motinėle, šildyk mane“, Kuriame kartu“, „Tėvynė
be dainų, kaip medis be šakų“, „Artisto gyvenimas“, „Svajonių šalis“, „Tikiu grožiu ir gerumu“,
„Noriu gražios Lietuvėlės, noriu švarių ežerų“, „Mūs pirštukai šoka, niekas taip nemoka“, „Mano
draugai“, ,,Pasaulis mano akimis“ ir kt.
4.4.GABIŲ VAIKŲ PASIEKIMŲ UGDYMO GAIRĖS
Sritis
1.Savivoka ir savigarba

2.Emocijų suvokimas ir
raiška

3. Savireguliacija ir
savikontrolė

4. Santykiai su
suaugusiaisiais

Vaiko gebėjimai ir veiksenos
Pasitiki savimi ir savo gebėjimais.
Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), augimą, pasako,
kaip atrodo, kuo domisi, ką veikia.
Jaučiasi esąs savo šeimos, grupės narys, priskiria save giminei
(močiutės, seneliai, tetos, pusbroliai, pusseserės), gimtinei.
Ima suprasti, ką jis pats gali padaryti, pakeisti, o kas nuo jo norų ir
pastangų nepriklauso.
Mokosi saugoti savo privatumą, siekia kitų palankumo, yra tolerantiškas
kitokiam.
Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.
Atpažįsta ir įvardina ne tik savo jausmus, bet ir nuotaikas bei jų
priežastis. Atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ar jausmus, bando į juos
atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti,
atsižvelgti į kito norus).
Taiko kelis skirtingus kitiems priimtinus emocijų ir jausmų išreiškimo
būdus.Numato, kaip jaustųsi pats ar kitas įvairiose situacijose.
Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai.
Bando paskirstyti dėmesį į dvi veiklas (klauso ir piešia).
Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir stengiasi jų
laikytis.
Atsiranda savitvardos, savitvarkos pradmenys. Susijaudinęs, išsigandęs,
pasimetęs bando nusiraminti, ieškoti pagalbos.
Geranoriškai ir pagarbiai bendrauja ir bendradarbiauja su
suaugusiaisiais.
Pasitiki pedagogais, artimaisiais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais
neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi.
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5. Santykiai su
bendraamžiais

6. Mokėjimas mokytis

7. Iniciatyvumas ir
atkaklumas

8. Kūrybiškumas

9. Problemų sprendimas

Patys pasiūlo suaugusiesiems įdomią bendrą veiklą, išsako savo
nuomonę, siekia susitarimų, prašo pagalbos.
Domisi suaugusiojo jausmais ir savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo savo
pagalbą.
Žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais.
Nusiteikęs susipažinti, susidraugauti, geranoriškai bendrauti ir
bendradarbiauti su bendraamžiais.
Supranta, kas yra gerai, kas blogai, stengiasi elgtis pagal savą gero
elgesio supratimą.
Draugauja bent su vienu vaiku, palankiai, tolerantiškai bendrauja ir
bendradarbiauja su visais (dalinasi žaislais, tariasi, supranta kitų norus,
derina veiksmus).
Supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
Pastebi ir priima kitų draugiškumo, palankumo ženklus, gerbia kitus
vaikus, išklauso jų nuomonę, iš jų mokosi.
Samprotauja apie mokymąsi mokykloje, išsako savo požiūrį į
mokymąsi, jo prasmę.
Kelia nesudėtingus mokymosi tikslus ir numato, kaip jų sieks,
samprotauja apie tai, kaip pavyko.
Kalba apie tai, kad sužinoti apie žmones daiktus, gamtą ir daug ko
išmokti galima klausinėjant, stebint aplinką, iš spaudos ir knygų,
enciklopedijų, interneto, TV ir kt. Savarankiškai susiranda nesudėtingą
informaciją, klausinėja draugus, suaugusiuosius, kai reikia, prašo
suaugusiųjų pagalbos.
Siūlo idėjas, ko ir kaip galima būtų mokytis kartu, imasi iniciatyvos
joms įgyvendinti. Mokosi iš kitų.
Apmąsto ir samprotauja, ko mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų išmokti.
Nusiteikęs pradėti, siūlyti naują veiklą, ją užbaigti, užmegzti naują
draugystę, naują kontaktą su suaugusiaisiais.
Savo iniciatyva pagal savo pomėgius, interesus pasirenka veiklą, ilgam
įsitraukia, ją plėtoja.
Nuo pradžios iki pabaigos gali atlikti ir nepatrauklią veiklą.
Palankiai priima iššūkius, bando pats įveikti kliūtis.
Kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais
sunkumais.
Greitai pastebi ir renkasi tai, kas nauja, sudėtinga.
Įžvelgia dar neišbandytas veiklos, saviraiškos galimybes, kelia
probleminius klausimus, diskutuoja, svarsto.
Pasineria į kūrybos procesą, įsivaizduoja, fantazuoja, remiasi vidine
nuojauta, turimas patirtis jungdamas į naujas idėjas, simbolius, naujus
atlikimo būdus.
Pats ir kartu su kitais ieško atsakymų, netikėtų idėjų, savitų sprendimų,
neįprastų medžiagų, atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko,
pritaiko, siekia savito rezultato.
Nebijo daryti kitaip, būti kitoks, drąsiai, savitai eksperimentuoja.
Sudėtingą veiklą, kliūtis, sunkumus ar problemas priima natūraliai,
nusiteikęs juos įveikti.
Ieškodamas, kaip susidoroti su sudėtinga veikla, kliūtimi ar problema,
samprotauja apie sprendimus, jų pasekmes, pasirenka tinkamiausią
sprendimą iš kelių galimų. Tariasi su kitais, drauge ieško išeities, siūlo
ir priima pagalbą.
Supranta ir pasako, ar problemą gali įveikti pats kartu su kitais vaikais,
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10. Tyrinėjimas

