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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Informacija apie švietimo teikėją 

Teikėjo pavadinimas – Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Adresas – Mindaugo g. 21, 57440, Kėdainiai. 

El. paštas – kedainiaivaikyste@gmail.com 

Internetinė svetainė – www.vaikyste.kedainiai.lm.lt 

Vaikai ir jų poreikiai 

Visiems įstaigą lankantiems vaikams sudarytos sąlygos pasirinkti veiklą pagal savo  

poreikius, amžiaus ypatumus. Jie gali žaisti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, šokti, dainuoti, piešti, 

kurti, būti pastebėti ir pripažinti. Vaikų poreikių tenkinimui tinkamai ir funkcionaliai sukurta grupės 

aplinka, paruošti veiklos centrai (Montessori grupėse), edukacinės erdvės (visuminio ugdymo 

grupėse), gausu  žaislų, priemonių vaikų individualiai ir kūrybinei veiklai. Didelis dėmesys 

skiriamas specialiųjų poreikių vaikams. Individualių gebėjimų ugdymui sudarytos galimybės 

lankyti muzikos, dailės, anglų kalbos, krepšinio ir šokių būrelius. Vaikams organizuojamos 

pramogos, šventės, viktorinos, parodos, išvykos ir įvairūs sveikatinimo renginiai. Vaikai įstaigoje 

jaučiasi saugūs, patenkinti, auga sveiki, veiklūs, aktyvūs ir savarankiški. 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 
Lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ dirba kvalifikuoti pedagogai: ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo pedagogai, logopedė. Visi pedagogai yra 

įgiję kvalifikacines kategorijas. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai skleidžia gerąją darbo 

patirtį: veda seminarus, atviras veiklas, skaito pranešimus, rašo pedagoginius straipsnius.  

Pedagogai dalyvauja Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, Kėdainių suaugusiųjų mokymo 

centro, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Panevėžio pedagogų švietimo centro bei M. 

Montessori Asociacijos organizuojamuose seminaruose. 

Įstaigos savitumai 

Lopšelis-darželis „Vaikystė“ įsikūręs naujame mikrorajone. Greta yra „Atžalyno“ gimnazija, 

„Ryto“ progimnazija, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, lopšeliai-

darželiai: „Varpelis“ ir „Žilvitis“, „Puriena“. Šalia įstaigos įrengti sporto kompleksai miesto 

vaikams. 

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

(dienos miego) paslaugas. Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 2 – ankstyvojo amžiaus (1,5-3 m.), 

6 − ikimokyklinio (3-5 m.) ir 2 − priešmokyklinio ugdymo grupės (5-6 m). Grupės 
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komplektuojamos iš įvairaus amžiaus vaikų. Įstaigą lanko vaikai iš viso Kėdainių rajono. Didžioji 

vaikų dalis auga palankioje socialinėje aplinkoje ir yra lietuvių tautybės.  

Su vaikais, turinčiais įvairių kalbos sutrikimų, dirba logopedė.  

Lopšelio-darželio teritorijoje gausu suaugusių lapuočių ir spygliuočių medžių, dekoratyvinių 

augalų. Vaikai turi galimybę pajusti gamtos grožį, pažinti įvairiais metų laikais gamtoje vykstančius 

reiškinius, mokosi mylėti, puoselėti ir saugoti gamtą. Teritorijoje daug erdvės žaidimams bei judriai 

veiklai. Įrengtos pavėsinės, smėlio dėžės, mediniai įrenginiai judesių lavinimui, žaidimams.  Lauke 

naudojamas įvairus mobilus inventorius, priemonės, žaislai, tai sudaro puikias galimybes tenkinti 

vaikų sportinius, kūrybinius ir pažintinius poreikius. 

Mūsų sėkmės: 

 M. Montessori metodo taikymas darželio grupėse. 

 Dinamiška, estetiška vaiko veiklą bei kūrybiškumą skatinanti grupių aplinka. 

 Projektinės veiklos patirtis. 

 Pedagogų kūrybinių komandų veiklos savarankiškumas. 

 Aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. 

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

Tėvų ir vietos bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami geranoriškumu, pagarba ir 

tolerancija. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas vyksta vadovaujantis principu: viskas, kas 

daroma, daroma vaikų labui.  

Bendradarbiaujant su šeima vadovaujamasi partnerystės, tarpusavio supratimo, pagarbos 

principais. Įstaiga atvira šeimai: sistemingai teikiama įvairiapusė informacija apie vaiko pažangą ir 

pasiekimus, teikiamos lopšelio-darželio specialistų konsultacijos, organizuojamos atvirų durų 

dienos, tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai, šventės, pramogos, vakaronės, išvykos ir t.t. 

Ugdydami vaikus, pedagogai atsižvelgia į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus bei tėvų 

lūkesčius. Daugelis tėvų pageidauja, kad jų vaikai būtų ugdomi visapusiškai, t.y. būtų ugdomos 

pažinimo, komunikavimo, socialinės, meninės, sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencijos. 

Tėvai nori matyti savo vaiką sveiką, turintį žinių apie jį supantį pasaulį, savarankišką, sugebantį 

bendrauti su suaugusiais ir savo bendraamžiais, mokantį žaisti, kurti ir dirbti.  

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą  

Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais dokumentais, norminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

mokyklos-darželio „Vaikystė“ 2013–2017 metų strateginiu planu, nuostatais, auklėtojų pareigybės 

aprašymais bei ikimokyklinio ugdymo pedagogų sukaupta patirtimi. 

Montesoriniame ugdyme vaiko gebėjimas rinktis, jo aktyvumas ir savarankiškumas yra 

esminės prielaidos mokymosi proceso vyksmui. M. Montessori pedagoginės sistemos esmę įkūnija 

trys jos komponentai: 

 Savita vaiko asmenybės raidos tarpsnių su jiems būdingais fiziniais ir dvasiniais 

asmens poreikiais samprata; 

 Savita, minėtus raidos tarpsnius atitinkanti ugdomoji aplinka ir priemonės; 

 Pedagogo – vaiko asmenybės raidos stebėtojo ir vadovo – vaidmens ugdymo procese 

samprata. 

Mums priimtina ir A.H. Maslow poreikių hierarchijos teorija. Jo nuomone, kiekvienas 

žmogus jau gimsta turėdamas tam tikrų rūšių poreikių, kuriuos patenkinus jų vietą užima aukščiau 

esantys. Tik patenkinęs fiziologinius, saugumo, meilės bei bendrumo pajautimo ir vedinas savęs 

aktualizavimo poreikio, vaikas sugeba pasirinkti, yra aktyvus ir savarankiškas. 

Mes remiamės ir J. Piaget ugdymo teorija – vaikai turi kuo daugiau žaisti, veikti. Vaiko 

žaidimas yra kūryba, nes žaisdamas vaikas pažįsta ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Žaidimas yra 

natūrali vaiko būsena, padedanti jo fizinei psichofizinei raidai ikimokykliniame amžiuje. 
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Aktualios Lietuvos teoretikų prielaidos – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas gėrio, 

grožio, tiesos dvasia, gerbiant vaiko individualybę, padedant jam integruotis į tautos ir visuomenės 

gyvenimą – taikomos ikimokyklinuko kasdieninėje veikloje. 

 

II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Integracijos principas 

Sudaromos sąlygos vaiko ir visuomenės sociokultūrinės integracijos prielaidoms formuotis. 

Užtikrinamas vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, harmoningumas: 

 Vaiko pažinimo, emocinės ir veiklos patirties darna; 

 Fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna; 

 Besiformuojančio vaizdo apie pasaulį vientisumas; 

 Garantuojamas vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje tęstinumas. 

Humaniškumo principas 

Vaikas gerbiamas kaip asmenybė; garantuojama jam teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei 

asmeninę patirtį. Pedagogas sudaro sąlygas įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam 

asmenybės vystymuisi. 

Ugdymas vyksta ramioje, saugioje aplinkoje, kurioje vaikas turi galimybių išreikšti save, 

parodyti savo gebėjimus ir kūrybiškumą. 

Individualizavimo principas 

Vaikai ugdomi, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir vaikų 

patirtį, amžiaus tarpsnių ypatumus. Taikomi skirtingi poveikio būdai, metodai. Vaikai, turintys 

specialiųjų poreikių, ugdomi pagal individualizuotas programas.  

Sveikatingumo principas 

Diegiami saugios ir sveikos gyvensenos pradmenys, propaguojami sveikos gyvensenos 

įpročiai, ugdomos nuostatos laikytis asmens higienos ir dienos ritmo.  

Tautiškumo principas 

            Padedama vaikui perimti tautos kultūros tradicijas. Supažindinama su regiono tradicijomis, 

papročiais, šventėmis. 

Laisvės drausmėje principas 
            Grindžiamas M. Montessori kultūra, filosofija. Laisvė tai struktūra, kurioje vaikas yra 

laisvas visapusiškai vystytis. Laisvė siejama su drausme, kurios pagrindas yra laisvė ir tvarka, visa 

tai kreipiama asmens darnumo formavimui. Vaikui suteikiama laisvė pasirinkti individualią, jį tuo 

metu dominančią veiklą, atitinkančią jo raidos laikotarpį. 

Darželio ir šeimos vienovės principas 

Šeimos ir pedagogų veiklos krypčių suderinamumas. Tėvams sudaryta galimybė pasirinkti 

vieną iš įstaigoje taikomų ugdymo metodų: M. Montessori ar visuminio ugdymo metodą. 

Auklėtojos suteikia tėvams žinių, supažindina su priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis, veiklos 

centrais, informuoja tėvus apie vaikų pasiekimus. Tėvai padeda pedagogams ruošiant grupės 

aplinką, priemones, stebi vaikų veiklą, dalyvauja savo vaiko pasiekimų vertinime, aktyviai 

dalyvauja įstaigos šventėse, atvirų durų dienose, projektuose ir mokyklos veiklos įsivertinimo 

vykdyme. 
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III SKYRIUS 

         TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas 

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

dėsningumais, padėti  vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo 

mokytis pradmenis. 

Uždaviniai: 

 Sukurti aplinką, laiduojančią asmens orumo apsaugą, padedančią puoselėti vaiko fizinę bei 

psichinę sveikatą, užtikrinti jo socialinį saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį ir 

padėti vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje. 

 Remiantis M. Montessori pedagoginei sistemai būdinga laisvės ir drausmės sąveikos 

samprata, ugdyti asmens bendražmogiškąsias vertybes, puoselėti emocinę, kultūrinę, 

socialinę bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį. 

 Visokeriopai skatinti vaikų savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis, palaikyti vaiko 

žaidimą ir sudaryti tinkamas sąlygas žaidimo plėtotei. 

 Ugdyti psichines vaiko galias, stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant 

jos individualumą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą. 

 Plėsti vaiko supratimą apie supantį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, 

plėtoti jo asmenines kompetencijas. 

 Puoselėti geranoriškus, pagarba ir tolerancija grindžiamus vaikų, pedagogų ir tėvų 

tarpusavio santykius. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

           Ugdymo turinys sudarytas orientuojantis į vaiką, jo poreikius, interesus, kultūrą, grindžiamas 

naujaisiais vaiko, vaikystės bei šeimos socialiniais-kultūriniais vertinimais, gerąja įstaigos patirtimi. 

Atsižvelgiama į vaiko asmenybės raidos tarpsniams būdingus dėsningumus, esminius individualius 

ir grupinius augančio žmogaus poreikius, vaiko patirtį ir gebėjimus, vaiko ugdančiosios aplinkos ir 

biologinio brendimo sąveiką bei ugdymosi pasiekimų sritis ir lūkesčius.  

           Šiuolaikiniame ugdyme iškyla asmens kompetencijos svarba. Kompetencijos samprata 

nusako pagrindines šiuolaikinio ugdymo tendencijas – padėti vaikui įgyti ir plėtoti kasdieniam 

gyvenimui ir ugdymui (si) reikalingas kompetencijas. 

           Ugdymo turinio struktūrinės dalys: kompetencijos, ugdymo sritys, vertybinės nuostatos, 

esminiai gebėjimai, vaiko veiksenos ir pasiekimai. 18 ugdymo sričių apjungiamos į kompetencijas.  

 

Socialinė kompetencija 
 

Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo  

kompetencija 

Pažinimo 

kompetencija 

 

Komunikavimo 

kompetencija 

 

Meninė 

kompetencija 

 

Emocijų suvokimas ir 

raiška ( 3). 
Savireguliacija ir 

savikontrolė (4). 
Savivoka ir savigarba (5). 
Santykiai su suaugusiaisiais 

(6). 
Santykiai su bendraamžiais 

Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdžiai (1). 

Fizinis 

aktyvumas (2). 

 

Aplinkos 

pažinimas (10). 
Skaičiavimas ir 

matavimas  
(11). 
Tyrinėjimas  
(15). 
Mokėjimas 

Sakytinė kalba  
(8). 
Rašytinė kalba 

 (9). 

 

Meninė raiška  
(12). 
Estetinis 

suvokimas (13).  
Kūrybiškumas  

(17). 
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(7). 
Iniciatyvumas ir 

atkaklumas (14). 
Problemų sprendimas (16). 

mokytis (18). 

 

 

Rekomenduotinas priemonių, žaislų, inventoriaus sąrašas reikalingas tinkamai siekti ugdymo 

programoje numatytų tikslų, kuriant ir turtinant edukacinę aplinką: 

Turinys Visuminis ugdymas Montesorinis ugdymas 

Smulkioji motorika Priemonės. Žaidimai: vėrimas, 

rišimas, sukimas, manipuliavimas, 

dėliojimas. 

Pirštų žaidimai. 

Pirštukų gimnastika. 

 

Pirštų žaidimai. Pirštukų gimnastika. 

Apsirengimo rėmeliai. Indeliai. 

Priemonės sėmimui, pilstymui, stalo 

valymui, plovimui, serviravimui, 

šlavimui, lankstymui. 

Sensorika Garsų, spalvų, kvapų, faktūrų 

pažinimo priemonės. 

Stalo žaidimai. 

Masažiniai kamuoliai.  

Rankų treniruokliai. 

Pojūčių priemonės. 

Spalvoti ritinėliai. Svorio lentelės. 

Garsų dėžutės. Varpelių rinkinys. 

Skonio, uoslės, kvapų indeliai. 

Šilumos termosiukai. 

Matematika Matematiniai loto. Konstruktoriai. 

Formos. Figūros. Skaičiai. 

Skaitliukai. Skaičiavimo mašinėlės. 

Pinigai. Skaičiavimo ir matavimo 

priemonės. Loginiai žaidimai. 

Laikrodžiai. 

Dryžuotos lazdelės. Šeivelės. 

Šiurkštūs skaitmenys. Poriniai – 

neporiniai skaičiai ir skaitmenys. 

Atminties žaidimas. Perėjimo per 

dešimtį lentelės. Šimto lenta.  

Smėlio laikrodžiai. Gyvatėlė. 

Kauliukų žaidimas. 

Įvadas į dešimtainę sistema. 

45 –ių išdėstymas. Sudėties ir atimties 

lentos. Karolių lenta. 

Geometriniai kūnai. Geometrinių 

intarpų komodėlė. Kubas iš dviejų. 

Dvinaris, trinaris kubai. 

Konstruktyvieji trikampiai. 

Kalba Logopedinės priemonės, žaislai. 

Stalo žaidimai kalbai lavinti. 

Lipdukai su raidėmis. Raidžių ir 

žodžių kortelės, kilimėliai. 

Raidynas. Paveikslai. Loto ir kiti 

žaidimai kalbos žodyno turtinimui, 

sakinių sudarymui. Įvairios 

knygelės individualiai vaikų 

veiklai. Siužetiniai paveikslėliai. 

Metaliniai intarpai. Šiurkščios raidės. 

Kilnojamoji abėcėlė. Skaitymo 

kortelių rinkiniai. Paveikslėliai raidžių 

(garsų) skyrimui. Raidžių knygelės. 

