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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Duomenys apie ugdymo įstaigą. 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Šiaulių „Dermės” mokykla (ikimokyklinio ugdymo skyrius), 

kodas 190983811. 

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės 

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). 

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Įstaigos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų turintiems mokiniams, kodas 31232120. Kita paskirtis: ikimokyklinio ugdymo 

grupes turinti mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams, kodas 31114120. 

Adresas: V. Kudirkos g. 22, LT – 77178, Šiauliai. 

Tel.: 8 41 524194, mob. +3706 602 9240. 

Elektroninio pašto adresas: kalbosugdymas@gmail.com 

Internetinės svetainės adresas: http://dermesm.lt/ 

1.2. Vaikai ir jų poreikiai.  

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi trejų–septynerių metų 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai iš visos Lietuvos, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų.  

Organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas penkiose grupėse: „Viščiukų“, 

„Nykštukų“, „Žuvyčių“, „Boružiukų“ ir „Žirniukų“. Mokiniams, atvykusiems ugdytis į Šiaulių 

„Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių iš kitų savivaldybių, yra sudaryta galimybė 

nemokamai gyventi ir gauti nemokamą maitinimą.  

Ugdytinių poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius vaiko gebėjimus, 

galias, ugdymosi poreikius, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų rekomendacijas. 

Ugdomos vaikų socialinė, komunikavimo, pažinimo, meninė, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

mokėjimo mokytis kompetencijos. 

1.3. Specialistų pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

 

Įstaigos pedagogai organizuoja ugdymo procesą atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius 

ir galias, PPT rekomendacijas ugdymui, dėmesį skiria kiekvienam mokiniui. Pedagogai yra savo 

sričių profesionalai, kurie rūpinasi nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir 

bendrą kultūrinį akiratį, atviri naujovėms, nebijo tyrinėti ir bandyti. Darbuotojus apibūdina šie 

bruožai: nuostatų pozityvumas, darbo motyvacija, domėjimasis savo dalyku, profesionalumas, 

asmeninis tobulėjimas, subalansuotas kolektyvas. 

mailto:kalbosugdymas@gmail.com
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Visi įstaigoje dirbantys pedagogai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. 72,7 proc. mokytojų turi 

ikimokyklinio, 81,8 proc. priešmokyklinio, 61,1 specialiojo ugdymo išsilavinimą. Visi (100 proc.) 

pagalbos vaikui specialistai turi specialiojo pedagogo ir/ar logopedo išsilavinimą. Vaikų fizinio 

aktyvumo poreikius tenkina ir individualią korekcinę bei prevencinę pagalbą teikia judesio 

korekcijos mokytojas. Mokinių pažinimo, meninį ir saviraiškos ugdymą organizuoja neformaliojo 

ugdymo mokytojas. Mokinių sveikatos priežiūros saugojimo ir stiprinimo prevencines veiklas 

vykdo bendrosios praktikos slaugytojas ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Atsižvelgiant į PPT rekomendacijas ir poreikius teikiamos socialinio pedagogo ir psichologo 

konsultacijos. Pedagogai nuolat tobulina profesinę kompetenciją, vykdo gerosios darbo patirties 

sklaidą, bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, globėjais, rūpintojais (kiekvienais metais parengiama 

„Tėvų informavimo ir švietimo programa“) ir socialiniais partneriais (kiekvienais metais 

parengiama „Įtraukiojo ugdymo programa“). 

1.4. Įstaigos savitumas.  

 

Šiaulių „Dermės” mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos prioritetas yra 

įvairiapusė individualizuota specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turintiems vaikams. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu, įstaigoje mokiniai ugdomi pagal V modelį – grupės veiklos trukmė per parą – 

24 val., 5 darbo dienas per savaitę. 

Įstaiga išsiskiria ugdymo turinio individualizavimu ir diferencijavimu, atsižvelgiant į vaikų 

specialiuosius ugdymosi poreikius. Ugdymas nėra savitikslis – jis padeda mokiniui ugdytis įvairias 

jam ir visuomenei svarbias kompetencijas, moko lankstumo kintant aplinkai bei gebėjimo susidoroti 

su iššūkiais, skatina savarankiškai kelti klausimus ir mąstyti. Daug dėmesio skiriama mokėjimui 

mokytis – rasti, atsirinkti, įprasminti žinojimą. Ikimokyklinio ugdymo programą „Po mažą žingsnelį 

į savo gebėjimų šalį“ pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai diferencijuoja ir individualizuoja 

rengdami ilgalaikius teminius grupių planus, savaitinius ugdomosios veiklos planus, pritaikytas 

programas. Programą praplečia ir papildo specialiosios kalbos ugdymo programos, pagalbos vaikui 

planai, judesio korekcijos programos, įvairios prevencinės programos ir projektai.  

Pagrindinis dėmesys ugdant mokinius skiriamas kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimui. 

Rengdami ir įgyvendindami vaikų kalbos ugdymo programas bei pagalbos vaikui planus, logopedai 

konsultuojasi su grupės pedagogais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Vaiko gerovės 

komisija, pedagoginių psichologinių tarnybų specialistais. Į kalbos ugdymo procesą pedagogai 

integruoja ilgalaikius projektus, įvairius renginius, kurių metu tyrinėjama, aiškinamasi, 

sprendžiamos problemos, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos. Mokomasi 

tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant, kuriant, bendraujant. Ugdymasis pagrįstas dialogu 

(mokinių su mokiniais, mokinių ir mokytojų, mokinių ir už mokyklos erdvių esančių mokymosi 

partnerių). Jo metu gaunama informacija su idėjomis ir sukuriamomis prasmėmis.  

Kitas savitas įstaigos bruožas – edukacinių projektų ir saviraiškos būrelių veikla. Vaikai turi 

galimybę lankyti saviraiškos būrelius, kuriuos organizuoja įstaigos pedagogai. Ugdytiniai dažnai 

dalyvauja miesto muziejų, dailės studijų, knygrišyklos edukacijose, pažintinėse ir kitose išvykose 

Daug dėmesio skiriama vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui: įgyvendinamos pedagogų 

sudarytos metinės prevencinės programos, tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“, kasmet 

dalyvaujama akcijose „Savaitė be patyčių“ ir kt.  
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Įstaigoje sudaromos puikios sąlygos mokinių gamtosauginiam ugdymui. Vykdomos tradicinės 

edukacinės-pažintinės išvykos į Botanikos sodą, Vainagių girininkiją ir kt. 

Ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai ir stiprinama jų sveikata, dalyvaujant 

sveikatinimo projektuose ir iniciatyvose.  

1.5. Regiono savitumas. 

 

Pedagogai, įgyvendindami Programą, gali kūrybiškai išnaudoti unikalius regiono 

geografinius, istorinius, kultūrinius, socialinius ypatumus. Vaikai gali veikti, tyrinėti, susipažinti su 

artimiausia juos supančia aplinka: miesto edukacinėms aplinkoms, Medelyno mikrorajonu, Šiaulių 

sporto gimnazijos daugiafunkciniu sporto kompleksu, Botanikos sodu, Šiaulių lengvosios atletikos 

maniežu ir kt. Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto lopšeliais-darželiais („Klevelis“, „Pušelė“, 

„Žirniukas“, „Saulutė“), Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centru, Kuršėnų lopšeliu-darželiu „Eglutė“, 

Palangos lopšeliu-darželiu „Žilvinas“, Kėdainių lopšeliu-darželiu „Aviliukas“ skatina bendruomenę 

kartu veikti, kurti, bendrauti. Mokinių edukacinės veiklos vyksta miesto parkuose, bibliotekose, 

muziejuose (Malūnininko sodyboje, „Aušros“, Policijos, Dviračių, Katinų, Geležinkelio 

muziejuose), Kurtuvėnų hipoterapijos centre.  

1.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės poreikiai. 

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos tikslas – tobulinti 

ugdymo kokybę, užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus, kurti 

saugią, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. Įstaigoje siekiama plėsti 

socialinį vaiko patyrimą, sudaryti jam sąlygas gyventi bendruomenėje.  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvauja dalyje ugdomųjų veiklų, tėvų susirinkimuose, 

bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, individualiai bendrauja su įstaigos pedagogais. Tėvų 

atstovai dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, įvairiose darbo grupėse, įtraukiami į 

savivaldos veiklas. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymus, kiekvienais metais 

atnaujinama „Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo programa“.  

Ruošiantis atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, įstaigoje buvo atlikta tėvų (globėjų, 

rūpintojų) anoniminė apklausa (2021 m.). Anketinės tėvų apklausos rezultatai leidžia teigti, kad 

visų apklaustųjų (35 respondentų) lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymui panašūs. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) svarbiausia, kad ikimokyklinio ugdymo skyriuje būtų ugdomi vaikų 

kalbiniai ir pažintiniai gebėjimai, kūrybiškumas, stiprinama sveikata, pasitikėjimas savimi. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) rūpi ugdymo kokybė. Jie tikisi, kad vaikai gerai jausis įstaigoje, bus 

plėtojami vaikų gabumai, o esant tam tikriems sunkumams – bus suteikiama savalaikė profesionali 

pagalba. Šeimos domisi savo vaikų ugdymu, stebi pažangą. Apklausa parodė, jog tėvai (globėjai, 

rūpintojai) yra patenkinti bendravimu ir bendradarbiavimu su pedagogais. Tėvams (globėjams, 

rūpintojams) buvo pateiktas atviras klausimas: ,,Kaip Jums sekasi bendrauti ir bendradarbiauti su 

auklėtojomis, logopedėmis, auklėtojų padėjėjomis, vadovais, kitais darbuotojais?”. Visi 35 

respondentai pateikė teigiamus atsiliepimus apie bendravimą ir bendradarbiavimą su įstaigos 

darbuotojais. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vykdomą veiklą įstaigoje yra 

išsami, tiksli ir teikiama laiku. Ugdymas ir priežiūra įstaigoje atitinka šeimų poreikius ir lūkesčius, 

dauguma vaikų noriai lanko ikimokyklinio ugdymo skyrių. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsiliepimai 
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apie įstaigą yra teigiami, nes į klausimą: ,,Ar rekomenduotumėte mūsų įstaigą kitiems?”, visi 

apklaustieji (35 respondentai) atsakė teigiamai. 

Siekiant efektyviai keistis aktualia tiek darbuotojams, tiek ir šeimoms informacija, įstaigoje 

plačiai naudojamos skaitmeninės technologijos: elektroninis dienynas „Mūsų Darželis“, internetinė 

svetainė www.dermesm.lt, facebook platforma „Šiaulių Dermės mokyklos darželis“.  

1.7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. 

   

Ikimokykliniai metai yra labai svarbūs tolimesnei vaiko asmenybės raidai. Šiame amžiuje 

susiformuoja vaiko asmenybės pamatai, t. y. formuojasi vertybių sistema, charakterio bruožai, 

atsiskleidžia vaiko gebėjimai ir polinkiai. Vaiko ugdymasis ir vystymasis didele dalimi priklauso 

nuo šeimos, joje puoselėjamų vertybių, kurias vaikas natūraliai perima. Tačiau ne mažesnę įtaką 

vaiko raidai turi ir ugdymo įstaiga bei socialinė aplinka, kurioje auga vaikas. Siekiant darnaus vaiko 

ugdymosi labai svarbu, kad visos šios vaiko ugdyme dalyvaujančios grandys suprastų jo poreikius ir 

sudarytų sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias įgyti žinių, išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas 

reikalingas tolimesniam gyvenimui. Pripažįstamas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, nepaisant jo 

ugdymo(si) galių, lyties, rasės, tautybės, šeimos socialinio statuso ir kt. Kuriami šilti, 

bendradarbiavimu grįsti vaikų, ikimokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, 

tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų vaiko artimųjų santykiai, užtikrinantys emociškai palankią aplinką. 

Puoselėjami ir kuriami gyvenimo grupėje ritualai, tradicijos. 

Ugdant vaiką siekiama, kad jis augtų sveikas, orus, bendraujantis, kuriantis, smalsus ir 

sėkmingai besiugdantis. Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa yra skirta 

vaikams nuo 3 iki 6 metų. Šia Programa siekiama tenkinti pagrindinius vaiko socialinius, pažinimo, 

komunikavimo, saviraiškos, judėjimo bei saugumo poreikius, lanksčiai prisitaikant prie kiekvieno 

ugdytinio galių ir gebėjimų, siekiant darnaus perėjimo nuo ugdymo(si) šeimoje prie ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo. Joje pedagogams pateikiamos bendrosios vaikų ugdymo(si) gairės 

pagal aštuoniolika pasiekimų sričių, kurios dera su kompetencijomis. Atsižvelgiama į specialiuosius 

vaikų ugdymo(si) poreikius (ypatingai – turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus) ir individualių 

gebėjimų ugdymą žaidžiant, atrandant, patiriant, eksperimentuojant, reiškiantis įvairiomis meninės 

raiškos priemonėmis. 

1.8. Programos atitikimas valstybiniams dokumentams. 

Programa parengta ir atnaujinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 

(2011), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos 

Respublikos įstatymu Nr. I – 983), Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, „Ikimokyklinio 

ugdymo programų kriterijų aprašu“ (2011), „Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio 

ugdymo programai rengti“ (2006), „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ 

(2015); „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014); Vaiko gerovės valstybės politikos 

koncepcija (2003); Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija bei kitais teisiniais 

dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) ir specialiosios pagalbos vaikui 

teikimo veiklą. Programa atspindi  strateginių švietimo dokumentų ir kitų ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojančių teisės aktų siekius, prioritetus, kokybės kriterijus bei juose vartojamas sąvokas. 

Taip pat atsižvelgiama į ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“ bei programas, 

skirtas vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ugdymui: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

neišsivysčiusios kalbos ugdymas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai 

http://www.dermesm.lt/


9 

 

neišsivysčiusios kalbos ugdymas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, 

orientavimosi erdvėje ugdymas“. 

 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo aplinką, 

organizuojant ugdymo procesą, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais, laikomasi universalių ikimokyklinio ugdymo principų. 

Humaniškumo – gerbiamas kiekvienas vaikas, pripažįstama jo teisė būti skirtingam; 

prasmingai taikomi vaiko poreikius ir galimybes atitinkantis ugdymo turinys bei metodai; 

sudaromos sąlygos harmoningam visų vaiko kompetencijų plėtojimuisi; pedagogų ir vaikų santykiai 

grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, supratimu bei pagalba vaikui. 

Demokratiškumo – ugdymas grindžiamas demokratinėmis vertybėmis; vaikams suteikiama 

galimybė reikšti nuomonę, siūlyti, rinktis veiklą, atlikimo būdą, priemones; išlaikoma pusiausvyra 

tarp vaikų pasirinktos ir ugdytojo siūlomos veiklos; pasirinkimo laisvė derinama su atsakomybe už 

savo veiksmus ir poelgius. 

Integralumo – atsižvelgiama į vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo mąstymo bei veiklos 

konkretumą ir sinkretiškumą; siekiama ugdymo tikslų, uždavinių, turinio, metodų dermės bei 

vientisumo; ieškoma ugdymo turinio sąsajų su vaiko asmenine patirtimi bei socialiniu - kultūriniu 

gyvenimo kontekstu. 

Individualumo – pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė; ugdymas grindžiamas 

individualių vaiko fizinių, psichinių ir socialinių ypatybių pažinimu; atsižvelgiama į individualius 

ugdymo(si) poreikius, sudaromos galimybės individualių gebėjimų ugdymui(si) bei tolygus 

perėjimas iš vienos ugdymo pakopos į kitą. 

Socialinio kultūrinio kryptingumo – įstaigoje puoselėjamos tradicinės kultūros vertybės; 

ugdymas orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių 

kompetencijų plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo žadinimą. 

Kūrybingumo – pirmenybė teikiama spontaniškai, kūrybinei, o ne atgaminamajai, 

reprodukuojančiai veiklai; vaikai įtraukiami į aktyvią, skatinančią interpretuoti veiklą; sudaromos 

sąlygos saviraiškos ir kūrybinių galių plėtojimui(si); siekiama išgyventi kūrybos džiaugsmą. 

Sveikos gyvensenos – įgyvendinamos sveikatą tausojančios ir stiprinančios priemonės; 

sudaromos palankios sąlygos darniam vaiko psichiniam ir fiziniam vystymuisi; kuriama fiziškai 

saugi ir patraukli aplinka; užtikrinamas fizinis, psichinis ir socialinis vaiko saugumas. 

 

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį ir specialiuosius 

ugdymosi poreikius, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui ugdytis savarankiškumo, 

tinkamo bendravimo su kitais, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis ir sveiko 

gyvenimo pradmenis.   

Uždaviniai: 
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1. Ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti suvokti 

kalbos prasmę ir skatinti jos vystymąsi. 

2. Formuoti vaiko bendravimo ir socialinius įgūdžius, kuriant palankią aplinką žaidimų 

plėtojimui(si) ir vaikų kultūros raiškai.  

3. Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

4. Padėti vaikui įvairiais būdais pažinti jį supančią aplinką, gamtą, žadinti jo smalsumą ir 

žingeidumą,  

5. Ugdyti vaiko kūrybiškumą ir estetines nuostatas, skatinti meninę saviraišką ir kūrybinį 

džiaugsmą. 

6. Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams. 

 

4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS  

4.1. Programos turinys 

 

Ugdant vaiką siekiama, kad jis augtų sveikas, orus, bendraujantis, kuriantis, smalsus ir 

sėkmingai besiugdantis. Šioms asmenybės savybėms pamatą sudaro sveikatos saugojimo, 

socialinė, komunikavimo, meninės, pažinimo ir mokėjimo mokytis kompetencijos. Kiekviena 

kompetencija apjungia keletą ugdymosi pasiekimų sričių (žr. 1 pav.). Vaikų kompetencijos 

ugdomos integraliai, spontaniškos ir organizuotos veiklos metu, namuose, šeimoje. Kompetencijos 

tarpusavyje susijusios. Vienu metu vaikas ugdosi kelių kompetencijų gebėjimus.  

Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu. Tai – gebėjimai, kuriuos vaikas įvaldo, 

kad galėtų dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių kontekstų, 

efektyviai ir konstruktyviai spręsti konfliktus. Socialinę kompetenciją sudaro vaiko santykis su 

pačiu savimi, santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais bei santykiai su gamtine, socialine, 

kultūrine aplinka.  

Komunikavimo kompetencija – gebėjimas klausytis, suprasti kitų kalbą, taisyklingai tarti 

kalbos garsus. Tai – pakankamai platus žodynas, gramatinis kalbos taisyklingumas, žodžių darybos 

suvokimas ir taikymas, nuosekli minčių raiška, sklandus bendravimas, skaitymo ir rašymo 

pradmenys.  

Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį. Pažinimo kompetenciją sudaro: 

smalsumas, domėjimasis, informacijos rinkimas ir apdorojimas, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, žinių, 

supratimo ir patirties panaudojimas. Tai vaiko domėjimasis viskuo, kas yra aplink, gebėjimas 

sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, taikyti įvairius 

pasaulio pažinimo būdus: stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos.  

Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. Sveikatos 

kompetencija apima žinias ir supratimą apie bendrą sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratą, 

psichikos sveikatos puoselėjimą, mokėjimą palaikyti socialinę sveikatą, atsispirti netinkamam 

elgesiui, savo aplinkoje saugotis pačiam, rūpintis savo fizine sveikata. 

Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. Tai atvirumas estetiniams 

įspūdžiams, jautrumas supančios aplinkos ir meno kūrinių grožiui, poreikis išreikšti save meno 

kalba, gebėjimas tyrinėti įvairias meninės raiškos priemones, spontaniškai reikšti savo nuotaiką, 

jausmus, mintis ir santykį su pasauliu, atrasti individualų, savitą raiškos stilių, gebėjimas kurti 

vaizduojant, muzikuojant, šokant, vaidinant, žaidžiant.  
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Mokėjimo mokytis kompetencija – vaiko noras ir pasirengimas imtis naujų užduočių, 

pastangos kontroliuoti save ugdomosios veiklos metu, įgytų gebėjimų taikymas skirtingose 

situacijose. Vaikas geba savarankiškai pasirinkti veiklą ir jos atlikimo būdą.  

 

Programoje ugdymosi turinys išdėstytas pagal ugdomas vaiko kompetencijas. Kiekvienoje 

kompetencijos struktūrinėje dalyje išskiriama formuojama vaiko vertybinė nuostata ir esminis 

gebėjimas, detalizuojami gebėjimo formavimo žingsniai, pateikiami vaiko ugdymo(si) veiksenų 

pavyzdžiai. Aprašyti vaiko pasiekimų žingsniai padės pedagogui įvertinti individualią vaiko 

pažangą ir numatyti tinkamiausius ugdymo būdus, metodus, priemones. Ugdymo turinys 

orientuotas į vaikų galimybes, poreikius, interesus, polinkius. Pedagogas ugdymo turinį lanksčiai 

pritaiko kiekvieno vaiko ugdymosi poreikiams ir individualioms galioms, užtikrindamas aktyvų ir 

sėkmingą jo dalyvavimą ugdymo procese.  

Programos turinį išplėtoja projektinė ir saviraiškos būrelių veikla. Projekto temos pasirinkimą 

lemia vaikų grupės savitumas, lankančių vaikų poreikiai, turima patirtis, gebėjimai, interesai. 

Aktyvi projektinio darbo forma padeda plėtoti bendruomeniškumą ir ugdo pedagogų kompetencijas.  

Ugdymo turinys detalizuojamas teminiame grupės veiklos plane, savaitiniuose grupės veiklos 

planuose, būrelių ir projektų veiklos planuose, individualiose ugdymo programose, kalbos ugdymo 

savaitiniuose planuose, judesio korekcijos plane. 
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1 pav. 