11. Aplinkos pažinimas

ar būtina suaugusiojo pagalba.
Domisi gamtinės aplinkos tyrinėjimais (stebėjimais, bandymais). Siūlo
idėjas, ką norėtų tyrinėti, išbandyti, pasirenka tai, kas labiausiai domina.
Suaugusiojo padedami numato, ką reikės atlikti, pasirenka priemones,
stebi ar bando, aptaria ir daro išvadas. Tai, ką sužinojo tyrinėdami
susieja su tuo, ką jau žinojo, išsako savo abejones, ką dar norėtų
sužinoti
Suaugusiojo padedami atlieka paprastus artimiausios socialinės
aplinkos, žmonių gyvenimo, darbo, kūrybos tyrinėjimus (stebi, klausia,
nupiešia, nufotografuoja, ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose).
Stebėdami ar atlikdami bandymą stengiasi viską atlikti tvarkingai,
laikytis sutartų taisyklių. Pasiūlo, kokias priemones ir kaip galima
panaudoti tyrinėjant. Projektuoja, modeliuoja. Paaiškina, kad gamtą ar
socialinę aplinką tyrinėti reikia atsargiai, nežalojant, neniokojant,
nurodo, ko reikia saugotis gamtoje (neragauti nepažįstamų vaisių, uogų,
neimti į rankas vabzdžių ir t.t.), buityje, gatvėje.
Tyrinėjimams naudoja skaitmenines technologijas (kompiuteris,
mobilusis telefonas, fotoaparatas ir kt.)
Po tyrinėjimo, aptaria rezultatus ir kaip pavyko viską atlikti, ką galima
buvo daryti kitaip. Tyrinėjimo rezultatus pavaizduoja piešiniu,
nuotraukomis, nesudėtinga schema, pristato kitiems.
Tyrinėja susidomėję, atidžiai, stengiasi viską pastebėti. Samprotauja
apie pastebėtas aplinkos objektų savybes, požymius, žmonių gyvenimo
būdo bruožus, palygina, kritiškai vertina.
Atskiria dalis nuo visumos, sujungia dalis į visumą, sudaro sekas,
grupuoja, klasifikuoja.
Nusako miško, pievos, vandens telkinio augmenijos ir gyvūnijos
būdingiausius bruožus (miške vyrauja medžiai ir krūmai, pievose- žolės;
vandens telkinių augalai gali augti tik panirę ar pusiau panirę į vandenį
ir pan.)
Suaugusiųjų padedamas pastebi požymius, kurie rodo augalų bei
gyvūnų prisitaikymą gyventi sausumoje ar vandenyje.
Nurodo keletą gyvūnų, kurie minta tik augalais ir keletą – kurie minta
kitais gyvūnais ir vadinami plėšrūnais.
Atpažįsta po keletą miško ir vandens augalų bei gyvūnų, valgomųjų
grybų.
Paaiškina, kad nežinomų augalų uogų ir grybų negalima ragauti, nes jie
gali būti nuodingi.
Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti kambarinius ar daržo augalus, naminius
gyvūnus. Nusako, iš ko ir kaip pagaminama duona, pieno produktai.
Noriai tyrinėja medžiagų savybes, daiktų sandarą ir apie tai
samprotauja, aiškinasi, kodėl; pateikia tirpstančių ir netirpstančių
medžiagų, vandenyje skęstančius ir neskęstančių daiktu pavyzdžių.
Domisi gamtos reiškiniais ir jų paaiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas).
Nusako, kaip skiriasi orai kitose pasaulio šalyse.
Paaiškina, kad Saulė apšviečia ir šildo Žemę; samprotauja, kuo skiriasi
planetos nuo žvaigždžių.
Tvarkingai ir saugiai elgiasi gamtoje, išvykose, noriai dalyvauja
tvarkant ir puošiant aplinką.
Paaiškina, kaip reikia taupyti elektrą, šilumą ir vandenį, kaip rūšiuoti
šiukšles, pasakoja, kaip prie to prisideda..
Samprotauja apie profesijos pasirinkimą, kokių savybių reikia žmonėms
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dirbantiems įvairius darbus.
Domisi žmonių gyvenimo būdu, jo kaita mūsų ir kitose šalyse.
Domisi savo giminės istorija, savo gimtosios vietovės ir Lietuvos
žinomais žmonėmis, kultūros ir gamtos paminklais, gali apie keletą iš jų
trumpai papasakoti.
Domisi aktualiais visuomeninio gyvenimo įvykiais.
Bando prisiimti atsakomybę už bendrą darbą, stengiasi prisidėti,
dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės talkose, šventėse ir kituose
renginiuose.
12. Skaičiavimas ir
matavimas

Pradeda suprasti ryšius tarp skaičių (pvz., kad šeši susideda iš dviejų
trejetų arba iš trijų dvejetų porų). Pradeda suprasti ir vartoti žodžius:
sudėti, pridėti, atimti, kiek bus, kiek liks ir pan.
Vis geriau tam tikra tvarka išdėlioja daugiau daiktų į vieną eilę (pvz.,
pagal didumą, pagal spalvos intensyvumą).
Skiria ir pavadina plokštumos figūras (apskritimą, skritulį, kvadratą,
stačiakampį, trikampį) ir erdvės figūras (kubą, rutulį); aplinkoje randa
daiktus, savo forma primenančias šias figūras. Dėlioja didesnius
surenkamus paveikslėlius; stato iš smulkesnių detalių. Pastebi figūrų
savybes, bando samprotauti apie jas. Sugrupuoja daiktus pagal nurodytą
požymį (dydį, formą). Pradeda suprasti, kad tas pats daiktas gali
priklausyti kelioms klasėms.
Vaizduodamas ar rikiuodamas daiktus, pradeda atsižvelgti į jų dydį
(pvz., piešdamas daiktus, juos išrikiuoja palei lapo kraštą nuo mažiausio
iki didžiausio). Pradeda suprasti, kada vartojamos priešingas reikšmes
turinčios sąvokos: mažas ir didelis, lengvas ir sunkus, šilta ir šalta ir kt.
(pvz., sako ,,aš esu didelis, o kačiukas mažas“, bet ,,aš esu mažas, o
namas didelis“).

13. Sakytinė kalba

Moka parodyti, kur yra greta (tačiau tik iš šonų, ne viršuje) esantys, bet
nematomi objektai (pvz., laukujos durys, sodas). Žaisdami naudojasi vis
didesne erdve.
Klausymas.
Nepertraukdamas klausosi draugų ir suaugusiųjų kalbos, pasakojimų,
samprotavimų, komentarų, instrukcijų bendraujant, planuojant veiklą,
veikiant.
Klausosi ir supranta perkeltines kalbėjimo prasmes: dviprasmybes,
absurdus, jumorą, fantazijas, palyginimus, žodžių daugiareikšmiškumą.
Išgirsta ir įvardija skirtumus tarp literatūriškai ir tarmiškai tariamų
garsų, skaitomų žodžių.
Išklauso ir supranta 3-4 dalių verbalinę instrukciją, nurodymus.
Supranta, kad kūrinys turi pradžią, pabaigą, vidurį, kad jame veikia
skirtingi veikėjai, kad yra tam tikra veiksmo vieta.
Seka ir suvokia pokalbio, pasakojimo, skaitomo kūrinio eigą.
Klausosi TV ir radijo laidų vaikams.
Kalbėjimas.
Kalba, pasakoja apie patirta (nutikimus, susitikimus, įspūdžius, veiklą)
įvykių eilės seka.
Kalbasi apie tai, ką norėtų patirti, išgirsti, pamatyti, veikti.
Pasakoja kelių įvykių istorijas, pasakojimą palydi pantomima.
Kalbasi apie spausdinių iliustracijas, fotoalbumų nuotraukas, skelbimus,
simbolius gatvėse, parduotuvėse ir kt. apibūdina, aiškina.
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14. Rašytinė kalba