Knygelės skaitymui. Rašymo lentelės 

( lenta be linijų, su viena linija, su 

keliomis linijomis). Žodžių, sakinių 

knygelės. Derinimo kortelės. 

Literatūra Įvairios grožinės literatūros knygelės, enciklopedijos, pasakų įrašai,  

vaikiški žurnalai, garsinės–siurprizinės knygelės. 

Gamta, aplinkos 

pažinimas 

Priemonės įvairiems tyrinėjimams: mikroskopai, teleskopai, žiūronai, 

svarstyklės, padidinamieji stiklai, magnetų rinkiniai. 

Gamtos ir jos reiškinių pažinimo priemonės: paveikslai, muliažai. 

Paveikslai, nuotraukos, žurnalai geografijai, ekologijai, šalies istorijai 

pažinti. Tautinė atributika, simbolika. Kalendoriai: oro, savaitės dienų, 
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mėnesių. Laikrodžiai. Derinimo ir sandaros kortelės. Gaubliai. Žemėlapiai. 

Kompasai. Žemės paviršiaus formos maketai. Akvariumai, terariumai, 

narveliai. 

Paveikslai: „Lietuvos gamta“, „Gėlės“, „Naminiai ir laukiniai gyvūnai“, 

„Sveiko maisto piramidė“, „Augu sveikas ir stiprus“, „Lietuvos regionai“, 

„Metų laikai“, „ Rūbai“, „Baldai“, „Indai“, „Sodo ir daržo gėrybės“, 

„Medžiai“ ir t.t. 

Dailė, darbeliai Modelinas, plastilinas, molis. Spalvoto popieriaus, kartono rinkiniai. 

Vaškinės kreidelės. Flomasteriai. Spalvoti ir paprasti pieštukai. Rašikliai. 

Trafaretai. Įvairūs dažai: akvarelė, guašas, tušas. Teptukai. Klijai. Prijuostės. 

Molbertai. Indeliai vandeniui. Piešimo sąsiuviniai.  

Žirklės. Audiniai. Stiklo lentelės. Akmenukai. Spalvotos akytės. Siuvinėjimo 

priemonės. Reprodukcijos. Paveikslai. 

Muzika Garsų dėžutės. Barškučiai. Varpeliai. Įvairūs muzikos instrumentai. 

Švilpynės. Tamburinai. Marakasai. Smėlio indeliai. Trikampiai.  

Muzikiniai įrašai. Garsų pasakos. Muzikos raštas: penklinė, natos, gama, 

muzikos raktas.  

Pirštų žaidimai. Tylos pratimai. 

Gamtos ir aplinkos garsai, greitakalbės, patarlės.  

Tradicinės dainos ir rateliai. 

Muzikos istorija: kompozitoriai, instrumentologija, orkestrų sandara. 

Plakatai: „Instrumentai“, Metų šventės“. 

Teatras Širmos. Stovai. Įvairios teatrinės lėlės. Dekoracijos. Teatriniai rūbai. 

Kaukės. 

Saugus eismas Kelio ženklai. Perėjų maketai. Liemenės.  Atšvaitai. Stalo loto. Derinimo 

kortelės: „Saugus eismas“, „Kelio ženklai“, „Transporto priemonės“. 

Mašinos. Konstruktoriai. 

Kūno kultūra Įvairus sportinis inventorius sporto salėje. Įvairaus dydžio kamuoliai, lankai. 

Šokdynės. Gimnastikos inventorius. Porolono formos.  

Triratukai. Dviratukai. Paspirtukai.  

Priemonės judriesiems žaidimams salėje ir lauke. 

Žaidimų kampeliai Baldeliai, indai, įvairūs žaislai, mašinos, lėlės kūrybiniams žaidimams. 

Individualūs kilimėliai veiklai, žaidimams. 

Įvairių spalvų ir dydžių pagalvėlės. Žaislai-siurprizai. 

Lavinantys žaislai Įvairūs konstruktoriai. Statybinės kaladės. LEGO.  

Minkšti lavinantys žaislai. Kūrybiniai žaidimai.  

Įvairūs stalo žaidimai. 

Dėmesio, loginiai žaidimai. Loto. Dėlionės. Mozaikos. 

IKT priemonės Magnetofonai. Nešiojami ir stacionarūs kompiuteriai. Multimedia. 

Fotoaparatas. Video kamera. 

Prezentacijų lentos 

ir kita įranga 

Stovai. Magnetinės lentos. Šviesos stalai. Ekranai. Interaktyvi lenta. 

 

Taikomi įvairūs, į vaiką orientuoto aktyvaus ugdymo metodai: 

 Žaidimas – pagrindinė veikla pažinti save ir aplinkinius, supančią aplinką, tenkinti savo 

svarbiausius poreikius. Žaidimas turi didelę įtaką vaiko kūrybinių galių plėtotei, skatina 

vaiko gebėjimų formavimąsi. 

 Spontaniškas ugdymas – pritariama bet kokiai vaiko inicijuotai veiklai, ji gerbiama ir 

laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos. 
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 Stebėjimas, eksperimentas – pagilina ugdytinių žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas, 

aiškinant natūralius procesus ir reiškinius. 

 Diskusijos – problemų, reiškinių aptarimas, minčių, idėjų išsakymas, išklausant kito 

nuomonę, konfliktų sprendimas. Sudaroma galimybė vaikui spręsti visus su juo susijusius 

            gyvenimo klausimus: aplinkos kūrimo, veiklos planavimo. Pedagogas įsiklauso į vaiko  

            siūlymus, kartu su vaiku mąsto ir sprendžia įvairias problemas, aiškinasi reiškinius, jų esmę. 

 Ekskursijos, išvykos – po gimtąjį miestą Kėdainius, muziejus, įžymias vietas, į tėvų 

darbovietes. 

 Terapinis – parinktos sensorinės priemonės, sukurta ugdomoji aplinka padeda vaikams 

sustiprinti vidines galias, įgyti pasitikėjimo, moko atpažinti savo ir kitų emocijas, pačiam 

pajusti ir kaitalioti ramią veiklą su aktyvia. 

 Ugdymas pavyzdžiu – pedagogas demonstruoja kaip dirbti su viena ar kita priemone.  

 Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika – pedagogas palaiko vaikų sumanymus, padeda juos 

išplėtoti, praturtinti. 

 

1,5 – 3 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO TURINYS 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 Emocijų suvokimas ir raiška 

 Savireguliacija ir savikontrolė 

 Savivoka ir savigarba 

 Santykiai su suaugusiaisiais 

 Santykiai su bendraamžiais 

 Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 Problemų sprendimas 

Ugdymo sritis: emocijų suvokimas ir raiška 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Atpažįsta savo ir kitų 

žmonių emocijas ar 

jausmus, įprastose 

situacijose emocijas ar 

jausmus išreiškia 

tinkamais, kitiems 

priimtinais būdais. 

Varto knygeles, kuriose veikėjai yra skirtingos nuotaikos. Įvardina 

vaikų ir savo emocijas. Įvardina vaikų ir savo emocijas. Veido 

išraiška parodo „aš piktas, aš linksmas“. Žaidžia žaidimus 

„Linksmas-liūdnas“, „Zuikučiui (lėlytei, meškučiui ir pan.) skauda“, 

„Pykšt pokšt – keberiokšt“. 

 

Pasiekimai 

Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia skirtingu intensyvumu (nuo silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki garsaus rėkimo). Emocijos pastovesnės. Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo 

džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus emocijų 

raiškos būdus. Pradeda vartoti emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus. Pastebi kitų 

žmonių emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai reaguoja 

(pasitraukia šalin, jei kitas piktas; glosto, jei kitas nuliūdęs). 

Ugdymo sritis: savireguliacija ir savikontrolė 

Vertybinė nuostata.Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Elgiasi mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su 

kitais bando kontroliuoti 

Žaidžia emocinius (klykavimo, mylavimo) žaidimus. Dalyvauja 

įvairiose veiklose ne tik grupėje, bet ir salėje, kieme. Pats pasirenka 

žaislus, susiranda žaidimo draugų ir žaidžia greta kitų ir su kitais. 
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savo veiksmus. Apkabina, paglosto draugą, kai jam liūdna. Žaidžia nusiraminimo 

žaidimą „Pagalvok“. Žaidžia žaidimą „Diena – naktis“ (pojūčiai 

užmerktomis ir atmerktomis akimis).  

Pasiekimai 

Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina suaugusiojo kalbinamas, glaudžiamas, maitinamas. 

Pats ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą žaislą, šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant kelių. 

Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio suaugusiojo 

veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei 

ritualais. Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio 

suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba 

padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį. Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo 

interesų gynimo būdus. Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų. 

Ugdymo sritis: savivoka ir savigarba 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai.  

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Supranta savo asmens 

tapatumą „aš “, pasako, 

kad yra berniukas/ 

mergaitė, priskiria save 

savo šeimai. 

Tyrinėja save veidrodyje, tapatina su draugais. Įvardina „Aš 

berniukas, mergaitė“, pasako savo vardą. Žaidžia vardų žaidimus. 

Apžiūrinėja savo ir draugų šeimų nuotraukas. Apžiūrinėja savo ir 

draugų šeimos nuotraukas. Kartu su auklėtoja suklijuoja suplyšusias 

knygutes. Žaidžia žaidimus  „Mano-tavo“, „Mano kūnas“,  „Mano 

žaidimai“, „Žmogaus kūno dalys“. Žaidžia emocinį intelekto žaidimą 

„Linksmas-liūdnas“. 

Pasiekimai 

Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose nuotraukose, savo atvaizdą 

veidrodyje, pavadina kelias kūno dalis. Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo 

norus. Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti, tikisi 

suaugusiojo pritarimo, palaikymo, pagyrimo. Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“. 

Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką turi. Pasako, kas jis yra – 

berniukas ar mergaitė, atskiria berniukus nuo mergaičių, pavadina 5–6 kūno dalis. Didžiuojasi 

tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir 

priima. 

Ugdymo sritis: santykiai su suaugusiaisiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Pasitiki pedagogais, 

ramiai jaučiasi su jais 

kasdieninėje ir 

neįprastoje aplinkoje, iš 

jų mokosi. 

Mėgdžioja suaugusius, kito žmogaus veiksmus. Individualiai ir 

grupelėmis klausosi skaitymo. Dalyvauja pramogose, šventėse. Su 

auklėtoja žaidžia siužetinius žaidimus „Namai“, „Kelionė“ ir pan. 

Žaidžia žaidimus „Vienas du, vienas du – pasakyk ką aš turiu“. 

Pasiekimai 

Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar globėjo. Rodo prieraišumą prie juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Mėgsta žaisti kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. Atpažįsta 

suaugusiojo emocijas, jausmus. Vykdo jam suprantamus suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį 

pagalbos. Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų. Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando 

ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip 

pertvarko suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo 

arba matomas netoliese. 
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Ugdymo sritis: santykiai su bendraamžiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Supranta, kas yra gerai, 

kas blogai, draugauja 

bent su vienu vaiku, 

suaugusiojo padedamas 

supranta savo veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

Bando paguosti draugą, apkabinti, pamyluoti. Stebi, ką daro kitas, 

ieško draugo žaidimams. Atsineša iš namų žaislus dalinasi su 

draugu. Svečiuojasi kitoje grupėje. Priima svečius grupėje. Žaidžia 

kartu žaidimus „Statom namą, bokštą ir kt.“. 

Pasiekimai 

Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems šypsosi, mėgdžioja jų judesius, veiksmus, 

ką nors pasako. Gali duoti žaislą kitam, jį imti iš kito. Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia 

greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku, trumpam įsitraukia į kito vaiko žaidimą. Bendrauja 

mimika, judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su tuo 

pačiu žaislu. Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui. 

Ugdymo sritis: iniciatyvumas ir atkaklumas 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirenka 

veiklą, kreipiasi į 

suaugusįjį pagalbos, kai 

pats nepajėgia susidoroti 

su sunkumais. 

Pats išrenka ir prašo paskaityti knygelę. Žaidžia situacijas „Aš pats“. 

Piešia piešinį mamai, tėčiui, broliui, sesei. Sugalvoja būdų, kaip 

pasiekti neprieinamą daiktą. Randa naują žaislą ir išbando jo 

galimybes. Pats išrenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygelę. 

Pasiekimai 

Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti naują veiksmą, kartoja 

tai, kas pavyko. Judesį, veiksmą ar garsą gali pakartoti tuoj pat, po kelių valandų, dienų, todėl 

savarankiškai modeliuoja kelis judesius ar veiksmus į vieną seką. Trumpam atitraukus dėmesį 

vėl sugrįžta prie ankstesnės veiklos. Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais jaučiasi saugus. 

Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda suaugusįjį prie dominančių daiktų. Nuolat 

energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka vieną iš 

kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą daiktą. Mėgsta išbandyti 

suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą. 

Ugdymo sritis: problemų sprendimas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Ieško tinkamų sprendimų 

ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, 

aiškindamasis, 

bendraudamas. 

Žaidžia problemines situacijas „Ką daryti – atėmė žaislą“. 

Auklėtojos padedamas atkreipia dėmesį į kasdieninę situaciją „Čia ir 

dabar“. Deda didesnį kibirėlį į mažesnį. Kiemo aikštelėje randa balą 

ir kartu su auklėtoja sprendžia problemą – kaip nesušlapti kojyčių? 

Žaidžia padrąsinančius žaidimus „Tau pavyks“, „Pabandyk kitaip“, 

„Na dar kartą“. 

Pasiekimai 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, išbando jau žinomus veikimo būdus. Stebi, kaip 

panašioje situacijoje elgiasi kiti ir išbando jų naudojamus būdus. Drąsiai imasi sudėtingos 

veiklos, atkakliai, keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti pats, stebi savo veiksmų pasekmes. 

Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties, prašo pagalbos. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO KOMPETENCIJA 

 Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

 Fizinis aktyvumas 

Ugdymo sritis: kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam, kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Tvarkingai valgo, 

savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus: 

bando apsirengti ir 

nusirengti, naudojasi 

tualetu, prausiasi, 

šukuojasi. 

Susipažįsta su grupės erdve. Bando pats valgyti. Pats prausiasi. 

Stengiasi pats apsivilkti, apsiauti batukus, bando segti sagas, varstyti 

raištelius. Parodo ženklais, kad nori į tualetą. Pats pasiima žaislus, 

padeda juos į vietą. Laisvai juda grupės erdvėje. Daug kalba, 

klausinėja. Savo norus ar ketinimus reiškia žodžiais ar judesiais. 

Laikosi nusistovėjusios tvarkos. Žaidžia pats vienas. Žaidžia greta 

kitų savo amžiaus vaikų. Nešioja, sodina, guldo, vežioja didelius 

minkštus žaislus. Valo dulkes kartu su auklėtoja. Žaidžia žaidimus: 

„Aš valausi dantukus“, „Namai namučiai“. 

Pasiekimai 

Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai. Parodo mimika, ženklais arba pasako, kada nori 

tuštintis ir šlapintis. Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam padeda“. Suaugusiojo padedamas 

plaunasi, šluostosi rankas, išpučia nosį. Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą. Savarankiškai 

valgo ir geria. Pradeda naudoti stalo įrankius. Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti. Pats eina į 

tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko. Suaugusiojo padedamas nusirengia ir apsirengia, 

bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas. Padeda į vietą vieną kitą daiktą. 

Ugdymo sritis: fizinis aktyvumas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Eina, bėga, šliaužia, lipa, 

ropoja. 