Ugdymo lūkesčių, kompetencijų ir pasiekimų dermė 

 

 

4.2. Ugdymo metodai 

Ugdymo procese taikomi įvairūs, į vaiką orientuoti aktyvaus ugdymo metodai, kurie stiprina 

jo motyvaciją, skatina smalsumą, plėtoja mąstymo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdo jo charakterį ir 

atitinka vaiko raidos ypatumus: 

7. Žaidimas – svarbi vaikų kultūros dalis, juo siekiama sudaryti kuo daugiau galimybių 

rinktis vaikams įdomią ir prasmingą veiklą: diskutuoti, klausinėti, ieškoti, bandyti ir tuo tenkinti 

savo smalsumą, pritaikyti problemų sprendimo įgūdžius. 
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8. Stebėjimas – kuriamos sąlygos vaikams stebėti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti 

žmonių, daiktų, reiškinių ryšį, vieningumą. 

9. Interpretacija – skatinama vaikų saviraiška, padedama jiems atsiskleisti, lavinti 

vaizduotę, susitapatinti su personažais, vaidinti, išgalvoti įvairias situacijas, istorijas, pritaikyti joms 

tinkamus vaidmenis, veiksmus.  

10. Eksperimentavimas – kuriama aplinka ir taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, 

kurie skatina vaiką veiklai: pačiam eksperimentuoti, daryti atradimus, išmokti naujų sąvokų, atrasti 

įvairių būdų pažinti jį supančią aplinką. 

11. Pokalbis – palaikomas kontaktas su vienu arba su keletu vaikų, jie skatinami kalbėti, 

atsakyti į klausimus, apibūdinti savo veiklą, išsakyti savo nuomonę, analizuoti, kritiškai mąstyti. 

12. Ugdymo aplinkos modeliavimas – kuriama aplinka, atsižvelgiant į ugdymo turinį, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) iniciatyvas ir pasiūlymus, palaikoma vaikų iniciatyva, sumanymai patiems kurti 

žaidimų erdves. 

13. Edukacinių aplinkų kūrimas – siekiama pakeisti ugdomąją aplinką, turtinti vaikų 

gyvenimišką patirtį, plėsti akiratį, įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių, patirti naujų įspūdžių. 

14. Relaksacija – taikomi įvairūs atsipalaidavimo būdai kasdieninėje vaikų veikloje, padeda 

jiems pailsėti, nusiraminti, patiems pajusti ir kaitalioti ramią veiklą su aktyvia. 

15. Probleminis mąstymas (situacijų sprendimas) – vaikai mokomi atsirinkti, rūšiuoti 

daiktus pagal vieną ar kelis požymius, susitarti su kitais, priimti teisingus sprendimus. 

16. Regio Emilija elementai – meninė veikla prie šviesos ir smėlio stalų, kūrybinėse 

laboratorijose, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir kt.  

17. Edukacinės pažintinės išvykos-edukaciniai užsiėmimai – turtinama vaikų pažintinė, 

socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis, ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai. Todėl vaikams organizuojamos 

įvairios išvykos į parodas, gamtą, muziejus, kitas ugdymo įstaigas. Jų metu plečiamas vaikų 

akiratis, jie sužino daug naujų dalykų, patiria teigiamų emocijų.  

18. STEAM (patyriminis) mokymas – siekiama parengti vaikus spręsti problemas inovacijų 

kūrimo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, bendradarbiavimo, veiksmingo bendravimo keliu 

atsižvelgiant į naują mokslo sukurtą informaciją. Menų įtraukimas į STEAM didina technologinių ir 

inžinerinių disciplinų patrauklumą vaikams ir skatina kūrybiškumą. Į STEAM veiklas įsitraukę 

ikimokyklinio amžiaus vaikai domisi, samprotauja, tyrinėja, kuria ir išbando idėjas apie tai, kaip 

veikia fizinis, socialinis ir biologinis pasaulis. 

19. Projektinė veikla – organizuojami ir įgyvendinami projektai, skatinantys įgimtą vaikų 

smalsumą bei norą tyrinėti pasaulį.  

20. Spontaniškas ugdymas – atsižvelgiama į vaikų siūlymus ir idėjas. Vaiko spontaniška 

veikla gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos.  

21. IT taikymas ugdymo procese – vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas, 

kompiuterinių programų ir žaidimų naudojimas. 

Vaikams, turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) aplinka 

pritaikoma arba individualizuojama vadovaujantis Vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės 

psichologinės tarnybos  rekomendacijomis. Šiems vaikams, atsižvelgiant į jų poreikius, taikomi 

alternatyvūs ugdymo(si) metodai ir būdai, pritaikoma ugdymo(si) vieta ir aplinka, lavinanti vaikų  

kalbą, mąstymą, smulkiąją ir bendrąją motoriką. 
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4.3. Ugdymo(si) aplinka ir ugdymo priemonės 

Ugdymo aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. 

Pedagogas padeda vaikui, modeliuodamas aplinką pagal vaiko poreikius, ją keisdamas, turtindamas. 

Ugdymo aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio asmens ugdymosi reikmėms ir sudaro 

galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkina poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, 

judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis. Edukacinės erdvės yra pakankamai aprūpintos 

šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, motyvuojančios, skatinančiomis aktyvią vaiko veiklą, jo 

smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę. Visos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpos, baldai ir įranga 

yra saugūs, funkcionalūs, estetiški. Kiekvienoje grupėje yra vaizdo projektorius, kompiuteris su 

internetine prieiga, atskiri žaidimų ir miegamieji kambariai, prausyklos, tualetai, persirengimo 

patalpos. Įstaigoje įrengti logopedų kabinetai, atskiros muzikos ir judesio korekcijos salės, 

relaksacijos-sensorikos kambarys, vaikų kūrybinių darbų ekspozicijų holas. Aptverta erdvi lauko 

žaidimų teritorija pritaikyta aktyviai sportinei veiklai. 

Ugdymo programoje pedagogams suteikiama kūrybinė laisvė renkantis ugdymo priemones ir 

formas, keičiant, kuriant ir pritaikant edukacines erdves. Vaikams sudarytos galimybės patiems 

rinktis priemones, veiklą, erdves, žaidimų draugus. Grupėse yra įrengti teminiai žaidimų kampeliai. 

Kasmet papildomos ir atnaujinamos ugdymo priemonės grupėse ir logopedų kabinetuose. 

Pedagogas, atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus, individualius ugdymosi poreikius, pasirenka ugdymo 

priemones, kuria ir pritaiko ugdymo aplinkas.  

Ugdymosi poreikius vaikai gali tenkinti ir kitose erdvėse. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

salėje vaikų gebėjimai ugdomi panaudojant įvairias aukštos kokybės, integralias priemones, 

skatinančias vaikų kūrybą judesiu, saviraišką muzikinėmis priemonėmis. Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus kieme yra priemonių vaikams žaisti, sportuoti, tyrinėti ir eksperimentuoti. Kiekviena grupė 

turi lauko inventorių (stalai, suolai), kurioje gali organizuoti edukacines veiklas. Teritorijoje daug 

augalų, vabzdžių, lesyklėlių paukščių globai žiemą. Vaikai turi galimybę stebėti juos natūralioje 

aplinkoje, rūpintis, tyrinėti. 

Kuriami šilti, bendradarbiavimu grįsti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų), kitų vaiko artimųjų santykiai, užtikrinantys emociškai palankią aplinką, puoselėjamos ir 

kuriamos gyvenimo grupėje tradicijos. 

  

 

5. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

5.1. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

 

Formuojama vertybinė nuostata: noriai ugdytis sveikam kasdieniniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius. 

Formuojamas esminis gebėjimas: tvarkingai valgyti, savarankiškai atlikti savitvarkos 

veiksmus: apsirengti ir nusirengti, naudotis tualetu, praustis, šukuotis. Saugoti savo sveikatą ir 

saugiai elgtis aplinkoje. 
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Žingsnis Pasiekimas Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš 

puodelio. 

Savarankiškai valgo pirštais. Susipažįsta su indais ir 

stalo įrankiais. Tirštą maistą mokosi valgyti šaukšteliu, o 

skystą – gerti iš puodelio. 

2 Valgo ir geria padedant suaugusiajam 

arba savarankiškai. 

Kartais pasiprašo (mimika ar ženklais) į 

tualetą. 

Suaugusiojo padedamas bando rengtis.  

Suaugusiojo padedamas plaunasi, 

šluostosi rankas, išsipučia nosį. 

Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą. 

Stebi, kaip valgo grupės vaikai ir suaugusieji. 

Žaisdamas imituoja valgymo, maitinimo veiksmus.  

Mokosi naudotis tualetu.  

Žaidžia aprengdamas ir nurengdamas žaislus.  

Mokosi apsirengti ir nusirengti drabužius tam tikra 

tvarka. 

Stebi kaip suaugusieji tvarko žaislus. Mokosi surasti 

kiekvienam žaislui vietą. 

3 Savarankiškai valgo šaukštu, šaukšteliu ir 

šakute.  

Pats eina į tualetą, suaugusiojo 

padedamas susitvarko.  

Suaugusiojo padedamas nusirengia ir 

apsirengia, bando praustis, nusišluostyti 

veidą, rankas, šukuojasi plaukus. 

Priminus išpučia nosį. 

Padeda į vietą vieną kitą daiktą. 

Ragauja ir valgo įvairų maistą.  

Kasdienių situacijų metu aiškinasi kultūringo elgesio 

taisykles. 

Žaidžia „Šeimos“ kampelyje.  

Aiškinasi asmens higienos priemonių paskirtį, mokosi 

jomis naudotis. Žiūri trumpus vaizdo įrašus ir klausosi 

pasakojimų apie asmens higieną, švarą ir tvarką.  

Stengiasi savarankiškai nusirengti ir apsirengti, 

tvarkingai susidėti drabužius.  

Kasdien tvarko savo žaidimų erdvę, sudeda žaislus ir 

priemones į paveikslėliais pažymėtas vietas.  

Žaisdamas imituoja įvairius buities tvarkymo darbus. 

4 Valgo gana tvarkingai. Padeda 

suaugusiajam serviruoti ir po valgio 

sutvarkyti stalą. 

Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, uogas, 

daržoves.  

Dažniausiai savarankiškai naudojasi 

tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. 

Šiek tiek padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 

Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. 

Savarankiškai pučiasi nosį. 

Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas 

prisidengia burną ir nosį.  

Paprašius gali sutvarkyti dalį žaislų, su 

kuriais žaidė. 

Atpažįsta pavojingus daiktus.  

Kasdienių ir žaidybinių situacijų metu mokosi 

pagrindinių stalo etiketo taisyklių. Pagal sutartą grafiką 

atlieka grupės budėtojo pareigas (padeda padengti ir 

nurinkti stalą). 

Žaidžia vaidmenų žaidimus „Šeimos“ kampelyje. 

Žiūri mokomuosius filmus, klausosi pasakojimų apie 

sveiką mitybą. Žaidžia loto, rūšiuoja maisto produktų 

muliažus, imituoja maisto gaminimą. 

Tyrinėja asmens higienos priemones ir jas naudoja. 

Vaikai stengiasi taisyklingai plautis ir šluostytis rankas, 

praustis ir šluostytis veidą pagal vaizdines instrukcijas. 

Primenant eiliškumą, stengiasi savarankiškai apsirengti 

ir nusirengti, tvarkingai susidėti drabužius.  

Padeda suaugusiesiems plauti žaislus.  

Aiškinasi saugaus elgesio taisykles. Apžiūrinėja 

vaizdines priemones apie saugų elgesį. Žiūri 

mokomuosius filmus apie saugų elgesį. 

Edukacinių veiklų metu susipažįsta su greitosios 

pagalbos, gaisrinės, policijos darbu ir pareigūnais. 

5 Valgo tvarkingai, dažniausiai taisyklingai 

naudojasi stalo įrankiais.  

Domisi, koks maistas sveikas ir 

naudingas.  

Serviruoja ir tvarko stalą, padedamas 

suaugusiojo. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus.  

Priminus plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą.  

Priminus tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 

Stengiasi saugoti save ir kitus. 

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

Kasdien paeiliui imasi grupės budinčiojo pareigų 

(padeda padengti ir nurinkti stalą, padalinti maistą 

vaikams). Realiomis ir žaidybinėmis sąlygomis mokosi 

serviruoti šventinį stalą. 

Aiškinasi apie pieno, mėsos, vaisių ir daržovių naudą, 

didelio saldumynų kiekio žalą organizmui. Žaisdami 

vaikai mokosi atskirti pagrindines produktų grupes,  

dėlioja maisto piramidės dėliones. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, tvarkingai 

susideda drabužius į spintelę, padeda draugams. Padeda 

suaugusiesiems tvarkyti grupę, žaislus, žaidimų aikštelę, 

kloti lovas. Dalyvauja atliekų rūšiavimo akcijose.  

Kalba ir klausosi grožinės literatūros kūrinių apie saugų 
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vaikščioti taisyklingai. elgesį. Su suaugusiuoju aptaria įvairius nutikimus. 

Dalyvauja edukacinės veiklose ir išvykose į priešgaisrinę 

gelbėjimo valdybą, policijos komisariatą.  

Apžiūri mokomuosius taisyklingos laikysenos plakatus. 

Stebi savo ir kitų vaikų laikyseną.  

6 Valgo tvarkingai.  

Žino ir įvardija  sveikus bei žalingus 

maisto produktus. 

Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus.  

Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę pagal orus. 

Priminus ar savarankiškai plaunasi 

rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir 

veidą. 

Dažniausiai savarankiškai tvarkosi 

žaislus ir veiklos vietą. 

Savarankiškai ar priminus laikosi 

susitartų saugaus elgesio taisyklių. 

Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi 

veiklai skirtais aštriais įrankiais. 

Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur 

kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. 

Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, 

sėdėti taisyklingai. 

Pasakoja, ką jie dažniausiai valgo pusryčiams, pietums ir 

vakarienei. Aptaria, kurie iš jų vartojamų maisto 

produktų yra naudingiausi jų augimui ir gerai savijautai. 

Vaikai apžiūri vaizdines priemones ir mokosi atskirti 

sveiką ir nesveiką maistą. Padedami suaugusiojo gamina 

sveikus patiekalus, kuria savo šeimos receptų knygą. 

Atlieka įvairius kūrybinius darbus, žaidžia stalo ir 

kortelių žaidimus sveikos mitybos tema. Žaidžia 

siužetinius žaidimus „Ligoninė“, „Parduotuvė“, 

„Namai“.  

Mokosi saugoti ir prižiūrėti savo drabužius ir apavą. 

Sušlapusius rūbus, avalynę padžiauna. Savarankiškai 

klojasi lovą.  

Aiškinasi, kodėl reikia taupyti vandenį. Mokosi taupiai 

naudoti vandenį. Dalyvauja įvairiose ekologinėse ir 

socialinėse akcijose. 

Suaugusiojo padedami kuria saugaus elgesio taisyklių 

plakatus. Realių, žaidybinių ir vaidybinių situacijų metu 

stengiasi atpažinti netinkamą elgesį ir pasirinkti teisingą 

sprendimą. Patys kuria ir vaidina saugaus ir pavojingo 

elgesio situacijas. 

Vaikai skatinami stebėti savo ir kitų taisyklingą 

laikyseną, pasakyti, kai pastebės vaikštantį ar sėdintį 

susikūprinus. 
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Fizinis aktyvumas 

 

Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai judėti, mėgti judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas: eiti, bėgti, šliaužioti, ropoti, lipti, šokinėti koordinuotai, išlaikant 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlikti veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Sėdi, šliaužia, ropoja, žingsniuoja 

pirmyn ir atgal, įkalnėn ir nuokalnėn, 

išlaiko pusiausvyrą.  

Tikslingai siekia daikto, jį perima iš 

vienos rankos į kitą. 

Sėdi, šliaužia ropoja įvairiomis kryptimis. Ką nors įsitvėręs 

atsistoja, stovi laikydamasis arba savarankiškai, išlaiko 

pusiausvyrą. Šokinėja laikant už rankų, trepsi kojomis.  
Manipuliuoja žaislais, juda link jų, deda iš vienos rankos 

(dėžės) į kitą, paima smulkų daiktą, o paprašius atiduoda. 
Žaidžia žaidimus su įvairaus dydžio kamuoliais, balionais. 

Stumdo, tempia už virvutės žaislus su ratukais. 

2 Savarankiškai atsistoja, stovi, eina. 

Bėga tiesiomis kojomis, išlaiko 

pusiausvyrą. 

Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu 

žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli 

plaštaka, paima daiktą iš viršaus 

apimdamas jį pirštais. 

Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, lipa laiptais 

aukštyn-žemyn pristatomuoju žingsniu. 
Spontaniškai juda įvairiomis kryptimis, pralendant, 

prašliaužiant pro kliūtis, žaislus. Atsisėdęs ant riedančio 

žaislo stumiasi kojomis, joja ant linguojančių žaislų, supasi 

arkliukais.  
Stumdo žaislinį vežimėlį, prikrautą žaislų. Ridena, meta, 

spiria kamuolį, išlaikydamas pusiausvyrą.  
Mėgina versti knygos puslapius, keverzoti pieštukais, 

kreidelėmis, ploti rankomis, improvizuoti šokimą, išgirdus 

muziką. 
3 Pastovi ant vienos kojos. 

Lipa ir nulipa laiptais. 

Tikslingai, skirtingu ritmu eina ten, kur 

nori, vaikščiodamas apeina arba 

peržengia kliūtis. 

Bėga keisdamas kryptį, greitį. 

Atsispirdamas abiem kojomis pašoka 

nuo žemės, nušoka nuo laiptelio, 

peršoka liniją. 

Geriau derina akies-rankos, abiejų 

rankų, rankų ir kojų judesius. 

Tiksliau atlieka judesius rankų pirštais. 

Mokosi stovėti ant vienos kojos. Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu. Tikslingai, skirtingu ritmu eina 

įvairiomis kryptimis, ropoja, šliaužia, perlipa, perlenda pro 

įvairias kliūtis patogiu būdu. Eina plačia linija, vingiuotu 

taku, lipa „į kalną“, nusileidžia nuo jo, eina po vieną, po du, 

vaikščioja pirštų galais, eina savo paties pėdsakais smėlyje, 

sniege.  
Imituojant gyvūnų šuoliavimo judesius, šokinėja abiem 

kojomis vietoje, įvairiomis kryptimis, peršoka liniją, nušoka 

nuo nedidelio paaukštinimo. 
Bėgioja kieme, salėje ir sustoja pasigirdus garsiniam 

signalui (plojimui rankomis, švilpukui), keičia bėgimo 

kryptį, greitį. Nusileidžia čiuožyne, supasi sūpuoklėse, 

žaidžia judriuosius žaidimus.  
Paridena ar paspiria kamuolį pirmyn ir stengiasi jį pavyti. 

Pučia ir gaudo plunksnas. 
Žaidžia smulkiosios motorikos lavinimui skirtus žaidimus: 

veria karoliukus, žaidžia su makaronais, sagomis, smėliu ir 

pan.  
Mokosi taisyklingai laikyti žirkles ir įkirpti popierių. 

4 Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant 

kulnų, atlieka įvairius judesius kojomis 

bei rankomis. 

Šokinėja abiem ir ant vienos kojos. 

Ištiestomis rankomis pagauna didelį 

kamuolį. 

Išlaiko pusiausvyrą eidamas nedideliu 

paaukštinimu. 

Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų 

Stovėdamas pasistiebia, vaikščioja ant pirštų ir kulnų, 

atlieka įvairius judesius kojomis ir rankomis stovint, sėdint, 

gulint.  
Lipa laiptais aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už turėklų.  
Eina, bėga tiesia linija, vorele tarp išdėstytų daiktų, keičiant 

judėjimo kryptį ir greitį, įveikiant įvairias kliūtis. 
Žaidžia gaudynes su draugais, dalyvauja mankštose, laipioja 

gimnastikos sienele. 
Šokinėja abiem ir ant vienos kojos vietoje, lengvai judant 
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pirštų. 

 

 

pirmyn, nušoka nuo paaukštinimo. 
Spiria, ridena, sulaiko paridentą kamuolį.  
Vienas kitam meta didelį kamuolį ir ištiestomis rankomis 

pagauna.  
Važinėjasi rogutėmis nuo kalniuko, mina ir vairuoja 

triratuką, paspirtuką.  
Minko tešlą, lipdo iš modelino, plastilino. Žaidžia su 

įvairiomis gamtinėmis medžiagomis: įvairiomis kruopomis, 

gilėmis, kaštonais, rudeniniais lapais ir pan.  
Mokosi įvairius daiktus imti žnyplėmis, pincetu, perdėti iš 

vieno indo į kitą, dėlioti smulkių detalių mozaikas, varstyti 

raištelius. 
5 Eina pakaitiniu ir pristatomuoju 

žingsniu. 

Juda vingiais, greitėdamas ir 

lėtėdamas. 

Šokinėja abiem kojomis vietoje ir 

judėdamas pirmyn, įveikdamas kliūtis. 

Meta kamuolį iš įvairių padėčių, į 

taikinį, tiksliau gaudo, mušinėja. 

Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius 

pirštais ir ranka. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. 

Eina, lipa laiptais pakaitiniu ir pristatomu žingsniu. 

