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TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“ 

2017 m. rugsėjo 4 d. 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos „Pažinimo takeliu“ papildymas ir nuorodų 

rodyklė, integruojant  

„Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas“ (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2017 m. kovo 22 d. Nr. V-190), 

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą“ 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas  

2016 m. spalio 25 d. Nr. V-941),  

„Socialinį emocinį ugdymą“ (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).* 

 

 
Atsižvelgiant į integruojamas programas, lopšelis-darželis „Berželis“ ikimokyklinio 

ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ papildyta šiais punktais: 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo(si) programos principai (5 p.); 

2. Tikslai ir uždaviniai (6 p.); 

3. Įstaigos savitumas (9 p.); 

4. Rugsėjis. Uždaviniai (63 p.); 

5. Lapkritis. Uždaviniai (66 p.); 

6. Gruodis. Uždaviniai (68 p.); 

7. Vasaris. Uždaviniai (70 p.); 

8. Gegužė. Uždaviniai (74 p.). 

 

 

 

 

 

 

 

Programos atnaujinimo darbo grupė: 

 

Irena Daubarienė 

 

Janina Gedgaudienė 

 

Regina Andrejauskienė 

 

Aušra Jonkienė 

 

Milda Liubinavičienė 

 

Laura Stasiulienė 

 

 

*Pridedama. Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ vykdomas susiliejančio ugdymo projektas 

„Augame su pasaka“. 



TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Ruošti vaiką sąmoningam gyvenimui, integruojant į ugdymo(si) programą smurto, patyčių, 

alkoholio, socialinės rizikos veiksnių įtakos mažinimo temas. Ugdyti pagarbą savo ir kito asmens 

orumui, stiprinant lytinį tapatumą. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Parengti prevencines priemones, padedančias išvengti žalingų įpročių, smurto, patyčių, socialinės 

rizikos veiksnių. 

2. Suvokti skirtumus tarp berniukų ir mergaičių, formuojant(is) intymios higienos įgūdžius. 

3. Padėti stabdyti ir išvengti problemų priežasčių atsiradimui. 

4. Užtikrinti nuoseklų bendradarbiavimą ir problemų sprendimą: įstaigos bendruomenė – ugdytiniai 

– šeima – socialiniai partneriai. 

 

 
 

 

 

HUMANIŠKUMO PRINCIPAS (papildyta) 

 

Atsakinga, saugi ir užkertanti kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams 

įstaigos aplinka. 

 

SAVITUMAS (papildyta) 

 

 Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenėje nuolat puoselėjamas bendruomeniškumas, 

pozityvios vertybės, tariamasi dėl elgesio normų, taisyklių, tai atsispindi įstaigos strateginiuose 

veiklos dokumentuose, o 2017 m. gegužės 18 d. tarp Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ ir VŠĮ 

„Krizių centro“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią abipusiai bendradarbiaujama 

smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir emocinio intelekto stiprinimo srityje. 

 

 Programos „Pažinimo takeliu“ savitumas tikslingai nukreiptas į  bet kokio smurto, patyčių, 

žalingų įpročių vengimą, prevencinį problemų mažinimą. 

 

Socialiniai 
partneriai

Įstaigos 
bendruomenė

Šeima

 

Vaikas 



 

 Nuo 2017-2018 m. m. Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ ugdymą papildys 5 neformaliojo 

švietimo programos: ankstyvoji anglų kalba, du šokių būreliai, dailės būrelis, futbolo būrelis.  

 

 2017-2018 m. m. Telšių lopšelyje-darželyje „Berželis“ vykdomas susiliejančio ugdymo 

projektas „Augame su pasaka“, tikslingai nukreiptas ir į socialinį, emocinį ugdymą, ir į smurto 

bei žalingų įpročių prevenciją. 

 

 Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja Tarptautinėje ankstyvosios prevencijos 

programoje „Zipio draugai“. 

 

 Nuo 2017-2018 m. m. visose įstaigos grupėse rengiami socialinio-emocinio ugdymo(si) 

kampeliai.  

 

 Įstaigos dalyvavimo Tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Žingsniuojame į 

atsinaujinantį požiūrį“ kartu su partneriais iš Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos patirtis taip pat 

labai svarbi smurto bei negatyvių dalykų prevencija. 

