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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“. 

Teisinė forma – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Pagrindinė paskirtis – lopšelis-darželis 

Mokymo forma - dieninė 

Adresas - Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas, telefonas (8 37) 42 01 65, el. paštas 

ldboruzele@gmail.com, internetinės svetainės adresas – www.ld-boruzele.lt. 

 

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ ugdomi 2–7 metų vaikai. Įstaigoje veikia septynios grupės. Į 

grupes vaikai paskirstomi pagal amžių – ankstyvasis (2–3m.), ikimokyklinis (3–5m.), priešmokyklinis 

(5–7m.). 

Lopšelyje-darželyje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Ji 

suteikia vaikams galimybę jaustis saugiai ir patogiai, tapti nepriklausomais ir savimi pasitikinčiais. 

Grupėje esančiose erdvėse vaikai turi galimybę judėti, žaisti, tyrinėti, atrasti, būti savarankiškais, 

bendrauti, tobulėti. Įstaigoje puoselėjamas kiekvieno vaiko individualumas, savitumas, originalumas, 

pasitikėjimas savo jėgomis. Skatinama kiekvieno vaiko kūrybinė raiška.  

Ikimokyklinėje įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir socialinei 

patirčiai įgyti. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdytinių dvasiniam ryšiui su juos supančia gamta.  
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MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ dirba kvalifikuotos auklėtojos, muzikos pedagogė, logopedė, 

kūno kultūros pedagogė. Pedagogės kuria aplinką, atitinkančią vaikų poreikius, amžių, įtakoja jų 

vystymosi raidos ypatumus, raidos procesus, pedagogų veikla neužgožia vaikų aktyvumo, glaudžiai 

bendradarbiauja su tėvais. Įstaigos pedagogės nuolat tobulina savo kvalifikaciją: lanko seminarus, 

konferencijas, dalyvauja įvairių fondų organizuojamuose projektuose, dalijasi gerąja patirtimi su kitų 

įstaigų specialistais.  

Įstaigoje yra sudaryta vaiko gerovės komisija, kuri atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi  

poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų 

įstaigos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo, esant reikalui, siūlo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. Teikia konsultacijas bei rekomendacijas tėvams, įstaigos pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais 

aktualiais klausimais. 

Įstaigos logopedė, gavusi tėvų sutikimą, įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei specialiuosius ugdymo (si) poreikius. Atsižvelgdama į vaiko 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdį ir laipsnį, teikia pagalbą vaikų grupėms ir pogrupiams, esant 

poreikiui, dirba individualiai. 

Muzikos pedagogė ugdo ir vertina vaikų muzikinius gebėjimus, muzikavimą sieja su kitomis 

veiklos rūšimis, bendrauja su pedagogais, tėvais.  

Kūno kultūros pedagogė atlieka fizinį aktyvumą skatinantį ir palaikantį darbą įstaigoje. 

Organizuodama kūno kultūros užsiėmimus, palaikančius vaikų organizmo darbingumą, taiko įvairius 

netradicinius kūno kultros metodus, organizuoja projektus bei renginius tenkinančius vaikų poreikį 

judėti. Taip pat teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, vertina 

specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus apie vykdomą korekcinį darbą, korekcinio 

darbo rezultatus, konsultuoja besidominčius tėvelius vaikų sveikatinimo bei korekcinio darbo 

tęstinumo namuose klausimais.  

 

REGIONO IR ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS 

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra Aleksoto mikrorajone prie Kauno VDU botanikos sodo 

ir Kauno moksleivių aplinkotyros centro, todėl glaudžiai bendradarbiauja su šiomis įstaigomis: 

rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, vyksta bendros šventės, dažnai organizuojamos išvykos, 
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vyksta įvairūs renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdyti vaikų gebėjimą suprasti gamtos pasaulį ir 

bendrauti su juo, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą. Šios priemonės skatina vaikų 

bendradarbiavimą, aktyvumą, leidžia atsiskleisti vaikų gabumams, puoselėja ugdomąsias vertybes. 

Įstaigos geografinė padėtis yra palanki ugdyti gamtos pažinimą, stengiamasi kuo įvairiau išnaudoti 

esamas galimybes. Kiekviena darželio grupė savita, atvira, turinti savo originalų stilių, vaikai renkasi 

veiklą pagal interesus ir poreikius. Ugdymas orientuotas į vaiką garantuoja kiekvieno vaiko gebėjimų 

ugdymąsi.  

 

TĖVŲ IR VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI 

 Ugdytinių tėvai tikisi, kad vaikas lopšelyje-darželyje jausis jaukiai ir saugiai, išmoks bendrauti 

ir bendradarbiauti, taps savarankišku, plės žinias apie supančią aplinką, kad bus užtikrintas vaiko 

judėjimo poreikis, ugdomas kūrybiškumas ir saviraiška, tenkinami vaikų specialieji poreikiai, 

užtkrinamas vaikų pasirengimas mokyklai. 

 Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas vadovaujasi principu, kad viskas, kas daroma, daroma 

vaikų labui. Vienas svarbiausių siekių – užtikrinti sąveiką tarp pedagogo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir 

auklėtojai sukuria vaiko gyvenimo erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystymuisi kryptį, lemia 

ugdymo kokybę. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ siekis – įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie būtų 

ne svečiai, o jos gyvenimo dalyviai. Tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaikų pasiekimus, 

motyvaciją, savivertę ir elgesį. Ikimokyklinė įstaiga atskleidžia šeimai vaiko gyvenimo darželyje 

ypatumus, šviečia tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais. Tėvai turi galimybę dalyvauti 

kasdienėje grupės veikloje, projektuose, renginiuose, išvykose, siūlyti idėjas kuriant ugdymosi apliką.  

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Naujas požiūris į ikimokyklinę vaikų ugdymo įstaigą atsispindi besikeičiančioje darželio 

paskirties sampratoje: nuo dirbančių tėvų vaikų „saugojimo“ vietos prie įstaigos, kurioje vaikui 

padedama   v i s a p u s i š k a i atsiskleisti ir ateityje tapti atsakingu ir visuomenišku žmogumi. 

Ikimokyklinis ugdymas yra pirmasis organizuoto švietimo laiptelis, kurio paskirtis talkinti 

šeimai, užtikrinant vaiko socialinį saugumą, tenkinti jo individualius poreikius, sudaryti sąlygas 

individo identifikacijai, asmenybės raiškai, kūrybiškumui, socializacijai, padėti perimti tautos kultūros 

pagrindus, pasiekti mokyklinę brandą. Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais 

principais: 
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Humaniškumo. Vaikas yra vertybė, jis ugdomas būti savarankišku, garbingu, gebančiu pasirinkti ir 

atsakyti už savo pasirinkimą, jo ugdymas remiasi dorine kultūra, pagarba pripažintom vertybėm. 

Demokratiškumo. Ugdomas kritiškai mąstantis, tolerantiškas, iniciatyvus, mokantis bendrauti su kitais 

žmogus. Ugdoma praktiškai veikiant, atsisakoma teoretizavimo, akademiškumo; siekiama racionalaus 

ir iracionalaus (intuityvaus, jausminio, pasąmoninio) pažinimo dermės, įtraukiami visi jutimai; vaikai 

skatinami savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis, išgyvenimus, nuotaikas; sudaroma galimybė 

rinktis (veiklą, veikimo priemones), savarankiškai apsispręsti; pasirinkimo laisvė derinama su 

atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius; kaip veiklos, valios variklis, žadinami teigiami vaiko 

išgyvenimai. 

Individualumo. Pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo procesu stiprinantys, ugdymosi motyvaciją 

skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys: siekiama, kad vaikai patirtų malonumą, pažinimo, 

kūrybos džiaugsmą. 

Tęstinumo. Užtikrinamos kiekvienam vaikui vienodos galimybės įgyti pradinius įgūdžius, gebėjimus, 

nuostatas ir suteikiamos palankios visiems vaikams galimybės ugdytis, pasirengti priešmokykliniam 

ugdymui. Užtikrinant ugdymo tęstinumą ir kokybę, glaudžiai bendradarbiaujama su vaikų šeimomis, 

stengiantis išsiaiškinti tėvų poreikius ir lūkesčius, jų požiūrį į vaikų ugdymą. Šeimos, kuriose gyvena 

kelios kartos – seneliai, vaikai, vaikaičiai, kviečiamos pasidalinti šeimos vertybėmis, pedagogine 

patirtimi.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, 

socialinius, pažintinius poreikius. 