15. Fizinis aktyvumas

16. Kasdieninio
gyvenimo įgūdžiai

17. Estetinis suvokimas

Pagal taisykles kalbasi telefonu.
Paaiškina konflikto, nesutarimo esmę, svarsto, tariasi. Nusako žaidimo,
veiklos taisykles.
Girdėtų kūrinių kalbinės raiškos elementus vartoja pokalbiuose,
svarstymuose, erzinimuose ir kt. Atpasakodamas kūrinį, vartoja įprastus
kūrinio pradžiai ar pabaigai išsireiškimus.
Žaidžia kalba: rimais, ritmais, kuria naujus žodžius.
Skaitymas.
Gerbia ir tausoja knygas, kitus spaudinius (kalendorius, žurnalus ir kt.)
Supranta knygos ar kito informacijos šaltinio dalių pavadinimus, jų
funkcijas (viršelis, titulinis lapas, autorius, pavadinimas ir kt.).
Imituodamas skaitymą, pagal knygos iliustracijas kuria pasakojimą,
panašų į girdėtą skaitant.
Imituodamas skaitymą, kuria savo pasakojimą, susijusį su patirtimi,
fantazuoja.
Atpažįsta ir pavadina keletą įvairiu šriftu parašytų raidžių (didžiųjų ir
mažųjų, spausdintų ir rašytinių).
Atpažįsta ir pavadina kelis skiriamuosius ženklus (klaustuką, šauktuką,
tašką).
Teisingai įvardija puslapį, sakinį, žodį, raidę.
Bando perskaityti trumpus, jam reikšmingus žodžius (savo vardą,
artimųjų vardus, adresą ir kt.).
Rašymas.
Piešiniu, rašinėjimais, raidėmis atvaizduoja savo patirtį, išgyvenimus,
norus.
Piešiniuose, po darbeliais, įvairiuose laiškeliuose, pranešimuose ar
kvietimuose rašo atskiras raides, savo vardą, elementarius žodelius.
Rašo nepaisydamas žodžių darybos ir jų dėstymo eilutėje ar puslapyje
taisyklių.
Eina keisdamas greitį, staigiai sustoja, greitai pajuda iš vietos. Išlaiko
saugų atstumą eidamas, bėgdamas šalia draugo, būryje. Bėga
derindamas du ar daugiau judesių (bėga ir varosi, spiria kamuolį, bėga ir
mojuoja rankomis, kaspinais). Šokinėja derindami du skirtingus rankų ir
kojų judesius (šoka per virvutę, „klases“ ).
Pieštuką ir žirkles laiko taisyklingai, kerpa gana tiksliai, sulenkia
popieriaus lapą per pusę, į keturias dalis. Tiksliai kopijuoja formas,
raides. Mėta ir kartais pataiko kamuolį į krepšį, vartus, taikinį.
Valgo tvarkingai, jaučia, kada alkanas, kada pasisotino, geria
pakankamai vandens. Stengiasi valgyti įvairų maistą. Įvardija kelis
maisto produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kelis, kuriuos reikėtų riboti.
Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą.
Savarankiškai, tvarkingai apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna.
Suaugusiųjų padedamas arba savarankiškai pasirenka drabužius ir
avalynę pagal orus.
Dažniausiai savarankiškai ar priminus plaunasi rankas, prausiasi,
šukuojasi.
Kad būtų sveikas, stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai.
Savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.
Savarankiškai laikosi susitartų saugaus elgesio taisyklių. Žino, kaip
saugiai elgtis gatvėje, kelyje.
Nori matyti ir kurti grožį aplinkoje, kūrybinėje ir kasdieninėje veikloje.
Atpažįsta ir pasakoja apie muzikoje, šokyje, vaidinime, vizualiajame
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18. Meninė raiška

mene vaizduojamus gamtos, aplinkos, žmonių gyvenimo įvykius,
objektus. Išsako samprotavimus apie muzikos, vaidinimo, šokio, dailės,
tautodailės kūrinių siužetą, vaizduojamų įvykių kaitą, veikėjams
būdingus bruožus, kilusius vaizdinius, potyrius.
Pasakoja, aiškina, ką pats sukūrė, kaip kūrė.
Pastebi, kas gražu ir stengiasi tai panaudoti savo meninėje raiškoje.
Pasako, kurių kūrinių malonu klausyti ir žiūrėti, o kurių nesinori
klausyti, nemalonu žiūrėti. Reiškia savo nuomonę, kodėl gražu.
Domisi kitų kūrybinėmis idėjomis, sumanymais, geranoriškai juos
komentuoja.
Muzika
Klausosi kompozitorių ir liaudiškos muzikos kūrinių. Pasako kai
kuriuos klausytų kūrinių autorius ir atpažįsta liaudiškos muzikos
kūrinius. Tyrinėja melodijos judėjimo kryptį, dermę, atlikimo rūšis.
Išraiškingai, skambiu, natūraliu balsu dainuoja dainas a capella ir su
instrumentiniu pritarimu. Dainuoja oktavos ribose solo, ansamblyje ir
visa grupe. Tyrinėja balso skambėjimo ypatumus dainuodami su
žodžiais ir be jų, žaisdami įvairius žaidimus.
Improvizuoja, šoka, eina ratelių pagal skirtingą muzikos charakterį,
muzikos tempą, muzikines frazes, šokio dalių kaitą. Savarankiškai
pradeda šokti po muzikinės įžangos. Smagiai, lengvai, išraiškingai šoka
su priemonėmis ir be jų, gerai orientuojasi erdvėje, tyrinėja savo ir
draugų judesių plastiškumą.
Noriai, džiugiai groja ir improvizuoja gamtos daiktais, savos
gamybos vaikiškais muzikos instrumentais. Groja ritmiškai, aiškiai,
taisyklingai sėdi, laiko instrumentą (būgnelį, trikampį, molio švilpynę ir
kt.) ir pritaria dainoms, šokiams, rateliams, muzikiniams žaidimams.
Kuria ritmus ir melodijas dainoms, judesius rateliams, šokiams,
improvizuoja muzikos instrumentais pagal savo sugalvotą ar
suaugusiojo pasiūlytą temą.
Šokis
Žaisdamas šokamuosius žaidimus, šokdamas ratelius, natūralių judesių
autorinius šokius savitai reiškia nuotaikas.
Kuria natūralių judesių trumpą šokį, reaguodamas į muziką, perteikdamas
trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas šokio elementus (erdvę,
laiką ir energiją).
Vaidyba
Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą pasaką, pasiūlytą
meninę ar ugdomąją situaciją, bendradarbiauja su kitu vaidinimo
veikėju. Improvizuoja dialogą, nuoseklią veiksmų seką, laisvai, su
pasitikėjimu atskleidžia veikėjų norus, emocines būsenas. Naudoja
charakteringas balso intonacijas, judesius, aprangos detales, prireikus –
menamus ar tikrus reikmenis, dekoracijas. Žaidžia muzikinius žaidimus
ir ratelius, vaizduodamas veikėjų bendravimo sceneles.
Vizualinis menas
Drąsiai įgyvendina savo kūrybinius sumanymus. Numato galimą sumanymo
realizavimo seką bei rezultatą. Įvairiai varijuodamas spalvų, linijų bei formų
junginiais ir deriniais, išryškindamas detales pasakoja apie patirtus
išgyvenimus, matytus objektus, įsivaizduojamus įvykius, istorijas.
Kurdamas bendrus darbus bando derinti savo sumanymus ir veiksmus su kitų.