 

 Įstaigos dokumentuose yra nuorodos į smurto ir žalingų įpročių prevenciją, o ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo(si) sutartys papildytos šiuo tėvų įsipareigojimų punktu „Vadovautis 

pozityvios tėvystės, pagarbos vaikui, nuostatomis, o apie pastebėtus fizinio ar psichologinio 

smurto atvejus bendruomenėje nedelsiant informuoti Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ 

vadovą“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per patirtinį ugdymą(si) atpažįstamos ir tyrinėjamos vaikų emocijos.  

Nuotrauka iš Telšių l/d „Berželis“ archyvo, Joninės, 2017 m. 

 

 

RUGSĖJIS (papildyta) 

 

Pažinti ir gebėti įvardinti savo emocijas, mokytis jas valdyti, panaudojant priemones, 

sukauptas grupių socialinio-emocinio ugdymo(si) kampeliuose. 

 

 

LAPKRITIS (papildyta) 

 

Suteikti žinių apie pavojingų preparatų (vaistų, tabako, alkoholio) kenksmingumą, žalą 

žmogaus sveikatai. 

 

 



 

GRUODIS (papildyta) 

 

Aptarti kvaišalų prevencines priemones įtraukiant tėvus.  

 

VASARIS (papildyta) 

 

Formuoti sveikus įpročius, aptariant smurto, patyčių, tabako ir alkoholio situacijų 

priežastis ir pasekmes. 

 

GEGUŽĖ (papildyta) 

 

Supažindinti su įvairiomis tarnybomis į kurias galima kreiptis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Į TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ „PAŽINIMO TAKELIU“ INTEGRUOJAMŲ PROGRAMŲ RODYKLĖ 

 

Socialinis emocinis ugdymas.  

Orus:  

 Emocijų suvokimas ir raiška; 

 Savireguliacija ir savikontrolė; 

 Savivoka ir savigarba; 

 Santykiai su suaugusiais; 

 Santykiai su bendraamžiais (žr. p. 20-30). 

 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

Sveikas:  

 Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; 

 Fizinis aktyvumas (žr. p. 14-20). 

 

 

Smurto prevencijos įgyvendinimas. 

Sėkmingai besiugdantis: 

 Problemų sprendimas; 

 Iniciatyvumas ir aktyvumas; 

 Tyrinėjimas; 

 Mokėjimas mokytis 9 (žr. p. 54-62). 

 

Gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

Sveikas:  

 Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; 

 Fizinis aktyvumas (žr. p. 14-20) 

 

Smalsus: 

 Aplinkos pažinimas; 

 Skaičiavimas ir matavimas (žr. p. 38-44). 

 

Kuriantis: 

 Estetinis suvokimas; 

 Meninė raiška (žr. p. 45-53). 

 

Bendraujantis: 

 Sakytinė kalba; 

 Rašytinė kalba (žr. p. 31-37). 

 

 

 

 

 

Pastaba. Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė, pradedant strateginių, veiklos 

dokumentų įgyvendinimu ir baigiant kasdiene veikla laikosi nuostatos, kad kiekviena pozityvi 

veikla yra pati tikslingiausia ir efektyviausia smurto ir kitų žalingų įpročių prevencija. 



                        PATVIRTINTA 

                        Telšių l/d „Berželis“ 

   direktoriaus 

                                                             2017 m. rugsėjo 13 d. 

                                                                          įsakymu Nr. V-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susiliejančio ugdymo(si) projektas 

„Augame su pasaka” 
 

2017-2018 m. m. 
 

 
 

 

 

 

2017 m. rugsėjis 

Telšiai 

 

 

 

 



 
 

 

Kūrybinė grupė: 

Irena Daubarienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė; 

Janina Gedgaudienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Milda Liubinavičienė, Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bisuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė; 

Aušra Jonkienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja 

metodininkė; 

Laura Stasiulienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ logopedė metodininkė; 

Asta Šalkauskienė, Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ auklėtoja.    

 

 

 

Projekto pagrindimas: šiandien, kaip ir ankstesniais laikais, 

ugdant vaiką svarbiausia ir kartu sunkiausia užduotis –padėti 

rasti jam gyvenime prasmę. Vaikas ją gali rasti tik žengęs 

daugelį raidos žingsnių. Raidos procese vaikas turi mokytis 

vis geriau suprasti save. Tada jis pradeda geriau suprasti 

kitus, o ilgainiui gali užmegzti su jais ryšius, teikiančius 

pasitenkinimą ir prasmės pojūtį ir jam, ir jiems.  