Uždaviniai 

Ugdyti vaiko socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti, reikšti savo mintis, jausmus, spręsti 

kasdienes problemas.  

Saugoti ir puoselėti vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvaus 

judėjimo poreikį.  

Padėti vaikui suprasti gamtos ir aplinkos poveikį žmogui, skatinti jį tyrinėti, eksperimentuoti, 

išbandyti naujas veiklos formas ir pasaulio pažinimo būdus.  
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Ugdyti vaikų kūrybiškumą, sakytinę kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, 

sudaryti prielaidas rašytinei kalbai ugdytis.  

Padėti plėtotis vaikų meniniam, estetiniam jautrumui, ugdyti gebėjimą išreikšti save taikant 

įvairius meninės raiškos būdus.  

 

III. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

Ugdymo tikslui bei uždaviniams realizuoti vadovaujamės „Ankstyvojo ugdymo vadovu“ bei 

ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“. Mūsų darželio pedagogės renkasi integruotą ugdymo 

sistemą, kuri išdėstyta programoje „Vėrinėlis”, praturtindami ją prioritetinėmis veiklos sritimis: meno, 

etnokultūros, sveikos gyvensenos, ekologiškumo. Šios ugdymo sistemos kūrėjų nuomone, teikia 

optimalias sąlygas realizuoti ikimokyklinio ugdymo tikslus. Pedagogai daug dėmesio skiria vaiko 

integruotai veiklai įvairiose erdvėse. Grupėse sukurta daiktinė aplinka skatina vaiko aktyvumą, 

savarankiškumą, todėl yra įrengiamos erdvės aktyviai veiklai bei poilsiui. Pedagogės gali pasirinkti ar 

papildyti savo nuožiūra kitus ikimokyklinio ugdymo metodus, prieš tai juos aptarusios su tėvais ir 

bendruomene. Auklėtojos gali papildyti veiklos planavimą naujausiomis kolegių idėjomis, 

paskelbtomis „Švietimo naujienos“, „Žvirblių takas“ leidiniuose, pedagoginėje literatūroje bei 

internetinėje erdvėje. Pasirinkti metodai neturi prieštarauti ikimokyklinio ugdymo krypčiai bei 

pagrindiniams jos principams. 

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo (si) programoje vadovaujamės ,,Vėrinėlio“ programoje 

numatytais ugdymo (si) metodais: 

Žaidybinis metodas - skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, 

natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą; 

Vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius.  

Praktinis metodas - vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką. 

Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) - suteikia galimybę perduoti informaciją. 

Kūrybinis metodas - sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų 

sprendimo būdų. 

Projektų metodas - vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų kaitą, lanksčiai 

integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko gyvenimui ir 

ugdymui (si) reikalingų kompetencijų plėtojimą. Teminė projektinė veikla trunka tiek, kiek reikia 

konkrečiai ugdymo ir ugdymosi temai ar temų grupei išplėtoti. Tema siekiama susieti į visumą vaiko 
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išgyvenimus, atradimus, bandymus. Siūlomas ir pasirinktas projektas gali būti ilgalaikis ar 

trumpalaikis, tapti vaikų, pedagogų, tėvų šaltiniu idėjoms, sumanymams, kūrybai plėtoti apimant veiklą 

ne tik darželyje, bet ir už jo ribų. Pagrindinis projektų metodo principas teigia, kad ugdymo (si) išeities 

taškas turėtų būti šiandieniniai vaikų interesai, susidariusi situacija, kylančios problemos. 

Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, pedagogų sumanymus, 

vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį.  

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ programa parengta vaikams nuo 2 iki 5 (6) m. amžiaus. Ugdymo 

turinys sudarytas pagal ugdytinas kompetencijas, nurodomos vaiko esminės nuostatos ir gebėjimai, 

vaiko veiksenos.  

 

2–3 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO TURINYS 

 

SOCIALUMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

SAVIVOKA IR SAVIGARBA  

Save vertina teigiamai.  

 
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.  

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA  

 Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.  

 

Pradeda atpažinti, ką pats jaučia, turi savus emocijų 

raiškos būdus. Pradeda naudoti emocijų raiškos 

žodelius ir emocijų pavadinimus.  

Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta 

aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai 

Žiūrėdamas nuotraukas atpažįsta save, savo 

šeimos narius, pasako jų vardus. Atsiliepia 

pašaukus vardu. Kviečia kitus vaikus 

vardais. Prašomas parodo pagrindines kūno 

dalis, kai kurias jų įvardina. Pirštais parodo 

kiek metų. Parodo, kur yra berniukas, kur 

mergaitė. 

Pradeda žaisti siužetinius žaidimus. 

Žaisdamas kviečia bendraamžius ir 

suaugusius pasidžiaugti savo atliktu darbu, 

veiksmu. 

Juokiasi arba šypsosi, kai kiti yra laimingi. 

Pasako ir parodo ką skauda. Nusiramina 

glausdamasis prie suaugusiojo arba 

glausdamas žaislą. Paprašo pagalbos. 

Rūpinasi žaisliuku. 

Žaidžia, bendrauja, tyrinėja, demonstruoja 

veido mimiką, balsą, kūno pozą.   
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reaguoja.  

Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus, 

reaguodamas į juo besirūpinančio suaugusiojo veido 

išraišką, balso intonaciją, žodžius.  

 

 

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ  

Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų 

raišką ir elgesį.  

 

Atkakliai laikosi savo norų. Kartoja veiklą, kol pasiekia 

numatyto rezultato.  

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdienine tvarka bei 

ritualais. Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda 

sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį. Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir draudimų. Nueina šalin, jeigu 

kas nepatinka, atsisako bendros veiklos, nekalba. 

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų 

gynimo būdus.  

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti 

su suaugusiaisiais.  

 

Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja.  

Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip pertvarko juo 

besirūpinančių suaugusiųjų veiksmus, žodžius, 

intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima 

suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.  

Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų. 

Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai juo 

besirūpinantis pedagogas yra šalia jo arba matomas 

Stebi, sveikinasi, klausinėja, kalba su grupės 

auklėtojomis, grupės vaikų tėvais.  

Žaidžia atskirai, epizodiškai kontaktuoja su 

kitais: verda pusryčius, važiuoja automobiliu 

ir kt. Dalinasi žaislais su draugu, sutinka 

laukti savo eilės žaisdamas su kitu žaislu. 

Žaisdamas naudoja daiktus – pakaitalus, su 

kuriais atlieka imitacinius veiksmus ir 

imituoja daiktų savybes, daiktų tarpusavio 

ryšius: kaladėlė - telefonas, pagaliukas – 

dūdelė ir pan.  

Sako „ne“ rodydamas nepriklausomybę nuo 

suaugusiojo. Žaidžia ir tvarkosi greta kitų 

savo amžiaus vaikų, bendrauja su jais, reiškia 

iniciatyvas veikloje. Padeda kitiems tvarkyti 

stalą ruošos metu, pvz., sudeda kreideles į 

dėžutę. 
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netoliese.  

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti 

su bendraamžiais. 

 

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. Audringai reiškia 

teises į savo daiktus, žaislus, nori kito vaiko jam 

patinkančio žaislo.  

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms 

veikloms. 

 

Nuolat ką nors energingai žaidžia, veikia, laisvai juda 

erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka vieną iš kelių 

daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą 

norimą daiktą.  

Mėgsta išbandyti naujus žaislus, žaidimus, elgtis 

rizikingai.  

Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“.  

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS  

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams sunkumams bei 

iššūkiams įveikti. 

 

Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, atkakliai, keisdamas 

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

Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties, prašo 

pagalbos arba meta veiklą. 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

FIZINIS AKTYVUMAS  

Noriai, džiaugsmingai juda.  

 
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 ţingsniu laikydamasis suaugusiojo rankos ar 

turėklų. Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo 

žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją.  