Kūrybiškai panaudoja tradicines ir netradicines medžiagas, priemones,
technikas sumanymui įgyvendinti. Bando kurti naudodamiesi
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skaitmeninio piešimo ar kitomis kompiuterinėmis programomis,
skaitmeninėmis priemonėmis.
4.5. UGDYMO(SI) APLINKA
Ugdymo tikslams įgyvendinti, darželyje sukurta saugi, estetiška, funkcionali, jauki,
atitinkanti vaikų amžių, ir higienos normų reikalavimus, ugdomoji aplinka. Išorinė ir vidinė įstaigos
aplinka turi įtakos ugdytinių dvasinei brandai – fizinei jų raidai, emocinei savijautai, ugdymosi
motyvacijai, bendravimo ir bendradarbiavimo poreikių įgyvendinimui.
Pedagogas kartu su šeima padeda vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje, sudaro sąlygas
kiekvienam individualiai perimti naują aplinkos ir dienos ritmo kaitą, pratina prie veiklos
neįprastose vietose, naujų žmonių. Mokytojas veiklą planuoja kryptingai ir tikslingai, derindamas
vaiko poreikius, tėvų interesus ir programoje numatytus tikslus. Vaikus skatina bendrauti ir
bendradarbiauti, perimti vieni iš kitų teigiamą patirtį. Bendrauja su kitais pedagogais – meninio
ugdymo, dailės, fizinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, socialiniais partneriais.
Mokytojos su vaiku elgiasi pagarbiai, bendraudamos išreiškia rūpestį vaiku, žodžiais perteikia
susirūpinimą, išgirsta ir atliepia į visus vaikų poreikius. Visos priemonės, medžiagos, žaislai bei kita
vaikus dominanti informacija išdėstyta taip, kad vaikai patys galėtų pasiimti. Ir lauke, ir grupėje
skiriamos erdvės individualiai vaiko veiklai, jeigu vaikas nori pabūti vienas.
Smagios ir turiningos dienelės ,,Linelyje“
8.00 – 8.30 val. pusryčių metas. Darželinukų maitinimui skiriamas ypatingas dėmesys. Valgiaraštis
sudaromas 20-iai dienų, todėl maistas įvairus ir nesikartojantis. Maistas gaminamas darželio
virtuvėje ir patiekiamas tą pačią dieną.
9.00 val. visi susirenka į ryto ratą, kuris suburia grupės ugdytinius bendrai veiklai, naujų įgūdžių
įgijimui. Ryto rato metu visi kalbasi, planuoja tolimesnę dienos veiklą, dalijasi įspūdžiais, kalbasi
apie savo savojautą, emocijas. Vaikai klausosi grožinių kūrinėlių, eilėraščių, dainelių. Ryto ratas,
priklausomai nuo vaikų amžiaus, nuotaikos trunka nuo 10 iki 20 minučių
9.30 val. prasideda antroji vaikų veiklos dalis – žaidimas. Per žaidybinę veiklą ugdome
komunikavimo, matematinius, sveikatos saugojimo, pažinimo, socialinius, meninius gebėjimus.
Žaidimas vaikams yra vienas iš svarbiausių ir būtinų dienos ritmo elementų, kuris gali trukti apie
vieną – pusantros valandos. Žaidimo metu vaikai renkasi ką ir kaip žaisti, mokosi suprasti kito
norus, organizuoja veiksmus ir realizuoja savo sumanymus. Vaikai žaisdami įsivaizduoja,
fantazuoja, pasiskirsto vaidmenimis ir sukuria savo žaidimo taisykles. Tuo pat metu jie mokosi
bendravimo kultūros, drauge spręsti problemas, bendradarbiauti. Vaikams sudaromos sąlygos
laisvai pasirinkti norimą veiklą: gali žaisti, piešti, lipdyti, aplikuoti, eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis, vartyti knygeles ir kt. Visose grupėse sukurtos erdvės vaikų individualiai ir grupelių
veiklai. Jos išdėstytos taip, kad netrukdytų laisvam vaikų judėjimui ir, kad žaisdami vienose
erdvėse, netrukdytų esantiems kitose. Visos vaikams reikalingos priemonės yra matomos ir lengvai
pasiekiamos.
9.00 – 11.00 val. veikla darželio edukacinėse erdvėse:
Darželio sporto salėje fizinio ugdymo mokytoja veda fizinio ugdymo užsiėmimus. Atsižvelgiant į
vaiko fizinę sveikatą, užsiėmimų metu sudaromos sąlygos ugdytis fizines kūno galias ir judesio
kultūrą: gebėjimą laisvai, koordinuotai, įvairiais būdais judėti, mokytis taisyklingai kvėpuoti.
Vaikai išmoksta atlikti sportinius judesius: spirti, atmušti, pagauti kamuolį ar šokinėjantį daiktą,
keisti kryptį, tempą, greitį, jėgą, išlaikyti pusiausvyrą. Aktyviai tenkina savo judėjimo poreikį: eina,
bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja, vartosi, taip pat susipažįsta ir atlieka įvairius pratimus bei
žaidimus su priemonėmis: kamuoliais, lazdelėmis, šokdynėmis, juostelėmis, lankais ir kt. Žaidžia
supaprastintus ir ikimokyklinukams pritaikytus sportinius žaidimus (futbolą, krepšinį), varžosi su
draugais sportinėse estafetėse.
Muzikos salėje meninio ugdymo pedagogė veda muzikinius užsiėmimus su visa grupe.
Muzikavimas ne tik lavina vaiko muzikinius gebėjimus, bet ir daro įtaką visam vaiko asmenybės
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vystymuisi. Dainelių žodžių mokymasis vysto vaiko kalbą, besikeičiantis ritmas ugdo matematinį
loginį intelektą. Muzikos klausymasis lavina vaizduotę, moko abstrakčiai mąstyti. Taip ugdomi ir
socialiniai įgūdžiai, nes muzikuodamas vaikas mokosi išreikšti save ir dirbti komandoje. Labai
svarbu, kad vaikai girdi gyvą muzikavimą.
Dailės studijoje dailės mokytoja lavina ir ugdo vaikų meninius gebėjimus. Kurdami,
eksperimentuodami ugdytiniai išlaisvina savo vidinį pasaulį, mokosi pamatyti ir suvokti grožį,
estetiką, pažįsta spalvų pasaulį. Čia jie ne tik piešia, eksperimentuoja, bet kuria unikalius dailės
darbelius naudodami inovatyvias priemones. Čia vaikai bendrauja, dalinasi emocijomis, žaidžia.
Prevencinių užsiėmimų kambaryje vykdomas vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžių ugdymas,
vaikų saugumo buityje įgūdžių ugdymas, socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų
ugdymas, sveiko gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymas, kita prevencinė projektinė veikla.
Padedant vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės
vaikų emocinės savijautos, vykdoma jausmų ir emocijų pažinimo programa „Zipio draugai“,