Kad žmogus rastų giliau glūdinčią prasmę, jis turi 

išmokti įveikti varžančias į save sutelkto gyvenimo ribas ir 

patikėti, kad daug duos gyvenimui – jei ne dabar, tai kada 

nors vėliau. Ši nuostata būtina, kad žmogus būtų patenkintas 

savimi ir savo veikla. Kad nebūtų lemties užgaidų valioje, jis 

turi kaupti vidinius išteklius, padedančius emocijoms, 

vaizduotei ir protui vienam kitą palaikyti ir stiprinti. Teigiami 

jausmai suteikia mums jėgų proto galioms lavinti: tik į ateitį 

sudėtos viltys gali palaikyti mus, kai tenka patirti 

neišvengiamų negandų.  

Kokia patirtis vaiko gyvenime labiausiai padeda 

stiprinti gebėjimą rasti prasmę savo gyvenime ir suteikti 

daugiau prasmės gyvenimui apskritai: 

1) nieko nėra svarbiau už tėvų ir kitų vaiko rūpintojų daromą įtaką; 



2) antras pagal svarbą yra mūsų kultūros paveldas, bet jis turi būti vaikui perteikiamas tinkamai. 

Kai vaikai maži. Tokias žinias geriausiai perduoda literatūra. 

Kitaip nei bet kuris kitas literatūros kūrinys, pasakos parodo kelią tapatybės ir pašaukimo 

ieškančiam vaikui, taip pat parodo, kokia patirtis jam būtina charakteriui ugdyti. Pasakos leidžia 

suprasti, kad nors ir tenka patirti nelaimių, teikiantis pasitenkinimą ir geras gyvenimas pasiekiamas, – 

bet tik tada, jei nevengsi pavojų ir kovosi, nes be kovos tikrosios tapatybės niekada nesurasi.  

Beveik per visą žmonijos istoriją vaiko dvasinis gyvenimas, išskyrus tiesioginę patirtį šeimoje, 

priklausė nuo mitinių bei religinių pasakojimų ir nuo pasakų. Ši tradicinė literatūra penėjo vaiko 

vaizduotę ir skatino jį fantazuoti. Kartu šie pasakojimai atsakydavo į svarbiausius vaikui kylančius 

klausimus, jie buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, padėdavusių jam tapti visuomenės dalimi (pagal 

BrunoBettelheim ,,Kodėl mums reikia stebuklo: pasakų reikšmė ir svarba, psichoanalitinis požiūris“).  

Kaip pastebi Telšių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“ dirbanti Telšių rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Milda Liubinavičienė, 

pasakos ne tik ugdo vaikus, suteikia jiems žinių, tenkina smalsumą , bet ir  stiprina jų emocinę 

sveikatą. Pasakos yra nuostabi galimybė patirti įvairių nuotykių ir daugybę įspūdžių. Pasakų vaidmuo 

labai svarbus, skatina gerbti ir saugoti gyvybę, gamtą, pasakos teikia vaikams saugumo pojūtį. Pasakos 

teigiamai veikia emocinę vaikų būklę: slopina jautrumą, kelia nuotaiką, pasakų šalyje vaikai randa 

džiaugsmą. 

 Gydymo būdas – pasakų terapija, – gali padėti vaikučiui atsikratyti baimių ir nerimo (Maria 

Molicka – psichologė). 

Vaikystė su pasaka–būtina stebuklų dozė, kad vaikų gyvenimas būtų džiaugsmingesnis. 

 

  

Tikslas: 

 

Mokyti vaiką 

žingsnis po žingsnio 

geriau pažinti  

ir suprasti save. 

 
 

 

 

 

 

 

Uždaviniai: 

 

• Suteikti vaikui emocinį-socialinį džiaugsmą, padedant įsijausti į pasakų personažus ir pritaikyti 

įgytą patirtį įvairiose situacijose. 
 

• Formuoti tinkamo elgesio įgūdžius. 
 

• Ugdyti gebėjimą vengti negatyvių aplinkos poveikių reiškinių. 
 



• Sudaryti galimybes vaikams pažinti pasakas per tiriamąją-eksperimentinę veiklą. 
 

• Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie sveiką žmogaus raidos kelią. 

 

• Išgyventi individualų ir bendruomenišką atradimo (-ų) džiaugsmą, juo dalinantis 

bendruomenėje. 