Geriau derina akies-rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų 

judesius, todėl tiksliau konstruoja, veria ant virvutės 

sagas, ridena, mėto, gaudo, spiria kamuolį, įkerpa 

popieriaus kraštą.  

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI  

Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius.  

 

Valgo ir geria savarankiškai. Pradeda naudoti stalo 

įrankius. Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti.  

Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko.  

Suaugusiojo padedamas nusirengia ir apsirengia.  

Padedamas bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas.  

Padeda vieną kitą daiktą į vietą.  

Mėgžioja pedagogo judesius. 

Atlieka mankštelę. 

Klausosi muzikos, juda pagal muziką. 

Atlieka gyvūnų gimnastiką. 

Eina, bėga, ropoja, šliaužia, lipa, perlipa 

pagal susitarimą. 

Šoka. 

Žaidžia nesudėtingus judriuosius žaidimus. 

Valgo ir geria padedamas ar savarankiškai. 

Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam padeda“.  

Suaugusiojo padedamas plaunasi, šluostosi 

rankas, išpučia nosį.  

Dedažaislus į nurodytą vietą.  

Naudojasi stalo įrankiais. 

Eina įtualetą, pradeda pats susitvarkyti. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

MOKĖJIMAS MOKYTIS  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms 

veikloms.  

 

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai 

stebi, bando. Modeliuoja veiksmus ir siužetinio 

žaidimo epizodus.  

TYRINĖJIMAS  

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai 

stebi, bando, samprotauja. 

 

Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir 

medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, bando 

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

APLINKOS PAŽINIMAS 

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, 

džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.  

 

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.  

Žino savo ir savo šeimos narių vardus.  

Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus.  

FORMA, ERDVĖ, MATAVIMAI  

Nusiteikęs tyrinėti aplinkos daiktus, jų ryšius ir 

santykius. 

 

Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Pradeda įsidėmėti 

Žaidžia, stebi, tyrinėja, klausinėja, trumpam 

susikaupia.  

Maišo dažų spalvas išgaudamas naujas. 

Apibūdina kai kurių daiktų savybes (kietas- 

minkštas, sunkus-lengvas). 

Pasako savo ir šeimos narių vardus. 

Mėgdžioja suaugusiųju veiksmus. 

Pavadina kai kuriuos dirbančių žmonių 

veiksmus, namų apyvokos daiktus, žaislus. 

Stebi ir pasako, koks yra oras (šilta-šalta), 

gamtos reiškinius (lyja, sninga, šviečia 

saulė). 

Pasako kai kurių daržovių ir vaisių 

pavadinimus, juos liečia, ragauja.  

Stebi, įvardina kai kuriuos gyvūnus, augalus. 

Grupuoja daiktus pagal vieną iš sensorinių 

požymių: dydį, formą, spalvą.  

Dėlioja dėliones. Išrikiuoja į vieną eilę 

skirtingų dydžių daiktus, atskirai 

grupuodamas didesnius ir mažesnius. 

Pagal dydį sudeda piramidės žiedus, kubelius 

ir kt.  

Iš karoliukų krūvos išrenka tik apvalius 

karoliukus. Iš žaislinių statybinių detalių 

krūvos išrenka kubelius ir pastato bokštą.  

Iš 3-4 pateiktų figūrų atrenka tą, kurią 

apibūdino, auklėtoja.  

Konstruoja su kitais vaikais. Dėlioja plyteles 

horizontaliai (kelias, takelis), vertikaliai 

(sienelė, tvorelė). Pavadina pastatytus 



11 
 
pagrindines spalvas: raudoną, mėlyną, geltoną, žalią.  

Piešdamas daiktus, neprisilaiko jų dydžių santykio. 

Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, o 

apačioje - mažesnės kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta 

ir pradeda vartoti daiktų palyginimui skirtus žodžius: 

didelis - mažas, ilgas – trumpas, sunkus - lengvas, 

storas - plonas, toks pat, ne toks, kitoks, vienodi, 

skiriasi ir pan.  

KIEKIO SUPRATIMAS IR SKAIČIAVIMAS  

Nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti skaičius ir 

skaičiavimus.  

 

Skiria sąvokas mažai (vienas, du) ir daug. Pradeda 

suprasti, ką reiškia padalinti kelis daiktus po vieną, po 

lygiai.  

Geba išrikiuoti daiktus į eilę.  

statinius. 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

SAKYTINĖ KALBA  

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo 

patirtį kalba.  

 

Klausymas.  

Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių.  

Klausosi naujų žodžių ir bando juos suvokti.  

Išklauso ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius 

nurodymus.  

Kalbėjimas.  

3-4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie save, savo 

norus, poreikius, išgyvenimus.  

Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną.  

Klausosi sekamų pasakų, pokalbių, dainelių, 

muzikos įrašų, bando suprasti naujus 

žodžius. Varto knygeles, žurnaliukus, prašo 

paskaityti. Kalba 3–4 žodžių sakiniais. 

Mėgdžioja suaugusiųjų kalbą. Komentuoja 

ką veikia, mato, girdi. Balsu, judesiais ir 

veiksmais, bando pakartoti žodelius, 

mėgdžioja kalbą. Varto knygeles su 

paveikslėliais, juos sieja su konkrečiais juose 

vaizduojamais veiksmais, daiktais ir 

situacijomis. Pradeda žaisti vaizduotės 

žaidimus, fantazuoti. 

Brauko, keverzoja vertikalias ir horizontalias 
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Kalba ir klausinėja apie aplinkos objektus, jų savybes, 

įvykius, net jei jų dabar ir nemato.  

Vienu ar keliais žodžiais atsako į elementarius 

klausimus, pats klausia.  

Kartu su suaugusiuoju dainuoja daineles, deklamuoja 

eilėraštukus, užbaigia žinomų pasakų, eilėraštukų 

frazes.  

Sako „ačiū“, „prašau“.  

Domisi televizijos laidelėmis vaikams, kalba apie jas. 

RAŠYTINĖ KALBA  

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

 

Skaitymas.  

Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik 

paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas ,,Paskaityk“.  

Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais 

konkrečiais daiktais, juos pavadina.  

Pradeda pažinti aplinkoje esančius simbolius.  

Rašymas.  

Įvairiais rašikliais keverzoja vertikalias ir horizontalias 

keverzones.  

keverzones. 

 
MENINĖ KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

KŪRYBIŠKUMAS  

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos 

bei kūrybos džiaugsmą. 

 
Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje 

aplinkoje.  

Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos 

jam pasakojama, skaitoma. Žaisdamas atlieka 

įsivaizduojamus simbolinius veiksmus.  

Stebi supančius daiktus, juos liečia, su jais 

žaidžia. 

Žaidžia vaizduotės žaidimus. Žaisdamas su 

daiktais, atlieka ne tik realius veiksmus, bet 

ir tariamus (valgo, verda valgyti ir kt.), 

fantazuoja. 

Liečia įvairias medžiagas, formas jį 

supančioje aplinkoje. 
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ESTETINIS SUVOKIMAS  

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine 

veikla. 

 

Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus 

muzikos kūrinius, matytus šokius, ratelius, vaidinimo 

veikėjus, dailės kūrinių objektus.  

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.  

MENINĖ RAIŠKA  

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai 

dalyvauti meninėje veikloje.  

 

Muzika  

Susidomėję klausosi dainų, instrumentinių kūrinėlių, 

emocingai jas suvokia (šypsosi, džiaugiasi, ploja 

rankom, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan.).  

Vienas ir kartu su kitais dainuoja dviejų-keturių garsų 

daineles, palydėdamas jas judesiais.  

Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, eina 

ratelių, jų tekstą imituoja rankų, kūno judesiais. Juda 

pagal muziką: žingsniuoja, bėga, apsisuka, kūno 

judesiais imituoja kai kurių gyvūnų judesius.  

Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos instrumentus ir 

jais ritmiškai groja kartu su pedagogu.  

Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus žodžius, 

ritmuoja vaikiškais instrumentais ir daiktais.  

Šokis  

Klausosi muzikos, girdi kaip keičiasi 

muzikos dalys ir garsai, judesiais imituoja 

muzikos kūrinio pobūdį: šypsosi, ploja, šoka, 

linguoja, juokiasi. 