Mankštinasi, atlieka fizinius pratimus plokščiapėdystės 

profilaktikai ir taisyklingai laikysenai ugdyti.  
Juda vingiais, greitėdamas ir lėtėdamas, išsisukinėdamas, 

bėga ant pirštų galų. Ėjimą keičia bėgimu ir atvirkščiai, 

peršoka, peržengia, pralenda įvairias kliūtis, eina nubrėžta 

linija pėda prie pėdos, pasistiebus, ant kulnų, greitu ir 

lėtesniu žingsniu. 
Atlieka šokinėjimo užduotis abiem kojomis vietoje, judant 

pirmyn suglaustomis kojomis, įveikiant kliūtis pašoka 

siekdamas daikto, šoka į tolį ir į aukštį. Šokinėja per 

šokdynę, lanką. 
Laipioja gimnastikos sienele, bokšteliais, ant lauko 

įrenginių, mokosi kyboti.  
Spiria, meta kamuolį į taikinį iš įvairių padėčių, gaudo, 

mušinėja. Meta vienas kitam kamuolį ir gaudo.  
Važiuoja dviračiu, paspirtuku, rogutėmis, čiuožia ledo 

takeliais.  
Įsisupa ir supasi sūpynėse, reaguoja į garsinį ar žodinį 

signalą. 
Rungtyniauja tarpgrupinėse estafetėse. 
Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius pirštais: užsega ir 

atsega sagas, išvarsto batų raištelius, veria ant virvelės 

smulkius daiktus, sega skalbinių segtukus, karpo 

paveikslėlius iš reklaminių žurnalų, iškerpa įvairias formas 

ir klijuoja ant popieriaus lapo, piešia įvairias linijas 

pieštuku, apvedant daiktus.  
6 Eina, bėga ratu poromis, atbulomis. 

Šoka į tolį, į aukštį. 

Žaidžia žaidimus su kamuoliu. 

Žaidžia komandomis, derindamas 

veiksmus. 

Tiksliau valdo pieštuką ir žirkles. 

Atlieka ėjimo užduotis ratu, poromis, atbulomis, sutartinai 

su kitais vaikais. Eina, bėga, šliaužia keičiant kryptį vienas 

paskui kitą, juda poroje. Eina ant pirštų galų siaura linija, 

gimnastikos suoleliu. Atlieka įvairius judesius kojomis bei 

rankomis stovint ir sėdint.  
Lipa laiptais aukštyn-žemyn, nesilaikant už turėklų.  
Šoka į tolį, į aukštį, į šoną, šokinėja abiem kojom vietoje, 

lengvai judant pirmyn, nušoka nuo paaukštinimo.  
Greitai bėgioja, greitai sustoja ir vėl pradeda bėgti, užlipa 

ant bet kokio paaukštinimo ir nušoka nuo jo.  
Meta, gaudo, varo, mušinėja kamuolį, spiria iš įvairių 

padėčių į taikinį.   
Laisvai važiuoja dviračiu. Žaidžia judriuosius, komandinius, 

orientacinius žaidimus, dalyvauja sporto šventėse. Geba 

kontroliuoti savo elgesį, jėgas, savitvardą, laikosi taisyklių.  
Piešia ir išsikerpa varžybų atributiką (taikinius, vėliavėles ir 

pan.). Kruopščiai spalvina, klijuoja, lanksto iš popieriaus, 

varsto ir riša raištelius. 
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Emocijų suvokimas ir raiška 

 

Formuojama vertybinė nuostata: domėtis savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Ugdomas esminis gebėjimas: atpažinti bei įvardyti savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų 

priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreikšti tinkamais, kitiems priimtinais būdais, 

žodžiais ir elgesiu atliepti kito jausmus (užjausti, padėti). 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

1 Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia 

džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį, nerimą. 

Stebi vaikų ir suaugusiųjų emocijų raišką. 

Apžiūrinėja artimųjų nuotraukas, iš namų 

atsineštą mėgstamą daiktą ar žaislą. Bendrauja 

su kitais vaikais. 

2 Emocijas reiškia skirtingu intensyvumu. 

Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, 

liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. 

Vaikai veidrodžiuose stebi savo veido 

emocines išraiškas. 

Apžiūrinėja paveikslėlius, knygas, kuriose 

veikėjai yra skirtingų nuotaikų.  

Klausosi skirtingų dainų. 

Žaidžia žaidimus su lėlėmis, kitais žaislais, 

kuriuose jie skirtingai jaučiasi ir elgiasi. 

3 Pradeda atpažinti, ką jaučia.  

Atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas. 

Pradeda vartoti emocijų raiškos žodelius. 

Skirtingai reaguoja į kitų žmonių emocijas.  

Reaguojama į vaiko rodomus emocijų 

ženklus – įvardijamos ir komentuojamos 

emocijos ar jausmai, skatinama  atrasti naujų 

emocijų raiškos būdų. 

Vaikai varto emocijų knygas, klausosi skaitomų 

tekstų. Spalvina, piešia, lipdo skirtingų 

nuotaikų veidelius. 

Mimika ir judesiais imituoja skirtingas 

emocijas. Stebėdamas kito vaiko emocijas 

mokosi tinkamai reaguoti: jei vaikas 

džiaugiasi – pasijuokti kartu, jei liūdi, verkia – 

stengtis nuraminti, paglostyti, duoti žaislą. 

Realiose ir žaidybinėse situacijose mokosi 

atsiprašyti ir susitaikyti. 

Žaidžia skirtingų emocijų žaidimus (veidukai, 

emocijų lėlytės). 

4 Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose  

jaučia skirtingas emocijas, kad jas išreiškia 

mimika, balsu, veiksmais, poza.  

Pavadina pagrindines emocijas. 

Atpažįsta kitų emocijas pagal veido išraišką, 

elgesį, veiksmus. 

Geriau supranta kitų emocijas ir jausmus, dažnai 

tinkamai į juos reaguoja. 

Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali 

skirtis. 

Vaikai kasdien stebi savo nuotaiką ir žymi 

„nuotaikų kalendorių“.  

Stebi savo ir bendraamžių emocinę būseną ir ją 

įvardija, parenka tinkamą emocinę kortelę. 

Įvairiais būdais ir priemonėmis mokosi reikšti  

teigiamus ir neigiamus jausmus. 

Klausosi skaitomų knygų.  

Žiūri edukacinius filmus apie jausmus ir jų 

išraišką. 

Žaidžia siužetinius žaidimus, skatinančius 

tyrinėti ar imituoti kitų žmonių nuotaiką.  
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5 Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir 

įvardija situacijas, kuriose jie kilo. 

Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir 

situacijas, kuriose jie kyla. 

Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako 

ar paklausia, kodėl pyksta, kodėl verkia. 

Įvairiomis priemonėmis ir būdais išreiškia savo 

jausmus: piešia, dainuoja, šoka, vaidina, 

komentuoja jausmų paveikslėlius. 

Kalba apie savo emocinę būseną „Ryto rate“. 

Skaitomos „Jausmų knygelės“, išryškinant 

veikėjų veiksmus, poelgius, jų nuotaikas, 

žaidžiami vaidmenų žaidimai. Žaidžia stalo 

žaidimus (siužetinių paveikslėlių serijų 

dėlionės, priežasties-pasekmės kortelių sekos, 

paveikslėlių poros).  

Klausydamas pasakojimų, žiūrėdamas 

animacinius filmus mokosi žodžiais išreikšti 

įvairius jausmus, kilusius skirtingose 

situacijose. Švenčia Šypsenos dieną, Draugo 

dieną. 

6 Apibūdina savo jausmus, juos 

sukėlusias situacijas bei priežastis. 

Beveik neklysdamas nustato, kaip jaučiasi 

kitas. 

Dažniausiai geranoriškai stengiasi padėti 

nuskriaustam ar nusiminusiam. 

Pradeda suprasti, kas gali padėti pasijusti geriau. 

„Ryto rato“ metu pasakoja, kas pradžiugino, 

nuliūdino ar papiktino. Aiškinasi savo emocijų 

priežastis. Aptaria, kaip jaučiasi draugai, 

artimieji, kas gali juos pradžiuginti, kaip galima 

juos paguosti. Žaidžia siužetinius žaidimus, 

kuriuose reikia suprasti vienas kitą ir 

geranoriškai bendradarbiauti. 

Stebėdamas realiose ir žaidybinėse situacijose 

aiškinasi ir aptaria tinkamus ir netinkamus 

konfliktų sprendimo būdus. Mokosi 

savarankiškai spręsti konfliktus ir tik kritiniu 

atveju kreiptis pagalbos į suaugusįjį. Kartu 

kuria emocijų plakatus. 

Dalyvauja šventėse, gerumo akcijose, savaitės 

„Be patyčių“ veiklose. 
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5.2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Savireguliacija ir savikontrolė 

 

Formuojama vertybinė nuostata: nusiteikti valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Ugdomas esminis gebėjimas: laikytis susitarimų, elgtis mandagiai, taikiai, bendraujant su 

kitais bandyti kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldyti pyktį, neskaudinti kito), įsiaudrinus 

gebėti nusiraminti. 

 

Žingsnis Pasiekimai  Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. 

Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra 

prisirišęs, emocijomis. 

 

Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, supamas. Noriai 

laikosi dienos ritmo: žaidžia, plaunasi rankas, eina 

miegoti, valgyti, pasivaikščioti ir t. t. Teigiamai 

reaguoja į žaidimus. Žaidžia kartu su suaugusiuoju 

„Diena-naktis“ (pojūčiai užmerktomis ir atmerktomis 

akimis).  

2 Ieško įvairių nusiraminimo būdų. 

Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir 

veiksmus. 

Nusiramina, pasiūlius minkštus, švelnius daiktus. 

Miega, apsikabinęs iš namų atsineštą mėgstamą žaislą. 

Apkabina, paglosto draugą, kai jam liūdna. 

Suvokia jo veiklai būtinus nustatytus apribojimus ir 

nuosekliai jų laikosi. Stengiasi valdyti savo emocijas 

(pvz., verkimą), reaguodamas į suaugusiojo veido 

išraišką, balso intonaciją. 
3 Geriau valdo savo emocijų raišką ir 

veiksmus. 

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar 

savo interesų gynimo būdus. 

Laikosi kasdieninės veiklos ritmo. Žino žaislus ar 

priemones, kurie padeda nusiraminti. Žino, kur yra 

nusiraminimo vieta grupėje. 
Ištikus nesėkmei vartoja žodžius, jei nepavyksta 

pasakyti, rodo gestais, taip stengdamasis išreikšti savo 

norus. Nepatikus, nepavykus, nueina šalin, atsisako 

bendros veiklos. Įvairiais būdais prašo suaugusiojo 

pagalbos. Suvokia suaugusiojo veido išraišką ir kalbos 

intonaciją, esant emocinėms  išraiškoms, 

spontaniškiems impulsams, ir stengiasi valdytis. 

Kartoja patikusius žaidimus, laikosi jų tvarkos. 
4 Nusiramina, kalbėdamas apie tai, kas jį 

įskaudino.  

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos. 

Sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų 

pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos 

tvarkos ir žaidimų taisyklių. 

 

 

Bando kalbėtis, išreikšti gestais savo norus, kaip 

jaučiasi įskaudintas ar nežino išeities sudėtingoje 

situacijoje. 
Adekvačiai reaguoja į paskatinimus, pagyrimus. Kartu 

su suaugusiuoju ir kitais grupės vaikais kalbasi apie 

tinkamus emocijų raiškos būdus, kuria (aptaria, 

parenka tinkamą paveikslėlį, piešia) grupės taisykles. 

Kuria gerų darbų, gerų poelgių kraitę, lipdukais 

pažymėdami atliktus gerus darbus. Klausosi kūrinėlių, 

žiūri filmus, diskutuoja apie vaikų ir gyvūnų gerus ir 

blogus poelgius, samprotauja, kaip patys pasielgtų 

panašiose situacijose. Suvokia savo ir kitų vaikų 

netinkamą elgesį bei galimas pasekmes. Žaidžia 

įvairius nusiraminimo žaidimus. 

5 Geba nusiraminti ir atsipalaiduoti. 

Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais. 

Primenant laikosi tvarkos ir žaidimų 

Žino įvairius būdus emocijoms išreikšti. Stengiasi 

susitvardyti konfliktinėje situacijoje, prašo suaugusiojo 

patarimo. Mokosi savarankiškai spręsti problemas ir 

nesutarimus, ieškant taikių išeičių, numato jų taikymo 
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taisyklių. pasekmes. Žaidžia žaidimus, kurių veikėjai pozityviai 

sprendžia konfliktus. Pats laikosi tvarkos ir susitarimų. 

Pastebi ir primena kitiems vaikams tinkamo elgesio 

taisykles. Diskutuoja apie bendravimą, kilusius ginčus 

su draugais, kaip juos taikiai spręsti.  

6 Pats taiko įvairesnius nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdus. 

Bando konfliktus spręsti taikiai. 

Savarankiškai laikosi tvarkos ir žaidimų 

taisyklių. 

Išreiškia savo jausmus kalbėdamas su suaugusiuoju, 

žaisdamas įvairius paties mėgstamus nusiraminimo 

žaidimus. 

Klausosi terapinių pasakų. Kalbasi apie tinkamas išeitis 

konfliktinėse situacijose. Dalyvauja probleminiuose 

pokalbiuose, situaciniuose žaidimuose „Kaip 

nesusipykti su draugu, mama, tėčiu“ ir pan. Įvardija 

sudėtingus jausmus: nusivylimą, nerimą, pavydą, pyktį, 

susierzinimą. 

Suvokia, kad negalima muštis, stumdytis, tyčiotis.  

Stengiasi susivaldyti kilus pykčiui, norui pasityčioti iš 

kitų. Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei 

naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų laikosi. 
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Savivoka ir savigarba 

 

Formuojama vertybinė nuostata: vertinti save teigiamai. 

Ugdomas esminis gebėjimas: suprasti savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), 

pasakyti, kad yra berniukas / mergaitė, priskirti save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitikėti 

savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalbėti apie save, tikėtis, kad kitiems jis patinka, suprasti ir 

ginti savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Reaguoja išgirdęs savo vardą. 

Pradeda jausti savo kūno buvimą. 

Jaučiasi svarbus kitiems: šypsosi, krykštauja, 

kai aplinkiniai maloniai bendrauja su juo. 

Išgirdus, reaguoja į savo vardą.  
Apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų 

judėjimą. Liečia kito vaiko, lėlės kūno dalis. 
Pozityviai reaguoja į aplinkinių malonų bendravimą. 
Kartu su suaugusiu žaidžia mylavimo, kykavimo 

žaidimus. 
2 Turi savo kūno išorės vaizdinius. 

Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 

išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis 

neleidžia to daryti. 

Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis 

judėti, atlikti veiksmus, kalbėti. 

Atpažįsta save nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje: 

rodo pirštu, įvardija. Paprašius, judina rankas, kojas, 

liečia nugarą, pilvą. Pavadina kai kurias kūno dalis. 
Žaidžia žaidimus su drabužiais (kepurėmis, šalikais, 

batais ir pan.).  
Kilus nepasitenkinimui, mimika, gestais, žodžiu, 

išreiškia savo norus, emocijas. 
Savarankiškai juda, atlieka kai kuriuos veiksmus. 
Pozityviai reaguoja į suaugusiųjų pritariamą žvilgsnį, 

šypseną, pagyrimą. 
3 Kalba pirmuoju asmeniu: „aš“, „mano“. 

Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, 

atskiria berniukus nuo mergaičių. 

Pavadina kelias kūno dalis. 

Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti. 

Rodydamas atsineštą daiktą, pasakodamas kalba 

pirmuoju asmeniu „aš“, „mano“, vadina save vardu. 

Skiria ir įvardija, kas jis yra berniukas ar mergaitė, 

atskiria berniukus nuo mergaičių, išsakydamas 

esminius skirtumus. Apžiūrinėja savo ir kitų 

nuotraukas. Parodo, kad atpažįsta save veidrodyje. 

Vartydamas knygas, nuotraukas, bendraudamas 

įvardija ir parodo ne tik savo, bet ir draugo kai kurias 

kūno dalis. 

Paskatintas dalinasi savo žaislais, žaidžia įvairius 

žaidimus. Didelį dėmesį skiria žaislams su 

veidrodėliais, drabužių detalėmis, pokalbiams. 
Žaisdamas ir bendraudamas pavadina savo jausmus, 

įvardija norus. Skiria savo ir kitų atliekamus 

veiksmus, daiktus, kurie priklauso vaikui, paminint jo 

vardą. Įvardija veiksmus, kuriuos daro pats, daro 

auklėtoja ir pan. Džiaugiasi savo pasiekimais, giriasi 

aplinkiniams. Prašo suaugusiųjų pagalbos, siekia jų 

dėmesio. Jaučiasi svarbus kitiems.  
4 Pasako savo ir kito jausmus, norus. 

Supranta, kad kitas žmogus negalėjo matyti 

to, ką jis matė, ką darė arba kas atsitiko, 

jeigu nebuvo kartu. 

Mano, kad yra geras, todėl kiti jį palankiai 

vertina. 

Skiria savo lytį, turi savo kūno išorės vaizdinius. 

Matydamas savo kūdikystės nuotraukas atpažįsta save.  
Pasakoja kitiems savo įspūdžius apie tai, ką veikė 

namuose, grupėje, kalba apie draugus.  
Žino tinkamo elgesio taisykles ir stengiasi jų laikytis. 

Supranta netinkamo elgesio pasekmes.  
Mokosi dirbti, žaisti šalia kitų, jiems netrukdant.  
Reiškia savo norus, jausmus. Pasakoja apie tai, ko 

kitas žmogus nematė.  

Savo veiksmų pagalba, siekia būti suaugusiojo 



24 

 

pastebėtas, įvertintas. 

5 Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas 

pats asmuo. 

Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys. 

Siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų. 

Supranta, kad jis buvo kūdikis, yra vaikas ir visada 

bus tas pats asmuo, užaugęs – vyras/moteris. Suvokia, 

kad vardas, akių spalva, tėvai niekada nepasikeis. 

Pasakoja apie savo išvaizdą, jos pasikeitimus, pasako 

savo kūno dalis, kam reikalingos kojos, rankos, nosis 

ir pan. Žino, kas sudaro šeimą, išvardina šeimos narių 

vardus, papasakoja apie tėvų darbus, šventes. 

Žaidžia žaidimus įvairiose grupėse. Teigiamai 

reaguoja į pagyrimą, paskatinimą. Atlikęs kai kuriuos 

darbus, didžiuojasi, kad pavyko, džiaugiasi auklėtojai, 

tėvams.  
6 Įvardija savo norus, jausmus, savybes, 

gebėjimus. 

Pasako savo tautybę. 

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. 

Atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo 

jam ženklus. 

Kalbėdamas vartoja žodžius „Mano“, „tavo“, „aš 

berniukas“, „man priklauso“ ir pan. Žaidžia „šeimos“ 

žaidimus, įvardindamas vaidmenis: „mama“, 

„senelis“, „teta“ ir pan. Atpažįsta save ir savo šeimą 

nuotraukose, pasakoja ką veikė namuose. Tėvams 

pasakoja ką veikė grupėje su draugais ir auklėtoja.  

Kartais pasako, kad yra lietuvis, gyvena Lietuvoje, 

atpažįsta herbą, dailės darbuose vaizduoja Lietuvos 

vėliavą, gimto miesto kultūros simbolius. Su auklėtoja 

kuria Lietuvos žemėlapį. 

Teigiamai pasakoja apie save ir vertina. Įvardija savo 

norus, jausmus, gebėjimus. Geba įsivertinti savo 

elgesį. Žaisdamas, diskutuodamas įvertina poelgius, 

nusako, ką reiškia būti mandagiu, draugišku, 

rūpestingu ir pan. Stengiasi kitam nesuduoti, 

suprasdamas, kad jam skaudės. 

Žiūrėdamas animacinius filmukus, klausydamas 

pasakų nusako gerus ir blogus personažus, jų poelgius 

ir suvokia jų pasekmes. 

Iš intonacijos, žodžių, pozos, veido išraiškos supranta 

kuomet kitas palankiai ar nepalankiai nusiteikęs jo 

atžvilgiu ir į tai atitinkamai reaguoja.  
Draugams dovanoja savo padarytas dovanėles, 

pasakoja ką nupiešė. 
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Santykiai su suaugusiaisiais 

 

Formuojama vertybinė nuostata: nusiteikti geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su 

suaugusiaisiais.  

Ugdomas esminis gebėjimas: pasitikėti pedagogais, juos gerbti, ramiai jaustis su jais 

kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokytis, drąsiai reikšti jiems savo nuomonę, tartis, derėtis, 

žinoti, kaip reikia elgtis su nepažįstamais žmonėmis. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Sunkiai atsiskiria nuo tėvų, kitų 

artimųjų, tačiau padedamas 

pedagogo nurimsta ir įsitraukia į 

veiklą. 

Atpažįsta juo besirūpinantį 

suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs. 

 

 

 

Siekia būti greta jam artimų suaugusių žmonių, sunkiai nuo 

jų  atsiskiria. Atsiskyrimo metu jaučiasi saugiau turėdamas 

savo žaislų, daiktų. Geba nusiraminti ir pereiti prie jį 

dominančios veiklos, suaugusiam padedant. Nusiramina 

greičiau, jei laikosi vienodo dienos ritmo ar prisitaikius prie 

jo bendravimo ypatumų.  
Pažįsta savo artimuosius, juo besirūpinančius žmones. 

Adekvačiai reaguoja į kito žmogaus rodomą dėmesį ir 

prielankumą bei kalbinimus. Tai išreiškia jam būdingais 

ženklais, reakcijomis, norais.  
2 Sunkiai atsiskiria nuo tėvų. 

Rodo prieraišumą juo 

besirūpinančiu suaugusiuoju. 