 

 
 

 

Mėnuo Pasaka Veiklos grupėse Sąsajos su sveika 

gyvensena 

Bendros 

lopšelio-

darželio 

veiklos 

Rugsėjis „Ropė“ Jausmų, emocijų 

įvardinimas, atspindėjimas, 

tarpusavio santykių, 

socialinių vaidmenų 

aptarimas; vertybių 

suvokimo skatinimas, gėrio 

ir blogio kontrasto analizė, 

amžiaus skirtumų ypatumų 

atpažinimas, asmenybės 

tapatumo formavimasis per 

įsijautimą, tapatinimąsi su 

pozityviais personažais;  

tyrinėjimas, 

eksperimentavimas, 

kūrybinė veikla, vaidinimas, 

tradicijų aptarimas, 

pristatymas; 

priemonių gaminimas iš 

gamtinių medžiagų, antrinių 

žaliavų; sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas (is) per 

judriuosius žaidimus, 

patirtinę veiklą, 

degustavimą.  

Pasakos atlieka 

daugybę funkcijų, 

kurios yra 

būtinos, kad 

vaikai tinkamai 

vystytųsi. 

Emociškai sveiki 

vaikai geba 

valdyti savo 

emocijas, jaučiasi  

saugiau, jų mintys 

ir  poelgiai yra 

harmoningi.  

Pasakos taip pat 

gali atlikti 

terapinę funkciją. 

Pasakos, 

naudojamos 

terapiniais 

tikslais, skatina 

vaikų 

pasitikėjimą 

savimi, didina jų 

atsparumą 

stresams. 

Kasdienis pasakų 

skaitymas balsu 

padeda stiprinti 

Pasaką 

inscenizuoja 

pedagogai 

Spalis „Dangus griūva“  

Lapkritis „Katinėlis ir 

gaidelis“ 

Pedagogų 

šešėlių 

teatras. 

Gruodis „Pelenė“ Veiklos 

edukacinėse 

erdvėse. 

Sausis „Jaučio trobelė“  

Vasaris „Muštas nemuštą 

neša“ 

 

Kovas „Vištytė ir 

gaidelis“ 

 

Balandis „Vištytės pyragas“ Pasaką 

inscenizuoja 

pedagogai ir 

vaikai  

Gegužė „Trys paršiukai“  

Birželis „Coliukė“  

Liepa „Raudonkepuraitė“  

Rugpjūtis „Pagrandukas“  



psichinę vaikų 

sveikatą ir  įveikti 

įvairias sveikatos 

problemas. 

 

 

 

 
 

 

Nuorodos į straipsnius, susijusius su pasakomis:  

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasakos-reiksme-vaikysteje/2820 

   

Stebuklų pasaka kaip asmenybės transformacijos raiškos atspindys:  

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/-stebuklu-pasaka-kaip-

asmenybes-transformacijos-raiskos-atspindys-/11953  

Pasakų terapija – galimybė auginti asmenybę:  

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasaku-terapija-galimybe-

auginti-asmenybe/11139  

Kodėl mums reikia stebuklo:  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-02-kodel-mums-reikia-stebuklo/158822  

Pasakos magija:  

http://lituanistusamburis.lt/jurgita-luzaite-kajeniene-pasakos-magija/  

Vaikui reikia stebuklų:  

http://www.mamairvaikas.lt/tvs/vaikui-reikia-stebuklu 

Seku seku terapinę pasaką:  

http://psichika.eu/blog/seku-seku-terapin%C4%99-pasak%C4%85/ 

 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasakos-reiksme-vaikysteje/2820
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasakos-reiksme-vaikysteje/2820
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/-stebuklu-pasaka-kaip-asmenybes-transformacijos-raiskos-atspindys-/11953
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/-stebuklu-pasaka-kaip-asmenybes-transformacijos-raiskos-atspindys-/11953
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasaku-terapija-galimybe-auginti-asmenybe/11139
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/pasaku-terapija-galimybe-auginti-asmenybe/11139
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-02-kodel-mums-reikia-stebuklo/158822
http://lituanistusamburis.lt/jurgita-luzaite-kajeniene-pasakos-magija/
http://www.mamairvaikas.lt/tvs/vaikui-reikia-stebuklu
http://psichika.eu/blog/seku-seku-terapin%C4%99-pasak%C4%85/
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ 

 

Švietimo tiekėjo pavadinimas: Telšių lopšelis-daželis „Berželis“. 

Trumpasis pavadinimas: lopšelis-darželis „Berželis“. 

Grupė: lopšelis-darželis yra neformaliojo ugdymo įstaiga. Kodas 3160. 

Veiklos pradžia:1973 m. liepos 1 d. 

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Ugdymo(si) kalba: lietuvių. 

Ugdymo(si) forma: dieninė. 

Teisinė forma: lopšelis-darželis „Berželis“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Įstaigos kodas: 190597425. 