Dainuoja nesudėtingos dainelės tekstą, 

savarankiškai arba su kitais ją atlieka, 

vaidina nesudėtingus vaidmenis: „skraido“ 

kaip vėjas, „vaikšto“ kaip meška ir kt. 

Atlieka judesius pagal ratelio tekstą, 

savarankiškai keičia muzikos instrumento 

(pvz. barškučio) padėtį (aukštai, žemai) 

klausantis aukšto ar žemo registro muzikos. 

Stebi ir klausosi muzikiniais instrumentais 

atliekamos muzikos, groja kartu su 

pedagogu. 

Atlieka šokių ir ratelių charakterinius 

judesius (kiškiuko, meškiuko ir kt.), judesius 

keičia pagal muzikos kūrinio pobūdį ir jo 

dalis. 

Žaidžia žaidimus, imituojančius suaugusiųjų 

veikmus, vaizduotės žaidimus. Žaidžiant 

atkartoja praeityje patirtus jausmus bei 

matytus vaizdus, mėgdžioja tai, ką matė ir 

girdėjo.  

Muzikiniuose rateliuose atlieka muziką 

atitinkančius judesius, keičia judesius pagal 

muzikos dalių ar tempo pasikeitimą, reiškia 

emocijas. 

Pasirenka  tuo metu reikalingas meninės 

raiškos priemones. 

Piešia, brauko linijas, keverzoja, lieja 

spalvas, minko molį, daro gamtos daiktų 
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Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius.  

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų-trijų natūralių 

judesių (eina, pritūpia, pasisuka ir kt.) seką.  

Žaidimai/vaidyba  

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.  

Vizualinis menas  

Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės 

priemonėmis ir medžiagomis. Brėžia įvairias linijas, 

formas vis labiau koordinuodamas rankų judesius. 

Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo 

keverzonėse įžvelgia daiktus ar įvykius.  

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, 

tyrinėja įvairius veikimo su jomis būdus. Piešdamas, 

spauduodamas, tapydamas, lipdydamas, konstruodamas 

labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.  

atspaudus: medžio lapo, akmenėlio, augalėlio 

ir pan. Pasakoja apie tai, ką nupiešė, nulipdė, 

pastatė ir t. t.  

 

3–6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO TURINYS 

 

SOCIALUMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKLOS 

SAVIVOKA IR SAVIGARBA  

Save vertina teigiamai.  

 
Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, savybes, 

gebėjimus, šeimą, bendruomenę, Tėvynę. Ima suvokti 

save, kaip galintį daryti įtaką kitam ir atsakingai 

pasirinkti. Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių, 

jeigu jos nesukėlė rimtų pasekmių.  

 

Varto knygeles, enciklopedijas, žiūrinėja 

paveikslėlius, vaizdinę medžiagą klausinėja 

apie tautinę simboliką, tradicijas. Pasakoja 

apie save, savo aplinką, draugus, šeimą. 

Žiūrinėja nuotraukas, įvardina šeimos narius, 

draugus. Pasakoja apie savo šeimos 

tradicijas, pareigas. Žaidžia šeimą, 



15 
 
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.  

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA  

Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.  

 
Pavadina bei apibūdina savo jausmus, juos sukėlusias 

situacijas ar priežastis.  

Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno 

pozos nustato, kaip jaučiasi kitas ir tinkamai reaguoja. 

Dažniausiai geranoriškai nusiteikęs kitų atžvilgiu.  

Supranta, kad gali pats kontroliuoti kilusių 

jausmų raišką, stengiasi tinkamais būdais, 

neskaudindamas kitų, reikšti jausmus.  

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ  

Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų 

raišką ir elgesį.  

 
Dažniausiai savarankiškai laikosi grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir taisyklių.  

Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, ieško taikių išeičių.  

Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį.  

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti 

su suaugusiaisiais.  

 
Nusiteikęs geranoriškai ir pagarbiai bendrauti su 

suaugusiaisiais.  

Susitaria su juo besirūpinančiais suaugusiaisiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, stengiasi laikytis 

pasiskirsto pareigomis, ieško skirtumų ir 

panašumų tarp jų. Apibūdina žmonių 

išvaizdą, savybes, amžių, įvardina gerus ir 

blogus žmonių poelgius. Vyksta į išvykas. 

Dalyvauja renginiuose, šventėse, 

projektuose. 

Žaidžia, bendrauja, demonstruoja veido 

mimiką, balsą, kūno pozą. Įvardina savo ir 

kitų jausmus.  

Spręndžia konfliktus. Nesėkmės atveju 

veiksmą atlieka iš naujo. Paprašo pagalbos. 

Tausoja grupėje esančius žaislus, priemones. 

Rūpinasi augalais, gyvūnais. Susitvarko  

žaidimų, veiklos vietą. Netrukdo kitiems 

poilsio metu. 

Pasako kaip reikia elgtis su nepažįstamais 

žmonėmis, į kokius žmones ar tarnybas gali 

kreiptis į bėdą pakliuvęs vaikas. 

Žaidžia po vieną ir didesnėmis grupėmis. 

Tariasi su draugu. Kuria bendrus projektus, 

darbus.  Išklauso, diskutuoja, priima kito 

poziciją, kartu svarsto, ieško bendro 

susitarimo. Dalijasi žaislais.  

Kuria grupės taisykles, tradicijas, jų laikosi.  

Pasirenka, organizuoja, plėtoja žaidimus. 

Aptaria savo veiklos rezultatus. 

Žaidžia, bando, atranda išeitį sunkumams 

spręsti. Veikloje įvardina klaidas, siūlo ir 

priima pagalbą. 
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susitarimų, nors kartais su suaugusiuoju bendrauja 

priešiškai.  

Kasdieninėse situacijose bando tinkamu būdu išsakyti 

priešingą nei suaugusiojo nuomonę.  

Paprašytas paaiškina, kodėl negalima bendrauti su 

nepaţįstamais ţmonėmis, kai šalia nėra juo 

besirūpinančio suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis 

pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei.  

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti 

su bendraamžiais. 

 
Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais, palaikyti su jais gerus santykius.  

Diskutuoja dėl žaidimų sumanymų ir veiklos. Palaiko 

pastovią draugystę mažiausiai su vienu vaiku. Dalijasi 

žaislais ir kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui. Siekdamas 

rasti kompromisą, įsitraukia į derybų procesą. Supranta, 

kad grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi 

susitarti dėl visiems priimtino elgesio. Supranta, koks 

elgesys yra geras ar blogas, ir kodėl. Suvokia savo 

veiksmų pasekmes sau ir kitiems.  

Turi draugą arba kelis pastovius žaidimų partnerius. 

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms 

veikloms. 

 

Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po 

dienos miego, kitą dieną, kelias dienas.  

Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei, visai vaikų grupei, 

siūlo vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo paties 

sugalvotą veiklą.  
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Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje, 

nepasisekus bando įtraukti bendraamžius ir tik po to 

kreipiasi į suaugusįjį.  

PROBLEMŲ SPRENDIMAS  

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams sunkumams bei 

iššūkiams įveikti. 

 
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 keletą kartų, ieškodamas vis kitos 

išeities, arba prašo kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos.  

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

FIZINIS AKTYVUMAS  

Noriai, džiaugsmingai juda.  

 

Eina ratu, poroje, prasilenkiant, gyvatėle, atbulomis, 

šonu. Bėga pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, aukštai 

keldamas kelius, bėga suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn. 

Šokinėja ant vienos kojos judant pirmyn, šoka į tolį, į 

aukštį. 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.  

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI  

Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui 

Dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, 

renginiuose, šventėse, sportinėse pramogose. 

Klausosi pedagogo aiškinimų, nurodymų, 

taisyklių. 

Naudojasi pagrindinėmis kūno kultūros 

priemonėmis. 

Eina, bėga ratu, tiesiai, atbulomis, šonu, 

gyvatėle. 

Lipa, perlipa, šliaužia, pralenda, peršoka, 

šoka aukštyn, šoka į tolį, nušoka. 

Pasistiebia, atsistoja ant kulnų stovėdamas ir 

eidamas. 