Bijo nepažįstamų žmonių, 

nežinomos aplinkos, neįprastų 

žaislų. 

Laikosi atsisveikinimo su artimaisiais ritualų.  

Mokosi dalintis su draugu atsineštu iš namų žaislu. Atpažįsta 

suaugusiojo emocijas, jausmus. Mėgdžioja kito žmogaus 

veiksmus, judesius. Mokosi vykdyti nesudėtingus, 

suprantamus suaugusiojo prašymus. 

Pratinasi prie į grupę atėjusių, nepažįstamų žmonių, 

nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų.  
3 Lengviau atsiskiria nuo tėvų. 

Drąsiai veikia ir išbando ką nors 

nauja. 

Ramiai stebi nepažįstamus 

žmones. 

Mokosi ramiai atsisveikinti su tėvais.  

Rodo savo iniciatyvą  veikti ir išbandyti savarankiškai ką 

nors nauja. Pratinasi bendrauti su kitais žmonėmis, 

susipažįsta ir bando perimti socialines normas, elgesio 

modelius, tradicijas.  

Pradeda žaisti „Šeimos“ žaidimus. Žaisdamas kalbina kitus 

vaikus, atsiliepia į kvietimą bendrauti. Pradeda dalintis 

daiktais, žaislais. 

Susipažįsta su įstaigos darbuotojais, aplanko juos darbo 

vietose. Išlieka ramus grupėje, apsilankius nepažįstamiems 

žmonėms, noriai svečiuojasi kitoje grupėje. Skatinant ir 

palaikant tinkamą elgesį mokosi savarankiškumo, 

pasitikėjimo savimi.  

4 Lengvai atsiskiria nuo tėvų. 

Pasitiki pedagogu, priima pagalbą, 

vykdo individualius prašymus. 

 

Lengvai atsiskiria nuo tėvų, suvokdamas savo buvimo 

darželyje prasmę. 

Supranta ir vykdo vieno-dviejų sakinių trumpas individualias 

instrukcijas bei prašymus. Priima suaugusiųjų pagalbą. 

Mokosi būti mandagiu:  pasisveikinti, atsisveikinti, paprašyti, 

padėkoti. 

5 Įtraukia suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą, 

pokalbius.  

Priima su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. 

Drąsiai bendrauja su mažiau 

pažįstamais ar nepažįstamais 

žmonėmis. 

Geba individualiai bendrauti su suaugusiuoju – rodo, prašo, 

siūlo, aiškina, nurodinėja. Siekia įtraukti suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą, pokalbius. Laikosi sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. Dalijasi įspūdžiais apie 

veiklą. Supranta, kaip žmonės susiję vieni su kitais. Laikosi 

nustatytų elgesio normų, atsiklausia prieš veikdamas, derasi 

dėl savo sumanymų įgyvendinimų. Stengiasi suprasti kuo 

naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina jų laikytis, kas 
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nutinka, kai jos pažeidžiamos. 

Analizuoja elementaraus elgesio su nepažįstamais žmonėmis 

modelius, mokosi saugaus elgesio su nepažįstamais 

žmonėmis. Dalyvauja prevenciniame projekte „Be patyčių“. 

Klausosi patarlių ir priežodžių apie bendravimą, bando 

suprasti jų prasmę. Dalyvauja susitikimuose su įvairių 

tarnybų, įstaigų, profesijų žmonėmis, lankosi muziejuose, 

dalyvauja šventėse, spektakliuose, koncertuose. 

6 Stengiasi laikytis susitarimų. 

Bando tinkamu būdu išsakyti 

priešingą nei suaugusiojo 

nuomonę. 

Žino, į ką galima kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus nelaimei. 

Laikosi mandagaus kultūringo bendravimo taisyklių. Kuria 

grupės taisykles, dienotvarkę. Dalyvaujant išvykose, žino ir 

laikosi visuomenėje priimtinų elgesio normų bei taisyklių.  
Išsako savo nuomonę aktualiais gyvenimo klausimais. 

Bando tinkamu būdu pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant 

kitų (tėvų, senelių, draugų). Išklauso kitų nuomonę ir iš jos 

mokosi. 
Pokalbių, pasakojimų, pasakų pagalba, analizuoja situacijas, 

išsiaiškina grėsmes ir pavojus, kuriuos gali kelti nepažįstami 

žmonės. Diskutuoja, kas yra pareiga. Aiškinasi, kokios yra jų 

pareigos tėvams, grupės draugams, auklėtojoms. Supranta, 

kodėl negalima bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. 
Edukacinėse-pažintinėse išvykose, susitikimuose su 

specialiųjų tarnybų darbuotojais, domisi kaip elgtis ištikus 

nelaimei, nebijo į juos kreiptis, jei prireikia pagalbos. 
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Santykiai su bendraamžiais 

 

Formuojama vertybinė nuostata: nusiteikti geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su 

bendraamžiais. 

Ugdomas esminis gebėjimas: suprasti, kas yra gerai, kas blogai, draugauti bent su vienu 

vaiku, palankiai bendrauti su visais (suprasti kitų norus, dalytis žaislais, tartis, užjausti, padėti), 

padedant suaugusiajam suprasti savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Stebi kitus vaikus, jų veiksmus, 

žaidimą.  

 

Žaidybinėse situacijose, susiburia trumpai, bendrai veiklai. 

Stebi kitus vaikus, jų veikseną. Mokosi, kaip užmegzti kontaktą 

su kitais vaikais. Pratinasi žaisti greta.   

2 Žaidžia greta, trumpam įsitraukia į 

kito vaiko žaidimą.  

Žaidžia greta kitų vaikų, trumpam įsitraukia į kito vaiko 

žaidimą. Pratinasi žaidimo veiksmus atlikti paeiliui su kitais 

vaikais. Padedant suaugusiam, mokosi dalintis žaislais. Bando 

išreikšti savo jausmus laikantis grupėje priimtinoms elgesio 

normoms. Atsiliepia į kitų vaikų prašymus. 
3 Ieško bendraamžių draugijos. 

Bendrauja su kitu vaiku mimika, 

judesiais, veiksmais. 

Žaisdamas, kalbina kitus vaikus, atsiliepia į kvietimą bendrauti. 

Mokosi tinkamų kvietimo žaisti kartu elgesio modelių.  

Realiose ir žaidybinėse situacijose stebi, aiškinasi priimtinus ir 

nepriimtinus bendravimo su bendraamžiais veiksmus.  

Klausosi skaitomų tekstų apie draugystę. 

Savarankiškai pradeda dalintis daiktais, žaislais. 

4 Kartu su bendraamžiais žaidžia 

bendrus žaidimus.  

Palaukia savo eilės, dalijasi 

žaislais.  

Gali turėti vieną ar kelis 

nenuolatinius žaidimų partnerius. 

Tinkamai kviečia kartu žaisti. Naudoja neverbalinę ir verbalinę 

komunikaciją kontaktui užmegzti. Mokosi mandagiai paprašyti, 

palaukti savo eilės, dalintis žaislais.  

Laikosi žaidimo taisyklių, susitarimų.  

Turi vieną ar kelis nenuolatinius žaidimų partnerius. Bando 

susivaldyti ir tinkamai elgtis, kai tenka atidėti savo norų 

patenkinimą.  

Žaidžia kolektyvinius žaidimus, draugystės ratelius, 

pasisveikinant, apibūdinant, pasakant komplimentą. 

5 Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę 

bendram žaidimui. 

Geranoriškai veikia kartu su kitais, 

dalijasi žaislais. 

Supranta, kad žmonės yra 

skirtingi, toleruoja jų 

individualumą. 

Mokosi bendradarbiavimo, partnerystės. Keičiasi idėjomis, 

nuomonėmis, derina veiksmus, siekiant to paties tikslo. 

Atsineša žaislų iš namų, jais dalinasi su kitais grupės vaikais.  

Siekia taikaus sugyvenimo, mokosi paaiškinti savo poziciją. 

Stengiasi konfliktus spręsti taikiai.  

Daro atvirutes, dovanėles draugams. Piešia geriausio draugo 

portretą. Dalyvauja gerumo akcijose, savaitės „Be patyčių“ 

veiklose. 

6 Rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais.  

Diskutuoja dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. 

Dalijasi žaislais. 

Supranta, koks elgesys yra geras 

ar blogas ir kodėl. 

Palaiko ilgalaikę draugystę 

mažiausiai su vienu vaiku.  

Bendrauja tarpusavyje su kitais vaikais. Tariasi, diskutuoja, 

derasi dėl bendros žaidybinės veiklos. Žaidžia grupinius 

žaidimus, tariasi dėl vaidmenų, siūlo idėjas. 

Dalijasi savo sumanymais, žaislais. Palaukia eilėje, kol kitas 

pažais su norimu žaislu. Kartu kuria bendras žaidimų ar grupės 

taisykles, grupinius plakatus, knygeles. Siekia ieškoti 

kompromisų sutartinai veiklai.  

Supranta, kas yra tinkamas bei netinkamas elgesys ir kokios jo 

pasekmės. Reiškia savo mintis apie tinkamą ar netinkamą kito 

elgesį. Diskusijų, filmų, skaitomų istorijų pagalba formuojasi 

tinkamą supratimą apie draugus ir draugystę ir jos palaikymo 

būdus. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir kitiems. Turi 

draugą arba kelis nuolatinius žaidimų partnerius. 
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5.3. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Sakytinė kalba 

 

Formuojama vertybinė nuostata: nusiteikti išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį 

kalba. 

Ugdomas esminis gebėjimas: klausytis ir suprasti kitų kalbėjimą, kalbėti su 

suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreiškiant savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai 

justi kalbos grožį. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Klausymas. 

Klausosi aplinkos ir kalbos garsų. 

Reaguoja į savo vardą, supranta kai 

kuriuos artimiausios aplinkos daiktų 

ir buitinių veiksmų pavadinimus.  

Kalbėjimas. 
Kartoja, mėgdžioja kalbos garsus ir 

skiemenis.  

Vartoja trumpus garsų junginius ar 

savus žodžius norams išsakyti, palydi 

juos judesiu.  

Klausosi gamtos, buitinių, muzikinių ir kalbos garsų, 

reaguoja mimika ir judesiais.  

Nuolat įvardinti aiškiais žodžiais, kas yra daroma.  

Atlieka nesudėtingas žodines instrukcijas: „surask 

meškiuką“, „paimk meškiuką“, „atnešk meškiuką“ ir pan.  

Žaidžia žaidimus-pamėgdžiojimus (garsų, garsų junginių, 

dviskiemenių žodžių kartojimas), ploja, trepsi.  

Kasdieninėse ir žaidybinėse situacijose stengiasi įsiminti 

grupės daiktų, žaislų, veiksmų pavadinimus. 

Varto paveikslėlių knygas. 

2 Klausymas. 
Klausosi ir reaguoja į suaugusiųjų ir 

vaikų kalbėjimą. 

Supranta artimiausios aplinkos daiktų 

ir reiškinių pavadinimus. 

Supranta nesudėtingus klausimus. 

Kalbėjimas. 
Mėgdžiojimu, žodžių pakartojimais, 

veiksmais, mimika dalyvauja 

pokalbiuose ir paprastuose žodiniuose 

žaidimuose. 

Bando žodžiais pasakyti, ką mato ir 

girdi, kas atsitiko, ko nori. 

Suaugusiojo padedamas atkartoja 

trumpus žodžius ar žodžių junginius. 

Ryto rate klausosi auklėtojos trumpų pasakojimų, bando 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Nuolat kalbasi apie artimiausios aplinkos daiktus, 

reiškinius, santykius, tą patį dalyką nusakant konkrečiais 

žodžiais. 

Judesiu palydi klausimų-atsakymų rimuotus eilėraščius, 

dainas. 

Klausosi sekamų trumpų paveikslėlių pasakų, bando pats 

parinkti iliustracijas. 

Žaisdamas parenka daiktams atitinkamus paveikslėlius, 

įvardija žodžiu ar parodo judesiu. Žaidžia žodžių žaidimus. 

Kartoja ir/ar atitinkamais judesiais palydi dainų, eilėraščių, 

žaidinimų garsus, žodžius. Atlieka žaismingus 

artikuliacinius pratimus. 

3 Klausymas. 
Klausosi skaitomų ir pasakojamų 

kūrinėlių. Išklauso ir supranta kelis 

vienas paskui kitą sekančius prašymus. 

Kalbėjimas. 
Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų 

kalbėseną. Sako „ačiū“, „prašau“. 

Kalba kelių žodžių sakiniais. 

Kalba ir klausinėja apie tai, ką mato 

ir girdi. 

Vienu ar keliais žodžiais atsako į 

elementarius klausimus.  

Bando kartu su suaugusiuoju 

deklamuoti eilėraštukus, sekti žinomas 

pasakas. 

Klausosi pasakojimų apie kitus vaikus, gyvūnus, vaikams 

skirtų televizijos laidų veikėjus. 

Klausosi skirtingu garsumu, tempu, intonacija ir emocija 

skaitomų kūrinių. 

Mokydamasis naujų žodžių žaidžia žaidimus „Atspėk, kas 

čia? Ką turiu?“  

Ryto rate bando pasakoti apie save, savo norus, rūpesčius, 

šeimos narius, atsako į klausimus „Koks?“ „Kodėl?“ 

„Kur?“ „Kaip?“ 

Žaidžia siužetinius žaidimus „Kavinė“, „Parduotuvė“, 

„Namai“. Stebi aplinkos reiškinių savybes, įvardija , 

parenka iliustracijas. Mokosi deklamuoti ir inscenizuoti 

trumpus eilėraščius. 

Dėlioja siužetinių paveikslų sekas ir bando pasakoti 

istoriją, užbaigti žinomą pasaką, eilėraštį. 

Žiūri animacinius filmus ir aptaria (žodžiais ar gestais) tai, 
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ką matė ir girdėjo. 

4 Klausymas. 
Klausosi pokalbių, sekamų, 

pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų 

kūrinių. 

Pradeda išklausyti ir suprasti, ką jam 

sako suaugusysis ar vaikas. 

Kalbėjimas. 
Kalba, pasakoja apie tai, ką matė, 

veikė, sužinojo.  

Žaidžia garsais ir žodžiais. 

Vartoja paprastos konstrukcijos 

sakinius. 

Padedant atpažįsta žodyje pirmą 

garsą. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, 

atkartoja trumpas pasakas. 

Klausosi pasakų ne tik sekamų gyvai, bet ir įrašytų. 

Dalyvauja pasakų popietėse. Klausosi grupės svečio 

sekamos pasakos. Mena mįsles. 

Žiūri animacinius filmus, įvardija, ką matė, atlieka įvairias 

užduotis („Suplok, kai išgirsi miau“). Vaikai skatinami 

kalbėti įvairiose situacijose ir aplinkose (svečiuose, 

išvykoje, parduotuvėje, telefonu). Mokosi vartoti 

elementarius mandagumo žodžius. 

Mokosi taisyklingai tarti kalbos garsus, išgirsti 

netaisyklingai pasakytą žodį. Įvardija paveikslėlius. Atlieka 

įvairias kalbines užduotis: pagal siužetinį paveikslėlį 

sudaro sakinį, papildo sakinį, pakartoja sakinį skirtingu 

garsu, tempu, intonacija.  

Bando inscenizuoti žinomas pasakas. Sekamai pasakai 

parenka tinkančius paveikslus. 

Žaidžia siužetinius žaidimus, kuria dialogą. 

Žaidžia žodžių žaidimus „Pasakyk taip pat“, „Pasakyk 

priešingai“. 

Žiūri vaikiškus filmus, vaidybines inscenizacijas, aptaria 

tai, ką matė ir girdėjo, žodžiais ar gestais. 

5 Klausymas. 

Klausosi ir supranta grožinių ir 

informacinių tekstų turinį. 

Supranta, kad į jį kreipiamasi ar 

kalbama ne gimtąja kalba. 

Kalbėjimas. 
Kalba apie savo patirtį, kitiems 

nesupratus - paaiškina, pakartoja.  

Taisyklingai taria daugumą gimtosios 

kalbos žodžių garsų.  

Vartoja įvairią techniką, transporto 

priemones bei prietaisus įvardijančius 

žodžius. 

Pradeda vartoti apibendrinamuosius 

žodžius. 

Kalba gramatiškai taisyklingais 

nesudėtingos konstrukcijos sakiniais. 

Vartoja daugumą kalbos dalių. 

Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą 

žodžiuose. 

Seka girdėtas pasakas. 

Deklamuoja eilėraščius. 

Klausosi įvairių žanrų tekstų (pvz., skelbimų, reklamų, 

įvairių enciklopedijų, pasakų). Klauso dainų užsienio 

kalba, spėlioja, apie ką jos. Aptaria klausyto literatūros 

kūrinio turinį, atsako į atvirus klausimus. Klausosi ir 

žodžiu papildo kūrinėlius, skaitomus su nutylėjimais. 

Skatinti vaiką kalbėti apie savo norus, išgyventus 

įspūdžius, vidinį pasaulį, apie nutikimą, patirtį prisimenant 

kuo daugiau įvykio aplinkybių, detalių, pateikiant vaikui 

įvairių klausimų, padedančių įvairinti kalbėjimą. Dalyvauja 

kalbos šventėse. 

Kalbant su vaiku vartoti įvairias kalbos dalis. Įvardija, 

grupuoja paveikslus pagal temas. 

Žaidžia žodžių žaidimus: „Atspėk žodį“, „Sugalvok žodį“, 

„Pasakyk priešingai“, rimuoti klausimai-atsakymai ir pan. 

Mokosi nustatyti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, 

draugų varduose, trumpuose žodžiuose, su atpažintu garsu 

sugalvoti naujų žodžių. 

Pagal paveikslėlius ir užuominas seka girdėtas pasakas. 

6 Klausymas. 
Klausosi įvairių stilių tekstų. 

Supranta pasakojimo, pokalbio turinį. 

Supranta kai kuriuos artimiausioje 

aplinkoje vartojamus kitos kalbos 

žodžius. 

Kalbėjimas. 
Kalba apie savo patirtį, norus, 

svajones. Vartoja apibendrinamuosius 

žodžius.  

Pradeda vartoti sudėtingesnės sandaros 

žodžius.  

Grupėje, bibliotekoje klausosi įvairios stilistikos tekstų. 

Žaidžia žaidimus, susijusius su pasakojimu, jį iliustruoja, 

inscenizuoja. 

Žaidžia mokomuosius e-žaidimus (pvz., „Frepy“). 

Įvairiose bendravimo situacijose dalyvauja pokalbiuose 

apie jiems įdomius daiktus, poelgius, reiškinius, nutikimus. 

Spėlioja, įvairiais būdais aiškinasi jiems nežinomus, 

sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Kalba apie tai, kas jiems įdomu, negirdėta. 

Pratinasi reikiamą informaciją perduoti kitiems: atlieka 

įvairius auklėtojos pavedimus, dalyvauja renginiuose, 

žaidžia siužetinius žaidimus. 
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Kalba taisyklingais sudėtiniais 

sakiniais, vartoja pagrindines kalbos 

dalis. 

Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio 

viduryje esančius garsus.  

Kuria, pasakoja ir atpasakoja pasakas, 

istorijas. 

Deklamuoja su intonacija. 

 

Pasakoja vaikams apie savo patirtį, fantastinius nuotykius, 

kuria melų pasakas, burtažodžius, išgalvotus žodžius, 

kalbą. 

Žaidžia įvairius žodžių žaidimus („Atspėk žodį“, 

„Sumaišyti žodžiai“, „Surask daiktą su nurodytu garsu“ ir 

kt.). 

Dainuoja ritmines dainas. Mokosi deklamuoti eilėraščius. 

Dalyvauja šventėse. 
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Rašytinė kalba 
 

Formuojama vertybinė nuostata: domėtis rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu 

tekstu. 

Ugdomas esminis gebėjimas: atpažinti ir rašyti raides, žodžius bei kitokius simbolius, 

pradėti pamažu skaityti. 

 

Žingsnis Pasiekimai  Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

1 Skaitymas. 
Vartinėja paveikslų knygas. 

Rašymas. 
Domisi įvairiomis rašymo 

priemonėmis. 

Apžiūrinėja grupės knygų kampelio knygas (varto, čiupinėja, 

žaidžia). Kartu su auklėtoja varto knygas, apžiūri 

paveikslėlius. 

Klausosi skaitomų knygų. Kalba apie tai, kas matoma 

paveiksluose.  

Stebi, kaip rašo auklėtoja ar vyresni vaikai. 

2 Skaitymas. 
Pradeda atpažinti mėgstamas 

knygas. 

Kartais knygą laiko taisyklingai. 

Reaguoja į skaitomą tekstą. 

Pastebi aplinkoje esančias raides, 

žodžius, simbolius. 

Rašymas. 
Įvairiomis rašymo priemonėmis 

spontaniškai brauko popieriaus 

lape. 

Pasirenka mėgstamą knygą. Kartu su suaugusiuoju „skaito“ 

knygas, laiko knygą, verčia lapus. 

Žodžiu ir judesiu įvardija  knygų piešinius. Skaitomų kūrinių 

tekstą sieti su vaiko gyvenimu. 

Pasirenka popierių ir rašiklį. Spalvina, štrichuoja kontūrinius  

piešinius.  

3  Skaitymas. 

Varto knygas.  

Geba sieti piešinius su juose 

vaizduojamais konkrečiais daiktais, 

juos pavadina. 

Pradeda pažinti aplinkoje esančius 

simbolius. 

Rašymas. 
Įvairiomis rašymo priemonėmis 

bando nubrėžti vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

Skaityti kelis kartus per dieną parinkus trumpus tekstus, 

kuriuose kartojasi tie patys žodžiai. 