Vaikščioja siaurais, tiesiais, vingiuotais takeliais, peržengia kliūtis, 

lipa į kalnelį, nulipa nuo jo. Eina po vieną ir po du. Kaitalioja ėjimą 

su bėgimu. Laisvai bėgioja po aikštelę, kambarį, salę. Laipioja 

kopėtėlėmis, užlipa ant suolo, pats nulipa. Šliaužioja, ropoja, 

pralenda pro įvairias kliūtis. Šokinėja prilaikomas už rankų. Žaidžia 

su judamaisiais žaislais. Važinėja mašinomis - paspirtukais. Supasi 

arkliukais, sūpuoklėmis. Mėto, ridena kamuolį. Žaidžia judriuosius 

žaidimus. Nusileidžia čiuožyne, supasi sūpuoklėse. Eina savo paties 

pėdsakais smėlyje, sniege. Sustoja išgirdus garsinį signalą (plojimą 

rankomis, varpelio skambėjimą).Paridena kamuolį pirmyn ir 

stengiasi jį pavyti. Pučia ir gaudo plunksnas. Žaidžia žaidimus „Kas 

tyliau nueis?“, „Ant žalios šakelės tupėjo du strazdeliai“, „Cirko 

artistai“. 

Pasiekimai 

Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal, eina stumdamas ar 

tempdamas daiktą, bėga tiesiomis kojomis, atsisėdęs ant riedančio žaislo stumiasi kojomis, 

pralenda per kliūtis keturpėsčia, padedamas lipa laiptais aukštyn pristatomuoju žingsniu, spiria 

kamuolį išlaikydamas pusiausvyrą. Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu žemyn, pasuka delnu 

aukštyn, mosteli plaštaka, paima daiktą iš viršaus apimdamas jį pirštais, išmeta daiktus iš rankos 

atleisdamas pirštus, ploja rankomis. Ridena, meta, gaudo kamuolį. Pastovi ant vienos kojos (3–4 

sekundes). Tikslingai skirtingu ritmu eina ten, kur nori, vaikščiodamas apeina arba peržengia 

kliūtis, eina plačia (25–30 cm) linija. Bėga keisdamas kryptį, greitį. Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu laikydamasis suaugusiojo rankos ar turėklų. Atsispirdamas abiem kojomis 
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pašoka nuo žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją, spiria kamuolį. Geriau derina akies-

rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius, tiksliau konstruoja, veria ant virvutės sagas, ridena, 

mėto, gaudo kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 Aplinkos pažinimas 

 Skaičiavimas ir matavimas 

 Tyrinėjimas 

 Mokėjimas mokytis 

Ugdymo sritis: aplinkos pažinimas 

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

nors nauja. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Stebi ir atpažįsta 

socialinius bei gamtos 

reiškinius, save, savo 

šeimą, gyvuosius ir 

negyvuosius gamtos 

objektus, domisi 

technika. 

Liesdamas ir stebėdamas daiktus ar objektus juos tyrinėja, domisi, 

kaip jais naudojamasi. Žaisdamas mėgdžioja įvairius gyvūnus, 

susitapatina su jais. Įprastus daiktus naudoja pagal paskirtį. Žino 

savo, šeimos narių vardus. Žiūrinėja paveikslėlius, varto knygeles, 

šeimos nuotraukas, albumus, komentuoja. Veikia ir žaidžia su buities 

daiktais. Stebi aplinką, taip pat negyvąją gamtą. Stebi darželyje 

gyvenančius gyvūnus. Orientuojasi savo grupės aplinkoje. Pats ieško 

sprendimų, kaip išspręsti nedideles problemas. Atpažįsta ir įvardina 

artimiausios aplinkos daiktus. Stebi save ir draugus veidrodyje. 

Augina „daržą“ ir stebi augalo gyvenimo etapus: dygimą, augimą, 

žydėjimą, sėklų brandinimą, nunykimą. Renka gamtinę medžiagą. 

Žaidžia žaidimus: „Kas kur gyvena?“. „Kelionė prie jūros“ ir pan.  

Pasiekimai 

Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje. Pažįsta ir pavadina kai kuriuos 

gyvūnus, žmones, daiktus, jų atvaizdus. Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais naudojasi (šukos, 

šaukštas, nosinaitė). Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų 

(sodo, daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais. Skiria atskirus gamtos reiškinius. Orientuojasi 

savo grupės, darželio, namų aplinkoje. Pasako savo ir savo šeimos narių vardus. Dalyvauja 

prižiūrint augalus ar gyvūnus. 

Ugdymo sritis: skaičiavimas ir matavimas  

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Geba grupuoti daiktus 

pagal spalvą, formą, 

dydį. Jaučia dydžių 

skirtumus, daikto vietą. 

Daiktus grupuoja pagal dydį, spalvą ir kitus bendrus požymius. 

Stato, konstruoja, dėlioja dėliones, mozaikas. Rodo pirštelius ir 

skaičiuoja savo metus. Veria karoliukus, lygina daugiau ir mažiau. 

Dalina vaišes draugams (po lygiai). Žaidžia žaidimus „Diena – 

naktis“, „Uždėk tiek, kiek nupiešta“, ,,Vaikštom ir skaičiuojam“, 

,,Rask skaičius“, ,,Pusryčių stalo draugai“.  

Pasiekimai 

Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų). 

Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos formos, dydžio ar spalvos daiktą. Nuotraukoje, piešinyje 

atpažįsta anksčiau matytą daiktą. Supranta vis daugiau žodžių, kuriais nusakoma daikto forma, 

dydis, spalva, judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti iki, pažiūrėti į viršų ir pan.). Skiria 

žodžius: mažai (vienas, du) ir daug. Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą, daiktą. Geba 

išrikiuoti daiktus į vieną eilę. Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda tokios pat spalvos 
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(raudonos, mėlynos, geltonos, žalios) daiktus. Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, 

o apačioje mažesnės kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti daiktams lyginti skirtus 

žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas, toks pat – ne toks, 

kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. 

Ugdymo sritis: tyrinėjimas  

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

samprotauja. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Aktyviai tyrinėja save, 

socialinę ir gamtinę 

aplinką. 

Stebi save veidrodyje. Daro anspaudus iš gamtinės medžiagos. Piešia 

gamtoje surastais „dažais“. Žaidžia pojūčių žaidimus „Paliesk“, 

„Stebuklingas maišelis“, „Veidrodėli pasakyk“. 

Pasiekimai 

Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką pavyko 

padaryti. Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų. Atsargiai elgiasi 

su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai yra, 

kaip ir kodėl tai veikia, vyksta. 

Ugdymo sritis: mokėjimas mokytis 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo ką išmoko. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Mokosi žaisdamas, 

stebėdamas kitus vaikus 

ir suaugusiuosius, 

ieškodamas, 

išbandydamas. 

Žaidžia su siužetiniais žaislais lyg su gyvais. Žaisdamas daiktus 

naudoja pagal jų paskirtį. Žaidime kaitalioja vienus daiktus su kitais, 

naudoja tikrus ir įsivaizduojamus daiktus. Atlieka įvairius veiksmus 

su statybinėmis detalėmis, konstruktoriais, išardo ir sudeda 

bokštelius. Žaisdamas mėgdžioja suaugusius. Dėlioja dėliones, 

žaidžia stalo žaidimus, žaidžia su judamaisiais žaislais. Žaidžia su 

žaislų pakaitalais. Naudoja žaidimuose judamuosius žaislus. Groja 

su pramoginiais – muzikiniais žaislais. Pagiria draugą, leidžiant jam 

patirti sėkmės jausmą. Žaidžia pojūčių žaidimus (klausos, regos, 

lytėjimo, skonio). Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus. Ieško 

teminių paveikslėlių knygelėse. Žaidžia „šeimas“, „mamą“, „tėtį“, 

„gydytoją“ ir kt. Žaidžia žaidimą „Kur rasti...?“. 

Pasiekimai 

Aktyviai domisi aplinkos daiktais, juda, norėdamas paimti, pasiekti, išbandyti žaislus ar daiktus. 

Stebi ir mėgdžioja, klausia. Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, 

bando pakartoti pavykusį veiksmą. Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi, bando. Modeliuoja veiksmus ir 

siužetinio žaidimo epizodus. 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 Sakytinė kalba 

 Rašytinė kalba 

Ugdymo sritis: sakytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Išreiškia save bei savo patirtį kalba. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Klausosi kitų kalbėjimo, 

kalba su suaugusiais ir 

vaikais. 

Drauge žaidžia, stato bokštą, ridena paeiliui kamuolį. Kalbasi 

žaisliniu telefonu. Žaidžia pirštukų žaidimus. Atlieka įvairius 

nesudėtingus pavedimus. Kalbasi su savimi. Varto ir žiūrinėja 

knygeles. Atsakinėja į klausimus, pats klausinėja. Deklamuoja, 
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dainuoja, atkartoja, pamėgdžioja paukščių ir žvėrių balsus. Klausosi 

trumpų pasakėlių, eilėraštukų, dainelių. Žaidžia žaidimus: „Atspėk, 

kas čia?“, „Pirštukų pasakėlės“ ir pan. Varsto raištelius. Bando 

įvardinti tai, ką mato paveikslėlyje „Kas čia?“. Žaidžia žodžių 

žaidimus „Pakartok“, „Į dėžutę – iš dėžutės“.  

Pasiekimai 

Klausosi ir kalba, mimika, gestais reaguoja į suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą. Supranta vaikų ir 

suaugusiųjų kalbą apie artimiausios aplinkos objektus, reiškinius, santykius, nesudėtingus 

trumpus tekstukus: žaidinimus, eilėraštukus, pasakas, pasakojimus, su dienotvarke susijusius 

paaiškinimus, prašymus, paprastus klausimus. Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų žodžių. 

Išklauso ir supranta du vienas po kito išsakomus prašymus, kvietimus. Noriai dalyvauja 

pokalbiuose. Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko, ko nori. 

Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus trumpus kūrinėlius. Klausosi skaitomų ir pasakojamų 

kūrinėlių, naujų žodžių. Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius 

prašymus, siūlymus, patarimus. 3–4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie save, savo norus, 

poreikius, išgyvenimus. Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną. Sako „ačiū“, „prašau“. Kalba 

ir klausinėja apie tai, ką matė ir girdėjo, apie aplinkos objektus, jų savybes, įvykius, net jei jų 

dabar ir nemato. Domisi laidomis, animaciniais filmais vaikams, kalba apie juos. Vienu ar 

keliais žodžiais atsako į elementarius klausimus. Kalba kelių žodžių sakiniais, žodžius derina 

pagal giminę, skaičių, linksnį. Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomas 

pasakas, eilėraščius. 

Ugdymo sritis: rašytinė kalba 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Atpažįsta simbolius, 

rašinėja. 

Žaidžia linijomis piešimo lape. Spalvina paveikslėlius. Rašo laišką 

mamai, tėčiui ir kt. (vaiko spontaniški braukymai ir keverzonės 

popieriaus lape). Spalvina paveikslėlius. Varto knygeles ir klausinėja 

„Kas čia?“. Ieško į ką panaši raidė (pvz. panaši kaip burbuliukas, 

kaip gyvatė ir pan.). Žaidžia žaidimus: „Stovi pasakų namukas, ten 

gyvena...“, „Buvo buvo kaip nebuvo“. 

Pasiekimai 

Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo. Pradeda atpažinti jo mėgstamas 

knygeles, nori, kad jas jam paskaitytų. Reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia dėmesį į aplinkoje 

esančias raides, žodžius, simbolius. Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko 

popieriaus lape. Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, 

prašydamas paskaityti. Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, 

juos pavadina. Pradeda pažinti aplinkoje esančius simbolius. Įvairiomis rašymo priemonėmis 

kraiglioja vertikalias ir horizontalias linijas. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

 Meninė raiška  

 Estetinis suvokimas  

 Kūrybiškumas 

Ugdymo sritis: meninė raiška 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje 

veikloje 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Spontaniškai reiškia Taškuoja, brūkšniuoja, keverzoja teptukais, storais pieštukais, 
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įspūdžius 

muzikuodamas, 

šokdamas, vizualinėje 

kūryboje. 

kreidelėmis ir t. t. Piešia vienos ir kelių spalvų guašu. Brauko 

teptuku per popierių, brėždamas linijas. Piešia įvairius ženklus. Tapo 

delniukais, pirščiukais. Gnaibo, minko, kočioja tešlą, plastiliną, molį. 

Atpažįsta paveikslėlius, iliustracijas, dailės kūrinius. Bando kirpti 

žirklėmis. Klijuoja, lipina popierių. Klausosi įvairių muzikinių 

kūrinių, atliekamų gyvai ir įrašytų. Mėgdžioja gamtos ir mechaninius 

garsus. Kuria savas daineles su įvairiais garsažodžiais. Muzikai 

pritaria plojimu ir kt. ritminiais judesiais, ritminiais instrumentais. 

Žaidžia muzikinius žaidimus. Išreiškia save judesiu, identifikuojasi 

su ratelių ir šokių veikėjais - šoka kaip „meškutė, „kiškiukas“ ir pan. 

Šoka panaudodamas laisvą judesį. Šoka rateliu aplink orientacinį 

žaisliuką. Dainuoja lopšines žaisliukui. Dainuoja, šoka darželio 

šventėse. Groja elementariais muzikiniais instrumentais (barškučiais, 

būgneliais).Imituoja judesiais įvairius personažus – gyvūnus. 

Persirengia įvairiais veikėjais: dedasi kepures, karūnas, apsiaustus, 

panaudoja įvairius aprangos elementus. Žaidžia su pirštininėmis 

teatro lėlėmis. Žaidžia žaidimą „Atspėk kas aš?“. Pritaiko balso 

tembrą pasirinktam personažui. Siužetiniame vaidinime paskatintas 

pritaiko garsinius daiktus, muzikinius instrumentus. Mėgdžioja 

auklėtojos, draugų vaidybinius veiksmus. Dalyvauja siužetiniuose 

muzikiniuose spektakliukuose. Žaidžia muzikinius žaidimus: „Mano 

tėvelis buvo kalvelis“, „Virtuvės muzikantai“. 

Pasiekimai 

Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos garsų, spontaniškai žaidžia balso intonacijomis, rankų ir 

kojų judesiais, mėgdžioja žaidinimų judesius, suaugusiųjų balso intonacijas, muzikos garsus, 

dviejų–trijų garsų melodijas ar daineles. Skambant muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja, 

barškina, stuksena kokiu nors daiktu. Mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, parodytus 

veiksmus. Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais (pamojuoja, apkabina). 

Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi dailės priemonės 

paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį. 

Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda skirtingus veikimo jomis būdus 

(brauko pirštais, varvina dažus, maigo tešlą). Emocingai atliepia klausomus kūrinius – šypsosi, 

džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan. Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 

garsų daineles, palydėdamas jas judesiais. Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų 

tekstą imituoja rankų, kūno judesiais. Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos instrumentus ir 

jais ritmiškai groja kartu su pedagogu. Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus žodžius, 

ritmuoja vaikiškais instrumentais ir daiktais. Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius. 

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų natūralių judesių seką. Žaisdamas su daiktu ar žaislu 

atlieka matytus veiksmus, judesius. Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro. Mėgdžioja 

šeimos narių kalbą, veiksmus. Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja siužeto 

elementus, reiškia savaime kilusias emocijas. Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės 

priemonėmis ir medžiagomis. Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis labiau 

koordinuodamas rankų judesius. Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo abstrakcijose 

įžvelgia daiktus ar įvykius. Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėja 

įvairius veikimo jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas, tapydamas, lipdydamas, 

konstruodamas labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu. 

Ugdymo sritis: estetinis suvokimas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 
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Džiaugiasi savo kūryba 

ir dalijasi įspūdžiais. 

Klausosi gamtos garsų ir juos imituoja. Žaidžia žaidimus: 

„Abrakadabra“, „Gimtadienis“. Kabina savo meninį darbelį grupės 

rūbinėlėje, jį komentuoja. Lankosi spektakliuose, koncertuose, kurie 

atvyksta į įstaigą. 

Pasiekimai 

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. 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 piešinėlius, spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus, 

džiaugdamasis savo puošnia apranga. Paklaustas pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, dainelė, 

šokis, vaidinimas, dailės darbelis. 

Ugdymo sritis: kūrybiškumas  

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos 

džiaugsmą. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Savitai reiškia savo 

įspūdžius įvairioje 

veikloje. 