Eina, bėga plačia ar siaura linija, gimnastikos 

suoleliu, šokinėja abiem ir ant vienos kojos. 

Atlieka mankštą. 
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reikalingus įgūdžius.  

 

Valgo tvarkingai. 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 pasirenka 

drabuţius ir avalynę pagal orus.  

Priminus ar savarankiškai plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą  

Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti 

taisyklingai.  

Dažniausiai savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos 

vietą.  

Savarankiškai ar priminus laikosi susitartų saugaus 

elgesio taisyklių. Stebint suaugusiajam saugiai 

naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais. 

Klausosi muzikos.  

Derina judesius pagal muziką. 

Žaidžia judriuosius žaidimus. 

Klausosi garsinio signalo. 

Žaidžiant keičia judėjimo tempą, kryptį, 

judesio amplitudę, kūno padėtį erdvėje. 

Žaidžiant bendrauja su aplinkiniais. 

Atlieka gyvūnų gimnastiką. 

Atlieka kūrybišką judesį skatinančias 

užduotis, improvizuoja. 

Varo, spiria, meta, perduoda, mušinėja, 

atmušą kamuolį. 

Žaidžia sportinius žaidimus. 

Atlieka sporto šakų judesius: krepšinio, 

futbolo, tinklinio, lengvosios atletikos, 

plaukimo, gimnastikos, jogos, autogeninės 

treniruotės, teniso. 

Mėgžioja pedagogo judesius. 

Atlieka estafetes. 

Juda individualiai, poroje, grupėje. 

Varžosi tarpusavyje. 

Juda pagal komandą, spontaniškai ir keliatą 

minučių sulaiko kūną ramybėje. 

Valgo neskubant, kramto maistą. 

Po valgio skalauja burną drungnu vandeniu. 

Valosi dantis. 

Naudojasi tualetu ir po jo susitvarko. 

Plauna rankas kiekvieną kartą po tualeto, 

prieš valgį, prieš miegą. 

Naudojasi tik savo rankšluosčiu, dantų 

šepetuku, šukomis ir kitais higienos 

reikmenimis. 
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Nusiplauna nešvarų veidą ir rankas. 

Susitvarko netvaringus rūbus. 

Dantų nekrapšto aštriais daiktais. 

Nekiša į ausis jokių daiktų. 

Nekramto riešutų, kietų saldainių, žaislų. 

Valgo įvairų ir šviežią maistą. 

Pasako kelis maisto produktus, kuriuos 

valgyti sveika, ir kelis tų, kuriuos reikia 

riboti. 

Apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

MOKĖJIMAS MOKYTIS  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms 

veikloms.  

 

Laiko save tikru mokiniu, atradėju, drąsiai ieško 

atsakymų į klausimus, rodo iniciatyvą iškeliant ir 

sprendžiant problemas.  

Kalba apie tai, ko norėtų išmokti, ką darys, kad 

išmoktų, numato, ką veiks toliau, kai išmoks.  

Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa reikiamą 

informaciją įvairiuose šaltiniuose, pavyzdžiui 

enciklopedijose, žinynuose.  

Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms įgyvendinti.  

TYRINĖJIMAS  

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai 

stebi, bando, samprotauja. 

 

Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip 

Kalba apie grupės ir lauko aplinka, žmones, 

jų sukurtus daiktus ir kt. 

Tyrinėja, eksperimentuoja iš kokių medžiagų 

padaryti daiktai ir kur jie naudojami, siūlo 

idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. 

Pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja. Išsako 

savo nuomonę. 

Ieško informacijos knygose apie gamtą, 

žmonių sukurtą pasaulį, technikos ir 

technologijos stebuklus. Klausosi 

informacinių tekstų, žiūri filmuotą  

medžiagą. 

Išvardina augalų, gyvūnų pagrindinius 

požymius, suranda panašumus, skirtumus. 

Išvardina metų laikus ir būdingus jiems 

požymius. Įvairiu metų laiku stebi orą, 

gamtos spalvas. 

Žaidžia su įvairiais namų apyvokos ir 



20 
 
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., lupa, mikroskopas).  

Su suaugusiais 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.  

Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, 

atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja.  

APLINKOS PAŽINIMAS  

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, 

džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.  

 

Žino tėvų profesijas, įvardija savo giminaičius, žino 

savo namų adresą.  

Žino savo šalies ir sostinės pavadinimą.  

Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį 

palengvinančią techniką (prietaisai, transportas, 

įrengimai). Samprotauja apie tai, kad gaminant daiktus 

žmonės įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui reikia 

asmeniniais daiktais, pasako jų pavadinimus, 

įvardina juos. Eksperimentuoja su mažiau 

įprastais daiktais, padedančiais suvokti kai 

kuriuos reiškinius: veidrodis, padidinamasis 

stiklas. 

Varto, patys gamina knygeles, kuriose 

tyrinėja gyvūnų gyvenseną, augalų augimą, 

pasakoja apie gyvūnijos bei augmenijos 

naudą žmogui. 

Stebi, diskutuoja apie Žemės, Mėnulio 

Saulės ir kt. dangaus kūnų ryšius. 

Pavadina, ir pasakoja apie dangaus kūnus, 

gamtos reiškinius, kurių negali pamatyti 

(ugnikalniai, žemės drebėjimas, smėlio 

audros ir kt.). 

Rūšiuoja atliekas.   

Tyrinėja, stebi artimiausią savo aplinką. 

Žiūrėdamas nuotraukas, piešdamas išvardina 

savo ir savo šeimos narių vardus, pavardes, 

gatvę, kurioje gyvena. 

Pasakoja apie savo šeimos tradicijas, buitį. 

Klausinėja savo tėvų ir kitų žmonių 

profesijas. 

Įvardina savo miestą, keletą žinomų objektų. 

Tyrinėja laiko matavimo prietaisus (saulės 

laikrodis, gėlių laikrodis, smėlio laikrodis). 

Pavadina metų laikų kaitą pagal pokyčius 

gamtoje.  

Žymi dienas, savaites, metus grupės 

kalendoriuje.  

Vartoja daiktų palyginimui skirtus žodžius: 

mažas – didelis, ilgas – trumpas, storas – 
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darbe, kokios yra profesijos. Domisi, kokie daiktai 

buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė.  

Žino 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 ir stebėti kambarinių augalų, daržovių 

augimą. Žino apie naminių gyvūnų naudą žmogui ir 

augalų panaudojimą maistui.  

Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų 

dangaus 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.  

FORMA, ERDVĖ, MATAVIMAI  

Nusiteikęs tyrinėti aplinkos daiktus, jų ryšius ir 

santykius. 

 

Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, 

kvadratą ir kubą, tačiau plokštumos ir erdvės sąvokų 

dar nevartoja. Grupuoja, klasifikuoja daiktus pagal 

dydį, formą arba spalvą.  

Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu 

ar keliais sąlyginiais matais (savo kūno dalimi, trečiu 

daiktu), tačiau tūrio, talpos, masės sąvokų dar 

nevartoja. Atranda, kad į skirtingos formos daiktus 

galima sutalpinti tą patį medžiagos kiekį. Palygindamas 

plonas ir pan.  

Pavadina plokštumos figūras (apskritimą, 

skritulį, kvadratą, stačiakampį, trikampį) ir 

erdvės figūras (kubą, rutulį). Aplinkoje randa 

daiktus, savo forma primenančias šias 

figūras. 

Dėlioja didesnius surenkamus paveikslėlius. 

Stato iš smulkesnių detalių, dėlioja daiktus 

nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai. 

Įvardina figūrų savybes.  

Sugrupuoja daiktus pagal nurodytą požymį 

(spalvą, dydį, formą).  

Vartoja  antonimus. 

Parodo, kur yra greta (tačiau tik iš šonų, ne 

viršuje) esantys, bet nematomi objektai (pvz., 

lauko durys, sodas).  

Skaičiuoja, rūšiuoja, dalina daiktus po lygiai. 

Prideda daiktus po vieną.  

Vartoja ir skiria kelintinius skaitvardžius 

pirmas, antras. 

Dėlioja kelis daiktus ir atsako į klausimus: 

Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek trūksta? 

Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį 

su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu 

simboliu. 