„Gyvenimo įgūdžių programa“, socialinio ir emocinio ugdymo programa „Dramblys“
ikimokyklinukams“ ir kitos laisvai pasirenkamos veiklos pagal vaikų poreikius. Formuojant saugios
vaikų elgsenos įgūdžius vykdoma „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
prevencijos programa“, vedami užsiėmimai pagal darželio Prevencinės kūrybinės grupės parengtą
programą „Aš mokausi būti saugus“.
Relaksacinėje erdvėje ras vietos kiekvienas, kam sunku, ką kankina liūdesėlis. Atėję po vieną ar
kelis, ugdytiniai džiaugsis šviesos terapija, ramių garsų ir vaizdų atmosfera.
Smėlio kambarys šaltuoju metų laiku ypač džiugina mažuosius vaikučius. Smagūs žaidimai su
smėliu ir vandeniu lavina smulkiąją motoriką, ugdo vaikų pažintinius gebėjimus, padeda tyrinėti ir
suvokti supantį pasaulį. Jame ugdoma ir lavinama sensorinė patirtis, pažinimas, žaidžiant su smėliu
ir vandeniu, liečiant, plukdant, lašinant, įspaudžiant, drėkinant. Skatinamas vaikų noras matuoti,
tyrinėti, stebėti, atrasti, pilstant vandenį į indelius, lyginant, stebint temperatūrą. Plėtojamas
pažinimas kasant, sijojant, lipdant, statant, rausiant tunelius. Smėlio kambarys labai svarbus
lavinant vaikų kūrybiškumą.
Darželio Kaimo seklyčioje vaikams vedami etnokultūros būrelio užsiėmimai. Čia skamba
žemaitiška tarmė, žaidžiami lietuvių liaudies žaidimai-rateliai, ugdytiniai susipažįsta su
liaudiškomis tradicijomis, menu, tautosaka.
Darželyje dirba pagalbos vaikui specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis
pedagogas. Specialistai padeda vaikams turintiems kalbos, emocinius, elgesio ir raidos sutrikimus.
Su vaikais dirba individualiai tam pritaikytuose kabinetuose.
10.30 -11.30 val. Žaidimai lauke.
,,Purvo virtuvė“: čia vaikai ugdo savo kūrybiškumą ,,kepant“ pyragus iš žemės ir vandens, smėlio,
,,skaninant’’ juos gamtine medžiaga. Rausia urvus, stato pilis.
,,Pavėsinė’’: joje vaikai gali ugdyti savo vaizduotę, kūrybinius gebėjimus piešdami, vartydami
knygutes, atlikdami bandymus ir eksperimentus. Čia vyksta priešmokyklinių grupių užsiėmimai,
kur vaikai atlieka užduotis, bandymus, žaidžia stalo žaidimus.
,Pėdučių takas“: vaikščiodami ir bėgiodami įvairiais paviršiais, vaikai stiprina stambiąją motoriką,
raumenis, tai puiki priemonė plokščiapėdystės profilaktikai.
,,Muzikos erdvė’’: vaikai muzikuoja pasitelkdami įvairius lauko muzikos instrumentus, gamtinę
medžiagą - akmenukus, lazdeles ir t.t.
,, Palapinė’’: ji skirta vaikams, kurie nenori veikti grupelėmis, nori pabūti vieni.
,,Laipiojimo aikštelės’’: čia vaikai gali atrasti, kaip yra smagu pakilti nuo žemės ar, kaip yra smagu
nučiuožti nuo čiuožynės. Puikus būdas išbandyti savo galimybes.
,,Saugaus eismo aikštelė’’: šioje žaidimo aikštyno dalyje vaikai važinėjasi paspirtukais, dviratukais,
mokosi stumdyti daiktus kietu paviršiumi, mokosi laviruoti, minti pedalus, įveikti posūkius ir pan.
Įtvirtina kelių eismo taisykles.
Krepšinio aikštelėje vaikai įgyja krepšinio pradmenų.
Futbolo aikštyne smagu ne tik kamuolį spardyti, mokytis žaisti futbolą, tačiau ir parungtyniauti,
pabėgioti ir padūkti.
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Šokių aikštelėje vyksta darželio šventės, muzikiniai renginiai, vaidinimai, koncertai.
,,Šiltnamis’’ ir gamtos pažinimo erdvė: sėdami, sodindami ir stebėdami augančias daržoves, vaikai
daug ko išmoksta, taip vaikai stebi gamtą iš arti, sužino kaip valgis pasiekia jų stalą.
Ugdomajai aplinkai keliami tam tikri reikalavimai. Ji turi būti:
•saugi;
•jauki, primenanti namus;
•kviečianti, skatinanti eksperimentuoti, kurti;
•lengvai prieinama, patogi;
•besikeičianti ir labili.
12.00 - 13.00 val. pietų metas.
Pavalgius - pasakėlė prieš miegą ir poilsis. Vaiko augimui ir vystymuisi miegas labai svarbus.
Darželyje daug veiklos, draugų, įspūdžių, todėl popiečio miegas sugrąžins jėgas ir gerą nuotaiką.
15.00 val. laipsniškas kėlimasis ir ruošimasis pavakariams.
15.30 val. pavakariai.
15.00 - 16.30 val. Popietėmis vyksta būreliai, kuriuose lavinami vaikų meninai ir sportiniai
gebėjimai. Muzikos būrelis kviečia mėgstančius dainuoti ir muzikuoti. Na, o sportininkams vyksta
krepšinio treniruotės ir smagių estafečių sporto būrelis.
Vaikams vedami prevenciniai užsiėmimai, kur mokomasi spręsti įvairias situacijas ir iškilusias
problemas, supažindinama su pavojais, tykančiais pasaulyje. Vykdoma patyčių ir smurto prevencija.
Darželio ugdytiniai dalyvauja prevencinėje ,,Zipio“ programoje, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje“ ir "Gyvenimo įgūdžių ugdymo"
programoje.
16.30 val. vakarienė.
17.00 - 18.00 val. Vaikų veikla grupėje arba darželio kieme.
Vaikai pasirenka veiklą, žaidimus. Atsisveikina su išeinančiais namo draugais. Mokytojos išlydi
vaikus, bendrauja su tėvais.
Tėvelių patogumui darželyje veikia prailginto darbo grupė. Čia tėveliai gali atvesti vaikus nuo 6.30
val. ryto. Vakare grupė dirba nuo 18.00 iki 18.30 valandos.
Veiklos centrai
Mūsų darželyje vaikas vertinamas kaip individas. Atsisakoma akademinio mokymo. Ugdoma per
ikimokyklinukams būdingą veiklą veiklos centruose. Ugdymas vaikų darželyje prasideda nuo vaiko
pažinimo ir tinkamų sąlygų jo poreikių tenkinimui parengimo. Ne vaikas turi prisitaikyti prie
darželio, o darželis prie vaiko.
Grupės aplinkai turi įtakos vaikų amžius, lytis, poreikiai. Pavyzdžiui, jei didžiąją grupės vaikų dalį
sudaro trimečiai vaikai, grupės aplinka kurį laiką (iki 4 mėn.) būna panaši į ankstyvojo amžiaus
vaikų grupės aplinką. Jei grupėje daugiau berniukų, reikia daugiau vietos judėjimo, statybinių
žaidimų centrams. Kiekviename centre ar erdvėje žaislų ir priemonių turi pakakti keliems vaikams.
Veiklos centrai, erdvės tampa laboratorijomis, kuriose patys vaikai mokosi žaisdami ir naudodami