Domisi savo kūnu, atrasdamas vis ką nors naujo. Tyrinėja visus 

daiktus patekusius į rankas. Judesiais, veido ir kūno išraiškomis 

reaguoja į naujus vaizdus, garsus ir objektus. Atranda vis įvairesnius 

veiksmus su tuo pačiu daiktu. Atsitiktiniais ir spontaniškais judesiais 

piešimo priemonėmis palieka pėdsakus popieriaus lape. Pats puošia 

padarytus darbelius. Eksperimentuoja įvairiomis tūrinėmis 

medžiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu smėliu, minkštu sniegu, sūria 

tešla. Pritaiko įvairius daiktus veiksmams, pvz.  kaladėlė –

„telefonas“, pieštukas –„šaukštas“ ir t.t. Žaidžia žaidimus „Į ką tai 

panašu?“, „Meškučio traukinukas“, „Ėjau į parduotuvę ir pirkau...“.  

Pasiekimai 

Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais. Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir kt.) ir taiko juos daiktų tyrinėjimui. Atranda vis naujus 

dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje. Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos 

jam pasakojama, skaitoma. Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus. 

 

3 – 6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO TURINYS 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 Emocijų suvokimas ir raiška 

 Savireguliacija ir savikontrolė 

 Savivoka ir savigarba 

 Santykiai su suaugusiaisiais 

 Santykiai su bendraamžiais 

 Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 Problemų sprendimas 

Ugdymo sritis: emocijų suvokimas ir raiška 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Atpažįsta ir įvardina 

savo ir kitų emocijas ar 

Kalba, atpažįsta ir įvardina savo jausmus. Apibūdina kito vaiko 

asmenines savybes. Bendraudamas su kitais pajunta kito emocinę 
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jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose 

emocijas ar jausmus 

išreiškia tinkamais, 

kitiems priimtinais 

būdais, žodžiais ir 

elgesiu atsiliepia į kito 

jausmus. 

būseną. Varto knygeles, kur pavaizduoti liūdni, linksmi vaikai, 

pasako, ką jie galėtų jausti. Žaisdamas su draugais atkreipia dėmesį į 

kitų jausmus, paaiškina poelgius, ima rūpintis jais. Pradeda 

išklausyti šalia esančius draugus. Pasiūlo žaislą draugui, rodo 

sugalvotus veiksmus. Supranta, kas yra paslaptis ir kodėl ją reikia 

saugoti. Kūno išraiška pavaizduoja jausmus (vaidyba). Žaidžia 

žaidimą „Papasakok be žodžių“. Dėlioja simbolines nuotaikų 

korteles. Klausosi vaikų balsų įrašų, iš kurių sprendžia, kokios jie 

nuotaikos: linksmi, liūdni, pikti, ramūs ir pan. Sudeda siužetus (geri 

ir blogi poelgiai) iš 2 – 4 paveikslėlių. Prieš veidrodį žaidžia 

mimikos žaidimus – įvardina emocijas. Dalyvauja gerumo akcijose: 

„Padovanok draugui angelą“.  

Pasiekimai 

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 (pvz., stengiasi paguosti, padėti). Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali skirtis. 

Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie kilo. Vis geriau supranta 

ne tik kitų jausmus, bet ir situacijas, kuriose jie kyla (pakviečia žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į 

žaidimą nepriėmė kiti). Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako ar paklausia, kodėl 

pyksta, kodėl verkia. Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos sukėlusias situacijas bei 

priežastis. Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas, 

pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir dažniausiai geranoriškai stengiasi jam padėti. Pradeda kalbėtis 

apie tai, kas gali padėti pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, piktas. 

Ugdymo sritis: savireguliacija ir savikontrolė 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Laikosi susitarimų, 

elgiasi mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su 

kitais bando kontroliuoti 

savo žodžius ir veiksmus 

(suvaldo pyktį, 

neskaudina kito), 

įsiaudrinęs geba 

nusiraminti. 

Supranta, kad ką nors veikiant būtina laikytis ir laukti eilės. 

Apibūdina netinkamai pasielgusio vaiko ketinimus. Pasako 

netinkamo elgesio pasekmes. Klausosi pasakų, žiūri animacinius 

filmus apie draugystę. Pasidalina paprašytu daiktu su kitais. Bando 

prisiminti, kaip grupėje vaikai elgiasi. Priima, žaidžia su kitaip 

atrodančiais, besielgiančiais, specialiųjų poreikių vaikais. Pasako, 

koks elgesys yra nepriimtinas, netoleruotinas. Žino, kad negalima 

mušti ar kitaip skriausti kito vaiko. Laikosi taisyklių, kurias sukūrė 

patys vaikai. Derina savo veiksmus su kitais vaikais. Draugiškai 

dalinasi žaislais, saldumynais. Atsiprašo, paprašo. dalyvauja 

probleminiuose pokalbiuose  (pvz. „Ką daryti, kai supyksti?“, „Norai 

ir jų valdymas“ ir t.t.). Kartu su auklėtoja kuria grupės elgesio 

taisykles. Žaidžia „Taikos ratelį“. Sprendžia probleminius 

klausimus: „Ar geras žodis sušildo?“, „Kaip suderinti savo ir draugo 

norus?“ ir pan. 

Pasiekimai 

Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo komentarus. 

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos intensyvumą priklausomai nuo situacijos (pvz., ramioje 

aplinkoje džiaugsmą reiškia santūriau). Paklaustas ramioje situacijoje pasako galimas savo ar 

kito asmens netinkamo elgesio pasekmes. Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo bei kitų 

vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Žaisdamas stengiasi 

laikytis žaidimo taisyklių. Nusiramina, atsipalaiduoja, klausydamasis ramios muzikos, pabuvęs 
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vienas, kalbėdamasis su kitais. Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. 

Ramioje situacijoje sugalvoja kelis konflikto sprendimo būdus, numato jų taikymo pasekmes. 

Retkarčiais primenamas laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Pats primena 

kitiems tinkamo elgesio taisykles ir bando jų laikytis be suaugusiųjų priežiūros. Pats taiko 

įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus (pastovi prie akvariumo su žuvytėmis, klauso 

pasakos naudodamasis ausinėmis ir kt.). Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, ieško taikių išeičių, kad neskaudintų kitų. Stengiasi suvaldyti savo 

pyktį, įniršį. Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir dažniausiai savarankiškai 

jų laikosi. Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus. 

Ugdymo sritis: savivoka ir savigarba 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai.  

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Supranta savo asmens 

tapatumą („aš esu, 

buvau, būsiu“), pasako, 

kad yra berniukas/ 

mergaitė, priskiria save 

savo šeimai, grupei, 

bendruomenei, pasitiki 

savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai 

kalba apie save, tikisi, 

kad kitiems jis patinka, 

supranta ir gina savo 

teises būti ir žaisti kartu 

su kitais. 

Žino savo vardą, pavardę, kiek metų, savo lytį. Kalba pirmuoju 

asmeniu: „aš“, „mano“, „noriu“. Mato, pajaučia, išgirsta kitą. 

Susitaria, priima bendrą sprendimą ir jo laikosi. Pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais. Apibūdina savo draugų išvaizdą. Pasako, kaip reikia 

elgtis, kad turėtum draugų. Pasako kaip galima susidraugauti. Pasako 

kaip galima susitaikyti susipykus. Pasiūlo savo pagalbą. Paguodžia, 

užjaučia kitą vaiką. kartu su tėveliais kuria „Šeimos šūkį“, „Šeimos 

herbą“. Ruošia kartu su auklėtoja grupės talentų lentą „Ką gerai moka 

ir geba mūsų draugai“ (prie savo nuotraukos paveikslėliais pažymi, ką 

kiekvienas geba geriausiai). Įsivertina savo elgesį naudodamas „Gerų 

poelgių kraitelę“ (pagamintos simbolinės kortelės „Mandagus“, 

„Paslaugus“, „Geras žaidimų draugas“ ir pan.). Kuria plakatus: „Mano 

tėčio ir mamos darbai“, „Aš jau moku ir galiu...“ ir pan. Kartu su 

auklėtoja leidžia grupės, darželio laikraštukus tėveliams. Klausosi 

lietuvių liaudies pasakas, kuriose aiškiai skiriamas gėris ir blogis. 

Pasiekimai 

Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. Pasako, kaip jaučiasi, ko 

nori jis pats ir kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. Supranta, kad suaugęs žmogus negalėjo matyti 

to, ką jis matė, ką darė arba kas atsitiko, jeigu nebuvo kartu (tėvams pasakoja, ką veikė darželyje 

ir kt.). Mano, kad yra geras, todėl kiti jį mėgsta, palankiai vertina. Supranta, kad jis buvo, yra ir 

visada bus tas pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės nuotraukose, apibūdina savo išvaizdą, 

teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis (mamytė). Jaučiasi esąs šeimos, vaikų 

grupės narys, kalba apie šeimą, draugus. Savęs vertinimas nepastovus, priklauso nuo tuo metu 

išsakyto suaugusiojo vertinimo, siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų. Vis geriau suvokia 

savo norus, jausmus, savybes, gebėjimus, šeimą, bendruomenę, Tėvynę. Ima suvokti save, kaip 

galintį daryti įtaką kitam (pralinksminti, padėti ir kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip 

elgtis, aktyviai dalyvauti priimant su jo gyvenimu ir veikla susijusius sprendimus ar kt.). 

Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių, jeigu jos nesukėlė rimtų pasekmių. Save apibūdina, 

nusakydamas fizines ir elgesio savybes, priklausymą šeimai, grupei, gali pasakyti savo tautybę. 

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo jam 

ženklus (pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt. 

Ugdymo sritis: santykiai su suaugusiaisiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Pasitiki pedagogais, juos 

gerbia, ramiai jaučiasi su 

jais kasdieninėje ir 

Susipažįsta su darželio darbuotojais, įsimena jų vardus. Supranta, 

kad žmonės yra skirtingi savo išvaizda, drabužiais, gyvenimo 

sąlygomis, jausmais, poreikiais, amžiumi. Žino ką dirba tėtis ir 
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neįprastoje aplinkoje, iš 

jų mokosi, drąsiai reiškia 

jiems savo nuomonę, 

tariasi, derasi, žino kaip 

reikia elgtis su 

nepažįstamais 

suaugusiaisiais. 

mama. Supranta, kad šeimoje būtina vienas kitam padėti. Klausosi 

patarlių ir priežodžių, bando suprasti jų prasmę. Padeda auklėtojai 

susitvarkyti žaislus. 

Pasiekimai 

Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar globėjų. Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą grupės 

auklėtojais, supranta jų jausmus, bendradarbiauja su jais: guodžiasi, kalbasi, klausia, tariasi. 

Paklaustas suaugusiajam pasako savo nuomonę. Dažniausiai stengiasi laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos, priima jų pagalbą, pasiūlymus bei vykdo individualiai pasakytus prašymus. 

Mėgsta ką nors daryti kartu su suaugusiuoju. Kalbasi, ką nors veikia su nepažįstamais 

žmonėmis, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese. Rodo, prašo, siūlo, aiškina, 

nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą veiklą, pokalbius apie savijautą ir 

elgesį. Priima su veikla susijusius suaugusiojo pasiūlymus. Tikrina suaugusiojo išsakytas 

leistino elgesio ribas – atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia komentarų. 

Dažniausiai laikosi sutartų taisyklių, suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. Drąsiai bendrauja su 

mažiau pažįstamais ar nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar įstaigos kieme. Nusiteikęs 

geranoriškai, pagarbiai, mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais. Tariasi, diskutuoja su jais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, stengiasi laikytis susitarimų. Kasdienėse 

situacijose bando tinkamu būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo nuomonę. Paprašytas 

paaiškina, kodėl negalima bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai šalia nėra juo 

besirūpinančio suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei. 

Ugdymo sritis: santykiai su bendraamžiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Supranta, kas yra gerai, 

kas blogai, draugauja 

bent su vienu vaiku, 

palankiai bendrauja su 

visais (supranta kitų 

norus, dalijasi žaislais, 

tariasi, užjaučia, 

padeda), suaugusiojo 

padedamas supranta savo 

žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

Žaidžia ne tik su vienu, bet ir keliais draugais. Žaidžia šalia vaikų 

vienas, su vienu ar dviem vaikais. Suvokia kas yra draugystė ir 

draugai. Per projektinę, žaidybinę veiklą susipažįsta su kitų grupių 

vaikais, įsimena jų vardus. Jaučiasi grupės nariu, atsakingu už 

bendros veiklos sėkmę. Kuria savo grupės taisykles. žaidžia 

kolektyvinius žaidimus. Kuria „Draugystė“ plakatą. Piešia geriausio 

draugo portretą. Žaidžia stalo žaidimus: „Šaškės“, „Kas pirmas 

pasieks finišą?“ ir pan. Dalyvauja prevenciniame projekte „Be 

patyčių“, ,,Tolerancijos diena“. 

Pasiekimai 

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas į 

žaidimą). Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, stengiasi suprasti kita kalba 

kalbančio vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų. Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą. Gali turėti vieną ar kelis 

nenuolatinius žaidimų partnerius. Su jais lengvai susipyksta ir susitaiko. Sėkmingai įsitraukia į 

vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. Geranoriškai veikia kartu su kitais, siūlydamas savo 

sumanymą ar priimdamas kitų sumanymą, fantazuodamas. Tikslingai atsineša žaislą iš namų 

bendram žaidimui su žaidimo draugu. Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti savo žaislu arba 

žaidžia juo paeiliui. Noriai žaidžia su vaikais iš kitos kultūrinės ar socialinės aplinkos, natūraliai 

priima vaikų skirtumus. Gali padėti kitam vaikui. Pats randa nesutarimo, konflikto sprendimo 
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būdą arba prašo suaugusiojo pagalbos. Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką nesikeičiančius 

žaidimų partnerius. Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti su 

jais gerus santykius, domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja. Taikiai diskutuoja, tariasi, 

derasi su kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos. Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę 

žaisti paeiliui. Siekdamas rasti kompromisą, įsitraukia į derybų procesą. Supranta, kad grupė 

vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi susitarti dėl visiems priimtino elgesio. Supranta, koks 

elgesys yra geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir kitiems. Turi draugą 

arba kelis nuolatinius žaidimų partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku. 

Ugdymo sritis: iniciatyvumas ir atkaklumas 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirenka 

veiklą, ilgam įsitraukia ir 

ją plėtoja, geba pratęsti 

veiklą po tam tikro laiko 

tarpo, kreipiasi į 

suaugusįjį pagalbos, kai 

pats nepajėgia susidoroti 

su kilusiais sunkumais. 

Pasirenka žaidimą, draugą bendravimui, žaidimui kartu. Stebi kitus 

vaikus, bando prisijungti prie žaidimo. Randa išeitį iš sudėtingos 

padėties. Pats rodo palankumo ženklus. Pastebi ir priima kitų vaikų 

dėmesį, palankumą. Supranta, kad visi vaikai yra svarbūs ir turi 

lygias teises. Ieško išeičių, kai nesutampa poreikiai ir interesai 

žaidžiant. piešia „Mano diena“ (atsispindi ką vaikas ketina veikti per 

dieną). Pasirenka veiklą, kuri užrašoma „Grupės padėjėjų 

tvarkaraštyje“. Sprendžia auklėtojų sudarytas problemines situacijas  

- teikia pasiūlymus. Apibrėžia savo rankos plaštaką, pasirenka ir 

priklijuoja  paveikslėlius, žyminčius, ką gali nuveikti darželyje ir 

kieme – „Mano gerosios rankytės“. 

Pasiekimai 

Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su draugais. Kviečiant, 

sudominant įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei ar visai vaikų grupei. 

Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, bando ką nors daryti kitaip arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. Siekia savarankiškumo, bet vis dar laukia suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo. Pats 

pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su draugais. Lengviau pereina nuo 

paties pasirinktos prie suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai vaikų grupei pasiūlytos veiklos. 

Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, išradingai, savaip, savarankiškai. Ilgesnį laiką 

pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. Turiningai 

plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po dienos miego, kitą dieną, kelias dienas. Susidomėjęs 

ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai vaikų grupei pasiūlytą 

veiklą, siūlo vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą veiklą. Savarankiškai bando 

įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus bando įtraukti bendraamžius ir tik po to kreipiasi į 

suaugusįjį. 

Ugdymo sritis: problemų sprendimas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Atpažįsta ką nors 

veikiant kilusius iššūkius 

bei sunkumus, 

dažniausiai supranta, 

kodėl jie kilo, suvokia 

savo ir kitų ketinimus, 

ieško tinkamų sprendimų 

ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, 

aiškindamasis, 

Drąsiai imasi naujos veiklos, keičia veikimo būdus ir bando ją atlikti 

pats. Ieško išeičių, eksperimentuoja, pritaiko naujai sugalvotus 

veikimo būdus. Nepasiekus rezultato, geba paprašyti suaugusiojo 

pagalbos. Ieško paveikslėliuose skirtumų. Sprendžia problemines 

situacijas „Ką daryti“ –patarimai draugams. Sudarinėja veiksmų 

planą tikslui „Noriu sužinoti“. Žaidžia žaidimą „Labirintų keliai“. 

Taiso sugadintą daiktą, suplėšytą knygutę. Bando su auklėtoja 

įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu...“. Žaidžia sveikatos saugojimo 

žaidimus: „Kaip pereiti gatvę?“, „Susirgo...“ ir pan. 
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bendraudamas, pradeda 

numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 

Pasiekimai 

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. Retsykiais pats ieško 

sunkumų, kliūčių, aktyviai bando įveikti sutiktus sunkumus. Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su 

kitais, mokosi iš nepavykusių veiksmų, poelgių. Nepasisekus samprotauja, ką galima daryti 

toliau, kitaip arba prašo suaugusiojo pagalbos. Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar problema 

susidūrė. Ieško tinkamų sprendimų, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes, tariasi su 

kitais ir atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo ir priima pagalbą, mokosi iš savo ir kitų klaidų. 

Nepasisekus bando kelis kartus, ieškodamas vis kitos išeities arba prašo kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos. 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO KOMPETENCIJA 

 Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

 Fizinis aktyvumas 

Ugdymo sritis: kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam, kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Tvarkingai valgo, 

savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, 

naudojasi tualetu, 

prausiasi, 

šukuojasi. Saugo savo 

sveikatą ir saugiai 

elgiasi 

aplinkoje. 

Rengia, šukuoja, prausia lėles. Žaidžia su didaktinėmis priemonėmis 

(segiojimas, rišimas, varstymas). Dėlioja paveikslėlius „Kada kaip 

rengiamės?“. Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose  (pvz. Kodėl 

reikia plauti rankas?“, „Kaip elgtis gatvėje?“ ir t.t.). Kuria plakatus 

„Sveikas maistas“, „Blogi įpročiai“, „Kur kreiptis pagalbos?“ ir pan. 

Sužino ne tik savo, bet ir gyvūnėlių tvarkymosi, gražinimosi 

paslaptis. Su tėveliais kuria „Sveikuolių receptus“.  

Pasiekimai 

Valgo tvarkingai, savarankiškai, dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo įrankiais. Primenamas 

po valgio skalauja burną. Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, uogas, daržoves. Padeda 

suaugusiajam serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą. 

Dažniausiai savarankiškai naudojasi tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. Šiek tiek padedamas 

apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus,  plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti 

dalį žaislų, su kuriais žaidė. 

Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų. 

Domisi, koks maistas sveikas ir visavertis. Serviruoja ir tvarko stalą, vadovaujamas suaugusiojo. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. Priminus plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. Priminus tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 

Žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus. 

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti taisyklingai. 

Valgo savarankiškai. Pasako, jog maistas reikalingas, kad augtume, būtume sveiki. 

Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, vieną kitą – kurio vartojimą reikėtų 

riboti. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. Suaugusiųjų padedamas 
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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 sutartų saugaus elgesio taisyklių. Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais. Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis 

iškilus pavojui, pasiklydus. 

Ugdymo sritis: fizinis aktyvumas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Eina, bėga, šliaužia, 

ropoja, lipa, šokinėja 

koordinuotai, 

išlaikydamas 

pusiausvyrą, 

spontaniškai ir tikslingai 

atlieka veiksmus, 

kuriems būtina akių – 

rankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji 

motorika. 

Bėgioja keičiant kryptį, tempą. Žaidžia gaudynes su draugais. 

Šokinėja abiem kojomis vietoje, lengvai judant pirmyn. Laipioja 

pasviromis kopėtėlėmis, gimnastikos sienele. Rungtyniauja 

estafetėse. Važinėjasi rogutėmis nuo kalniuko. Dalyvauja mankštose. 

Karpo paveikslėlius iš reklaminių žurnalų. Žaidžia orientacinius 

žaidimus. Piešia ir išsikerpa varžybų atributiką (taikinius, vėliavėles 

ir pan.). Žaidžia judrius žaidimus: „Gandras ir varlės“, „Kas pagaus 

pelytę?“, „Daryk kaip aš“, „Aukščiau žemės“ ir pan. Žaidžia 

trikrepšį, futbolą ir kt. Dalyvauja sveikatos ugdymo akcijose, 

pramogose, projektuose. 

Pasiekimai 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas atlieka įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm) linija, gimnastikos suoleliu, 

lipa laiptais aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos kojos, 

nušoka nuo paaukštinimo. Mina ir vairuoja triratuką. 

Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų, tiksliau atlieka judesius plaštaka ir pirštais (ima, 

atgnybia, suspaudžia dviem pirštais, kočioja tarp delnų) bei ranka (mojuoja, plasnoja). 

Ištiestomis rankomis pagauna didelį kamuolį. Judesius tiksliau atlieka kaire arba dešine ranka, 

koja.  

Eina pristatydamas pėdą prie pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, aukštai keldamas 

kelius, atlikdamas judesius rankomis, judėdamas vingiais. Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. Šokinėja abiem kojomis vietoje 

ir judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, šokinėja per virvutę, peršoka žemas kliūtis, pašoka 

siekdamas daikto. 

Laipioja lauko įrengimais. Spiria kamuolį iš įvairių padėčių, į taikinį. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik taisyklingai. Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius pirštais ir 

ranka (veria ant virvelės smulkius daiktus, sega sagas). Meta kamuolį iš įvairių padėčių, į 

taikinį, tiksliau gaudo, mušinėja. Įsisupa ir supasi sūpynėmis. 

Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, gyvatėle, atbulomis, šonu. Ištvermingas, bėga ilgesnius 

atstumus. Bėga pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, aukštai keldamas kelius, bėga suoleliu, 

įkalnėn, nuokalnėn. Šokinėja ant vienos kojos judėdamas pirmyn, šoka į tolį, į aukštį. Važiuoja 

dviračiu. 

Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. Tiksliau valdo 

pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas. Su kamuoliu atlieka sporto žaidimų 

elementus, žaidžia komandomis, derindami veiksmus. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 Aplinkos pažinimas 

 Skaičiavimas ir matavimas 

 Tyrinėjimas 
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 Mokėjimas mokytis 

Ugdymo sritis: aplinkos pažinimas 

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

nors nauja. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Įvardija ir bando 

paaiškinti socialinius bei 

gamtos reiškinius, 

apibūdinti save, savo 

gyvenamąją vietą, šeimą, 

kaimynus, gyvuosius ir 

negyvuosius gamtos 

objektus, domisi 

technika ir noriai mokosi 

ja naudotis. 

Domisi ekologija. Žino 

apie taršos poveikį, 

šiukšlių rūšiavimo 

procesą ir naudą. 

Suvokia, kad švarus 

vanduo gyvybės ir 

sveikatos šaltinis. 

Suvokia medžių reikšmę 

žmonėms. Moka elgtis 

gamtoje. 

Inscenizuoja trumpas pasakėles ir aptaria blogus ir gerus poelgius. 

Domisi gamtos reiškiniais, kurių negali pamatyti. Žino savo namų 

adresą, šalį, sostinės pavadinimą. Įvardija kelis gimtojo miesto 

objektus. Orientuojasi darželio aplinkoje. Žino metų laikus, paros 

dalis. Dalyvauja tradicinėse šventėse. Dalyvauja edukacinėse 

išvykose. Domisi suaugusio žmogaus gyvenimu, jo profesija. 

Apibūdina tėvų profesijas. Dalyvauja išvykose į tėvų darbovietes. 

Išsiaiškina, koks žmogaus elgesys kenkia gyvūnams, augalams, 

miškui, vandeniui, pasvarsto, kaip to galima išvengti. Pasakoja kaip 

rūšiuojamos atliekos. Dalyvauja ekologinėse išvykose, aplinkos 

tvarkymo akcijose. Turi praktinių žinių apie augalų sodinimą. 

Antrines žaliavas naudoja kūrybinėje veikloje. Pasakoja apie 

neigiamą užterštos aplinkos poveikį žmogaus sveikatai. Piešia save, 

šeimą, apibrėžia ant popieriaus lakšto gulinčio vaiko, savo plaštakos 

kontūrus. Kartu su tėveliais sudaro „Šeimos medį“. Žaidžia 

žaidimus: „Žemė, oras, vanduo“, „Surask tokį patį“, „Anksčiau-

dabar-vėliau“, „Už-ant-po“, „Atpažink rankų porą“ ir pan. Stebi 

gamtos reiškinius, kuria „Gamtininko kalendorių“. Žaidžia 

kūrybinius-vaidmeninius žaidimus (aerouostas, autobusas, bankas, 

biblioteka, cirkas, degalinė, parduotuvė (drabužių, gėlių, žaislų, 

maisto), gaisrinė, gimtadienis ir pan. 

Pasiekimai 

Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namai, automobiliai, keliai, parduotuvės ir pan.). 

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, pavadinimus, savo vardą ir pavardę. Pastebi pasikeitimus 

savo aplinkoje. Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir augalų požymius. Atpažįsta 

gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, daržoves, grybus, 

pasako jų pavadinimus. Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems požymius, skiria 

daugiau gamtos reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, tradicijas. 

Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą ar gyvenvietę. Pasako savo gatvės pavadinimą. 

Įvardija kelis žinomus gimtojo miesto objektus. Gali savarankiškai nueiti į darželio salę, 

biblioteką, valgyklą ar kt. Atranda buities prietaisų, skaitmeninių technologijų panaudojimo 

galimybes, noriai mokosi jais naudotis. Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos 

laukinius gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus. Skiria 

daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip juos naudoti maistui. Domisi dangaus kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., ugnikalnių išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio 

audra). Pasako tėvų profesijas, įvardija savo giminaičius, žino savo namų adresą. Pasako savo 

šalies ir sostinės pavadinimą. Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį 

palengvinančią techniką (prietaisai, transportas, įrenginiai). Samprotauja apie tai, kad 

gamindami daiktus žmonės įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui reikia darbe, kokios yra 

profesijos. Domisi, kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė. Papasakoja apie 

tradicines šventes. Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir tarp augalų. 

Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai gyvūnai. Moka prižiūrėti 

kambarinius augalus, daržoves, stebi jų augimą. Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą 

žmonėms ir augalų naudojimą maistui. Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus 
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kūnų ryšius. Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, dalyvauja ją 

prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės objektus 

(upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus ir augalus. Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir 

besiformuojančią atsakomybę už jos išsaugojimą. Mokosi rūšiuoti atliekas. 

Ugdymo sritis: skaičiavimas ir matavimas  

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Skaičiuoja daiktus, 

palygina daiktų grupes 

pagal kiekį, naudoja 

skaitmenis, apibūdina 

daikto vietą eilėje, 

sudaro sekas. Grupuoja 

daiktus pagal spalvą, 

formą, dydį. Jaučia 

dydžių skirtumus, daikto 

vietą ir padėtį erdvėje. 

Supranta ir vartoja 

žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, 

ilgis, masė, tūris, laikas. 

Pradeda suvokti laiko 

tėkmę ir trukmę. 

Dalyvauja tyrinėjimų atradimų savaitėse. Daro eksperimentus. 

Dalyvauja šaškių turnyruose. Stato mažėjančių žiedų bokštus, deda 

mažėjančių, didėjančių kaladėlių eilę. Skaičiuoja iki 10 - ties. 

Skaičiuoja grupėje esančius daiktus, žaislus, priemones. Grupuoja 

daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Sieja daiktų kiekį su skaičių 

žyminčiu simboliu. Lygina daiktų grupes supranta ir vartoja sąvokas 

pusiau, į 2-3 dalis. Pratęsia ir sukuria skirtingų požymių sekas su 2-3 

pasikartojančiais elementais. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti 

laiko tėkmę ir trukmę. Atpažįsta apskritos (skritulio), keturkampės 

(keturkampio), kvadratinės (kvadrato) formos daiktus. Sudaro 

skaičių eilę. Kuria diagramas. Skaičiuodamas vartoja kelintinius 

skaitvardžius. Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo 

požymių ir jų padėties erdvėje. Pradeda skirti ir skiria dešinę ir kairę 

kūno pusę. Žaidžia didaktinius žaidimus. Taiko skaičiuotes. Matuoja 

daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį. Sveria, matuoja daiktus. Dėlioja 

priešingybių paveikslus. Kuria kalendorius. Gamina smėlio ir 

vandens laikrodžius. Pila vandenį, pupeles tokį patį kiekį į skirtingos 

talpos indus. Lygina daiktus esančius grupėje pagal ilgį, storį, plotį. 

Matuoja pėda, plaštaka, sprindžiu, ranka, piršto storiu. 

Pasiekimai 

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 

(pirmas, antras...). Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), keturkampės (keturkampio), 

kvadratinės (kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio ar spalvos daiktus. Statydamas, 

konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas pradeda atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus palygina pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. Dydžių 

skirtumams apibūdinti pradeda vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, ilgesnis – trumpesnis, 

storesnis – plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan. Už save didesnius daiktus vadina dideliais, o 

mažesnius – mažais. Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę, kūno priekį, nugarą. 

Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) naudoja žodžius: pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn, 

aukštyn – žemyn. Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu. Žino metų laikus ir būdingus jiems 

požymius. Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių 

bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į 

klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) 

seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų ar elementų 

seką, nebūtinai laikosi tos pačios jos sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti daiktus ar 

elementus pagal vieną požymį, vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius skaitvardžius. Skiria 

trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius daiktus. Kalbėdamas apie spalvą, 

vartoja žodžius „vienos spalvos“, „dvispalvis“. Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į 

jų spalvą, formą arba dydį. Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu matu (trečiu 
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daiktu). Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja žodžius: ilgesnis 

– trumpesnis, siauresnis – platesnis, aukštesnis – žemesnis, lengvesnis – sunkesnis. Supranta, ką 

reiškia sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio, ir atvirkščiai. Supranta, kad knygos skaitomos iš 

kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius 

daikto santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan. Pradeda 

suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. Susieja daiktų (realių ar 

pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. 

Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: daugiau 

(mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria 

skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų sekas su 2–3 pasikartojančiais elementais. Skiria 

plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, 

formą arba spalvą. Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais 

matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda, kad į skirtingos formos daiktus galima 

sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas dydžius, 

vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, 

didžiausias, mažiausias ir kt.). Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito 

atžvilgiu, sakydamas: į kairę, į dešinę, aukščiau, žemiau, virš, po, šalia, greta, viduryje, tarp, 

priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, tarp, viduje, išorėje ir kt. Žino, jog gamtoje 

esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). 

Ugdymo sritis: tyrinėjimas  

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

samprotauja. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Aktyviai tyrinėja save, 

socialinę, kultūrinę ir 

gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus 

(stebėjimą, bandymą, 

klausinėjimą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką 

pastebėjo, atrado, pajuto, 

patyrė. 

Stebi savo kūno dalis. Apžiūrinėja save veidrodyje, rodo grimasas. 