Skaičiuoja skaitmenis nuo 1 iki 10. 

Vartoja sąvokas daugiau/mažiau, po lygiai, 

vienu, dviem,... daugiau/mažiau, pusiau, į 2 

dalis, į 4 dalis. 
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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, prieš, tarp, 

viduje, išorėje ir kt.  

Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę; žino, jog 

gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų 

(kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.).  

KIEKIO SUPRATIMAS IR SKAIČIAVIMAS  

Nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti skaičius ir 

skaičiavimus.  

 

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 sąvokas 

daugiau/mažiau, po lygiai, vienu, dviem,... 

daugiau/mažiau, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis.  

Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, 

dydžių, formų, spalvų sekas su 2-3 pasikartojančiais 

elementais. 

 
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

SAKYTINĖ KALBA  

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo 

patirtį kalba.  

 

Klausymas.  

Klausosi sekamų pasakų, sakmių, padavimų, 

skaitomų grožinės ir pažintinės literatūros 

kūrinių, deklamuojamų eilėraščių, muzikos 

įrašų. 

Klausosi smulkiosios tautosakos įrašų, 
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Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių 

tekstų, mįslių, erzinimų, pajuokavimų, dviprasmybių, 

frazeologizmų bendrine kalba ir tarme.  

Išgirsta žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi 

skirtingą reikšmę.  

Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio viduryje esančius 

garsus.  

Seka ir suvokia knygelės, pasakojimo, pokalbio eigą, 

supranta ir interpretuoja.  

Kalbėjimas.  

Kalba natūraliai atliepdamas bendravimo situaciją, 

vartodamas vaizdingus žodžius (sinonimus, antonimus 

ir kt.), technologinius terminus (mikrofonas, pelė, 

klaviatūra ir kt.).  

Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos eigą, praneša 

apie tai draugui, grupelei draugų, visai grupei.  

Klausinėja apie išgirstą, matytą, sugalvotą, pajaustą.  

Pasakoja, kalba apie savo patirtį, norus, svajones, 

problemų sprendimą, svarstymus, įvardydamas įvairias 

detales, savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius.  

Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja pasakas, 

padavimus, apsakymus, matytą ir girdėtą per įvairias 

skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD).  

Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, mįsles, humoristines 

istorijas, deklamuoja savo sukurtus kūrinėlius, žaidžia 

prasmingais ir beprasmiais žodžiais, bando juokauti, 

kalba „ateivių“ kalbomis, „užsienio“ kalbomis. Keičia 

balso stiprumą, kalbėjimo tempą intonacijas ir kt.  

 

RAŠYTINĖ KALBA  

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

paukščių balsų pamėgdžiojimų, gamtos 

garsų, išgirsta ir atpažįsta juos gamtoje, 

pakartoja juos. 

Kalba sau, kalba kitam, klausia, prašo, 

užkalbina laikydamasis elementarių kalbinio 

etiketo normų. 

Seka girdėtas pasakas ir kuria savo, keičia 

pabaigą, įvykių seką, veikėjus, dažnai 

pasakojimą palydėdamas gestais ir mimika.  

Pasakoja apie savo mėgstamus kūrinius, 

autorius, žurnaliukus, TV laidas, herojus, 

bando argumentuoti savo pasirinkimą. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, kuria 

skaičiuotes, ketureilius, garsų 

pamėgdžiojimus, žaidžia garsais ir žodžiais. 

Komentuoja, kaip supranta nežinomus 

žodžius, informacijos ieško žodynuose. 

Aiškinasi žodžių prasmę, reikšmę, vartojimą, 

kuria naujus žodžius, ieško panašiai 

skambančių besirimuojančių žodžių. 

Varto knygas, periodinius leidinius, kuriuose 

stebi spaudmenis (raides, skyrybos ženklus, 

raidžių šriftą). Paaiškina, kad raidės sudaro 

žodžius, kuriuos galima perskaityti.  

Lape brauko linijas, deda taškelius, 

keverzoja atsitiktinai parašant raidžių 

elementus, raides, rašo (kopijuoja) žodžius. 

Pasakoja apie savo keverzones, piešinėlius, 

pasako raides, simbolius ir žodžius, perskaito 

trumpus žodelius.  

Piešiant, rašinėjant bei rašant raides 

atvaizduoja savo patirtį, išgyvenimus ir 
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Skaitymas.  

Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais.  

Domisi iliustracijomis, ieško jose teksto pagrindimo.  

Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto ir asmeninės 

patirties.  

Supranta nesudėtingų tekstų siužetą.  

Supranta paprastą informaciją.  

Domėdamasis spausdintu tekstu klausinėja.  

Supranta, kad garsas siejasi su raide, o raidės sudaro 

žodį.  

Žino keliolika abėcėlės raidžių.  

Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, skiemenis.  

Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų raidžių junginį.  

Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, 

pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, kavinių 

pavadinimus.  

Rašymas.  

Supranta rašymo tikslus.  

Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja 

aplinkoje matomus žodžius.  

Piešiniuose užrašo atskirų objektų pavadinimus.  

Įvairiais simboliais bando perteikti informaciją.  

Kompiuteriu rašo raides, žodžius. 

norus. 

Iliustruoja knygas, rengia parodas. Taiso 

apiplyšusias knygutes. 

Rašo molyje, smėlyje su pagaliukais, 

akmenukais ir kita gamtine medžiaga. 

Kerpa raides žirklėmis, lipdo iš molio, tešlos, 

varsto, kopijuoja, konstruoja, žaidžia su 

dėlionėmis. 

Susipažįsta su įvairiomis kalbomis: žmonių, 

paukščių, žvėrelių, spalvų, garsų, linijų, 

judesių, mimikos. 

Kuria lankstinukus, knygeles, skelbimus. 

Užrašo (nukopijuoja) savo vardą, darbelio 

pavadinimą ar svarbiausią sakinį. 

 
MENINĖ KOMPETENCIJA 

VAIKO ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI VAIKO VEIKSENOS 

KŪRYBIŠKUMAS  

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos 

bei kūrybos džiaugsmą. 

 
Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų 

dalykų.  

Žaidžia vaidmeninius žaidimus, patys kuria 

jiems scenarijus, įkūnija įvairius vaidmenis, 

fantazuoja. 

Varto knygas, enciklopedijas, žiūri 

nuotraukas, filmukus ieškodamas naujos 
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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.  

ESTETINIS SUVOKIMAS  

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine 

veikla. 

 
Pasakoja įspūdžius apie muzikos, vaidinimo, šokio, 

dailės, tautodailės kūrinių siužetą, vaizduojamus 

įvykius, veikėjus, nuotaiką, kilusius vaizdinius. Plačiau 

papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti dainavo, grojo, 

šoko vaidino, piešė.  

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 mintį, kodėl gražu.  

MENINĖ RAIŠKA  

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai 

dalyvauti meninėje veikloje.  

Muzika  

Emocingai klausosi įvairaus stiliaus muzikos kūrinių. 

Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos panašumus 

ir skirtumus. Pasako kūrinio nuotaiką, tempą, dinamiką, 

skiria kai kuriuos instrumentus.  

Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio 

diapazono vienbalses dainas, jas pakankamai tiksliai 

intonuoja. Dainuoja trumpas daineles kanonu, 

informacijos savo veiklai praplėsti, 

paįvairinti. 

Grupėje, namuose, gamtoje randa naujų 

medžiagų, priemonių savo kūrybiniams 

tikslams įgyvendinti. 

Pasakoja apie savo veiklos rezultatą, 

džiaugiasi juo.  

Kuria nerealistiškus planus, dalinasi 

neįgyvendinamais sumanymais ir pačiomis 

netikėčiausiomis idėjomis. Žaidžia 

vaizduotės žaidimus „Kas būtų, jei...“, 

žaidžia „nebyliais“ muzikos instrumentais 

(gitara su siūlų stygomis ir kt.), balsu 

imituoja jų skambesį, kuria ritminius 

muzikinius pratimus, kuriuos patys groja, 

ploja, dainuoja. Eidami rateliu dainai pritaiko 

judesius. 