Imituoja atskirų personažų kalbą, intonacijas. Sugalvoja 

personažams vardus. Pavadina kiekvieną piešinį. 

Atsako į klausimus apie iliustraciją. Suranda daiktą, 

pavaizduotą iliustracijoje.  

Skaitymo metu vaikai liečia ar laiko su tekstu susietus 

daiktus. 

Aiškinasi artimoje aplinkoje esančių simbolių reikšmę. 

Įvairiomis priemonėmis ir ant įvairių paviršių spalvina 

kontūrinius paveikslėlius. „Rašo“ sveikinimus. 

4  Skaitymas. 

Domisi skaitymu, vaizduoja, kad 

skaito knygą, kuri jam buvo 

skaityta. 

„Skaito“ knygų iliustracijas, 

įvardija įvairių objektų ir veikėjų 

bruožus, veiksmus. 

Atkreipia dėmesį į raides aplinkoje. 

Rašymas. 
Domisi įvairiomis rašymo 

priemonėmis. 

Piešiniuose pasirodo realių raidžių 

elementai ir raidės. 

Apžiūrinėja įvairius rašytinius šaltinius. Kalba, kaip atsiranda 

knygos. Susitinka su rašytoju.  Kartu su suaugusiuoju seka 

skaitomą tekstą.  

Atsako į klausimus apie tai, ką jis „perskaitė.“ Iliustruoja 

„perskaitytą“ tekstą. Pasakoja apie paveikslėlį: kas ką daro, 

ką kalba. 

Tyrinėja įvairias rašymo priemones, skirtingų spalvų rašalą.  

Keverzonėmis užrašo savo vardą, norus, pasirašo po dailės 

darbais. 

Ornamentuoja ritmiškai atkartodamas piešiamus elementus. 

Aplinkoje ieško žodžių, kuriuose yra vaiko vardo, tėčio, 

mamos raidė.  

Įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir įvairiose 

aplinkose dekoruoja, kuria raides. 

5 Skaitymas. 
Domisi užrašais, abėcėlės raidėmis. 

Pastebi žodžius, prasidedančius ta 

pačia raide.  

Grupėje kuria kuo įvairesnę raidžių aplinką. Manipuliuoja 

įvairios medžiagos raidėmis.  

Mokosi eilėraščių, greitakalbių, kuriose žaidžiama su kalbos 

garsais.  
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Supranta aplinkoje matomų kai 

kurių spausdintų žodžių prasmę.  

Rašymas. 
Kopijuoja raides, paprastus žodžius. 

Bando rašyti raides, pradėdamas 

savo vardo raidėmis. 

Apžiūrinėja aplinkoje esančius užrašus, simbolius, 

reklaminius užrašus ir pan., ieško panašumų ir skirtumų. 

Sugalvoja pavadinimus savo piešiniams, darbams, nusako 

veikėjų, daiktų, veiksmų savybes.  

Renka skirtingo turinio spaudinius. Kuria skelbimus, 

sveikinimus, kvietimus. 

Įvairiais būdais ir priemonėmis kopijuoja raides, žodžius.  

Užrašo savo vardą įvairiais rašikliais, kompiuteriu. 

Pasirašo savo piešinius, darbus pirmąja vardo raide, visu 

vardu. 

6 Skaitymas. 
Domisi įvairiais rašytiniais tekstais. 

Žino keliolika abėcėlės raidžių. 

Supranta, kad garsas siejamas su 

raide, o raidės sudaro žodį. Pradeda 

skirti žodžius sudarančius garsus, 

skiemenis. 

Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų 

raidžių junginį. 

Gali perskaityti kai kuriuos užrašus. 

Rašymas. 
Spausdintomis raidėmis rašo savo 

vardą, kopijuoja aplinkoje matomus 

žodžius.  

Įvairiais simboliais bando perteikti 

informaciją. 

Susiranda grupės knygų kampelyje mėgstamą knygą,  

žurnalą, susikaupęs „skaito“. Kartu su auklėtoja ir vaikais 

skaito knygas, kalbasi apie skaitomo teksto veiksmą, kokie 

įvykiai aprašyti. 

Tekste ieško žinomų raidžių, ženklų, žodžių, Skatinti vaiką 

atpažinti artimiausioje aplinkoje esančius įvairius simbolinius 

ženklus. Žaidžia kortelių žaidimus. 

Žaidybinėse situacijose atlieka kalbines užduotis: nustato 

pirmąjį ir paskutinįjį žodžio garsą, analizuoja žodį garsais.  

Išvykų metu aplinkoje ieško nurodytų ženklų, simbolių, 

užrašų, bando perskaityti.  

Kuria ir gamina rankų darbo knygas su elementariais 

nukopijuotais sakiniais, žodžiais, raidėmis.  

Kopijuoja reikiamus žodžius, raides, simbolius nuo 

pavyzdžių įvairiuose raidynuose, knygose, bukletuose, 

skrajutėse, žurnaluose, laikraščiuose, iškabose. 

Atskiras raides, žodžius, simbolius ar šiaip įdomią 

informaciją perrašo ar savarankiškai užrašo kompiuteriu. 

Bando skaitytas pasakas atvaizduoti įvairiomis schemomis, 

grafikais, juos komentuoti. Kuria „lobių žemėlapius“. 
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5.4. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Aplinkos pažinimas 

 
Formuojama vertybinė nuostata: norėti pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugtis 

sužinojus ką nors nauja. 

Ugdomas esminis gebėjimas: įvardyti ir bandyti paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, 

apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domėtis 

technika ir noriai mokytis ja naudotis. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Domisi aplinka. 

Reaguoja į skirtingus vaizdus, 

paviršius, kvapus, garsus, skonius. 

Atpažįsta artimus žmones, žaislus, 

daiktus. 

Stebi artimoje aplinkoje vykstančius reiškinius. Tyrinėja 

skirtingus paviršius, kvapus, garsus, skonius, vaizdus. 

Manipuliuoja spalvotais žaislais, kontrastingo dizaino daiktais.  
Skiria artimus žmones, reiškia jiems prieraišumą. Mato save, 

savo atvaizdą veidrodyje. Atpažįsta savo žaislus, daiktus. 

2 Stebi ir atpažįsta artimiausią savo 

aplinką, orientuojasi joje.  

Pažįsta ir pavadina kai kuriuos 

gyvūnus, žmones, daiktus. 

Žino kai kurių daiktų paskirtį ir 

jais naudojasi. 

Apžiūri daiktus iš arti ar toli, iš priekio, iš šono, tyrinėja juos 

visais pojūčiais (rodo spalvas, liečia skirtingus paviršius, 

skleidžia garsą, ragauja ir pan.). 
Dalyvauja prižiūrint kai kuriuos augalus, gyvūnus. Išbando 

įvairius aplinkoje esančius daiktus, jais mokosi naudotis pagal 

paskirtį (šukuojasi, laisto, grėbia ir pan.), kartais įvardija  

atliekamą veiksmą. Daug klausinėja „Kas čia?“. 
3 Atpažįsta ir pavadina vis daugiau 

artimiausioje aplinkoje esančių 

augalų, gyvūnų, daiktų, domisi 

jais.  

Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

Orientuojasi savo grupės, darželio, 

namų aplinkoje.  

Žino savo ir savo šeimos narių 

vardus. 

Pažįsta aplinkos daiktus ir artimiausius gamtos objektus, žino 

jų pavadinimus. Stebi gamtoje vykstančius pokyčius visais 

metų laikais, įspūdžius perteikia kasdienėje veikloje. 

Bendrauja, žaidžia, dalijasi įspūdžiais išvykų į gamtą metu. 

Pasivaikščiojimų metu klauso paukščių balsų, bando juos 

atpažinti. Uodžia įvairius augalus, skanauja vaisius, bando 

atrasti kvapo ir skonio panašumus ir skirtumus. 

Eksperimentuoja, stebi tyrinėja ir atranda gyvosios ir 

negyvosios gamtos ypatybes. Kartu su suaugusiuoju sodina, 

stebi kaip auga, žydi grupės ir darželio kieme pasodinti 

augalai. Stebi ir pavadina augalus, gyvūnus, esančius 

artimiausioje aplinkoje, patalpose. 

Žino savo ir artimųjų vardus, giminystės ryšį, pažįsta juos 

fotografijose. Žiūrinėja šeimos nuotraukų albumus, 

komentuoja. Piešia savo šeimą. 
4 Pažįsta gyvenamosios vietovės 

objektus. 

Pastebi pasikeitimus savo 

aplinkoje. 

Atpažįsta ir įvardija artimiausios 

aplinkos gyvūnus, augalus. 

Pastebi ir pasako pagrindinius 

augalų ir gyvūnų požymius. 

Pasako metų laikų pavadinimus ir 

būdingus jiems požymius. 

 

 

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, pavadinimus, savo 

vardą ir pavardę. Piešia, konstruoja, lipdo savo gyvenamosios 

vietovės objektus (namus, kelius, automobilius, parduotuves). 

Stebi ir įvardija pasikeitimus savo aplinkoje.  

Keliauja į netolimas išvykas pėsčiomis ir autobusais į gamtą 

(gyvūnai, augalai, grybai, jų požymiai ir augimo poreikiai), 

muziejus (daiktai ir jų istorija), apžiūri artimiausius objektus 

(kraštovaizdžiai, augalai, gyvūnai, statiniai). Žiūri iliustracijas 

ir klausosi skaitomų istorijų apie gyvūnus, patys dalyvauja juos 

prižiūrint. Žaidžia gyvūnų, medžių, gėlių, daržovių, grybų loto, 

pasako jų pavadinimus. Pastebi ir nusako aiškiausiai 

pastebimus gyvūnų ir augalų požymius. 

Stebi įvairius gamtos reiškinius, dienos orus, metų laiką ir 

gamtos pokyčius, kurie tuo metu vyksta. Skiria daugiau gamtos 

reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). Žymi orų kalendorių. 
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Mokosi grupuoti parsineštą gamtinę medžiagą pagal požymius. 

Bando sudėlioti parodėlę grupėje iš rastų įdomių daiktų, 

gamtinės medžiagos (akmenukai, plunksnos, sėklos, lapai). 

Žaidžia bendrus kūrybinius žaidimus. Tyrinėja, aiškinasi 

įvairias situacijas, atlieka nesudėtingus bandymus. Susipažįsta 

su atliekų panaudojimo galimybėmis, daro įvairius darbus iš jų. 

Žaidžia stalo žaidimus, varto knygas, žurnalus, enciklopedijas.  
5 Pasakoja apie savo šeimą. 

Orientuojasi darželio aplinkoje. 

Įvardija kelis žinomus gimtojo 

miesto objektus. 

Atpažįsta ir įvardija naminius, kai 

kuriuos laukinius gyvūnus, nusako 

jų gyvenimo skirtumus. 

Skiria daržoves, vaisius, uogas ir 

nusako panaudojimo maistui 

būdus. 

Domisi gamtos reiškiniais, kurių 

negali pamatyti. 

 

 

Pasako tėvų (globėjų, rūpintojų) profesijas, darbovietes 

įvardija savo giminaičių profesijas, prašo tėvus papasakoti apie 

savo profesiją. Priima jiems skirtas nedideles užduotis, ką 

turėtų pastebėti, ko paklausti, sužinoti, atlieka individualius 

įpareigojimus. Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, tradicijas. 

Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą ar gyvenvietę. Žino 

savo adresą, pasako savo gatvės pavadinimą. Įvardija kelis 

žinomus gimtojo miesto objektus. 

Savarankiškai nueina į salę, kitą grupę, logopedo kabinetą. 

Sukuria sau žaidybines erdves, naudoja turimas priemones, 

stalo žaidimus, priima draugų grupes į žaidimus. 

Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo 

skirtumus. Stebi augalus ir gyvūnus gamtoje ir namų (ūkio) 

aplinkoje (naminių gyvūnų priežiūra, kultūrinių augalų 

auginimas). Kalba apie stebimų gyvūnų kūno ar augalų dalis, 

išvaizdą, apie tai, ko jiems reikia, kad augtų, juos saugo, 

prižiūri.  

Mokosi skirti daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip naudoti 

maistui. Aiškinasi juslėmis, kaip daržovės, vaisiai, uogos 

vartojami maistui, kuo jie naudingi, diskutuoja apie tai, kuriuos 

jie mėgsta ir kurių – nelabai. Supranta, kad ne visus augalus 

galima ragauti, nes yra nuodingų arba dilginančių augalų. 

Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali 

pamatyti (ugnikalnių išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio 

audra). Žiūri mokomuosius filmus, nuotraukų albumus, 

enciklopedijas. Tyrinėja, kaip daiktai juda ir kaip juos pajudinti 

(pučiant, traukiant, stumiant, sukant, supant, skandinant). 

Atlieka nesudėtingus bandymus (tirpina medžiagas, daigina 

sėklas, išardo nereikalingus prietaisus). 

6 Žino svarbią asmeninę 

informaciją. 

Domisi suaugusio žmogaus 

gyvenimu, jo darbais. 

Žino tradicines šventes. 

Atranda ir mokosi naudotis 

buities prietaisais, skaitmeninių 

technologijų galimybėmis. 

Pastebi aiškiai matomus 

skirtumus ir panašumus tarp 

gyvūnų ir augalų. 

Supranta Žemės, Saulės, Mėnulio 

ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

Žino apie naminių gyvūnų naudą 

žmogui. 

Mokosi rūšiuoti atliekas. 

 

Jaučia prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, 

dalyvauja ją prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, 

pažįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės objektus (upę, kalvą, 

mišką). Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą. Domisi, 

kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė. 

Susipažįsta su senoviniais rakandais (sviestamušė, sūrspaudis), 

juos išbando, palygina su dabartine technika. Įrengia kampelį 

grupėje su Lietuvos atributika. Pasakoja apie tradicines 

šventes. Domisi šeimos tradicijomis ir apie jas kalba. Domisi 

vaizdo įrašais apie Lietuvoje švenčiamas tradicines šventes, 

žiūri demonstruojamus fotoalbumus. Aptaria, ką juose pamatė. 

Dalyvauja ugdymo įstaigoje švenčiamose tradicinėse šventėse, 

renginiuose.  
Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį 

palengvinančią techniką (prietaisai, transportas, įrenginiai). 

Atranda buities prietaisų, skaitmeninių technologijų 

panaudojimo galimybes, moka jomis naudotis. Samprotauja 

apie tai, kokios yra profesijos, kokių savybių žmogui reikia 

darbe. 
Atlieka skirtas užduotis: stebi žvaigždes žiemą ryte, einant į 

darželį, pasakoja. Tyrinėja žemėlapius, gaublį. 
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Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir 

laukiniai gyvūnai. Diskutuoja apie naminių gyvūnų naudą 

žmonėms ir augalų naudojimą maistui. Moka prižiūrėti 

kambarinius augalus, daržoves, stebi jų augimą. Susipažįsta su 

atliekų panaudojimo galimybėmis, pasisiūlo daryti įvairius 

darbus iš jų. Žaidžia stalo žaidimus, įvairius loto, domisi 

žurnalais, kuria kūrybinius vaidmeninius žaidimus.  
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Skaičiavimas ir matavimas 

 

Formuojama vertybinė nuostata: nusiteikti pažinti pasaulį skaičiuojant ir matuojant. 

Ugdomas esminis gebėjimas: gebėti skaičiuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jausti dydžių 

skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Suprasti ir vartoti žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, 

masė, tūris, laikas. Pradėti suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Skaičiavimas. 
Gestais, mimika parodo, jog 

suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, 

taip (ne). 

Matavimas. 
Susidomi, ima, tyrinėja, kai 

parodomas kitokios formos, 

dydžio, spalvos daiktas. 

Atkreipia dėmesį į judančius, 

artėjančius daiktus. 

Skaičiavimas. 
Žaidimo metu vaikas kalba, vartoja žodžius „yra“, „nėra“, 

„dar“, „taip“, „ne“, palydi atitinkamais gestais, mimika 

(pritariant – palinksi galva, nusišypso, nepritariant – papurto 

galvą, susiraukia). 
Žaidžia tą patį žaidimą su tuo pačiu žaislu. Nuotraukoje, 

piešinyje atpažįsta anksčiau matytą daiktą. 
Matavimas. 
Atkreipia dėmesį į judančius, artėjančius daiktus, daug kartų 

kartoja matytus veiksmus su daiktais. Domisi veikla jį 

kalbinant. Darant pauzes, pakartojant žodžius, judesius, 

skatinamas juos įsidėmėti. 
2 Skaičiavimas. 

Supranta, ką reiškia vienas, dar 

vienas, du, daug. 

Matavimas. 
Žaisdamas stengiasi rasti 

reikiamos formos, dydžio ar 

spalvos daiktą. 

Supranta vis daugiau žodžių, 

kuriais nusakoma daikto forma, 

dydis, spalva, judėjimas erdvėje.  

Skaičiavimas. 
Paprašius, paduoda vienodo dydžio, formos daiktus. Mokosi 

paimti vieną (du) daiktus, dalija daiktus po vieną (kitiems 

vaikams), sudėlioja juos į dvi, tris krūvas. Padalija po vieną 

„dovaną“ vaikams. 
Klausiant, kur yra vienas daiktas, kur daug, rodo pirštais. 

Žaidžia žaidimus, kuriuose skaičiuoja, kartoja, suranda, 

sudaro sekas paeiliui, rikiuoja pasakų veikėjus (pagal 

suaugusiojo pavyzdį). Aplinkoje pastebi ir parodo daug ar 

mažai daiktų, žaislų. 
Matavimas. 
Sukurtoje aplinkoje varto knygas kietais viršeliais, ardo ir 

surenka daiktus, tyrinėja, samprotauja apie jų dydžių 

santykius, visaip eksperimentuoja su spalvomis (raudona, 

mėlyna, geltona, žalia), dydžiais ir formomis. Žaidžia su 

įvairių figūrų žaislais, kaladėlėmis. 
3 Skaičiavimas. 

Skiria sąvokas: mažai (vienas, du) ir 

daug. Geba išrikiuoti daiktus į vieną 

eilę. 

Matavimas. 
Tapatina daiktus pagal formą, dydį. 

Suranda tokios pat spalvos daiktus. 

Supranta ir pradeda vartoti daiktų 

palyginimui skirtus žodžius: 

didelis – mažas, ilgas – trumpas ir 

pan. 

Skaičiavimas. 
Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą, daiktą. Sudaroma 

galimybė rūšiuoti daiktus. Naudoja paveikslėlius, kuriuose 

pavaizduoti 1–3 daiktai.  

Žaidžia didaktinius žaidimus: „Daugiau-mažiau“, „Suverk 

sagas“, „Sudėk į eilę“. Skaičiuoja savo metus, rodydamas 

pirštus. Lipdo geometrines figūras ir konstruoja. 

Matavimas. 
Eksperimentuoja su įvairių formų, dydžių daiktais, 

kaladėlėmis, kai iš jų norima pastatyti kuo aukštesnį bokštą, 

nutiesti ilgesnį kelią. Matuoja daiktus naudodami žaislines 

statybines detales, liniuotes, matavimo indus. 
Atrenka ir pasako kuris žaislas didelis ar mažas; storas ar 

plonas; toks pat – ne toks pat. Žaidžia didaktinius žaidimus, 

kurie reikalauja atrasti tokios pat formos ir spalvos daiktus, 

žaislus.  
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4 Skaičiavimas. 
Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina 

dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį 

grupėje. 

Padalina daiktus į grupes po lygiai 

(po du, po tris). Supranta, kad prie 

daiktų pridedant po vieną jų skaičius 

grupėje didėja, o paimant po vieną – 

mažėja. 

Pradeda vartoti kelintinius 

skaitvardžius. 

Matavimas. 
Atpažįsta ir atrenka apskritos 

(skritulio), keturkampės 

(keturkampio), kvadratinės 

(kvadrato) formos daiktus,  vienodo 

dydžio ar spalvos daiktus. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus 

palygina pagal ilgį, storį, aukštį, 

masę. 

Pradeda skirti dešinę ir kairę savo 

kūno puses.  

Paros dalis sieja su savo gyvenimo 

ritmu. 

Skaičiavimas. 
Dalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris ir pan.). 

Skaičiuoja daiktus, palygina dvi daiktų grupes pagal daiktų 

kiekį. Atkreipia dėmesį, koks daiktų skaičius grupėje, 

supranta didėjimo ir mažėjimo esmę. Klausiant atsako į 

klausimus „Kiek?“, „Ar daiktų yra po lygiai?“. Žaidžia su 

draugais ir suaugusiais „Domino“. 
Klausosi pasakų, dainų, kuriose veikėjai ką nors dalijasi. 

Kalba apie veikėjus iš pasakos, nusako paskaitytoje pasakoje 

įvykių seką, ką darė pirmasis, antrasis veikėjai. Keičia savo ar 

daikto padėtį erdvėje, daro ką nors tam tikra seka (pvz.: 

žaidimai, kai nutilus muzikai ar suplojus kaskart pasakoma, 

kaip kitaip vaikai turi pasielgti: sustoja po du, susėda į du 

ratukus, parodo 4 pirštus ir pan.). Žaidimuose taiko 

skaičiuotes. 
Matavimas. 
Stato, konstruoja, komponuoja, grupuoja atsižvelgiant į 

daikto formą, dydį, spalvą. 
Žaidžia žaidimus, diskutuoja veiklose apie ilgio, tūrio, masės 

matavimo priemones ir būdus. Vartoja žodžius dydžių 

skirtumams apibūdinti. Vartoja žodžius nurodant kryptį (savo 

kūno atžvilgiu). Žaidžia judrius žaidimus, reikalaujančius 

pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu (pirmyn – atgal, 

kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn). Dėlioja priešingybių 

paveikslėlius, reikalaujančius nusakyti vietą ir padėtį (priešais 

mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje, į kairę – į dešinę 

ir pan.). Su pedagogo pagalba sudaro metų laikų ratą, paros 

dalis. 
5 Skaičiavimas. 