Stebi mažų vabaliukų ir augalų pasaulį, per padidinimo stiklą. 

Susipažįsta su augančiais grupės augalais, mokosi juos prižiūrėti. 

Lygina paveikslėlius su skirtinga augmenija. Daigina įvairias sėklas. 

Augina ir prižiūri daržoves. Gamina įvairias salotas. Stebi klimato 

reiškinius įvairiais metų laikais. Varto enciklopedijas ir ieško 

naudingos informacijos. Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti augalus, 

naminius gyvūnus. Skiria daržoves, vaisius, uogas ir nusako 

panaudojimo maistui būdus. Pastebi ir pasako pagrindinius augalų ir 

gyvūnų požymius, nusako jų gyvenimo skirtumus. Pasako, kuo 

gyvūnai naudingi, kurie gali būti pavojingi. Ieško atsakymų į 

probleminį klausimą „Kodėl?“. Kuria savo pomėgių knygeles. Ieško 

balansinių svarstyklių vidurio. Išbando magneto galimybes. Tyrinėja 

daiktus ant šviesos stalo. Kuria koliažus ieškodamas detalių jungimo 

galimybių. Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose ir kuria 

žemėlapius. 

Pasiekimai 

Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir medžiagas, paaiškina, kodėl 

pasirinko. Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda ar 

sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito, ar ne ir pan.). Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas 

padarytas ir jo paskirties (pvz., ratai yra apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti). Domisi 

medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia medžiagos, iš kurios padarytas 

daiktas, pasirinkimo tikslingumą (pvz., kodėl mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš gumos). 

Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir medžiagomis reikia elgtis atsargiai, stengiasi taip daryti. 

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

kartais susieja skirtingus pastebėjimus. Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip 
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elgiasi gyvūnai, noriai atlieka paprastus bandymus, tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti daiktai, 

kur jie naudojami. Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius klausimus, siūlo 

idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, kaip žmonės gyvena 

kitose šalyse. Aktyviai tyrinėdami aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno kontrolę, tinkamai 

pasitelkia visus pojūčius, savo galimybėms išplėsti pasitelkia įrankius ir kitas priemones (pvz., 

lupą, mikroskopą). Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų 

ar konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose lentelėse, 

diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato savo tyrinėjimus ir kitus darbus. Stebėdamas 

fotografijas aiškinasi, kuo yra panašūs su savo artimaisiais, kuo skiriasi nuo jų. Lygina daiktus, 

medžiagas, gyvūnus ir augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja. 

Ugdymo sritis: mokėjimas mokytis 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo ką išmoko. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Mokosi žaisdamas, 

stebėdamas kitus vaikus 

ir suaugusiuosius, 

klausinėdamas, 

ieškodamas 

informacijos, 

išbandydamas, 

spręsdamas problemas, 

kurdamas, įvaldo kai 

kuriuos mokymosi 

būdus, pradeda suprasti 

mokymosi procesą. 

Vartant knygeles pasako, įvardina daiktus, nusako apibendrinančius 

žodžius. Grupuoja daiktus pagal medžiagą iš kurios padarytas. 

Pasakoja apie praleistą dieną darželyje. Žaidžia stalo žaidimus. Kuria 

savo pasiekimų knygeles. Gamina plakatus: „Žinau – noriu 

sužinoti“, „Moku -noriu išmokti“, Ką daryti, jeigu...?“. Varto savo ir 

draugų  meninės veiklos, kitų gebėjimų ir pažangos vertinimų 

aplankus - apmąsto, diskutuoja, vertina savo ir kitų veiklą bei 

rezultatus. Taiko įvairius informacijos paieškos metodus: knygų 

„skaitymas“, aplinkos tyrinėjimas, klausinėjimas. Sprendžia 

galvosūkius. 

Pasiekimai 

Pasako, parodo, ką nori išmokti. Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, 

imasi iniciatyvos joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja padarinius. Pasako, ką veikė ir ką 

išmoko. Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja. Drąsiai spėja, bando, 

klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina. Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką 

darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, jeigu... Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, kad 

išmoktų, numato, ką veiks toliau, kai išmoks. Laiko save tikru mokiniu, atradėju. Drąsiai ieško 

atsakymų į klausimus, rodo iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas problemas. Išsiaiškina, kokios 

informacijos reikia, randa reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, pvz., enciklopedijose, 

žinynuose. Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms įgyvendinti. Pasako, ką jau išmoko, ko dar 

mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau. 

 

KOMUNIKAVIMO  KOMPETENCIJA 

 Sakytinė kalba 

 Rašytinė kalba 

Ugdymo sritis: sakytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Išreiškia save bei savo patirtį kalba. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Klausosi ir supranta kitų 

kalbėjimą, kalba su 

suaugusiaisiais ir 

vaikais, natūraliai, 

laisvai išreikšdamas savo 

Aiškiai ir taisyklingai taria gimtosios kalbos garsus. Išklauso kūrinį 

iki galo nepertraukdamas skaitančiojo. Išskiria pirmą ir paskutinį 

garsą žodžiuose. Išskiria garsą žodžio pradžioje, viduryje ir gale. 

Suvokia pasakojimo, pokalbio eigą, supranta ir interpretuoja. Varto, 

žiūrinėja, komentuoja pasakų knygeles, pasakų veikėjus. Žaisdamas 
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išgyvenimus, patirtį, 

mintis, intuityviai junta 

kalbos grožį. 

šalia vienas kito, dalinasi įspūdžiais, asmenine patirtimi. Pats 

klausinėja, atsako į draugo pateiktus klausimus. Kalboje vartoja 

malonines, mažybines formas. Klauso ir raiškiai atpasakoja, seka 

lietuvių liaudies pasakas, smulkiąją tautosaką ir kt. Išreiškia 

nuotaiką, norus, jausmus žodžiais. Kalba apie tai ką mato, girdi, 

liečia, ragauja. Klausydamas kūrinio pajaučia sakytinės kalbos 

stiliaus skirtumus. Pratinasi balso toną, tembrą pritaikyti 

klausančiajam (neprigirdinčiam ir kt.). Žaisdamas įsijaučia į 

vaidmenį „atgaivina“ žaislus, ir daiktus, bendrauja su jais, kaip su 

gyvais daiktais. Žaidžia žaidimą „Kokį garsą išgirdai?“. 

Pasiekimai 

Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų kūrinių 

literatūrine kalba, tarmiškai. Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, ką jam sako, aiškina 

suaugusysis ar vaikas. Stengiasi suprasti kita kalba kalbančių vaikų norus, pasiūlymus. Kalba 

pats sau, kalba kitam, klausinėja, užkalbina, prašo, pašaukia, kartais laikydamasis elementarių 

kalbinio etiketo normų. Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, veikia ir veikė. Žaidžia 

garsais ir žodžiais, kuria naujus žodžius. Kalba, pasakoja apie tai, ką mato ir matė, girdi ir 

girdėjo, ką sužinojo, suprato, vartodamas elementarius terminus, girdėtus naujus žodžius. 

Kalbėdamas vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai taisyklingus sakinius. Taisyklingai taria 

daugumą gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja trumpas pasakas ar apsakymus, pridėdamas savo 

žodžių, pasakojimą palydėdamas gestais ir mimika. Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, 

publicistinių, enciklopedinių, informacinių) apie aplinką, įvairius įvykius, reiškinius, klausosi 

gyvai, įrašų. Supranta sudėtingesnio turinio tekstus. Supranta, kad į jį kreipiamasi ar kalbama ne 

gimtąja kalba. Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, nesupratus 

paaiškina, pakartoja. Kalbėdamas žiūri į akis. Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę, įvykę, 

tai siedamas su žmonėmis, tautos gyvenimu, gamtos reiškiniais. Vartoja įvairią techniką, 

transporto priemones bei prietaisus įvardijančius žodžius. Pasakoja, kalbasi apie matytus 

animacinius filmus, televizijos laidas, žaistus kompiuterinius žaidimus. Bando susikalbėti su 

kitakalbiu vaiku, pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį. Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, 

žodžius į sakinius jungia laikydamasis perprastų kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių 

(daiktavardžius, veiksmažodžius, būdvardžius, prieveiksmius, prielinksnius ir kt.). Išgirsta pirmą 

ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. Seka girdėtas ir 

savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, eilėraštukus, inscenizuoja. Deklamuoja skaitomų 

pasakų eiliuotus intarpus. Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių, 

erzinimų, pajuokavimų bendrine kalba ir tarme. Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, 

įvykių eigą. Supranta pajuokavimus, dviprasmybes, frazeologizmus, perkeltinę žodžių prasmę. 

Supranta artimiausioje aplinkoje vartojamus kitos kalbos žodžius. Kalba natūraliai, 

atsižvelgdamas į bendravimo situaciją, išsakydamas savo patirtį, norus, svajones, svarstymus, 

kalba apie problemų sprendimą, vartoja mandagumo bei vaizdingus žodžius (sinonimus, 

antonimus ir kt.), technologinius terminus (mikrofonas, pelė, klaviatūra ir kt.). Bando susikalbėti 

su kitakalbiu vaiku, suaugusiuoju. Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos eigą, praneša apie 

tai draugui, grupelei draugų, visai grupei. Klausinėja apie tai, kas išgirsta, matyta, sugalvota, 

pajausta. Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos reiškinius, techniką, įvardydamas įvairias detales, 

savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, vartoja pagrindines kalbos dalis. Išgirsta žodžius, kurie 

panašiai skamba, bet turi skirtingą reikšmę. Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio viduryje esančius 

garsus. Skiria gimtosios kalbos žodžius nuo išgirstų kitos kalbos žodžių. Komentuoja meno 

kūrinius, atpasakoja pasakas, padavimus, apsakymus, matytus ir girdėtus per įvairias 

skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD). Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, mįsles, humoristines 
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istorijas, deklamuoja savo sukurtus kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir beprasmiais žodžiais, 

bando juokauti, kalba „ateivių“ kalbomis, „užsienio“ kalbomis. Keičia balso stiprumą, 

kalbėjimo tempą, intonacijas ir kt. 

Ugdymo sritis: rašytinė kalba 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Atpažįsta ir rašinėja 

raides, žodžius bei 

kitokius simbolius, 

pradeda skaitinėti. 

Domisi raidėmis ir bando jas „naudoti“ savo veikloje. Gamina 

knygeles, sugalvoja pavadinimus knygelių iliustracijoms ir jas 

užrašo. Dėlioja paveikslėlius su užrašytomis raidėmis ir juos 

kopijuoja. Užsirašo savo vardo simbolius. Užrašo mamos, tėčio 

pirmąsias raides. Kopijuoja žodžius, sakinius ir įvairius simbolius. 

Žino keliolika abėcėlės raidžių. Kompiuteriu spausdina raides. 

Vynioja, narplioja siūlus, trina vilną tarp delnų veliant kamuoliukus. 

Ornamentuoja ritmiškai atkartodamas piešiamus elementus. Ieško 

savo vardo raidės grupės aplinkoje, knygose. „Skaito“ - kuria 

istorijas pagal paveikslėlius. Dėlioja raidžių korteles ir bando 

skaityti. 

Pasiekimai 

Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri jam buvo skaityta. Skaito knygelių 

paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir veikėjų bruožus, veiksmus. Atkreipia dėmesį į raides, 

simbolius (grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda jais manipuliuoti įvairioje veikloje. Domisi ne 

tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti (planšetiniu kompiuteriu ir kt.) 

Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo realių raidžių elementai ir raidės. Raidėmis ir simboliais 

(grafiniais vaizdais) pradeda manipuliuoti įvairioje veikloje. Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi 

žodžius, prasidedančius ta pačia raide. Supranta, kad kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir 

specifinę grafinę raišką. Supranta aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žodžių prasmę. 

Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, knygelėms. Įvardija specifinius skaitomo teksto veikėjų 

bruožus. Domisi ir supranta skirtingų spaudinių funkcijas (kalendorius, valgiaraštis, reklama, 

bukletas ir pan.). Kopijuoja raides, paprastus žodžius. „Iliustruoja“ pasakas, pasakojimus, 

istorijas, filmukus, iliustracijose parašydamas nukopijuotas raides, žodžius. Kuria ir gamina 

rankų darbo knygeles su elementariais nukopijuotais sakiniais, žodžiais, raidėmis. Braižo ir 

aiškina planus, schemas, grafikus. Bando rašyti raides, pradėdamas savo vardo raidėmis 

(planšetiniame kompiuteryje rašo savo vardą, trumpus žodelius). Domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais, supranta nesudėtingą jų siužetą, klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp knygos 

teksto, iliustracijų ir asmeninės patirties. 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 užrašus, kuriuos mato 

gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, kavinių pavadinimus. Spausdintomis raidėmis rašo 

savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų objektų 

pavadinimus. Įvairiais simboliais bando perteikti informaciją. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

 Meninė raiška  

 Estetinis suvokimas  

 Kūrybiškumas  

Ugdymo sritis: meninė raiška 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje 

veikloje 
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Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Spontaniškai ir savitai 

reiškia įspūdžius, 

išgyvenimus, mintis, 

patirtas emocijas 

muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. 

Dainuoja trumpas, 

aiškaus ritmo daineles. 

Šoka ratelius 

pritaikydamas įvairius 

žingsnelius. Vaizduoja 

realistinį ir fantastinį 

siužetą. Improvizuoja 

trumpas žodines veikėjų 

frazes. Dailės darbus 

papildo grafiniais 

ženklais (raidėmis, 

žodžiais). Patirtį išreiškia 

kitiems atpažįstamais 

vaizdais 

Klauso įvairaus tempo muzikos. Nusako muzikos nuotaiką. Klauso 

instrumentinės muzikos. Groja su muzikos instrumentais. Muziką 

atkartoja judesiais. Atlieka muzikinius kvėpavimo pratimus. 

Dainuoja lopšines, liaudies dainas, sutartinę, karaokę. Gamina 

muzikos instrumentus iš gamtinės medžiagos, panaudoja buitines 

atliekas. Ritminiais instrumentais pritaria dainuojant. Išklausius 

muzikos, pasakoja vaizdinius arba įvardina instrumentus. Dainuoja, 

šoka ratelius. Mėgdžioja gamtos garsus. Šoka pavieniui, poroje, 

ratelyje. Šoka panaudodamas pristatomąjį žingsnelį, apsisukimo 

elementus ir pan. Kuria „savo dainelę“, „savo šokį“. Žaidžia 

improvizuotą koncertą grupėje. Dalyvauja darželio koncertuose. 

Žaidžia įvairius vaidmeninius žaidimus, patys kuria ir gamina stalo 

lėles. Inscenizuoja trumpus eilėraštukus, skaičiuotes ir kitus 

tautosakos kūrinėlius. Žaidžia - vaidina trumputes sceneles pagal 

literatūrinius, muzikinius, istorinius siužetus. Žaidžia stalo teatrą. 

Išbando save šešėlių teatre. Kuria veiksmų siužetą iš „čia ir dabar“  

pasigamintų ar aplinkoje rastų daiktų. Kuria spektakliukus 

draugams. Vaidina panaudodamas pirštukines ir pirštinines lėles. 

Teisingai laiko piešimo priemones. Patys atranda naujas daiktų 

paviršiaus savybes. Susipažįsta su lipdymo priemonėmis. Kuria 

įvairius darbelius – koliažus naudodamas gamtinę medžiagą. Dirba 

komandoje, kuria vieną didelį darbelį. Atranda naujas formas 

erdvėje. Žaidžia su biriomis medžiagomis atrasdamas atspaudus. 

Įtvirtina gebėjimą plėšyti įvairios formos ir didžio popieriaus 

skiautes. Moka kirpti žirklėmis tiesias ir kreivas linijas. Pratinasi 

saugiai, taupiai, tvarkingai elgtis su dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. Įtvirtina popieriaus lenkimo sąvokas. Gamina 

knygeles. Eksperimentuoja išbandydamas skaitmenines priemones, 

fotoaparatą. Bando kurti naudodamasis skaitmeninio piešimo 

programomis. 