Savo jausmus ir norus, drąsiai išreiškia ant 

popieriaus, pasakoja kaip pasaką, 

eksperimentuoja. Pasakoja apie savo 

įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas 

emocijas muzikuojant, šokant, vaidinant, 

vizualinėje kūryboje. 

Klausosi muzikos, atlieka plastiškus 

judesius, apžiūrinėja dailės kūrinius, aplinkos 

daiktus, gamtos reiškinius. Parodo ploną ar 

storą liniją, šviesią ar tamsią, šiltą ar šaltą 

spalvą, lygų ar šiurkštų paviršių, apvalią ar 

kampuotą formą, iš vienos ar daugiau 

detalių.  

Puošia, keičia aplinką savo kūrybiniais 

darbeliais, pasako, ar patiko tai, ką darė, 
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įsiklausydami į savo ir draugų dainavimą.  

Eina ratelių, šoka šokius ratu, vienoje linijoje, su 

įvairiais žingsniais ir elementais (šoninis, pakaitinis 

žingsniai, dvigubas ratelis ir kt.). Tyrinėja judesių 

grakštumą, plastiškumą. Šokdami džiaugiasi tarpusavio 

bendravimu.  

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.  

Šokis  

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-

ţemai) ir laiko (greitai-lėtai) elementus.  

Vaidyba  

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.  

matė. 

Muzika 

Dainuoja vienbalses dainas, ratelius, 

skanduotes, muzikinius žaidimus, gamtos 

garsų pamėgdžiojimus ir kt. 

Išbando balso skambesį, išmėgina jį įvairioje 

aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.), 

improvizuoja. 

Kartoja intonaciją, artikuliuoja (aiškiai taria 

balsius, priebalsius, dvibalsius). 

Naudoja įvairius garso išgavimo būdus 

(mušimą, braukimą, pūtimą) ir šaltinius 

(kūno garsus, skambančius daiktus, 

instrumentus) dainai, judesiui, šokiui, 

žaidimui. Groja pagal įrašą (muša pulsą ar 

ritmo motyvą). 

 Judesiais imituoja klausomo kūrinio dalis 

(žygiuoja „mušant“ būgną, „groja“ dūdele ir 

kt.), pasako kūrinio pobūdį, pasako savo 

nuomonę apie jį. Pažįsta pagrindinius 

muzikos instrumentus: smuiką, būgną, 

dūdelę, varpelį, jų tembrus, girdėtus kūrinius. 

Klauso vokalinės ir instrumentinės muzikos 

įrašų „gyvos“ muzikos. 

Atlieka ritminius pratimus, improvizuoja, 

gamina muzikinius instrumentus ir jais groja, 

dainuoja. Klausosi kaip atlieka kiti grupės 

vaikai. 

Šokant ir žaidžiant ratelius pereina nuo 

vienos judesių grupės prie kitos. 

Naudoja kitų menų priemones kūrinio 

nuotaikai išreikšti (žaidžia judesiu, spalva, 
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Vizualinis menas  

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. Kuria bendrus dailės darbus.  

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti dažniausiai 

tikslingai pasirenka dailės priemones ir technikas. 

Eksperimentuoja mišriomis dailės technikomis, 

skaitmeninėmis technologijomis (skaitmeninio piešimo 

programos, fotografija).  

 

linija, žodžiu ir t. t.). 

Šokis 

Juda ritmiškai ir išraiškingai, judesį derina 

pagal muzikos pobūdį. Sustoja ratuku, iš jo 

išsiskirsto, ratuku eina bėgamuoju žingsniu, 

atlieka kojų, rankų, liemens judesius stovint 

arba einant. 

Šoka atliekant pagrindinius šokio žingsnius: 

paprastą ėjimą, šoninį ir dvigubą  žingsnius, 

polkos žingsnį. Šoka lietuvių liaudies, 

originalios kūrybos šokius su skirtingo 

tempo dalimis.  

Žaisdžia didaktinius muzikinius žaidimus, 

renkasi įvairius žaislus.  

Vaidyba 

Vaidina, improvizuoja, bendrauja su žiūrovu.  

Vaizdelius, istorijas kuria kartu su draugais, 

pedagogu. Kuria scenarijus, dekoracijas savo 

inprovizacijoms, kostiumus aktoriams. 

Gamina įvairias lėles: pirštukines, lazdelines, 

popierines ir kt. Improvizuotai vaidina su 

teatrinėmis lėlėmis trumpas sceneles. 

Pagal girdėtą tekstą ar matytą spektaklį 

improvizuotai kuria trumpus dialogus ar 

monologus, intonuoja, išplėtoja veikėjams 

būdingų veiksmų seką, naudoja teatro 

reikmenis ir daiktus. 

Vizualinis menas 

Eksperimentuoja, tyrinėja įvairias 

medžiagas, priemones, dailės technikas ir 

panaudoja savo kūryboje. 

Piešia, tapo, aplikuoja, lipdo, konstruoja. 
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Renkasi darbelių atlikimo technikas: 

spalvina, taško, maišo spalvas, štampuoja ir 

pan. 

Kuria erdvines kompozicijas. 

Įvardina ir naudoja pagrindines spalvas.  

Kartu su draugais tapo ant neįprastų paviršių, 

lapo formų ir pan. 

Pasiruošia ir susitvarko savo darbo vietą. 

Liečiant darbus įvardina, iš kokios 

medžiagos pagaminta. 

Skiria natūralias medžiagas: medieną, odą, 

audinį, gintarą, geležį, akmenį, molį, smėlį, 

šiaudą, siūlą, popierių, skystas medžiagas. 

Siūlo savo idėjas: ką galima iš jų pagaminti, 

apibendrina spalvą, formą, dydį. 

 

UGDANČIOJI APLINKA 

Pedagogas modeliuodamas, keisdamas, turtindamas aplinką orientuojasi į vaiko amžių, jo 

poreikius, galimybes, ugdymo (si) tikslus bei uždavinius. Aplinka - viena iš svarbiausių ugdytojų. 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ ugdymo (si) aplinka yra: 

 Laiduojanti gerą vaiko savijautą (emocinius santykius: vaikas-vaikas, vaikas-pedagogas, vaikas-

tėvai-pedagogai)  

 Saugi, atitinkanti sanitarinius-higieninius reikalavimus.  

 Skatinanti aktyviai veikti ir padedanti atsipalaiduoti.  

 Skatinanti vaiko savarankiškumą.  

 Padedanti aktyviai bendrauti.  

 Estetiška  ir  funkcionali.  

 Pritaikyta specialiųjų bei ypatingų gabumų vaikams.  

 Lengvai tvarkoma, keičiama, nuolat atnaujinama.  

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ aplinka aprūpinta įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis vaiko 

aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. Erdvės 

vaikų veiklai ir priemonės išdėstytos orientuojantis į vaikų interesus, kylančius sumanymus, žadina 

savaiminį perėjimą nuo vienos veiklos rūšies prie kitos. Ugdymo (si) priemonės - tikslingos, 
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veiksmingos, ekonomiškos, įvairios ir keičiamos pagal galimybę. Visos priemonės, žaislai, knygos ir 

kt. išdėstyti taip, kad vaikams būtų prieinami, skatintų žingeidumą, norą žaisti, veikti, ieškoti, tirti, 

atrasti, pažinti. 

 

PRIEMONĖS REIKALINGOS UGDYMO TURINIUI ĮGYVENDINTI 

PRIEMONĖS SOCIALUMO KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Baldai siužetiniams žaidimams, indeliai, lėlės, lėlių vėžimėliai, žaislinės mašinos, profesijų atributai, 

socialinio turinio vaikiškos knygelės, paveikslėliai, žurnalai, dėlionės, žaislai-galvosūkiai, stalo 

žaidimai, nuotaikų kortelės, domino, loto, mozaikos, kaladėlės, konstruktoriai, širmelės, užtiesalai, 

pagalvėlės, kilimėliai, vaikiška bižuterija, apranga skirta persirenginėjimui, žaislai skirti suaugusiųjų 

veiklai imituoti, muzikos įrašai. 