Supranta, kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų formos, 

dydžio ir kitų savybių bei jų 

padėties erdvėje. Skaičiuoja bent 

iki 5. 

Pastebi, kaip sudaryta daiktų 

(elementų) seka, geba pratęsti ją 

1–2 daiktais (elementais). 

Matavimas. 
Skiria trikampę, stačiakampę 

formas. Grupuoja, komponuoja 

daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, 

formą arba dydį. 

Palygindamas daiktų dydžius, 

naudojasi sąlyginiu matu (trečiu 

daiktu). 

Supranta, kad knygos skaitomos iš 

kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią.  

Pradeda suvokti praeitį, dabartį, 

ateitį. Skiria sąvokas šiandien, 

vakar, rytoj. 

Skaičiavimas. 
Ryto rate skaičiuoja mergaites ir berniukus, padedant  

auklėtojai, ir visus vaikus. Žaidžia žaidimus: „Surask ir padėk 

tiek pat“, „Kur daugiau – mažiau“, „Parduotuvė“. 

Žaidžia žaidimus su skaitmenų kortelėmis, pritaiko atitinkamą 

skaitmenį daiktų grupei. Žaisdami išsiskaičiuoja, naudodami 

skaičiuotes. Pastebi ir moka sudaryti įvairius sekų būdus. 

Išbando matytus ir paties sugalvotus sekų sudarymo būdus.  

Matavimas. 
Grupės aplinkoje suranda panašių formų daiktus į nurodytas 

geometrines figūras. Lygina pastatytus statinius: kuris 

didesnis, ilgesnis, platesnis, storesnis. 

Žaidžia žaidimus judėdamas erdvėje nurodytomis kryptimis.  

Supranta ir sudėlioja nuo mažiausio iki didžiausio ir 

atvirkščiai. Kurdamas paveikslus sudėlioja žmogaus, 

gyvūnėlio kūną iš įvairių figūrėlių. 

Mokosi matuoti pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, lazdele ir 

pan. 

Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus 

į apačią. „Skaito“ knygas, „rašo“ laiškus.  

Juda nurodyta kryptimi.  

Supranta, kad savaitės dienos, metų laikai, valandos, minutės 

kartojasi. Suvokia, ką galima nuveikti per minutę, 10 

minučių, dieną, savaitę. Vaikšto gamtoje, žaidžia žaidimus, 

orientuojasi laiko trukmėje. Žaidžia su smėlio laikrodžiu, 

žadintuvu, organizuoja kūrybinius žaidimus su draugais. Savo 

pasakojimuose naudoja sąvokas „šiandien“, „rytoj“, 

„išeiginės dienos“. 
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6 Skaičiavimas. 
Susieja daiktų kiekį su skaitmeniu. 

Skaičiuoja bent iki 10. 

Supranta ir vartoja sąvokas: 

daugiau (mažiau) vienu, dviem, po 

lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. 

Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria 

skirtingų garsų, dydžių, formų, 

spalvų sekas su 2–3 

pasikartojančiais elementais. 

Matavimas. 
Skiria formas ir figūras: skritulį ir 

rutulį, kvadratą ir kubą.  

Atranda, kad į skirtingos formos 

daiktus galima sutalpinti tą patį 

skystų ar birių medžiagų (vandens, 

smėlio) kiekį. 

Apibūdina daiktų vietą ir padėtį 

kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu.  

Pradeda suvokti laiko trukmę. 

Skaičiavimas. 
Aiškina savo mintis, idėjas apie atliekamus skaičiavimus. 

Pasirenka įdomius ir suprantamus stalo žaidimus, padalomąją 

medžiagą. Stebi kitus, komponuoja įvairius daiktus pridedant 

- atimant, manipuliuoja, eksperimentuoja daiktais.  
Lanksto popierių pusiau, į 2, 4 dalis. 

Matavimas. 
Žaidžia „Lego“ kaladėlėmis, naudoja erdvines priemones. 

Karpo, piešia, spalvina trikampius, stačiakampius, kuria 

aplikacijas iš įvairių formų detalių, piešia figūrinius 

ornamentus, šventinę atributiką, įvairius daiktus, puošia 

aplinką.  

Eksperimentuoja, atranda, kad toks pat medžiagos, produkto 

kiekis gali būti skirtingų formų pakuotėse. Geba įvardinti 

skirtingos formos daiktus, kurie gali būti tos pačios talpos ar 

masės, sutalpina tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, 

smėlio) kiekį. Žaidžia stalo žaidimus, bendrauja, ugdosi 

pastabumą, ar visi žaidėjai paėmė reikiamą kortelių skaičių. 

Vartoja posakius („atiduok man“, „paimk iš manęs“, „padėk į 

šoną“, „paimk dar“). 

Klausinėja, kiek laiko žaisime, kelinta valanda, už kiek laiko 

eisime miegoti, kiek liko laukti iki kito gimtadienio ir pan. 

Kuria kalendorių, žaidimuose naudoja smėlio laikrodį. 
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Tyrinėjimas 

 

Formuojama vertybinė nuostata: būti smalsiam, domėtis viskuo, kas vyksta aplinkui, 

noriai stebėti, bandyti, samprotauti. 

Ugdomas esminis gebėjimas: aktyviai tyrinėti save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę 

aplinką, įvaldyti tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąstyti ir samprotauti apie 

tai, ką pastebi, atrado, pajunta, patiria. 

 

Žingsnis Pasiekimai  Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

1 Domisi ir visais pojūčiais tyrinėja 

aplinką. 

Reaguoja į aplinkos pokyčius, bando 

dalyvauti. 

Mato, girdi, liečia, čiupinėja, paima, ragauja, glamžo, 

spaudo esančius daiktus ir žaislus, jais manipuliuoja.  

Žaidžia su žaislais, juos liečia, juda, stengiasi išlaikyti 

pusiausvyrą, juda daikto link, nori jį pasiekti, paragauti.  

Stebi aplinką ir kitus. Patiria skirtingas žaidimo erdves 

(lygios grindys, kilimas, žolė, smėlis, minkšti ir kieti 

paviršiai, erdvės viduje ir lauke), kvapus, temperatūras, 

garsus. Tyrinėja įvairias medžiagas ir formas. Žaidžia su 

savo kojų pirštais, liečia savo ir pažįstamų žmonių veidą, 

plaukus, rankų pirštus, kartoja tai kelis kartus. 

Bando įvairius garso išgavimo būdus, panaudojant 

aplinkos daiktus, savo kūną (beldžia, tuksena ir t.t.). 

2 Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, 

stebi, kas vyksta aplinkui, rodo 

kitiems, ką pavyko padaryti. 

Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug 

kartų. 

Laisvai juda grupės erdvėje, domisi kas kur yra. Parodo 

save, savo kūno dalis. Žaisdamas, stebi ką daro kitas 

vaikas, kartu žaidžia. Pats pasiima žaislus, priemones, 

padeda juos į vietą. Žaidžia slėpynių (rankomis 

uždengdamas akis). Aktyviai tyrinėja aplinką. Žaidžia su 

daiktais ir žaislais, kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, 

tiek smulkiuosius judesius. Klauso, stebi, prisimena, kalba, 

su suaugusiuoju ir aptaria, kas vyko, priima sprendimus. 

3 Atsargiai elgiasi su nepažįstamais 

daiktais ir medžiagomis. 

Domisi, aiškinasi, kas, kaip ir kodėl 

veikia, vyksta. 

Manipuliuoja daiktais, medžiagomis, eina nuo vientiso prie 

dalių ir atgal. Padalina plastilino gabalą ir vėl sulipdo į 

vieną, išpilsto vandenį į mažus buteliukus ir vėl supila į 

didelį indą. Surenka, rūšiuoja ir dėlioja daiktus kokia nors 

tvarka, įvairiais būdais, žaidžia su medžiagomis. Grupuoja 

paprastus daiktus ar padeda juos į jų vietą. 

Įkišęs ranką į „stebuklingą maišelį“, liečia, čiupinėja, 

glamžo, spaudo esančius daiktus ir bando ištraukti: kietą, 

minkštą, švelnų ar šiurkštų daiktą.  

Žaidžia su sausu, šlapiu, kinetiniu smėliu. 

4 Tyrinėja supančią gamtinę ir daiktinę 

aplinką visais pojūčiais. 

Pasirenka reikalingas priemonei 

tiriamajai veiklai. 

Žaidžia, tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (plaukia 

ar skęsta, rieda ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito 

ar ne ir pan.). 

Tyrinėja aplinką įvairiais pojūčiais: žiūri, klauso, uodžia, 

liečia, ragauja. Atlieka bandymus su sniegu, vandeniu, 

smėliu ir eksperimentus: matuoja, stebi, kaip keičiasi 

daiktai ar medžiagos pasikeitus sąlygoms. Antspauduoja 

panaudojant gamtinę medžiagą, piešia gamtoje rastais 

gamtiniais „dažais“, sukelia vėją: išmėgina kuo galima 

vėdintis (skarele, pučiant, bėgiojant, sukantis, mojuojant 

ranka, popieriaus lapu). Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo. 

Išbando magneto galimybes. Mokosi savarankiškai 

naudotis lupa bei kitais galimais prietaisais, skirtais 

tyrinėti. 
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5 Suvokia ryšį tarp daikto sandaros ir jo 

paskirties. 

Domisi medžiagomis, iš kurių 

padaryti daiktai, ir jų savybėmis. 

Žino ir suvokia tyrinėjimo saugumo 

taisykles. 

Stebi ir apibūdina daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos 

objektų savybes ir bruožus, piešia ar konstruoja 

įsivaizduojamus daiktus. 

Apžiūri mokomuosius plakatus, brėžinius, daiktų 

naudojimo instrukcijas. Žiūri mokomuosius filmus. 

Pažįsta bei pavadina susisiekimo priemones, namų 

apyvokos reikmenis, buitinius prietaisus, žino jų paskirtį. 

Ardo įvairius daiktus, modeliuoja, konstruoja. Pasirenka 

reikiamas priemones numatomai veiklai atlikti. 

Skaičiuoja, prognozuoja, į kiek dalių reikės padalyti, po 

kiek imti, kad visi gautų po lygiai. Domisi technologijų 

naujovėmis, mokosi jomis naudotis. 

Ieško atsakymų į iškilusius klausimus enciklopedijose, 

internete, jei nepavyksta - klausia suaugusiųjų. 

6 Atlieka paprastus bandymus. 

Tyrinėjimams tinkamai pasitelkia 

technines priemones. 

Analizuoja, grupuoja daiktus pagal jų 

savybes.  

Atlieka ilgalaikius stebėjimus (stebi augalo augimą, 

fiksuoja, pildo lenteles ir pan.). Grupėje augina 

vaistinguosius augalus ir stebi, kaip jie keičiasi ir kt. 

Atlieka įvairius bandymus, stebi jų procesą. Piešia, 

konstruoja įsivaizduojamus daiktus. Domisi, kaip seniau 

gyveno žmonės, kaip žmonės gyvena kitose šalyse. 

Mokosi savarankiškai naudotis mikroskopu, lupa, magnetu 

bei kitais galimais prietaisais, skirtais tyrinėti. Tirpina 

sniegą, užšaldo vandenį, piešia ant šlapio popieriaus. 

Mokosi fiksuoti pastebėjimus, pildyti fiksavimo lenteles. 

Stebi ir tyrinėja gamtos reiškinius. 

Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose ir kuria 

žemėlapius. Su suaugusiais ar kitais vaikais aptaria 

nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar konstravimo planus, 

numato rezultatą, mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose 

lentelėse, diagramose, pristato savo tyrinėjimus ir kitus 

darbus. 
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5.5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

Meninė raiška 

 
Formuojama vertybinė nuostata: jausti meninės raiškos džiaugsmą, rodyti norą aktyviai 

dalyvauti meninėje veikloje. 

Ugdomas esminis gebėjimas: spontaniškai ir savitai reikšti įspūdžius, išgyvenimus, mintis, 

patirtas emocijas muzikuojant, šokant, vaidinant, kuriant. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko elgsenos pavyzdžiai 

1 Muzika, šokis 
Reaguoja į muzikos garsus mimika, 

judesiu, balso intonacijomis. 

Žaidinimai, vaidyba 
Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, 

norus įvairiomis balso intonacijomis, 

mimika, judesiu. 

Vizualinė raiška 
Domisi dailės priemonėmis. 

Keverzoja storu pieštuku, teptuku, 

kreidele. 

Klausosi vaikiškų dainų, atliekamų gyvai ir įrašytų.  

Žaidžia su muzikiniais žaislais. 

Stebi ir atkartoja suaugusiojo elementarius 

pasikartojančius judesius skambant muzikai. 

Stebi vaikų ir suaugusiųjų piešimą, lipdymą. 

Piešia pirštu ar pagaliuku ant šviesos stalo, smėlio, 

sniego ir pan. Žaidžia dažų spalvomis ant baltų ir 

spalvotų popieriaus lapų: štampuoja pirštu, delnu, storu 

teptuku, kempinėle. Bando spalvinti, išbando skirtingas 

priemones ir spalvas. 

2 Muzika, šokis 
Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos 

garsų. 

Dainuoja dviejų–trijų garsų melodijas.  

Skambant muzikai ritmiškai atlieka 2–3 

judesius. 

Žaidinimai, vaidyba 
Mėgdžioja išgirstas intonacijas, 

parodytus veiksmus.  

Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir 

veiksmais. 

Vizualinė raiška 
Spontaniškai keverzoja rankų judesių 

piešinius, atranda spalvas.  

Klausosi įvairių aplinkos garsų, balsu bando pamėgdžioti 

gyvūnų skleidžiamus garsus. Klausosi muzikos garsų, 

bando intonuoti. Stebi ir tyrinėja įvairius judesius, 

žaidinti juos, naudojant plaštakų, kojų, galvos judesius.  

Išbando kūno perkusijos garsus (plekšnoja per šlaunis, 

šonus, barbena pirštais į grindis ir pan.), caksi liežuviu. 

Dainuoja trumpas, nesudėtingas dainas, lopšines. Žaidžia 

muzikinius pirštų žaidimus. Skambant muzikai atkartoja 

suaugusiojo judesius ir paprastus veiksmus. Mėgdžioja 

dainų, ratelių veikėjus (meška, kiškis ir pan.). 

Išbando įvairias dailės medžiagas ir priemones. 

Eksperimentuoja įvairiomis dailės priemonėmis 

individualiai ir kartu su vaikais ant didelio formato balto 

lapo, tapeto. Plėšo įvairaus dydžio, spalvų bei faktūros 

popierių į gabalėlius ir klijuoja ant lapo. Tyrinėdamas 

dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda 

skirtingus veikimo jomis būdus (brauko pirštais, varvina 

dažus, maigo tešlą). Kartu su auklėtoja rengia piešinių 

parodas, apžiūrinėja savo ir kitų vaikų darbus. 

3 Muzika 
Emocingai ir ritmiškai atliepia klausomus 

kūrinius. 

Dainuoja 2–4 garsų dainas, palydėdamas 

jas judesiais. 

Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius 

žaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno 

judesiais. 

Bando ritmiškai groti kartu su pedagogu. 

Šokis 
Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų 

judesius. 

Šoka dviejų –trijų natūralių judesių 

Klausosi skirtingo tempo instrumentinės muzikos, dainų 

apie paukščius, žvėris, gamtos reiškinius. Pritaria 

judesiais skambant muzikai, mėgdžioti pedagogo 

rodomus judesius.  

Dainuoja įvairaus turinio dainas, palydėdami jų tekstą 

judesiais. Žaidžia muzikinius žaidimus ir ratelius, atlieka 

ritmiškus judesius pagal tekstą.  

Išbando nesudėtingus vaikiškus muzikos instrumentus 

(ritmines lazdeles, būgnelius, barškučius, varpelius, 

medinius šaukštus ir kt.), klausosi jų skleidžiamų garsų.  

Tyrinėja instrumentų ir daiktų garsines galimybes.  

Skirtingu ritmu skanduoja trumpus pasisveikinimus, 

ploja savo ir draugų vardus. 
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šokius. 

Žaidimai, vaidyba 
Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka 

matytus veiksmus. 

Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus. 

Muzikiniuose rateliuose judesiais, 

veiksmais vaizduoja siužeto elementus. 

Vizualinė raiška 
Kuria spontaniškai. Piešia įvairias linijas, 

jas jungia į formas. Savo abstrakcijose 

įžvelgia daiktus ar įvykius. 

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 

priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo 

jomis būdus. 

Tyrinėja įvairius judesius: eina rateliu susikabinus 

rankomis, einant pritūpiant, apsisukant. Mokosi eiti 

vienas už kito, traukinuku, gyvatėle, atlikti judesius 

porose susikabinus rankomis vienas prieš kitą. Žaidžia 

muzikinius lietuvių liaudies ratelius, mėgdžioja gyvūnų, 

augalų judesius.  

Žaidžia vaidmenų žaidimus. Imituoja judesiais įvairius 

personažus. Atkuria matytų situacijų fragmentus. Žaidžia 

su lėlėmis. Dalyvauja siužetiniuose vaidmeniniuose 

spektakliuose. 

Įvairiomis piešimo priemonėmis vaizduoja grafinius 

ženklus (taškelius, brūkšnelius, apskritimus). 

Ornamentuoja sistemingai kartodamas grafinius 

elementus. Pieštukais, flomasteriais, vaško kreidelėmis, 

teptukais, guašo dažais, akvarele, štampavimo 

priemonėmis piešia pažįstamus daiktus, šeimos narius. 

Žirklėmis karpo popieriaus juosteles. Tepti vieną 

popieriaus skiautę klijais, uždėti reikiamoje vietoje ir 

prispausti. Piešinius aplikuoja (klijuoja) iš paruoštų 

formų, atskirų dalių. Plėšo popierių juostelėmis, 

gabalėliais, klijuoja, nupiešia trūkstamas, smulkesnes 

dalis. Volioja tarp delnų ir ant lentelės plastilino ar 

modelino gabalėlį, formuoja jį (ištempia, sulenkia, 

įspaudžia duobutes, griovelius ir t.t.). 

4 Muzika 
Judesiais atliepia muzikos kūrinio 

nuotaiką, tempą. Keliais žodžiais 

apibūdina muzikos kūrinius. 

Kartu su kitais dainuoja trumpas dainas. 

Dainavimą palydi ritmiškais judesiais.  

Žaidžia nesudėtingus muzikinius 

žaidimus, ratelius. 

Ritmiškai pritaria suaugusiojo grojimui. 

Skanduoja, ploja, trepsi ritminius, 

melodinius motyvus. 

Šokis 
Šokiu vaizduoja įvairius darbus, augalus, 

gyvūnus.  

Šoka trijų–keturių natūralių judesių 

šokius. 

Žaidimai, vaidyba 
Žaisdamas atkuria matytų situacijų 

fragmentus. 

Tikslingai naudoja daiktus teatro 

reikmėms. 

Bando kurti dialogą tarp veikėjų.  

Muzikiniuose rateliuose atvaizduoja gerai 

žinomus personažus. 

Vizualinė raiška 
Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų 

deriniais, dėmėmis, formomis, spalvomis.  

Kuria spontaniškai, kartais pagal 

išankstinį sumanymą. 

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 

priemonėmis. 

Klausosi muzikos kūrinių, gamtos garsų ir juos tyrinėja. 

Skatinti vaikus klausantis laisvai linguoti, ploti ar kitaip 

išreikšti savo emocijas pagal muzikos pobūdį. Aptaria 

muzikos tempą, ritmą, nuotaiką. Dainuodami tyrinėja 

savo balso galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, 

žemai, greičiau, lėčiau). 

Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais 

muzikos instrumentais Žaidžia muzikinius žaidimus, 

eina ratelius atliekant nesudėtingus judesius (eiti, bėgti 

ratu, suktis po vieną ir už parankių, mojuoti, ploti). 

Įvairiais barškučiais, varpeliais, švilpynėmis pritariama 

grojančiam ar dainuojančiam pedagogui.  

Vaikai gali improvizuoti, kurti balsu ir judesiais 

melodinius motyvus savo vardui, žodžiams, ploja, 

beldžia akmenukais, lazdelėmis ir pan.  

Žaidžia vaizduojamuosius ir šokamuosius žaidimus, 

bando improvizuoti. Vaizduoja žmogaus judesius, 

tyrinėja kūno galimybes. Stebi kitų judesius (šokėjų, 

sportininkų), išbando įvairius judesius ir pozas. 

Žaidžia vaidmenų žaidimus pagal girdėtas pasakas, 

matytus filmus. Žiūri kitų vaikų ir profesionalius 

spektaklius. Žaidžia teatrą.  

Žaismingai eksperimentuoja linijomis, spalvomis ir 

formomis. Bando iš įvairių medžiagų, buities ir 

gamybos atliekų sukurti originalių, gražių darbų. 

Skatinti papasakoti apie savo kūrinį, ką norėjo 

pavaizduoti, kaip jam pavyko.  

Kuria koliažus, spauduoja įvairiomis priemonėmis, 

konstruoja, lipdo nesudėtingas formas. Atranda spalvų, 

linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas spalvas. 