Pasiekimai 

Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus vokalinius ir instrumentinius kūrinius, 

judesiais emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą bei keliais žodžiais juos apibūdina. Kartu su 

kitais dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. Dainavimą palydi ritmiškais judesiais. Tyrinėja savo balso 

galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, lėčiau). Žaidžia įvairių tautų 

muzikinius žaidimus, atlikdamas kelis nesudėtingus judesius: eina, bėga rateliu, trepsi, ploja, 

mojuoja, sukasi po vieną ir už parankių. Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais 

muzikos instrumentais, jais ritmiškai pritaria suaugusiojo grojimui. Improvizuoja 

skanduodamas, plodamas, trepsėdamas, stuksendamas, spontaniškai kuria ritminius, melodinius 

motyvus savo vardui, žodžiams. Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, 

gyvūnų) šokamuosius žaidimus, šoka trijų–keturių natūralių judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) 

šokius. Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių natūralių judesių seką. Žaisdamas atkuria 

matytų situacijų fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, drabužius. Kuria dialogą tarp 

veikėjų, išraiškingai intonuoja. Žaisdamas atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar 

savaip perteikia kelis veikėją vaizduojančius judesius, veiksmus, spontaniškai reiškia emocijas. 

Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų deriniais, dėmėmis, geometrinėmis ir laisvomis 

formomis, spalvomis, išgaudamas šiek tiek atpažįstamus vaizdus, objektus, juos įvardija. Kuria 

spontaniškai, kartais pagal išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje dažnai kinta, „pasimeta“. 
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Kūrybos procesą palydi pasakojimu, komentavimu, gestikuliavimu, mimika. Eksperimentuoja 

dailės medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi 

mėgstamas spalvas. Kuria koliažus, spauduoja įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 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 kurių 

instrumentų (smuiko, būgno, dūdelės, varpelio) tembrus, 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. Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) 

ratelius, paprastų žingsnių (paprastasis, aukštas paprastasis, stangrus, pritupiamasis) autorinius ir 

penkių–šešių natūralių judesių (bėga, sukasi, pašoka ir kt.) šokius. Šoka improvizuotai kurdamas 

penkių šešių natūralių judesių seką, reaguodamas į muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus 

(gamtos reiškinius, gyvūnus). Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja realistinį ir fantastinį 

siužetą, išplėtoja vyksmą dialogu, monologu, keisdamas balso intonacijas. Išreiškia savo norus, 

jausmus, mintis, baimes. Susikuria ištisą žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus, drabužius, 

reikmenis. Muzikiniuose žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip perteikia 3–4 veiksmų seką, 

vaizduojančią augimą, darbus, veikėjų judėjimą, stengiasi perteikti veikėjo nuotaiką. Savo 

emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais. Išryškina vaizduojamų 

objektų bruožus, reikšmingas detales. Objektus vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, ką 

apie juos žino. Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali kisti. Eksperimentuoja 

tapybos, grafikos, mišriomis dailės priemonėmis ir medžiagomis, kuria sudėtingesnius koliažus, 

trimates formas iš įvairių medžiagų, fotografuoja, piešia skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo 

programomis telefone, kompiuteryje). Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinių ir 

spalvomis ar piešiniu spontaniškai perteikia kilusius įspūdžius. Tyrinėja girdimos muzikos, 

triukšmo, tylos panašumus ir skirtumus. Įvardija kūrinio nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai 

kuriuos instrumentus. Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio diapazono vienbalses 

dainas, jas gana tiksliai intonuoja. Dainuoja trumpas daineles kanonu, įsiklausydamas į savo ir 

draugų dainavimą. Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groja 2–3 garsų melodijas. 

Pritaria suaugusiojo grojimui, atlikdami muzikines pjeses solo ir orkestre, seka dirigento 

judesius, stengiasi kartu pradėti ir baigti kūrinėlį. Improvizuodamas balsu, muzikos instrumentu 

kuria melodiją trumpam tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius dialogus, kuria judesius 

kontrastingo pobūdžio muzikai. Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų (paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis, liaunas, smulkus bėgamasis) žingsnių 

autorinius ir natūralių judesių šokius. Šoka improvizuotai kurdamas septynių–aštuonių natūralių 

judesių seką, perteikdamas trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas erdvės (aukštai – 

žemai) ir laiko (greitai – lėtai) elementus. Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą 

pasaką ar pasiūlytą situaciją, improvizuoja trumpas žodines veikėjų frazes, fizinius veiksmus, 

atskleidžia jų norus, emocines būsenas. Tikslingai naudoja daiktus, teatro reikmenis, drabužius, 

aplinką. Žaisdamas muzikinius žaidimus ir ratelius perteikia veikėjo mintis, emocijas. 

Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines istorijas, įvykius. Vaizdus 

papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). Kuria pagal išankstinį 

sumanymą, nuosekliai bando jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria bendrus dailės darbus. 

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti dažniausiai tikslingai pasirenka dailės priemones ir 

technikas. Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės technikomis, skaitmeninio piešimo ir 

kitomis kompiuterinėmis technologijomis. 
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Ugdymo sritis: estetinis suvokimas 

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

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Pastebi ir žavisi aplinkos 

grožiu, meno kūriniais, 

džiaugiasi savo ir kitų 

kūryba, jaučia, suvokia ir 

apibūdina kai kuriuos 

muzikos, šokio, 

vaidybos, vizualaus 

meno estetikos 

ypatumus, reiškia savo 

esminius potyrius, 

dalijasi išgyvenimais, 

įspūdžiais. 

Pastebi gamtos formų, spalvų, linijų įvairovę ir harmoniją. Žino 

visas spalvas, atranda gamtoje. Kalba apie tai ką pavaizdavo savo 

darbelyje. Pastebi „linksmas“ ir „liūdnas“, „šviesias, tamsias spalvas, 

tiesias linijas, dideles ir mažas, kampuotas ir apvalias formas. Lavina 

regėjimo, lytėjimo, klausos, uoslės, skonio pojūčius. Grožisi ir 

palankiai vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą, įvardija kodėl gražu. 

Dalinasi įspūdžiais po spektaklių, koncertų, perskaityto kūrinio. 

Pasiekimai 

Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai atrodyti. Skirtingai 

reaguoja (ramiai ar emocingai) klausydamas ir stebėdamas skirtingo pobūdžio, kontrastingus 

meno kūrinius, aplinką. Keliais žodžiais ar sakiniais pasako savo įspūdžius apie klausytą 

muziką, dainelę, eilėraštį, pasaką, matytą šokį, vaidinimą, dailės kūrinį, knygelių iliustracijas, 

gamtos ir aplinkos daiktus ir reiškinius, pastebi ir apibūdina kai kurias jų detales. Reaguoja į kitų 

nuomonę. Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla. Rodo pasitenkinimą bendra 

veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine veikla, geru elgesiu, darbais. Grožisi gamtos 

spalvomis, formomis, garsais. Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos proceso ypatumus (siužetą, 

veikėjų bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus). Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė dainuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, piešdamas. Dalijasi įspūdžiais po koncertų, spektaklių, parodų, renginių 

lankymo. Pasako savo nuomonę apie muzikos kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, dailės darbelį, 

aplinką, drabužį, tautodailės ornamentais papuoštus daiktus. Stengiasi kuo gražiau šokti, 

vaidinti, deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, konstruoti. Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba. 

Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius ir pasako, kas jam gražu. Palankiai vertina savo ir kitų 

kūrybinę veiklą, pasako vieną kitą argumentą, kodėl gražu. Pasakoja įspūdžius apie muzikos, 

vaidinimo, šokio siužetą, matytus dailės, tautodailės kūrinius, vaizduojamus įvykius, veikėjus, 

nuotaiką, kilusius vaizdinius. Plačiau pasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti dainavo, grojo, 

šoko, vaidino, piešė. 

Ugdymo sritis: kūrybiškumas  

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos 

džiaugsmą. 

Esminiai gebėjimai Vaiko veiksenos 

Savitai reiškia savo 

įspūdžius įvairioje 

veikloje, ieško 

nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas 

idėjas ir jas savitai 

įgyvendina. 

Nuolat tyrinėja aplinką, veikia bandymų ir klaidų keliu, džiaugiasi 

naujais atradimais, pažindamas tai ko iki tol nebuvo regėjęs. 

Žaisdamas persikūnija į įvairius veikėjus, sugalvoja nebūtų 

personažų. Išradingai, kūrybingai naudoja įvairias medžiagas 

atlikdamas užduotis. Patirčiai plėsti naudoja knygas, internetą ar 

suaugusįjį galinti praplėsti jo žinias. Daug žinomų pasakų, istorijų 

vietų pakeičia naujomis, piešdamas, vaidindamas. Eksperimentuoja 

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

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

Tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis (audiniu, džiovintų 

augalais ir kt.). Dailės priemonėmis reiškia savo literatūrinius, 



                     31 

  

 

muzikos kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius. Aplikuoja iš 

skirtingo šiurkštumo, storumo, įvairių spalvų popieriaus ir kt. 

Gamina, atvirukus, kvietimus, knygeles, dovanėles draugams,  

šeimos nariams, įvairią atributiką, dekoracijas šventėms, 

pramogoms. Kuria daugiasluoksnius kūrinius. 

Pasiekimai 

Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes. Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: 

žaisdamas, pasakodamas, judėdamas. Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo būdų. 

Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, nežinomus dalykus. Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, keičia, 

pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus. Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir rezultatu. 

Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų. Kelia probleminius klausimus, 

diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja. Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų sprendimų, 

neįprastų medžiagų, priemonių, atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, 

siekia savito rezultato. Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip. 

 

UGDYMO TURINYS M. MONTESSORI GRUPĖSE 

 

Veiklos centrai ir 

priemonės 

Vaiko veiksenos Ugdymo metodai 

GYVENIMIŠKŲ PRAKTIKOS PRATIMŲ CENTRAS 

(pažinimo, komunikavimo, socialinė, sveikatos saugojimo kompetencijos) 

Darbai: 

skalbimas, 

indų plovimas, 

šlavimas, 

morkos skutimas, 

obuolio pjaustymas, 

rankų plovimas. 

Rėmeliai: 

varstymas, 

raištelių rišimas, 

užtrauktukai, 

sagų sagstymas. 

Aplinkos apžiūrėjimas: 

padėklo nešimas, 

priemonės nešimas, 

kilimėlio suvyniojimas ir 

išvyniojimas. 

Pusiausvyros pratimai: 

ėjimas pėda už pėdos, 

priemonių nešimas, 

bėgimas, 

žygiavimas. 

Grakštumas ir etiketas: 

pasisveikinimas, 

atsisveikinimas, 

mandagumo žodeliai, 

nosies šnypštimą, 

pagalbos pasiūlymas, 

Vaikai dirba individualiai, pratinasi 

dirbti susikaupę. 

Vaikai užsiima pagal savo 

poreikius ir gebėjimus. 

Dirbdami su rėmeliais mokosi 

varstyti, užrišti raištelius, užsegti 

sagas, užtrauktuką, išmoksta naujų 

pavadinimų, plečia pasyvųjį ir 

aktyvųjį žodyną. 

Atlikdami pratimus lavina 

pagrindinius kūno judesius, mokosi 

koordinacijos. 

Pasisveikindami ir atsisveikindami 

paduoda ranką draugams ir 

pedagogams. Vartoja mandagumo 

žodelius. 

Mokosi kultūringai   valgyti, 

taisyklingai naudoti stalo įrankius. 

Ugdymas pavyzdžiu. 

Pedagogas pristato priemonę 

vaiko akivaizdoje. Vaikas 

atkartoja tą patį. 

 

Taikomas 3 dalių mokymas: 

1 – priemonės pristatymas, 

2 – rodoma kaip reikia dirbti 

su priemone, 

3 – pakartojimas. 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo 

sąveika. 

Pedagogas įtraukia  vaiką į 

veiklą. Pastebi, palaiko vaiko 

sumanymus ir padeda juos 

išplėtoti, praturtinti. 

Priimami bendri sprendimai su 

vaiku. 

Pedagogas moko įveikti 

sunkumus. 

Spontaniškasis ugdymas 

Pedagogas pritaria vaiko 

veiklai ir skatina siekti tikslo.  

Emociškai palaiko vaiko 

veiklą. 

Pasiūlo priemonę. 

Terapinis ugdymas. 

Taiko atsipalaidavimo būdus. 
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kultūringas elgesys prie  

stalo, 

tylos pratimai. 

Smulkiųjų raumenų 

koordinacija: 

sausi pilstymai (pupelės, 

ryžiai, kauliukai), 

vandens pilstymas, 

matavimo indeliai, 

lašinimas pipete, 

vandens perpylimas iš vieno 

indo į kitą. 

Pedagogas taiko individualios 

paramos būdus. 

Pagalbos-paramos metodas 

naudojamas, kai reikalinga 

pagalba vaikui. 

Džiaugsmo metodas, vaikas 

džiaugiasi išmokęs atlikti 

užduotį. 

Aktyvieji ugdymo metodai: 

rytiniai pokalbiai ant linijos, 

atliktų darbelių aptarimas,  

veiklos užbaigimas, atliekant 

įvairius pratimus ant linijos. 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Tinkamas montesorinės aplinkos sukūrimas grupėje. 

Kartu su vaikais sukurti grupės taisykles, užrašyti jas ir pakabinti matomoje vietoje. 

Gyvenimiškų pratimų pristatymas. 

Pedagogo pagarba vaikui. 

Pedagogas daro poveikį vaikui, atkreipia dėmesį į spalvingas priemones, sudomina ir pasiūlo dirbti 

su jomis. 

 

JUSLIŲ LAVINIMO CENTRAS 

(pažinimo, komunikavimo kompetencijos) 

Dydis: 

ritinidės ir ritinėliai, 

spalvoti ritinėliai, 

raudonos lazdelės, 

rudieji laipteliai, 

rožinis bokštelis. 

Forma: 

konstruktyvieji trikampiai, 

vienanaris, dvinaris, trinaris 

kubai, 

geometriniai intarpai, 

geometriniai kūnai. 

Spalva: 

1–oji spalvų dėžutė, 

2–oji spalvų dėžutė, 

3–oji spalvų dėžutė. 

Klausa: 

Barškučiai, 

tylos žaidimai, 

išplojimai. 

Lytėjimas: 

šiurkštu – švelnu. 

Rūšiavimas:  

spalva, 

forma, 

dydis, 

paslaptingas maišelis. 

Vaikas dėlioja, formuoja (si) 

dydžio sąvokas (os):  

didelis – mažas,  

storas – plonas,  

aukštas – žemas,  

platus – siauras. 

Vaikas sukaupia dėmesį. 

Regos ir lytėjimo pagalba tvirtina 

žodyną geometrinėmis sąvokomis: 

kraštinės, kampai, įstrižainės.  

Susipažįsta su geometriniais kūnais 

ir jų išklotinėmis. 

Dėliodamas vaikas išmoksta pažinti 

ir pavadinti spalvas bei atspalvius. 

 

Ieško tokio paties garso, lavinama 

klausa. 

 

Liesdamas rankomis, pirštais vaikas 

ieško tokio pat šiurkštumo lentelę, 

lavina  lytėjimo pojūčius. 

Ragauja, lavina skonio pajautimą, 

mokosi nusakyti skonį: saldu, sūru, 

rūgštu, kartu. 

Vaikas susistemina turimus 

vaizdinius. 

Taikomas 3 dalių mokymas, o 

kai vaikas savarankiškai dirba, 

tuomet taikomas džiaugsmo 

metodas. 

 

Pagalbos-paramos metodas. 

 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo 

sąveika. 

 

Ugdymas pavyzdžiu. 
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Skonis: 

skonio indeliai: saldus, 

sūrus, rūgštus, kartus. 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Pedagogas sudomina nauja priemone, nuteikia įdomiam darbui. 

Supažindina su juslių lavinimo centro priemonėmis. 