įvairias priemones. Vaikai keliauja iš vieno centro į kitą. Jų ugdymui išnaudojamos visos grupės
erdvės: grindys, sienos, lentynos… Priemonės nuolat keičiamos, atnaujinamos, priklausomai nuo
temos.
Kurdami centrus siekiame:
•gerbti ir vertinti kiekvieno vaiko individualumą;
•sudaryti sąlygas dirbti savo tempu ir pagal savo jėgas;
•sudaryti galimybę laisvai rinktis veiklos formas;
•organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse;
•mokytis dirbti komandoje.
Veiklos centrai ugdo:
• patyrimą(vaiko kūrybą lemia patirtis, nes bet kuris kūrybos procesas yra akistata su savo
patirtimi, o jos trūkstant, vaikas negali pakankamai išreikšti savęs);
• kalbos ugdymą ir pažinimą;
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• bendravimo ir tarpusavio santykių, bei kultūringo elgesio įgūdžius;
• emocinius jausmus;
• regėjimo, lytėjimo pojūčius, rankų koordinaciją (dalyvauja įvairūs receptoriai);
• saugumo, atsargumo pojūčius ( įvairūs prietaisai);
• matematinius vaizdinius (forma, dydis, kiekis, spalva);
• gamtos mokslų ir reiškinių eksperimentavimą.
Darželio grupėse gali būti šie veiklos centrai: dailės, statybinių žaidimų, kalbos, matematikos ir
konstravimo, gamtos tyrinėjimo, relaksacinis – nusiraminimo centras, vaidmeninių žaidimų, valgio
gaminimo, muzikos, ,,Olimpinio“ sporto centras.
1. Dailės centras. Ugdomas vaikų kūrybiškumas pasitelkiant vaizduotę, savitas pasaulio
pažinimas liejant, tapant, eksperimentuojant, komponuojant. Sudaromos sąlygos piešiant
atrasti kažką nauja, suteikiama galimybė išbandyti įvairias medžiagas, atrasti tik vaikui
vienam tuo metu itin svarbų saviraiškos būdą. Taip pat lavinama estetinė nuovoka
pasitelkiant kūrybiškumą, drąsiai eksponuojant savo darbelius. Šiame centre didelę svarbą
lemia jame esančios priemonės: akvarelė, guašas, dažai, skirti tapyti rankomis, vaškinės
kreidelės, flomasteriai, įvairių formų atspaudai, kempinėlės, plastilinas, molis, spalvotas
popierius, banguotas popierius, vielutės, šiaudeliai, pjuvenos, audinio skiautės, siūlai,
laikraščiai, žirklės, gamtinė medžiaga, klijai.
2. Statybinių žaidimų centras. Ugdomas vaikų kūrybiškumas pasitelkiant į pagalbą šiame
centre turimas priemones (įvairaus dydžio ir formų kaladėlės, lentelės, kubai, piramidės,
dėžutės su žmogeliukais, gyvūnėliais, mašinėlėmis, lėktuvėliais, valtelėmis, audinio
atraižomis, dideli automobiliai ir kt.).
3. Kalbų centras. Centre yra sukaupta knygų, paveikslėlių, plakatų ir kitų rašymui bei
skaitymui skirtų medžiagų. Vaikai gali sklaidyti knygas, skaityti vieni kitiems, klausytis,
kaip skaito mokytoja, patys vaikai gali kurti knygas, pasakas. Čia plečiamas ir turtinamas
žodynas, lavinama kalba, ugdomi pasakojimo pradmenys klausantis, kuriant, pasakojant,
deklamuojant, žaidžiant, improvizuojant. Susipažįstama su kalbos sistemingumu ir simbolių
pastovumu, išreiškiant savo išgyvenimus, patirtį, mintis piešiniais, ženklais, raidėmis,
gaminant knygeles, kopijuojant, rašant, leidžiant grupės laikraštuką.
4. Matematikos ir konstravimo veiklos centras. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, siekiant ugdyti
matematikos pagrindus grupuojant, klasifikuojant, matuojant, lyginant, įsimenant, žymint,
skaičiuojant, kopijuojant, lankstant. Ugdant gebėjimą daiktų kiekį sieti su skaičiumi,
mokantis skaičių sekos nuo bet kurio atskaitos taško. Supažindinant su įvairiomis
geometrinėmis figūromis, formomis jas lyginant, atrandant aplinkoje, iškerpant,
apibūdinant.
5. Gamtos tyrinėjimo centras. Šiame veiklos centre vaikas ugdomas plečiant aplinkos pasaulio
pažinimą tyrinėjant, eksperimentuojant, stebint, laukiant rezultatų ar juos numatant,
apibendrinant. Šio veiklos centro priemonės yra gana įvairios ir nenuspėjamos, nuo gamtinių
medžiagų iki kalendorių, laikraščių, priemonių eksperimentams ir tyrinėjimams,
enciklopedij, plakatų ir t.t.
6. Vaidmeninių žaidimų centras. Ugdomas vaikų kūrybiškumas skatinant saviraišką, plečiant
aplinkinio pasaulio suvokimą atkuriant pažįstamas scenas, imituojant, mėgdžiojant. Taip
mokoma susikaupti, lavinama vaizduotė, žaidžiant siužetinius vaidmeninius žaidimus
išmokstama vaidinti, inscenizuoti.
7. Valgio gaminimo centras. Ugdomas vaikų kūrybiškumas formuojant tinkamos mitybos
įpročius, mokantis rinktis sveiką maistą, stebint savo organizmo reikmes. Taip pat ugdomas
estetinis skonis, mokantis stalo serviravimo. Reikia nepamiršti, kad kūrybiškumo lavinimui
šiame centre didelę svarbą lemia jame esančios priemonės: įvairi buitinė technika, lentelės
maistui pjaustyti, stalo įrankiai, indai, įvairūs rakandai, receptų, stalo serviravimo knygos,
vaikų paruoštos receptų knygelės, produktų svarstyklės, puodeliai su tūrio padalomis, sveiko
maisto piramidės plakatas
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8. Relaksacinis – nusiraminimo centras. Skirtas vaikams, kurie nori pabūti vieni, nusiraminti.
Jame gausu priemonių, skirtų smulkiosios motorikos lavinimui, emocijų pažinimo
priemonės, veidrodėliai, jaukių, mielų žaisliukų, interaktyvių priemonių, šviesos ir smėlio
stalai, priemonės darbui su jais ir t.t.
9. ,,Mes - Olimpiečiai“ centras – kuriame vaikai susipažįsta su olimpinėmis sporto šakomis,
joms reikalingais įrankiais ir priemonėmis, ugdo(si) sporto naudos suvokimą.
10. Smulkiosiso motorikos lavinimo centras. Skirtas rūšiuoti, lyginti, grupuoti daiktus pagal
spalvą, formą, dydį, kurti ornamentus, vizualius vaizdus, verti karoliukus. Čia ras vietą ir
gamtinė medžiaga, mokytojų sukurtos priemonės, antrinės žaliavos.
Muzika. Gali būti jungiamoji veiklos dalis. Dienotvarkę papildo dainavimas, plojimas, grojimas
,šokiai, muzikos klausymasis. Vaikai žaidžia su mikrofonais, įrašančiais prietaisais, mokosi patys
pasigaminti muzikos instrumentų.