PRIEMONĖS SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Servetėlės, rankšluosčiai, šukos, dantų šepetėlis, dantų pasta, muilas, indai, stalo įrankiai, paveikslėliai, 

knygos, dėlionės, loto, plakatai higienos, saugumo ir sveikatos ugdymo temomis, krepšinio, futbolo, 

mankštos kamuoliai, lankai, kėgliai, šokdynės, dideli gimnastikos kamuoliai, čiužiniai, krepšinio 

stovas, futboliuko vartai, gimnastikos sienelė, kopetėlės, virvės, gruoblėti paviršiai plokščiapadystės 

profilaktikai, masažuokliai, lazdos, priemonės estafetėms, kliūtims, parašiutas, badmintono raketės, 

įvairūs kamuoliukai, didelės minkštos figūros laipiojimui, balancinės plokštumos, sunkūs kamuoliai 

jėgos ugdymui, gimnastikos kilimėliai, muzikos įrašai, paspirtukai, sūpuoklės. 

PRIEMONĖS PAŽINIMO KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Knygos, žurnalai, enciklopedijos, žemėlapiai, gaublys, gyvūnų, augalų plakatai, albumai nuotraukoms, 

plakatai, kalendoriai, švenčių, žmonių buities, profesijų atributai, mechaniniai, elektrononiai, smėlio 

laikrodžiai, skaičiuotuvai, termometras, didinamieji stiklai, veidrodžiai, vaizdo ir garso aparatūra, 

fotoaparatas, mikroskopas, žiūronai, muliažai, ūgio matuoklis, vaikiška bižuterija, priemonės 

varstymui, segiojimui, spalvų pažinimui, priešingybių, priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir 

visumos paveikslėliai, vaikams pritaikyti indai, stalo įrankiai, matavimo priemonės, svarstyklės, 

vaikiškos transporto priemonės, įrankių rinkiniai, eismo ženklai, rinkiniai konstravimui, įvairių 

medžiagų ir dydžių, erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros, kaladėlės, loto, domino, gyvūnų, 

paukščių figūrėlės, stalo žaidimai, gamtinė medžiaga, priemonės eksperimentavimui. 

PRIEMONĖS KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Grožinės literatūros, poezijos knygelės, žurnalai, enciklopedijos, plakatai, žemėlapiai, atlasai, 

paveikslėliai, iliustracijos, knygos spalvinimui, nuotraukos, albumai,tautodailės reprodukcijų rinkiniai, 

tautiniai rūbai, tautinė simbolika raidžių, žodžių, kortelės paveikslėlių loto, domino, stalo žaidimai su 
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raidėmis, įvairios dėlionės, iš įvairių medžiagų pagamintos raidės, magnetinė lenta, magnetai, 

kreidelės, pagaliukai, smėlis, žaisliniai telefonai, mikrofonas, žaidimai ir kt. priemonės jausmų ir 

emocijų pažinimui, garsų, pasakų įrašai, kompiuteris, projektorius, CD ir DVD diskai, kompiuteriniai 

didaktiniai žaidimai. 

PRIEMONĖS MENINEI KOMPETENCIJAI UGDYTI 

Piešimo, spalvotas popierius, kartonas, akvarelė, guašas, dažai rankomis piešti, pieštukai, flomasteriai, 

teptukai, klijai, plastilinas, trafaretai, štampukai, krapštukai, šiaudeliai, klijuotės, servetėlės, paprastos 

ir figūrinės žirklės, liniuotės, miltai, druska, molis, modelinas, gipsas, apranga darbui su dažais, vaškas, 

žvakės, molbertai, šviesos stalai, paveikslai, knygos, enciklopedijos, meno kūriniai, plakatai. 

Širmos, medžiaga dekoracjių gaminimui, lėlės marionetės, pirštukų lėlės, lėlės ant lazdelių, kostiumai 

teatro veiklai (skraistės, kostiumai, skrybėlės, skarelės, šalikai, suknelės, sijonai, švarkai, papuošalai), 

grožinė literatūra vaikams. 

Muzikiniai instrumentai, gamtos garsų, muzikos kūrinių garso bei vaizdo įrašai, muzikinis centras, 

priemonės instrumentų gamybai, priemonės improvizacijai pagal muziką (kaspinai, vėliavėlės, 

skraistės, plunksnos ir pan.), muzikos literatūra. 

 

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Pažangos ir pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo dalyviams – vaikams, auklėtojams, 

tėvams. Vertinimas ir ugdymas yra glaudžiai susiję. Įvertinę vaiko raidos pakopą, jo dabartinius 

pasiekimus, gebėjimus, žinodami jo poreikius pomėgius, galime planuoti veiklą, kurti aplinką, 

pasirinkti tinkamiausias priemones, būdus ir metodus, siekti pažangos.  

Vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, atskleisti, ką jis jau žino ir gali, o ne sutelkti 

dėmesį į tai, ko jis nežino arba negali atlikti. Svarbu atskleisti vaiko pasiektą pažangą, stengtis, kad 

ugdant būtų atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus bei, kad tai garantuotų sėkmę. 

Vertinimas leidžia pamatyti tuos, kuriems reikia daugiau pagalbos. Vertinimo esmė – tikslingas 

ugdymo metodų ir būdų atrinkimas. 

Svarbiausias vaiko pažangos ir vertinimo tikslas – padėti jam sėkmingai ugdytis, bręsti kaip 

asmenybei, kaupti informaciją apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir daromą pažangą, kad būtų galima 

koreguoti ugdymo procesą, priimti pagrįstus sprendimus, sudaryti galimybę tėvams tapti lygiaverčiais 

vertinimo partneriais, be to, gauti grįžtamosios informacijos, kuri padėtų įvertinti auklėtojų bei 

lopšelio-darželio darbo sėkmę.  
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Ugdymo procese vertinimo ciklą sudaro: 1) vertinimo planavimas; 2) vertinimo informacijos 

kaupimas ir fiksavimas; 3) vertinimo informacijos analizamas; 4) vertinimo informacijos naudojimas ir 

ugdymo proceso koregavimas. 

Vaikų pažangos ir pasiekimų informacijos rinkimo, fiksavimo, vertinimo būdai. 

 Vaiką pažinti padeda gauta iš tėvų ar globėjų informacija, specialus klausimynas, iš kurio 

atsakymų turėtų paaiškėti, ar vaikas turi individualių įpročių, kaip jis augo ir vystėsi, kokia jo sveikata, 

charakteris, elgsena, kokios emocijos jį dažniausiai valdo, kokios paramos jam reikia. Kokie jo tėvų 

lūkesčiai.  

Vaiko darbų analizė (iš jų matyti vaiko augimas), jo mintys, frazės (kas jam patinka piešinyje, 

darbelyje, ką jis žino apie vieną ar kitą daiktą, įvykį ir pan.), užrašomos atliekant tam tikrus darbus, taip 

pat glausti jo pomėgių aprašymai (mėgstamiausia veiklos rūšis, žaidimai), specialistų pastabos ir 

komentarai, pagyrimai, padėkos už labai gerai atliktą darbelį, už piešinį, pasakojimą, poelgį, 

fotonuotraukos, atspindinčios vaiko nuotaiką ar jam būdingą veiklą, pomėgį. Vertinimo medžiaga yra 

kaupiama individualiuose vaikų pasiekimų aplankuose. 

Stebėjimu, stengiamasi išsiaiškinti, ką vaikas labiausiai mėgsta veikti, kokius žaidžia žaidimus, 

kas jam kelia baimę, kas nepatinka, kokia dažniausiai būna jo nuotaika, kaip jis bendrauja su 

bendraamžiais ir suaugusiaisiais, kaip reiškia pyktį. Be to, kas būdinga jo raidai ir pasaulio pažinimo 

būdui, kokie jo pomėgiai, poreikiai, elgesio ypatumai.  

Vaiko įvertinimas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. 

Vaiko pasiekimai stebimi ir fiksuojami visose 19 vaikų ugdymosi sričių. Pažymimas vaiko ugdymosi 

žingsnelis, įvertinama vaiko ypatingi gebėjimai ir sritys, kuriose kyla sunkumų. Rezultatai 

užfiksuojami „Ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo lentelėje“. 

Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatai yra panaudojami vaikų pažinimui, veiklos 

planavimui, ugdymo proceso individualizavimui, kokybės gerinimui, tėvų informavimui.  
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