Pedagogas pateikia paragauti įvairaus skonio maisto produktu. 

 

MATEMATIKOS CENTRAS 

(pažinimo, komunikavimo kompetencijos) 

Supažindinimas su nulio 

sąvoka. 

Raudonos – mėlynos 

lazdelės. 

 

 

Šiurkštūs skaitmenys. 

 

Šeivelės. 

Poriniai, neporiniai skaičiai. 

Atminties žaidimas. 

Dešimtainė sistema. 

Vienetas.  

Dešimtis → konkreti 

medžiaga.  

Šimtas → siejama su 

simboliu. 

Tūkstantis.  

 

9 išdėstymas. 

45 išdėstymas: 

vertikalus, 

horizontalus. 

 

Dešimčių lentelės (Segeno). 

 

 

 

Gyvatėlės žaidimas. 

 

 

 

100 lenta. 

 

 

 

 

 

Šimto ir tūkstančio 

grandinės. 

Vaikas mokosi skaičiuoti nuo 1 iki 

10 ir nuo 10 iki 1 

Konkrečią medžiagą sieja su 

simboliu.  

Mokosi pažinti skaitmenis. 

Apvesdamas šiurkščius skaitmenis, 

vaikas susidaro teisingus skaitmens 

įspaudus smegenyse. 

Regos pagalba vaikas suvokia 

skaičių sandarą ir seką. 

Mokosi rašyti skaitmenis lentoje su 

kreida, smėlyje, popieriuje. 

Vaikas susipažįsta su dešimties, 

šimto ir tūkstančio sandara: 

vienetas, iš dešimties vienetų 

susidaro dešimtis; 

Iš 10 dešimčių – šimtas; 

Iš 10 šimtų – tūkstantis. 

Vaikas išmoksta skaitmenų seką  

1–9; 10–90; 100–900, 1000 

Auksinius karoliukus sieja su 

skaitmenimis. 

Vaikas išmoksta išdėstyti  

1–9; 10–90; 100–900; 

1000–9000 vertikaliai, 

horizontaliai. 

Vaikas vizualiai suvokia skaičiaus 

sandarą. Viena dešimtis ir vienas 

vienetas – vienuolika. 

Mokosi skaičiuoti nuo 10 iki 20. 

Su šia priemone dirbdamas vaikas 

išmoksta sudaryti įvairias dešimties 

sudarymo kombinacijas. 

Dirbdamas vaikas išmoksta skaičių 

seką nuo 1 iki 100. 

Rašydamas lentelėje skaitmenis, 

vaikas įtvirtina skaitmenų rašymo 

įgūdžius. Lavinama smulkioji rankų 

motorika. 

Dirbant atrandamas ryšys, jog 100 

Taikomas 3 dalių mokymas: 

čia yra dešimt (10), 

parodyk, kur yra (10), 

kas čia yra? (10). 

Taip pat daroma su 

1,100,1000 

 

Pirmąjį kartą vyksta ugdymas 

pavyzdžiu, pristatymas, o 

vėliau 

pagalbos – paramos metodas, 

jeigu to reikia vaikui. 

 

Ugdymo situacijų inicijavimo 

- turtinimo metodas. 

 

Terapinis ugdymas. 
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Karolių lenta su kvadratų ir 

kubų grandinėmis. 

 

Banko žaidimas. 

grandinė ir 100 yra kvadratas. 

Skaičiuojant 1000 grandinę vaikas 

sužino, kiek 100 telpa į tūkstantį 

(sudaro kubą). 

Mokosi linijinio skaičiavimo. 

Prieinama įvado į geometriją:  

vieno grandinė – apskritimas, 

trijų – trikampis,  

keturių – kvadratas ir t.t. 

Įtvirtina linijinio skaičiavimo 

įgūdžius. 

Vaikas išmoksta pavadinti 

dviženklius, triženklius, 

keturženklius skaitmenų 

pavadinimus. 

Dirbdamas su konkrečia medžiaga 

išmoksta sudėti, atimti, dauginti, 

dalinti, užrašyti veiksmus. 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Pedagogas pristato matematikos centro priemones laikydamasis palaipsniškumo – nuo paprasto 

einant prie sudėtingesnio. 

 

KALBOS CENTRAS 

(pažinimo, socialinė, komunikavimo kompetencijos) 

Klausos lavinimas: 

įspūdžių, įvykių 

atpasakojimas, 

eilėraščių mokymas, 

rimuotų žodžių 

sudarinėjimas, 

žodžių, prasidedančių tuo 

pačiu garsu, ieškojimas, 

kasečių ir diskų įrašų 

klausymas, 

tylos žaidimai, 

grožinio kūrinio 

inscenizavimas. 

Kalbos lavinimas: 

aplinkos  daiktų 

įvardijimas, 

paveikslėlių panaudojimas, 

kalbos turtinimas  vyksta  

dirbant kasdienos darbus, su 

pojūčių lavinamąja 

medžiaga, gamtos, 

mokslais, matematika, 

menu, žaidžiant įvairius 

žaidimus, skirtus kalbai 

ugdyti, savarankiškos 

veiklos metu, ruošiantis 

Išmoksta susikaupti, įsiklausyti  

apie ką kalbama. 

Pratinasi keisti savo balso  

intonacijas inscenizuojant.  

Vaikas išmoksta  raiškiai  

deklamuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

Išmoksta sudarinėti taisyklingus 

sakinius, pasakant kūrinio esmę. 

Lavėja vaiko atmintis atpasakojant 

kūrinio tekstą. 

 

Susipažįsta su vyriška ir moteriška 

gimine, linksniais. 

Išmoksta daiktų grupes klasifikuoti. 

Išmoksta sinonimų, antonimų, 

vaizdingų palyginimų. 

Vaikas išmoksta pagarbiai elgtis su 

knyga. 

Vaikas Montessori grupėse pirmiau 

Grupėje įsteigta bibliotekėlė, 

pedagogas stebi vaikų elgesį 

su knygomis. 

Vaiko ir pedagogo  

sąveika. 

 

Pedagogas pastebi, palaiko 

vaiko sumanymus, padeda 

juos išplėtoti, turtina 

šnekamąją kalbą. 

 

Pagalbos-paramos metodas. 

 

Ugdymo situacijų turtinimo 

metodas. 

 

Džiaugsmo metodas. 
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šventėms. 

Pagarba knygai: 

pokalbis, kaip elgtis su 

knygomis, 

kur knygos skaitomos, 

žiūrimos, 

kaip knygą pagarbiai nešti, 

kaip versti jos puslapius 

(parodyti). 

Ruošimasis skaitymui ir 

rašymui: 

1. Netiesioginis:  

akies lavinimas: iš kairės į 

dešinę, iš viršaus į apačią, 

taisyklingas pieštuko 

laikymas. 

2.Tiesioginis: 

metaliniai intarpai, 

šiurkščios raidės, 

kilnojamasis raidynas. 

Darbai garso įtvirtinimui: 

žodžių sugalvojimas su tam 

tikrais garsais, 

žodžių rašymas smėlyje, 

lentoje, popieriuje. 

Kilnojamasis raidynas: 

šiurkščių raidžių derinimas 

su kilnojamomis raidėmis, 

sudarytų žodžių  pagal 

paveikslėlius užrašymas, 

žodžių, parašytų ant  

kilimėlio, nurašymas į savo 

knygelę. 

Skaitymas: 

sudėliotų žodžių skaitymas, 

derinimo kortelių užrašų  

skaitymas. 

Kūrybinis pasakojimas. 

pradeda rašyti, negu skaityti. 

Išmoksta fonetiškai nagrinėti žodį, 

atitinkamą garsą pažymėti raide. 

Vaikas išmoksta spalvinti viena 

kryptimi, trumpais brūkšneliais, 

neišeinant už linijos. 

Vaikas išmoksta sudėlioti ir 

užrašyti popieriuje be jokių linijų. 

Apveda šiukščią raidę dviem 

pirštais ir iš kart rašo smėlyje ar 

lapuose, o po to daro raidžių 

knygelę. 

Vaikui apvedant šiukščias raides 

smegenyse susidaro jų įspaudas.  

Vaikas sužino, kad kiekviena 

šiurkšti raidė turi lygiai tokią pat 

abėcėlės raidę. 

Įsisavina vizualiai raidžių grafinį 

vaizdą, pasiruošia rašymui. 

 

 

Vaikas dirba su derinimo 

kortelėmis ir susipažįsta su augalų, 

gyvūnų klasifikacija,  

transporto priemonėmis,  

drabužiais, avalyne,  

baldais, indais,  

vaisiais, augalais, daržovėmis, 

gėlėmis, juos klasifikuoja. 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Pedagogas pastoviai papildo kalbos centrą naujomis priemonėmis. 

 

MUZIKOS CENTRAS 

(meninė, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo kompetencijos) 

Savęs išreiškimas: 

žygiavimas, 

bėgimas, 

žaidimai su judesiais. 

Ritmas: 

kvėpavimo pratimai, 

derinimo žaidimai su  

Vaikai pagal muziką žygiuoja, 

bėga, žaidžia žaidimus, sugalvoja 

įvairius judesius. 

Atlieka nurodomus kvėpavimo 

pratimus, prasidainavimo pratybas.  

Pagal muzikos melodiją vaikai 

išploja ritmą. 

Kūrybinė pedagogo ir vaiko 

sąveika. 

 

Ugdymas pavyzdžiu. 

 

Spontaniškasis ugdymas.  
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ritminiais instrumentais, 

Lietuvių liaudies žaidimai, 

išplojimo pratimai (vardai), 

išplojimas pagal natas, 

ritmo išreiškimas judesiu, 

atrasti savo kūno „muzikos 

instrumentus“. 

Dainavimas: 

vaikų vardų išdainavimas, 

dainavimas, mušant ritmą 

su barškučiais, 

dainavimas ir pirštukų 

žaidimas, 

dainavimas, įjungiant  kūno 

judesius, 

Lietuvių liaudies dainos. 

Klausos lavinimas, 

muzikos kūrimas: 

tylos žaidimai, 

aplinkos ir gamtos garsų 

įrašų klausymas, 

žymiausių kompozitorių 

kūrinių klausymas, 

supažindinimas su muzikos 

instrumentais, 

grojimas muzikos 

instrumentais. 

Mokosi natas, ploja ritmą pagal 

natų korteles. 

Su meninio ugdymo pedagogo 

pagalba ritmą išreiškia judesiais.  

Vaikai ploja, išdainuoja savo vardą. 

Klauso gamtos garsų, atpažįsta, 

įvardija, imituoja gyvūnų judesius, 

juos atpažįsta. 

Stebi, apveda dviem pirštukais, 

piešia, atpažįsta garsus, juos 

skaičiuoja. 

Apibūdina kūrinio nuotaiką, 

pasakoja, ką įsivaizdavo 

klausydamas . 

Išgirsta savo muziką, atlieka 

judesius. 

Stebi muzikos instrumentą, klauso 

pasakojimo, bando groti, atkartoja 

garsą. 

 

Pedagogas pritaria  pasirinktai 

veiklai ir emociškai palaiko 

vaiką. 

 

Ugdymo situacijų 

inicijavimas. 

 

Terapinis ugdymas. 

 

Pagalbos-paramos metodas. 

 

Žaidybinis metodas. 

 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Paruošia grupės aplinką, priemones. 

Pedagogas panaudoja natų derinius, išploja jų ritmą, po to pateikia užduotis vaikams. 

Pasiūlo vaikams muzikos instrumentais (barškučiais, varpeliais ir kt.) pritarti dainelei.  

Skatina sukurti judesius pagal dainelės žodžius. 

Pirmųjų klausymo įgūdžių formavimas. 

Pedagogas pasiūlo sukurti dainelei pabaigą. 

 

VAIZDUOJAMOSIOS VEIKLOS CENTRAS 

(pažinimo, komunikavimo, meninė kompetencijos) 

Piešimas: 

piešimas ant popieriaus 

lapų, akmenų, audinio, 

stiklo, 

piešimas su siūlu, 

štampavimas, 

taškymas, 

liejimas, 

grotažas. 

Lipdymas: 

modelinas, plastilinas, 

molis. 

Konstravimas: 

Lieja spalvas.  

Derina spalvas ir jų atspalvius. 

Sužino, kad spalvos yra „šiltos-

šaltos“, „šviesios-tamsios“. 

Išmoksta orientuotis, kur lapo 

vidurys, viršus, apačia, kairė, 

dešinė. 

Jungia įvairias detales, dirba su 

steka. 

Pavadina įvairias formas. 

Naudoja jungiamąją medžiagą – 

klijus, modeliną. 

Karpo žirklėmis, siūlais. 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo 

sąveika. 

 

Ugdymas pavyzdžiu. 

 

Spontaniškasis ugdymas.  

 

Pedagogas pritaria pasirinktai 

veiklai ir emociškai palaiko 

vaiką. 

 

Siūlo kūrybinius projektus 

vaikų grupelėms pagal 
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veikla su konstruktoriais, 

konstravimas iš kaladėlių, 

įvairios dėžutės, 

gamtinė medžiaga. 

Aplikavimas: 

karpytinis, 

plėšytinis,  

mozaikinis. 

Rankų darbai: 

lankstymas iš popieriaus, 

siuvinėjimas, pynimas, 

gamtinė medžiaga. 

Plėšo popierių smulkiais 

gabalėliais. 

 

 

Naudojasi adata, žirklėmis. 

Daro kaukes, puokštes, dovanėles.  

Pina kasas, virvutes.  

 

amžiaus grupes. 

 

Taiko atsipalaidavimo ir 

džiaugsmo metodus. 

 

Taiko įvairius vaikų dėmesio 

patraukimo būdus. 

Pedagogo veiklos kryptys: 

Sudaryti kuo daugiau galimybių vaikui atsiskleisti per dailę. 

Tinkamai paruošti aplinką. 

Papildyti veiklos centrus naujomis priemonėmis.  

Pedagogas parodo, kaip laikyti teptuką, švelniai liečiant dažus. 

Supažindina su sunkesne ar nauja piešimo technika. 

Pedagogas parodo, kaip paruošti plastiliną ar molį darbui. 

Naudojant dėžutes ar gamtinę medžiagą konsultuoja vaikus, kaip panaudoti klijus, modeliną.  

Pedagogas parodo, kaip lankstomas popierius. 

Jei pynimas, tai nuo kur ir kaip reikia pradėti pynimą. 

 

V SKYRIUS  

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

            Vertinimo tikslas - atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, įgyvendinti ugdymo 

turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti 

kiekvieną vaiką, kurti numatytiems vaiko ir vaikų grupės ugdymosi rezultatams pasiekti palankią 

aplinką, parinkti natūralius, vaiko prigimtį atitinkančius ugdymo būdus, siekti kryptingos 

maksimalios kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos pagal jo galias.  

            Vaikų vertinimas vykdomas pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ ir yra 

fiksuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, skiltyje „Vaiko pasiekimai“ du kartus per 

metus ( rugsėjo ir gegužės mėnesį).  

            Vaiko pasiekimų vertinimo metodai:  

 stebėjimas, natūralioje kasdieninėje veikloje, 

 pokalbis,  

 vaiko kūrybos darbų analizė,  

 atskirų situacijų aprašymas, 

 vaiko įsivertinimas,  

 fotografavimas, vaizdo įrašai ir kt. 

           Vaiko pasiekimus vertina: grupės auklėtojos, logopedė, kiti ugdytojai, vadovai, tėvai, vaikai. 

           Informacija apie vaiką, jo pasiekimus ir daromą pažangą kaupiama „Vaiko aplanke“, 

kuriame talpinami ir saugomi vaikų dailės darbeliai, pratybų užduočių rinkiniai, knygelės, žodinė 

kūryba, vaiko veiklos nuotraukos.  

          Vaikų pasiekimai aptariami individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupės tėvų 

susirinkimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

           Vertinant vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo ir jų pateikimo etikos reikalavimų, 

užtikrinamas jų laikymo saugumas, konfidencialumas. 
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