4.6. UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS
Lopšelis - darželis, atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą,
bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu bendrauja ir naudoja vaikų tėvų
elektroninius ir socialinius kontaktus, kurių pagalba pateikiamos užduotys vaikams, bei vykdoma
komunikacija su mokytojais. Mokytojas informuoja tėvus apie nuotolinio ugdymo organizavimą
elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, Facebook ir kitomis IKT priemonėmis.
Ugdymosi užduotys skiriamos ugdytiniams e. dienyno „Mūsų darželis“, Facebook ir kitomis IKT
priemonėmis. Užduočių paketas skiriamas visai savaitei su metodiniais paaiškinimais tėvams.
Parengiamos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės.
Pedagogai su vaikų tėvais susitaria:
1. dėl nuotolinės ugdymosi aplinkos pasirinkimo;
2. dėl grįžtamojo ryšio suteikimo;
3. individualiai suderina su tėvais virtualaus bendravimo laiką.
Mokytojai, dirbdami nuotoliniu būdu ir ryšio priemonėmis tarpusavyje bendradarbiaudami:
❖ Sukuria (ar naudojasi jau esančiomis) uždaras „Facebook“ grupes, kuriose papildomai
talpinama ugdymosi medžiaga ugdytiniams arba naudojasi e. dienynu „Mūsų darželis“ ir
pakviečia grupės tėvus prisijungti.
❖ Mokytojai ugdymo procesą planuoja, vaikų pasiekimus fiksuoja e. dienyno „Mūsų darželis“
priemonėmis.
❖ Ugdytiniams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo užduotis pateikia
pagalbos vaikui specialistai bei mokytojai.
Nuotolinio ugdymo vykdymas:
❖ Mokytojai ir vaikų tėvai gali prisijungti prie nuotolinių ugdymosi aplinkų iš namų.
❖ Ugdymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., vaikų turimi pratybų sąsiuviniai, knygelės),
tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.
❖ Mokytojai gali įrašyti vaizdo veiklas ir patalpinti uždaroje „Facebook“ grupėje, veiklos
trukmė nereglamentuojama.
❖ Mokytojai talpina nuorodas į kitus edukacinius tinklalapius uždaroje „Facebook“ grupėje.
❖ Mokytojai įpareigojami sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje
teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir
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Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo
TV transliacijos mokytojams.
Rekomenduojami naudoti nuotoliniam ugdymui skaitmeniniai ištekliai ir kita pagalba.
Ugdymo programoms įgyvendinti, lopšelis-darželis naudoja esamu visoms mokykloms laisvai
prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;
2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių
kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi
medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;
3. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga
(http://www.vedlys.smm.lt/);
Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pateikiama Nacionalinės švietimo
agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).
Lopšelis-darželis gali:
1. Susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu
dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų
sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti adresu:
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-iuzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.
2. Kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti patirtimi ir pasirengti
elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų
vadovus ir pan.
Naudotis atviraisiais ištekliais
kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba KhanAcademy
(https://www.khanacademy.org/) ,„European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais,
leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų
(http://lreforschools.eun.org/web/guest,https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm
ir kt.
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės:
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai susitaria tarpusavyje dėl savaitės
temos, pasirenka ugdomąją medžiagą ir užduotis.
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai parengia ugdymo veiklų planą
savaitei.
3. Vaikai savarankiškai arba su suaugusiųjų pagalba atlieka užduotis ir gautą rezultatą
atsiunčia grupės su pedagogu sutartu būdu.
4. Spec. pedagogas – logopedas rengia individualias užduotis ugdytiniams, jas siunčia tėvams
pagal susitartą grafiką. Grįžtamąjį ryšį iš tėvų gauna susitartu el. būdu.
5. Meninio ugdymo mokytojas veiklas siunčia grupių mokytojams savo darbo grafiku,
naudodamasis el. dienynu: musudarzelis.lt.
6. Su tėvais bendraujama per el. dienyną, el. paštu, telefonu, messenger, facebook.
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR
VERTINIMAS
Pasiekimų vertinimo tikslas – nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei
numatyti tolesnio jo ugdymo gaires, siekiant ugdymo(-si) pažangos.
Vertiname, kad:
❖ pažintume vaiką (vaiko individualybę, ugdymosi ypatumus, ugdymosi stilių, poreikius,
interesus, pomėgius, galias, charakterio ypatumus, kultūrinius skirtumus);
❖ atskleistume vaiko pastangas ir pažangą bei skatintume jo ugdymąsi;
❖ apmąstytume įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius;
❖ planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;
apibendrinus sukauptą vertinimo informaciją koreguotume ugdymo planus;
❖ ugdytume vaiko supratimą apie tai, kaip jam sekasi ugdytis.
Vertinimo modelis
Vaikų pasiekimai vertinami pagal 18 ugdymo sričių, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašu“.
Vertinimo sistemiškumas. Vaikų pasiekimai vertinami 2 kartus metuose. Pirmą kartą vertinimas
atliekamas rugsėjo - spalio mėnesiais. Įvertinama vaikų turima patirtis ir gebėjimai, numatomi
ugdymo prioritetai, kryptys, būdai. Antrą kartą – gegužės mėnesį. Atlikta vertinimo rezultatų
analizė parodo vaiko pasiekimų pažangą, ugdymo metodų ir formų veiksmingumą, apibendrinami
įvykę pokyčiai, numatomos ugdymo proceso tęstinumo gairės.
Vaiko pasiekimų vertintojai:
❖ Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, spec.pedagogas,
socialinis pedagogas ir kiti specialistai;
❖ Vaikų tėvai pateikia informaciją apie vaiką, šeimos lūkesčius, dalyvauja anketinėse
apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą;
❖ Vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su juo aptariami jo pasiekimai: pats lygina,
komentuoja savo piešinius, įvardija, kas pavykdavo, o dabar nepavyksta, įsivertina savo
pokyčius (ką aš galiu? kiek aš paaugau?)
Vertinimo metodai ir būdai: vaiko stebėjimas, pokalbis su vaiku, tėvais, produktyviosios ir
kūrybinės vaiko veiklos, elgesio analizė, situacijų aprašymas ir kt.
Vertinimo fiksavimas ir dokumentavimas:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne ,,Mūsų Darželis”.
Mokslo metų pabaigoje sudaroma bendra grupės vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė.
Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“, kurį sudaro:
❖ Ugdymo pasiekimų diagrama pagal pasiekimų žingsnius;
❖ Vaiko meninės raiškos darbai ( dailės darbeliai, žodinė kūryba, užrašytos vaiko mintys);
❖ Vaiko veiklos
stebėjimo
užrašai
( įvairios užduotėlės, pratybų knygelės,
vaiko mintys, nuomonė);
❖ Specialistų ir tėvų atsiliepimai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimų rezultatus ir kita aktuali
informacija.
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga laikoma grupėje. Ji yra konfidenciali. Vaikui
pereinant į priešmokyklinę grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie tęsia
vertinimą, vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
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Informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą
❖ Apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus tėvai/globėjai supažindinami individualiai, pokalbių
metu (2 kartus metuose), pasirašo, kad susipažino.
❖ Vaiko pasiekimai ir pažanga aptariama, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, Mokytojų
tarybos susirinkimo metu, metodinės grupės susirinkime.
Sunkumų ugdymosi procese turinčių vaikų pasiekimų vertinimas.
Sunkumų ugdymosi procese turinčių vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas aukščiau
vadovaujantis minimais principais, metodais, naudojant tuos pačius vertinimo
instrumentus. Sunkumų turinčių vaikų pasiekimus vertina: pedagogas, specialistai, vaiko
gerovės komisija.
Ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą:
padės pedagogui kuo anksčiau pastebėti sunkumų patiriančius vaikus, ypač tais atvejais, kai vaikui
nėra arba dar nėra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, paskatins bendradarbiauti su švietimo
pagalbos specialistais arba kreiptis į Vaiko gerovės komisiją dėl išsamaus vaiko ugdymosi poreikių
įvertinimo.
Amžius Ženklai
1,5 metų • Savarankiškai nevaikšto.
vaikas
• Žaisdamas netyrinėja daiktų, tik jais manipuliuoja, deda juos į burną.
• Nemėgsta būti artimųjų apkabinamas, glaudžiamas – priešinasi, traukiasi.
• Nemėgdžioja kito žaidžiančio vaiko judesių.
• Neparodo paveikslėlių knygoje įprastų daiktų, kai kas nors juos įvardija.
• Kalbinamas nerodo emocijų arba, priešingai, susierzina, nesišypso.
• Blogai girdi ar mato.
2 metų • Vis dar vaikšto netvirtai, nors pradėjo vaikščioti prieš 6 ar daugiau mėnesių.
vaikas
• Negeba parodyti pagrindinių namų apyvokos daiktų ir svarbiausių kūno dalių.
• Nevykdo vieno veiksmo nurodymų (pvz., „Prašau paduoti kaladėlę“).
• Nevartoja gestų arba kalbos, norėdamas atkreipti dėmesį į daiktą ar veiksmą. •
„Neįgarsina“ savo norų bent vienu savitu žodžiu ar dviejų žodžių junginiais.
• Nežaidžia jokių imitacinių žaidimų. • Nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų (pvz., neima
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3 metų
vaikas