Tapo ant netradicinių paviršių. Kuria rėmus savo 

darbams, organizuoja parodas. 
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5 Muzika 
Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos 

instrumentu spontaniškai improvizuoja, 

pritaria klausomam vokalinės, 

instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai 

skambančios muzikos kūriniui. Savais 

žodžiais išsako kilusius įspūdžius. 

Atpažįsta kai kuriuos instrumentus, 

girdėtus kūrinius. 

Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio 

dainas, jaučia ritmą. Dainuodamas 

išbando balso skambesį, išmėgina jį 

įvairioje aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). 

Stengiasi tiksliau intonuoti, taisyklingiau 

artikuliuoti (aiškiai tarti balsius, 

priebalsius, dvibalsius), taisyklingiau 

stovėti, kvėpuoti. 

Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo 

gamybos vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria dainoms, šokiams, 

tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

Improvizuodamas balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mįslėms, 

patarlėms. 

Šokis 
Šoka poromis sukamuosiuose rateliuose. 

Šoka penkių šešių natūralių judesių 

šokius. 

Vaidyba 
Vaizduoja realistinį ir fantastinį siužetą. 

Susikuria vaidybinę žaidimo aplinką. 

Stengiasi perteikti veikėjo nuotaiką. 

Vizualinė raiška 
Patirtį išreiškia kitiems atpažįstamais 

vaizdais. Išryškina vaizduojamų objektų 

reikšmingas detales. 

Eksperimentuoja sudėtingesnėmis, 

mišriomis dailės priemonėmis ir 

technikomis. 

Klausosi vokalinės ir instrumentinės muzikos įrašų, 

gyvos muzikos, pakviečiant į darželį profesionalius 

muzikantus. Išsako savo nuomonę apie koncertą, 

muzikinį spektaklį, pramogą. Supažindinti vaikus su 

įvairiais muzikiniais instrumentais, jų skambėjimo 

galimybėmis. Skatinti atpažinti jų skambesį, klausantis 

muzikinio įrašo. 

Nuolat dainuoti su vaikais vienbalses dainas, skatinti 

dainavimą palydėti ritminiais judesiais ar garsais. Mėgina 

dainuoti po vieną ar grupelėmis, atkreipti dėmesį į 

taisyklingą laikyseną, kvėpavimą, artikuliaciją. Priminti, 

kad visada reikia klausytis šalia esančio draugo ir 

pedagogo dainavimo. 

Ritminėse ir muzikavimo pratybose naudoja būgnus, 

dūdeles, metalofonus, akmenukus, lazdeles, barškučius. 

Gamina muzikos instrumentus (barškučius, švilpynes). 

Drauge su vaikais kurti ritmus ar melodijas 

skaičiuotėms, ketureiliams, mįslėms. Dainuoja, beldžia, 

ploja kartu ir po vieną.  

Šoka sukamuosius ratelius. Bando kurti judesius 

rateliui, žaidimui. Mokosi savarankiškai sudaryti ratą, 

eiti tvarkingai ir išsisklaidyti, atlikti šokio judesius: 

suktis į abi puses po vieną ir poromis, trepsėti viena 

koja, daryti žingsnį su pristatymu. Mokosi klausytis 

muzikos ir judesius derinti su ritmu.  

Vaikai lankosi teatro ir socialinių partnerių spektakliuose, 

žiūrėti animacinius filmus. Aptaria matyto vaidinimo 

siužetą, veikėjus. Pasiūloma vaikams patiems pavaidinti, 

parodyti, kaip galima judėti ir kalbėti, įsijausti į 

vaidmenį. Kuria šventės ir teatro dekoracijas, kostiumus, 

sceną.  

Kalba apie savo dailės darbą: ką, kodėl ir kaip 

pavaizdavo, kodėl pasirinko tokias priemones ir kt. Kuria 

smulkesnių detalių, gamtinės medžiagos mozaikas, 

mandalas, juostas, kilimėlius. Savarankiškai renkasi 

menines priemones, pasiruošia darbo vietą. Meninei 

veiklai naudoja neįprastą medžiagą (audinius, siūlus), 

gamtinę medžiagą (kankorėžius, giles, kaštonus ir pan.) , 

antrines žaliavas. Dalyvauja dailės parodose, projektuose. 

6 Muzika 
Spalvomis ar piešiniu spontaniškai 

perteikia muzikos sukeltus įspūdžius.  

Įvardija kūrinio nuotaiką, tempą, skiria 

kai kuriuos instrumentus. 

Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, 

dainas.  

Groja 2–3 garsų melodijas, pritaria 

suaugusiojo grojimui. 

Improvizuodamas kuria melodiją 

trumpam tekstui, paveikslui.  

Šokis 
Šoka sudėtingesnius ratelius 

pritaikydamas įvairius žingsnelius. 

Šoka išreikšdamas erdvės (aukštai – 

žemai) ir laiko (greitai – lėtai) elementus. 

Kuria judesius kontrastingo pobūdžio 

Klausosi įvairių epochų, kultūrų ir stiliaus muzikos. 

Žaidžia tyloje, skambant muzikai, triukšme. Tyrinėja 

girdimos muzikos, triukšmo, tylos panašumus ir 

skirtumus. Mokosi apibūdinti girdėto kūrinio tempą, 

nuotaiką, atpažinti skambėjusius instrumentus. 

Dainuodami platesnio diapazono dainas, siekia kuo 

tiksliau intonuoti, taisyklingai kvėpuoti ir artikuliuoti. 

Dainuoja įvairiose aplinkose (salėje, grupėje, kieme), 

skirtingų veiklų metu (bendraujant, žaidžiant, piešiant, 

tvarkantis). 

Groja ritminiais ir melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais. Mokosi sekti dirigento judesius, kartu 

pradėti ir baigti kūrinėlį. 

Žaidžia kompozitorius (bando kurti melodijas 

skaičiuotėms, pasisveikinimui, atsisveikinimui).  

Improvizuoti, kurti judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai, dainoms, šokiams. 
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muzikai. 

Vaidyba 
Improvizuoja trumpas žodines veikėjų 

frazes. Perteikia veikėjo fizinius 

veiksmus, intonacijomis atskleidžia jų 

norus, emocines būsenas. Tikslingai 

naudoja teatro reikmenis ir aplinką. 

Vizualinė raiška 
Detalesniais dailės darbeliais pasakoja 

realias ir fantastines istorijas. Vaizdus 

papildo grafiniais ženklais. Kuria pagal 

išankstinį sumanymą.  

Dažniausiai tikslingai pasirenka dailės 

priemones ir technikas.  

Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės 

technikomis. 

Šoka ratelius su bėgamaisiais žingsneliais, kūno judesiais 

imituodami, mėgdžiodami įvairių gyvūnų judesius 

(striksėjimą, ropojimą, lingavimą, skraidymą). Mokosi 

tinkamai reaguoti į muzikos ritmo ir dinamikos 

pasikeitimus.  

Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas pagal pasakas, 

literatūrinius, muzikinius, pačių vaikų išgalvotus 

siužetus. Su auklėtojos pagalba pasiskirsto vaidmenimis. 

Vaidina žinomų pasakų, filmų veikėjų poelgius, 

veiksmus, intonacijas. Vaidinimams pasirenka žaislus, 

lėles, pirštų lėles, kaukes ir pan. Raginti veikti 

emocingai, išraiškingai, laisvai kartoti, imituoti. Seka ir 

pamėgdžioja suaugusiojo kalbą ir veiksmus. Išbando 

save stalo, šešėlių, lėlių teatre. 

Savarankiškai pasirenka temą ir įgyvendina sumanytą 

dailės darbą. Išbando  vis daugiau raiškos būdų, dailės 

technikų, medžiagų, antrinių žaliavų. Kuria 

sudėtingesnius darbus (koliažus, smulkias mozaikas ir 

kt.), atranda objekto visumos ir jo dalių santykį. 

Dalyvauja dailės parodose, projektuose, pleneruose. 

Kuria bendrus dailės darbus. 
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Estetinis suvokimas 

 
Formuojama vertybinė nuostata: domėtis, gėrėtis, grožėtis aplinka, meno kūriniais, menine 

veikla. 

Ugdomas esminis gebėjimas: pastebėti ir žavėtis aplinkos grožiu ir meno kūriniais, džiaugtis 

savo ir kitų kūryba, jausti, suvokti ir apibūdinti kai kuriuos meninius kūrinių ypatumus, reikšti savo 

estetinius potyrius, dalytis išgyvenimais, įspūdžiais. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko elgsenos pavyzdžiai 

1 Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį, 

rodo pasitenkinimą (krykštauja, 

siekia paliesti rankomis), kai yra 

emocingai kalbinamas suaugusiojo, 

kai mato ryškius, gražių formų 

daiktus, spalvingus paveikslėlius, 

žaislus, girdi ritmiškus muzikos ir 

kitus garsus, mato šokio judesius. 

Klausosi įvairių garsų ir malonių, švelnių melodijų, atliekamų 

balsu ar muzikos  instrumentais. 

Apžiūri grupės dekoracijas, žaislus, paveikslus, nuotraukas. 

Žaidžia nesudėtingus pirštų žaidimus, skambant muzikai. 

Mokosi paimti, rankoje išlaikyti ir naudoti piešimo priemonę 

(storą pieštuką, teptuką, kreidelę). 

Žiūri trumpus nuotaikingus animacinius filmus. 

2 Skirtingai reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų 

suaugusiojo kalbinimą, muzikos 

garsus, matydamas gražius gamtos 

bei aplinkos daiktus ar vaizdus, 

spalvingas knygelių iliustracijas, 

šokančius ir vaidinančius vaikus ar 

suaugusiuosius. 

Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. 

Klausosi įvairios nuotaikos dainų, lopšinių, pasakojimų su 

dainomis. Bando lopšines dainuoti žaislui. 

Stebi šokį gulėdami ar sėdėdami ant grindų, kad galėtų keisti 

pozą ir laisvai kūnu reaguoti į stebimo šokio sukeliamus 

įspūdžius. 

Žaidžia pamėgdžiojimo žaidimus su stalo teatro lėlėmis, 

veidrodžiais. 

Išdėlioti piešinius vaikui matomoje vietoje, kad jis galėtų 

prieiti ir vėl į juos pasižiūrėti. 

Stebi gamtos, aplinkos vaizdus kieme, nuotraukų albumuose, 

paveikslėlių knygose. 

Tyrinėja dailės kampelio priemones. 

3 Atpažįsta kai kuriuos jau girdėtus 

muzikos kūrinius, matytus šokius, 

ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės 

kūrinius. 

Emocingai reaguoja girdėdamas 

darnų garsų, intonacijų, žodžių 

sąskambį, žiūrinėdamas savo ir kitų 

piešinius, spalvingas knygų 

iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis 

savo puošnia apranga. 

Pasako, ar patiko meno kūrinys. 

Klausosi įvairios nuotaikos muzikos kūrinių. Kaupia 

muzikinius įspūdžius, pratinasi atidžiai klausytis muzikos, ja 

gėrėtis. Vaikai žiūri trumpus lėlių ir dramos vaidinimus, 

klausosi jų įrašų. Dainuoja individualiai ir grupėmis 

paprastas, aiškaus teksto dainas. Kartoja vaikiškų dainų 

žodžius. 

Rodant pedagogui, atlieka naujus judesius ir bando atskirti 

muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, lėtai-greitai. Žaidžia 

teatrinius žaidimus. Apžiūrinėja savo ar kitų piešinius, 

aplinkoje pamatytus paveikslus ar knygų iliustracijas.  

Puošia savo kūrybos darbais grupę, rūbinę, langus. 

Būti šalia vaiko, kartu su juo džiūgauti, padrąsinti bandymus, 

pamokyti, kaip paimti ir rankoje išlaikyti piešimo priemonę. 

Muzikiniuose rateliuose skatinti reikšti savaime kilusias 

emocijas. 

Spontaniškai reiškia emocijas dailės priemonėmis: braižo 

įvairias linijas, bando ką nors pavaizduoti (namą, mašiną).  

4 Džiaugiasi menine veikla, nori 

dainuoti, šokti, vaidinti, pasipuošti, 

gražiai atrodyti. 

Skirtingai reaguoja klausydamas ir 

stebėdamas skirtingo pobūdžio 

meno kūrinius, aplinką. 

Keliais žodžiais pasako nuomonę 

apie meno kūrinį, apibūdina kai 

Vaikai dalyvauja muzikinėje veikloje ir įstaigoje 

vykstančiuose renginiuose. 

Mokosi pagirti, padrąsinti kitus vaikus ruošiantis 

pasirodymui. 

Klausosi grožinės literatūros, muzikos kūrinių. Kuria 

meninius darbus, dainuoja, šoka, vaidina. 

Aptaria kūrinio pabaigą: kokia ji – laiminga ar liūdna? Padėti 

pajusti vaizdo, nuotaikų pasikeitimus keičiantis linijai, formai 
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kurias jo detales.  

Reaguoja į kitų nuomonę. 

bei spalvai. 

Keliais sakiniais bando papasakoti apie savo piešinį (kas 

pavaizduota, kokia nuotaika, kokias priemones naudojo, 

kodėl nupiešė). Klausosi kitų vaikų pasakojimo apie jų 

kūrybinius darbus. 

Kartu su suaugusiuoju apžiūri ir pakomentuoja meno 

kūrinius, daiktus, žaislus. Žaidžia muzikinius ratelius, 

nuotaikų žaidimus, imitacinius muzikinius žaidimus. 

Pasikalbama, kokius potyrius pavyko papasakoti piešiniu, 

naudojant vienokias ar kitokias dailės raiškos priemones, 

paklausiama, kaip jam gražiau. Skatinti eksperimentuoti 

dailės medžiagomis ir priemonėmis. Kurti, spauduoti 

įvairiomis priemonėmis, lipdyti nesudėtingas formas. 

Kasdienėje veikloje pratinasi pasidžiaugti, pagirti savo ir kito 

vaiko kūrybą. Skatinti klausant, apžiūrint meno kūrinius 

kalbėti apie savo ir kitų darbus. Mokosi įvardinti spalvas 

paletėje, tyrinėja spalvų maišymosi efektus. Stebėti, kad 

vertindami vaikai neįskaudintų vieni kitų. Atkreipti vaikų 

dėmesį į tai, kas gražu, gera. 

5 Mėgaujasi menine veikla. 

Grožisi gamtos spalvomis, 

formomis, garsais. 

Pastebi ir pakomentuoja kai kuriuos 

meninės kūrybos proceso ypatumus. 

Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. 

Dalijasi įspūdžiais po koncertų, 

spektaklių, parodų, renginių 

lankymo.  

Žaidžia vaidmenų žaidimus: vaidina muzikantus, šokėjus, 

dainininkus, vaizduoja, kad jie yra scenoje, dainuoja su 

mikrofonu ar groja muzikos instrumentu. 

Kartu su kitų grupių vaikais žiūri lėlių ir dramos vaidinimus, 

klausosi vaidinimų įrašų, žiūri animacinius filmus. 

Dalyvauja įvairiuose darželio renginiuose. 

Dalyvauja parodose, kūrybinėse dirbtuvėse kartu su 

profesionaliais menininkais arba vyresniais vaikais: stebi 

menininkų kūrybos procesą ir kartu kuria, kalba apie savo 

kūrybinius sumanymus ir veiksmus. Apžiūri meno albumus, 

virtualias kūrybines parodos. 

Atkreipia dėmesį ir aptaria kasdieninėje vaiko aplinkoje 

esančius daiktus, drabužių puošybą, kitų bei pačių vaikų 

sukurtą tvarkingą ir gražią aplinką. Kuria šventės dekoracijas. 

Įvairiais būdais stengiasi suprasti ir papasakoti matyto kūrinio 

siužetą: žiūri pasakojimo vaizdo įrašą, klausosi su ausinėmis 

garso įrašo, pasakoja draugui „telefonu“ ir kt. Pasako savo 

nuomonę apie meno kūrinį. 

Aiškinasi, kas yra tiesa, gėris ir grožis, kodėl tai visada teikia 

džiaugsmą ir pasitenkinimą. Paprašyti papasakoti apie savo 

dailės kūrinius, priimtus sprendimus. 

6 Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti, 

deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. 

Gėrisi ir palankiai vertina savo ir 

kitų meninę kūrybą, įvardija, kodėl 

gražu. 

Pastebi papuoštą aplinką, meno 

kūrinius ir pasako, kas jam gražu. 

Pasakoja įspūdžius apie meno 

kūrinio siužetą, veikėjus. 

Papasakoja apie savo kūrinį. 

Dalyvauja ir/ar stebi įvairiuose renginiuose, koncertuose, 

lankosi parodose, muziejuose, teatre, miesto šventėse, 

mugėse, cirke ir kitur. Kiekvieną dieną vaikai kalba apie 

patirtus įspūdžius, dalinasi savo mintimis, emocijomis, 

džiaugiasi pastebėtu grožiu. 

Žiūri lėlių, dramos vaidinimų, klausosi jų įrašų, žiūri 

animacinius filmus. Mokosi kitiems girdint ir matant, 

pasidžiaugti savo ir kitų kūryba bei kasdienine veikla. 

Skatinami geranoriškai vertinti kitų saviraiškos ir kūrybos 

bandymus, išsakyti savo ir gerbti kitų nuomonę. 

Demonstruojamos visų vaikų parodos, sudaromi individualūs 

albumai. Vaikai kartu puošia savo grupę, rūbinę, ruošiasi 

šventėms. Palaikyti ir skatinti vaiko norą siekti grožio, pagirti 

už jo pastangas, parodyti kitiems, užrašyti vaiko pasakojimą 

ir prisegti prie demonstruojamo darbo, kad pamatytų, kad jo 

noras siekti grožio yra pastebėtas ir vertinamas. Mokosi 

kultūringai elgtis viešose vietose.  
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5.6. MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJA 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 
Formuojama vertybinė nuostata: didžiuotis savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Ugdomas esminis gebėjimas: savo iniciatyva pagal pomėgius pasirinkti veiklą, ilgam 

įsitraukti ir ją plėtoti, gebėti pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreiptis į suaugusįjį pagalbos, 

kai nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Juda jį sudominusių žaislų, 

daiktų link.  

Šypsodamasis, žvelgdamas į 

akis, čiauškėdamas, duodamas 

žaislą kitam skatina su juo 

žaisti. 

Domisi judančiais daiktais, sutelkia žvilgsnį, seka akimis, 

klausosi. Sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą daiktą. 
Pozityviai reaguoja į matomus, siūlomus žaislus.  

Žaidžia smulkiajai motorikai skirtus žaidimus. 

2 Pats pasirenka daiktus, su jais 

žaidžia, daug kartų atkakliai 

bando atlikti naują veiksmą, 

kartoja tai, kas pavyko.  

Pats noriai mokosi iš tų, su 

kuriais jaučiasi saugus. 

Reiškia norus, veda suaugusįjį 

prie dominančių daiktų. 

Žaidžia, veikia, stebi draugus ir atlieka atskirus veiksmus. 

Domisi naujais veiksmais, įveikia kliūtis.  

Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes. Žaidžia 

suaugusiųjų sumodeliuotus žaidimus.  

Mimika, gestais, žodžiu reiškia norus, prašo suaugusiųjų 

pagalbos. Esant nepasitenkinimui, protestuoja. Dažnai sako 

„Aš pats“. 

3 Nuolat energingai ką nors 

veikia. 

Išbando naujus žaislus, 

žaidimus, neįprastą veiklą. 

Žaidžia įvairius sensorinius žaidimus, mokosi naujų veiksmų. 

Stengiasi išmokti, kas sunkiau sekasi. Stato bokštą, deda 

dėlionę. Savarankiškai pasirenka veiklą, žaidžia, atranda 

naujus pomėgius, supranta savo ketinimus, išmėgina 

suaugusiojo siūlomus žaislus ir žaidimus. Pažįsta ir randa savo 

daiktus, žaislus, dalijasi jais. 

Kuria siužetinio žaidimo epizodus. Paaiškina, kokius atlieka 

veiksmus, nusako žaidimo turinį, eigą, taisykles. Tvirtai 

laikosi savo nuomonės, sumanymo. Džiaugiasi pagiriamas. 

4 Pasirenka ir kurį laiką 

kryptingai plėtoja veiklą vienas 

ar su draugais. 

Įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą.  

Susidūręs su kliūtimi arba 

nesėkme, laukia suaugusiojo 

pagalbos.  

Aktyviai dalyvauja ryto veikloje. Rodo iniciatyvą, atlieka 

nesudėtingus darbus: išplauna teptukus, plauna žaislus. Radęs 

naują žaislą išbando jo galimybes. Rodo iniciatyvą padėti 

kitam - paduoda, paaiškina ir pan. Savarankiškai renkasi 

veiklą. Sugalvoja įvairius žaidimus grupėje, lauke ir juos 

plėtoja. Priima suaugusiojo siūlomą veiklą, vėliau plėtoja 

savarankiškai, pakreipdamas savo linkme. 

Mėgina spręsti susidariusias problemines situacijas, teikia 

pasiūlymus. Iškilus sunkumams, kreipiasi pagalbos į 

suaugusiuosius. 
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5 Ilgesnį laiką kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ar su draugais. 

Lengviau pereina nuo paties 

pasirinktos veiklos prie 

pasiūlytos veiklos.  

Bando pats įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepavykus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

Pats pasirenka ką nori veikti, ką veiks vėliau. Atlikdamas    

darbus, užduotis kartoja tol, kol pavyksta: renkasi kitas 

priemones, būdus. Prašo, ragina, stengiasi sudominti, kad 

draugai tęstų pradėtą iš vakaro žaidimą, veiklą. 

Ieško informacijos artimiausioje aplinkoje, rašytiniuose 

šaltiniuose, domisi informacinėmis technologijomis. 