4 metų
vaikas

5 metų
vaikas

6 metų
vaikas

iš spintelės indų, nesiekia maišyti tešlos kartu su mama).
• Neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas.
• Netyrinėja aplinkos ir ja nesidomi.
• Blogai girdi ar mato.
• Dažnai griūva ir (ar) sunkiai (įsikibęs, neužtikrintai) lipa laiptais.
• Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais.
• Nesupranta įprastų kasdienių prašymų (pvz., „Padėk batukus į vietą“).
• Kalbėdamas nevartoja 2–3 žodžių sakinių (pvz., vietoj „noriu pieno“ sako „pieno“).
• Nesidomi kitais vaikais.
• Nedalyvauja imitaciniuose žaidimuose.
• Savarankiškai nenusivelka atsagstyto švarkelio ar paltuko.
• Vis dar šlapinasi į kelnytes, nors buvo mokomas sėsti ant puoduko.
• Kalbėdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba pernelyg tyliai,
nepriklausomai nuo situacijos).
• Blogai girdi ar mato.
• Nerangiai juda ir manipuliuoja paprastais įrankiais, pvz., šaukštu, šakute ir pan.
• Sunkiai vykdo žodinius nurodymus.
• Kalba neaiški ir ją sunku suprasti.
• Demonstruoja ypatingą užsispyrimą, kuris gali pereiti net į agresyvų elgesį.
• Vis dar labai verkia ir stveriasi už tėvų ar globėjų, kai šie nori išeiti.
• Nesidomi žaidimais su kitais vaikais ir žaidžia vienas.
• Žaisdamas grupiniame žaidime vadovaujant vyresniesiems vaikams ar suaugusiems
nesilaiko taisyklių.
• Nesisaugo aplinkoje esančių kliūčių (aštrų kampų, atvirų laiptų).
• Negeba įvykdyti dviejų veiksmų nurodymo (pvz., „Prašau paimti puoduką ir pastatyti
ant stalo)“.
• Nesudeda paveikslėlio iš 2 dalių.
• Negeba nubrėžti linijos pagal pavyzdį.
• Blogai girdi ar mato.
• Juda nerangiai: klumpa, griūva, neišlaiko pusiausvyros ir pan.
• Nerangiai naudojasi pieštuku ir kasdieniais buities įrankiais.
• Dažnai ar nuolat elgiasi agresyviai.
• Pernelyg drovus, baukštus ar emociškai labilus (nuolat besikeičiančios, ne visada
adekvačios emocijos).
• Nei namuose, nei darželyje nevykdo nurodymų.
• Lyginant su kitais vaikais, lengvai išsiblaško ir sunkiai sukaupia dėmesį.
• Mažai domisi kitų vaikų žaidimais ir prie jų nesijungia.
• Negali susieti paprastų pavienių įvykių (nesuvokia priežasties-pasekmės ryšio).
• Nekalba sudėtiniais sakiniais.
• Kalba sunkiai suprantama dėl neaiškios tarties ar netaisyklingos gramatinės struktūros.
• Sunkiai supranta ir įsimena sąvokas.
• Visai nevartoja apibendrinamųjų žodžių („žaislai“, „gyvuliukai“).
• Nesuvokia priežasties ir pasekmės ryšio: neatsako į klausimą „kodėl“ apie
nesudėtingus įvykius.
• Nesudeda paveikslėlio iš 3–4 dalių.
• Blogai mato ar girdi.
• Sunkiai eina ištisine linija.
• Nelipa laiptais.
• Paklaustas nepasako apie savo jausmus (linksma, pykstu, liūdna).
• Žaisdamas nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų („... taip kaip tėvelis“, „... taip kaip
mamytė“).
• Nesuranda sau užsiėmimų.
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• Nenumato galimų pavojų (pvz., nesustoja prie gatvės prieš ją pereidamas, nesisaugo
atvažiuojančio transporto).
• Nerūšiuoja daiktų pagal vieną požymį.
• Nepasako savaitės dienų, nors buvo to mokomas.
• Nenusako paprastų veiksmų sekos.
• Paveikslėlyje neranda nelogiškumo (pvz., vasarą vaikai leidžiasi nuo kalnelio
rogutėmis).
• Negeba papasakoti paprastų kasdienių įvykių.
• Blogai girdi ar mato.
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1 priedas

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „LINELIS“
VAIKO VERTINIMAS, ORIENTUOTAS Į KOMPETENCIJAS

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

Vaiko vardas,
amžius

pavardė,

Pasiekimų
sritys

Žing
snis/
lygis

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko gebėjimai,
žinios/ugdymosi sunkumai. Numatomos
ugdymo(-si) gairės

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Vaiko vardas,
amžius

pavardė,

Pasiekimų
sritys

Žing
snis/
lygis
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Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko gebėjimai,
žinios /ugdymosi sunkumai. Numatomos
ugdymo(-si) gairės

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Vaiko vardas,
amžius

pavardė,

Pasiekimų
sritys

Žing
snis/
lygis

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko gebėjimai,
žinios/ugdymosi sunkumai. Numatomos
ugdymo(-si) gairės

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Vaiko vardas,
amžius

pavardė,

Pasiekimų
sritys

Žing
snis/
lygis

Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko gebėjimai,
žinios/ugdymosi sunkumai. Numatomos
ugdymo(-si) gairės

MENINĖ KOMPETENCIJA

Vaiko vardas,
amžius

pavardė,

Pasiekimų
sritys

Žing
snis/
lygis
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Ugdymo(-si) procese įgyti vaiko gebėjimai,
žinios /ugdymosi sunkumai. Numatomos
ugdymo(-si) gairės

Pasiekimų sritys

81

18. Mokėjimas mokytis

17. Kūrybiškumas

16. Problemų sprendimas

15. Tyrinėjimas

14. Iniciatyvumas ir
atkaklumas

13. Estetinis suvokimas

12. Meninė raiška

11. Skaičiavimas ir
matavimas

10. Aplinkos pažinimas

9. Rašytinė kalba

8. Sakytinė kalba

0

7. Santykiai su
bendraamžiais

1

6. Santykiai su
suaugusiaisiais

2

5. Savivoka ir savigarba

3

4. savireguliacija ir
savikontrolė

4

3. Emocijų suvokimas ir
raiška

5

2. Fizinis aktyvumas

1. Kasdienio gyvenimo
įgūdžiai

4 priedas
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