Turiningai išplėtoja savo sumanymą: piešia piešinį mamai, 

tėčiui, sesei ir pan. Sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą 

daiktą. Išsirenka ir siūlo auklėtojai skaityti knygą. Ištikus 

nesėkmei, stengiasi savarankiškai susitvarkyti, nepavykus 

noriai priima suaugusiojo patarimus ir pagalbą. 

6 Turiningai plėtoja ir tęsia paties 

pasirinktą veiklą. 

Susidomėjęs ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą. 

Savarankiškai bando įveikti 

kliūtis, nepasisekus kreipiasi 

pagalbos į draugus ir tik po to į 

suaugusįjį. 

Ilgą laiką veikia, žaidžia vienas ar su draugais, pratęsia 

žaidimą po kiek laiko. Pasirenka ir priklijuoja paveikslėlius, 

žyminčius, ką gali nuveikti darželyje ir kieme. Susitelkia 

bandydamas užsisegti sagas, suvarstyti batų raištelius, dėlioja 

dėliones, konstruoja. Piešia pasirinkdamas priemones. Siūlo 

idėjas kaip įdomiau pasveikinti draugą, kokius daiktus pasiimti 

į išvyką ir pan.  

Pasitiki savimi, suvokia save kaip asmenybę, save vertina 

teigiamai. Sugalvoja būdus, kaip įveikti kliūtis. Pasikliauja 

draugais. Nepavykus, kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.  
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 Problemų sprendimas 
 

Formuojama vertybė: nusiteikimas ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams 

įveikti. 

Ugdomas esminis gebėjimas: atpažinti kilusius iššūkius bei sunkumus, suprasti, kodėl jie 

kilo, suvokti savo ir kitų ketinimus, ieškoti tinkamų sprendimų ką nors išbandant, tyrinėjant, 

aiškinantis, bendradarbiaujant, pradedant numatyti sprendimų pasekmes. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

1 Pakartoja nepasisekusį veiksmą.  

Prašo suaugusiojo ar vyresnio vaiko 

pagalbos. 

Žaidžia lavinamuosius žaidimus (Lego, dėlionės). 

Mokosi pagrindinių grupės taisyklių.  

Žaisdamas aiškinasi, kas saugu, o kas pavojinga.  

2 Bando kliūtis įveikti jam žinomais 

būdais. 

Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi 

kiti, ir išbando jų naudojamus būdus. 

Stebi veiksmų su daiktais būdus. Bando atlikti užduotis 

pagal vaizdines nuorodas arba savarankiškai. Žaidžia 

labirintų žaidimus. Nepavykus atlikti užduoties bando dar 

kartą. Susipažįsta su nusiraminimo būdais. 

Žaidžia lavinamuosius, siužetinius, judriuosius žaidimus. 

Patarti, kaip elgtis įvairiose sudėtingose situacijose. 

3 Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas veikimo būdus 

bando ją atlikti pats. 

Stebi savo veiksmų pasekmes. 

Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar 

kliūties, prašo pagalbos arba meta veiklą. 

Išbando naujus sudėtingesnius žaidimus. 

Žaidžia siužetinius žaidimus „Kas atsitiko? Ką daryti?“ 

Mokosi grupės taisyklių, žaidimo taisyklių. 

Dalyvauja rungtyse „Labirintas“, „Kliūčių ruožas“.  

Dėlioja dėliones, talpina figūras į atitinkamas formas. 

Žaidžia probleminių situacijų žaidimus. Renkasi sprendimo 

būdą iš kelių pasiūlytų. 

4 Supranta, kad susidūrė su sudėtinga 

veikla, kliūtimi, problema. Nori ją 

įveikti, išbando paties taikytus, stebėtus 

ar naujai sugalvotus veikimo būdus. 

Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti sunkumus.  

Nepasisekus prašo suaugusiojo pagalbos. 

Aiškinasi, kokie galimi problemos sprendimo būdai. 

Apžiūrinėja elementarias įvairių daiktų naudojimo grafines 

instrukcijas. Bando pasirinkti geriausią. Atlieka įvairias 

užduotis pagal analogiją arba pavyzdį.  

Klausosi pasakojimų, kuriuose herojai pateko į probleminę 

situaciją. Kartu ieško išeities iš susidariusios probleminės 

situacijos. Aiškinasi, kaip ir kodėl herojui pavyko įveikti 

sunkumus. 

Dalyvauja situaciniuose žaidimuose. 

Kalbasi apie kasdienines situacijas (ką daryti, jeigu...?). 

Ieško skirtumų iliustracijose. Užduočių knygose spalvina 

labirintus, nupiešia trūkstamą dalį, ieško, kas netinka ir 

pan. Klijuoja suplėšytas knygas. Kartu su pedagogu aptaria 

problemos sprendimo etapus. 

5 Aktyviai bando įveikti sunkumus. 

Kreipiasi pagalbos į suaugusiuosius ar 

draugus, atsižvelgia į jų nuomonę.  

Ieško tinkamų sprendimo būdų.  

Nepasisekus samprotauja, ką galima 

daryti toliau, kitaip arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

Skirtingais būdais atlieka įvairius bandymus (pvz., kaip 

sutalpinti didelį kiekį skirtingo dydžio daiktų į indą, 

spintelę?). Tariasi su draugais, kuria veiksmų planą, aptaria 

žingsnius. 

Klausosi ir aptaria grožinės literatūros kūrinius apie 

įvairius žmonių poelgius ir jų pasekmes. Sprendžia 

probleminius klausimus: „Ką daryti, jeigu...?“, pataria 

draugams. Žiūri mokomuosius filmus. Inscenizuoja 

problemines situacijas. Taiso sugadintus daiktus. 
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6 Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar problema 

susidūrė.  

Pradeda numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes. 

Mokosi iš savo ir kitų klaidų. 

Įgytus gebėjimus savarankiškai 

panaudoja gyvenimiškose situacijose. 

Nepasisekus bando kelis kartus, 

ieškodamas vis kitos išeities, arba prašo 

kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos. 

Klausosi sudėtingesnio siužeto skaitomus kūrinius. 

Įvardija  herojaus patiriamus sunkumus. Bando nusakyti 

problemos priežastį ir pasekmę. Siūlo galimus problemos 

sprendimo būdus. 

Žaidžia vaidmenų situacinius žaidimus. 

Pasakoja pagal paveikslus, komentuoja situacijas, 

pasekmes. Kuria iliustruotus patarimų plakatus įvairiomis 

temomis („Ką daryti, jeigu pasiklydai“, „Kaip susitaikyti 

su draugu“ ir pan.). 

Pasakoja apie savo patirtį susidūrus su problema (Kas 

atsitiko? Ką tu darei? Kaip jauteisi? Kodėl taip atsitiko?). 

Atlieka įvairias problemines užduotis realiose ir 

žaidybinėse situacijose. 
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Kūrybiškumas 

 

Formuojama vertybė: jausti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos 

džiaugsmą. 

Ugdomas esminis gebėjimas: savitai reikšti savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieškoti 

nežinomos informacijos, siūlyti naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendinti.  

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

1 Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į 

naujus daiktus, žmones, aplinkos 

pasikeitimus. 

Tyrinėja aplinką visais 5 pojūčiais (uoslės, skonio, regos, 

klausos, lytėjimo). 

2 Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, 

judesiais. 

Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir 

kt.) ir taiko juos daiktams tyrinėti. 

Parūpinti įvairių, atkreipiančių dėmesį, naujus potyrius 

žadinančių žaislų, medžiagų (skirtingų formų, tekstūros, 

spalvų), objektų, skleidžiančių garsus. 

Žaidžia lavinamuosius žaidimus. 

Išgauna garsus su buities daiktais, žaislais, gamtine 

medžiaga. 

Eksperimentuoja su dailės priemonėmis ir medžiagomis. 

3 Atranda vis naujus dalykus artimiausioje 

įprastoje aplinkoje. 

Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

Eksperimentuoja su įvairia saugia medžiaga, žaidžia su 

vandeniu (pilsto, sveria, semia, laisto). 

Domisi ir tyrinėja aplinką, pasirenkant kuo įvairesnių 

sprendimų. Vaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie 

kuriuos jam pasakojama, skaitoma.  

Savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos, stato smėlio 

pilis, dekoruoja jas gamtine medžiaga. 

Žaidžia siužetinius žaidimus. 

4 Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei 

reiškinių savybes. 

Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų 

veikimo būdų. 

Išbando įvairią veiklą, įvairius daiktų panaudojimo 

būdus. Kuria naujus žaislus iš buities daiktų, antrinių 

žaliavų ir kt. 

Žaidžia vaidmenų žaidimus. Dalyvauja kūrybinėse 

veiklose. 

Vaiko prašoma drąsiai išsakyti visas į galvą atėjusias 

idėjas: nupiešti, atlikti kuo įvairesnius judesius. 

Dalyvauja saviraiškos būreliuose. 

5 Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, 

nežinomus dalykus. 

Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias 

medžiagas, priemones. 

Skatinti kūrybiškumą, užduoti klausimų, kad idėjų būtų 

kuo daugiau ir kuo įvairesnių. 

Žaisdamas kuria fantastinius personažus ir situacijas. 

Priimami ir palankiai vertinami visokie atsakymai. 

Pateikti įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinti 

vaiką kurti iš jų. Mokyti dalytis idėjomis. 

6 Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, 

nežinomų dalykų. 

Ieško netikėtų sprendimų, fantazuoja. 

Nebijo daryti kitaip. 

Savitai išreiškia save. 

Susipažįsta su naujais, iki tol nepastebėtus gamtos 

reiškiniais, augalais, gyvūnais. 

Kuria pasakas, šokio improvizacijas, piešia fantastinius 

pasaulius, svajones. 

Kuria žaidybinę ir tyrinėjimo aplinką, savarankiškai 

pasirenka reikiamas priemones ir medžiagas. 

Dalyvauja kūrybiniuose projektuose, būreliuose. 
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Mokėjimas mokytis 
 

Formuojama vertybė: noriai mokytis, džiaugtis tuo, ką išmoko. 

Ugdomas esminis gebėjimas: mokytis žaidžiant, stebint kitus vaikus ir suaugusiuosius, 

klausinėjant, ieškant informacijos, išbandant, sprendžiant problemas, kuriant, įvaldant kai kuriuos 

mokymosi būdus, pradedant suprasti mokymosi procesą. 

 

Žingsnis Pasiekimai Vaiko veiksenos pavyzdžiai 

1 Stebi ką nors ir susitapatina su juo, 

mėgdžioja, siekia išgauti tą patį 

rezultatą.  

Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus visais 

pojūčiais. 

Suaugusiajam prižiūrint, vaikas susidaro galimybę 

žaidybinei sąveikai. Kalbinamas ir matydamas jam 

įdomius žaislus ar daiktus, juda, praktikuojasi, džiaugiasi, 

kai kas nors pavyksta. Žaidžia su sensoriniais žaislais. 

2 Aktyviai domisi aplinkos daiktais – 

juda, norėdamas paimti, pasiekti, 

išbandyti žaislus ar daiktus. 

Apžiūrinėja aplinkos daiktus, klausinėja ką su jais daryti, 

juos naudoja žaidimuose. 

Atlieka, atkartoja judesius, bando juos įvardinti. Gavęs 

žaislą, kurį galima įvairiais būdais manipuliuoti, ima, 

stumia, traukia, čiupinėja pirštais. 
Džiaugiasi, kai yra skatinamas, pagiriamas, išklausomas. 
Žaidžia su lengvai manipuliuojamais žaislais, su kuriais 

lengva veikti, tačiau žaidžia ir su tokiais žaislais, kurie 

kelia iššūkius ir yra įvairiai panaudojami. 

Žaidžia su įvairiais konstruktoriais. 
3 Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam 

tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip 

veikia, atidžiai stebi, bando. 

Džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Padedamas suaugusiojo, vaikas pradeda suprasti savo 

galimybes ir apribojimus, tobulina savo gebėjimus 

individualiu tempu. 

Pats pradeda pajusti ir nuspręsti, kada jam reikalinga 

pagalba. 

Įsitraukia į mokymąsi žaisdamas, konstruodamas, 

piešdamas, grupuodamas daiktus ir t. t.  

Užduoda atvirus klausimus suaugusiems apie jį 

supančius reiškinius, objektus: „kodėl“, „kaip“, „kada“ 

„iš kur atsiranda“. Mokosi džiaugtis dalykais, kurių jau 

išmoko. 

4 Siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, imasi 

iniciatyvos joms įgyvendinti, pastebi ir 

komentuoja padarinius. 

Pasako, ką veikė ir ką išmoko. 

Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus, kuria 

siužetinio žaidimo epizodus. Dėlioja dėliones, stato 

namus, konstruoja, išardo, sugriauna ir stebi, kas atsitinka. 

Stebi kaip tai daro kiti ir stengiasi pakartoti.  

Pasakoja apie tai, ką veikė per dieną ir ko išmoko, pasako 

ko dar nori išmokti. Žodžiu įsivertina dienos darbą. 

 Žaidžia lavinamuosius e-žaidimus. 

5 Garsiai išreiškia abejones. 

Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso 

klaidas. 

Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką 

darys toliau. 

Pasako, ko nežino, nebijo suklysti ką nors darydamas, 

kelia klausimus. 
Vis labiau sugeba išlaikyti dėmesį, labiau domisi 

aplinkiniu pasauliu, numato įvairias veiklas, kurios padeda 

mokytis tyrinėti ir pažinti aplinką. 
Skatinamas kalba apie savo žaidimus, kitą veiklą.  

Gamina plakatus „Išmokau. Noriu išmokti“, „Žinau. Noriu 

sužinoti“. Žodžiu ir simboliu įsivertina savo darbą. 
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6 Kalba apie tai, ką norėtų išmokti. 

Rodo iniciatyvą iškeliant ir sprendžiant 

problemas. 

Randa reikiamą informaciją įvairiuose 

šaltiniuose. 

Siūlo idėjas ir būdus joms įgyvendinti. 

 

Kalba apie tai, ko nori išmokti, kaip gali mokytis. Noriai 

mokosi, kai yra sudarytos sąlygos to išmokti.  

Renka informaciją įvairiais būdais: klausinėja 

suaugusiųjų, varto knygas, enciklopedijas, ieško 

informacijos internete. Pastebi ir išbando grupėje naujai 

atsiradusias priemones, žaislus. Sprendžia galvosūkius. 

Žaidžia sudėtingus žaidimus ir kartu mokosi tyrinėti 

daiktus, medžiagas, jų savybes. 

Pritaiko, perkelia išmoktą žaidimo, veiklos būdą 

naujomis aplinkybėmis. 

Vartydamas savo darbų aplanką, analizuoja savo 

rezultatus, aptaria pokyčius, įsivertina.  
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6.  UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vaikų gebėjimai, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Vertinimo tvarkos aprašą, kuris skelbiamas įstaigos internetinėje 

svetainėje ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 

Vertinimas – neatsiejama kokybiško ugdymo(si) proceso dalis. Tai nuolatinis informacijos 

apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais kaupimas ir 

apibendrinimas. 

Vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, fiksuojant pasiekimus, individualius 

ypatumus ir numatyti jo ugdymo(si) kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo(si) individualizavimo ir 

paramos vaikui formas. 

Vertinimo tikslas – nustatyti esamus vaiko gebėjimus (etapus, žingsnius), į kuriuos 

orientuojantis būtų numatomos tolesnio ugdymo(si) gairės, stebima vaikų raida ir pažanga bei 

vertinama ugdymo(si) kokybė. 

Vertindamas pedagogas siekia pažinti vaiką, jo ugdymo(si) poreikius, interesus, pomėgius, 

galias, charakterio ypatumus, kultūrinius skirtumus; atskleisti vaiko pastangas ir pažangą bei 

skatinti jo ugdymą(si). Apmąstęs įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius, vertinimo 

informaciją, pedagogas gali koreguoti ugdymo planus, planuoti tolesnio ugdymo(si) perspektyvas 

individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei. Apibendrinus sukauptą vertinimo informaciją, 

koreguojami ugdymo planai, individualizuojama ugdymo programa taip, kad kiekvieną vaiką 

lydėtų sėkmė. 

Vertinimo nuostatos. Vaikų pasiekimų vertinimas planuojamas, numatoma ką, kokiu 

tikslu ir kaip bus vertinama, jis yra nenutrūkstamas, grįžtamasis, lankstus. 

Vertinimo dažnumas. Vaikų pasiekimai su amžiumi siejami sąlyginai. Vaikų pasiekimų 

žingsniai detalizuojami Programos turinyje ir dera su „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

apraše“ pateiktais aprašais. Vaikų gebėjimai ir pažanga (žingsniai) aštuoniolikoje pasiekimų sričių 

vertinami mokslo metų pradžioje, esant poreikiui, mokslo metų eigoje ir pabaigoje. Vertinimą 

atlieka grupės mokytojos ir švietimo pagalbos specialistės. 

Pirminio įvertinimo paskirtis – fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir 

numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo individualizavimo ir paramos vaikui 

formas. 

Esant poreikiui, sausio mėnesį, daromas tarpinis vertinimas. Tarpinio vertinimo paskirtis – 

fiksuoti vaiko pasiekimus, nustatyti, ar tinkamai pasirinkta ugdymo kryptis, numatyti tolesnio 

vaiko ugdymo tikslus ir uždavinius. 
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Baigiamojo įvertinimo paskirtis – įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį pasiektą per 

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

metodų ir formų veiksmingumą, nurodo ugdymo proceso tęstinumo gaires. 

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

komentuoja savo piešinius, įvardija, kas nepavykdavo, o dabar pavyksta. 

Vertinimo metodai ir būdai. Vertinimo metodai ir būdai pasirenkami ir taikomi 

atsižvelgiant į tai, kas vertinama: žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos ar jų visuma – vaiko 

kompetencija. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius 

vaiko pasiekimus su dabartiniais. Dažniausiai naudojami šie vertinimo metodai ir būdai: stebėjimas, 

pokalbis, produktyviosios veiklos ir kūrybos darbų analizė, atskirų atvejų analizė, vaiko kalbos 

užrašai (kalbos kortelės ir jų priedai), vaiko įsivertinimas, pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), anketos tėvams (globėjams, rūpintojams), fotografavimas, vaizdo įrašai, garso įrašai ir 

kt. (gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą). 

Pasiekimų fiksavimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko 

aplanke“. Aplankas yra vaiko augimo liudijimų rinkinys, surinktas ir sudėliotas taip, kad atskleistų, 

išryškintų vaiko daromą pažangą, gebėjimų augimą, asmenybės ūgtį, besiformuojančias vertybes. 

Jame yra vaiko pasiekimų diagramos. Grupės mokytojas savo nuožiūra kaupia vaiko darbelius, 

užrašytą vaikų kalbą, žodinę kūrybą, vaiko mintis, pasakojimus, interviu su vaiku, įvairios veiklos 

stebėjimo užrašus, tėvų (globėjų, rūpintojų) anketas, diplomus, nuotraukas, specialistų komentarus, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pastebėjimus, pasiekimų diagramas ir kitus pavyzdžius, parodančius 

įvairių sričių pasiekimų augimą. Grupės mokytojas vaikų pasiekimus stebi ir fiksuoja „Vaikų 

pasiekimų stebėjimo ir vertinimo lentelėse“. 

Informavimas. Apie vaiko pasiekimus tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami 

individualiai, pokalbių metu, elektroniniame dienyne „Mūsų Darželis“ (skiltyse „Vaiko pasiekimai“ 

ir „Pasiekimų žingsneliai“). Vaiko pasiekimai aptariami su įstaigos vadovais, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojais, metodinės grupės susirinkimuose, vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. Metodinės grupės, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose, mokytojai pateikia 

apibendrintą informaciją apie grupės vaikų pasiekimus, siejant juos su grupės ugdymo prioritetais ir 

numatant ateities perspektyvas. Mokytojas individualių vaiko pasiekimų aplankų neviešina, jie yra 

grupėje. Vaiko pasiekimų aplankas, vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, perduodamas 

būsimiems priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie tęsia vaiko vertinimą vadovaudamiesi 

priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.  

Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatai naudojami vaikų pažinimui, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimui, ugdymo proceso individualizavimui, sudarant individualias programas 
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vaikams bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymo tikslus ir uždavinius ir pedagogo kompetencijų 

tobulinimui. 

Veiklos refleksija padeda analizuoti pasiekimus ir siekti kokybinių pokyčių. Vaiko 

pasiekimų vertinimas leidžia pamatyti ir įvertinti pedagoginio darbo su vaikais būdus, pasiekimus ir 

klaidas, atskleisti vaikų pastangas, parodyti, ką vaikas pajėgus padaryti, pasiūlyti veiklą konkrečiam 

vaikui ar vaikų grupelei, garantuoti ugdymo nuoseklumą, visapusiškumą. 

Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi duomenų saugumo ir konfidencialumo normų. 

 

7. UGDYMO KOKYBĖS KRITERIJAI 

 

Įstaigos bendruomenė susitarė dėl ugdymo kokybės kriterijų (žr. 2 pav.). Apskritojo stalo 

diskusijose ir apklausose dalyvavo visi bendruomenės nariai: vaikai, pedagoginiai ir nepedagoginiai 

darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), socialiniai partneriai. Nuomonės ir pasiūlymai buvo aptarti 

ir suderinti auklėtojų metodinėje grupėje bei pristatyti visuotiniame tėvų susirinkime. 

Pav. 2. Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  ugdymo kokybės bruožai. 

 

 

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 

UGDYMO KOKYBĖS BRUOŽAI 
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