Adresas: Kalno g. 20, Telšiai, LT-87133. 

Telefonas: 8 444 60274. 

Interneto svetainės adresas:www.telsiuberzelis.lt 

Elektroninis paštas:ldberzelis@gmail.com 

1.2. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 

Vaikų lopšelis 2-3 metų vaikams – 1 grupė. 

Vaikų darželis 3-5 metų vaikams – 3 grupės. 

http://www.telsiuberzelis.lt/
mailto:ldberzelis@gmail.com
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Priešmokyklinio ugdymo grupės 6-7 metų vaikams – 2 grupės. 

Įstaigoje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Teikiamos ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo paslaugos, organizuojamas papildomas ugdymas (šokių, anglų kalbos ir dailės būreliai). Teikiama kvalifikuota logopedo 

pagalba. Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos. 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS PRINCIPAI 

✓ Sveikatingumo principas laiduoja vaikui fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką. Vaikas ugdosi nuostatą 

savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Įgydami sveikos gyvensenos 

įgūdžių, pratinasi saugoti savo fizinę bei psichinę sveikatą, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. 

✓ Tiriamasis principas – svarbus vaikų asmenybės vystymui(si), pažįstant pasaulį eksperimentuojant, liečiant, tyrinėjant, 

atliekant natūralius, ugdytinių amžiui pritaikytus bandymus įvairiose edukacinėse erdvėse. 

✓ Humaniškumo principas. Kiekvienas vaikas yra vienintelis, unikalus, vertinamas kaip asmenybė:  

• sudaryti vaikui daugiau galimybių pažinti ir išreikšti save, savo gebėjimus ir kūrybiškumą; 

• taikyti skirtingus poveikio būdus, metodus, ugdyti vaikus pagal individualizuotas programas; 

• vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam suteikiama galimybė ir laisvė ugdyti(is) 

individualias prigimtines galias. 

✓ Integralumo principas – siekti ugdymo turinio vientisumo, lankstumo. Plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų visuminį pasaulio suvokimą ir jo veiklos patirtį. 

✓ Tęstinumo principas – siekiame darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo šeimoje prie ikimokyklinio ugdymo 

grupėje, užtikriname nuoseklų ugdymo tęstinumą priešmokyklinėje grupėje. Nuolat siekiame palaikyti glaudų šeimos ir 

įstaigos pedagogų bendradarbiavimą. 
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1.3. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA 

 

Įstaigoje dirba 14 pedagogų: 

✓ 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, turintys aukštąjį ikimokyklinį išsilavinimą. 

✓ 2 pedagogai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

✓ 7 pedagogai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

✓ 1 pedagogas turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Jiems talkina patyrusi meninio ugdymo pedagogė (organizuoja muzikos veiklas, šventes, pramogas ir t.t.). Įtaigos ugdytiniams 

teikiama kvalifikuota logopedo pagalba, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams. 

Įstaigai vadovauja direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, turinti III vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

 

UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti 

savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies 

pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenys. 

Uždaviniai: 

✓ Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį. 
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✓ Skatinti ugdymo(si) procese pozityvias nuostatas, sudarant galimybes patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą. 

✓ Lavinti ugdytinių pažintinius gebėjimus, sudarant sąlygas domėtis, ieškoti, tyrinėti ir atrasti. 

✓ Plėtoti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką, siekiant užtikrinti sėkmingą vaikų ugdymą(si). 

✓ Kurti patrauklią, patogią, džiugią, funkcionalią, saugią vaiko poreikius atitinkančią buvimo aplinką. 

 Ugdymas nukreiptas į vaikų poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti, individualiai veikti. Vaikas pasirinkdamas 

jam įdomią ir aktualią veiklą, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja žinių, tampa fiziškai ir emociškai brandesnis, orus, 

laisvas, kūrybiškas, pasitikintis, pozityvus, įdomus draugams. 

 Ugdomosios aplinkos ypatumai: grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, 

tyrinėjančias, artimas namų aplinkai erdves. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams, siužetiniams 

žaidimams, pažintinei tiriamajai veiklai. 

 Vaiko veikla plėtojama už grupės ribų, įkurta sveikatos ir dailės salelės, kuriose vaikai ne tik susipažįsta su 

sveikatos elementais, bet ir atlieka praktinę sveikatingumo veiklą. Dailės salelėje vaikai kūrybiškai veikia, naudodami netradicines 

priemones. 

 Įstaigos aplinkoje lauko žaidimų aikštelės pritaikomos atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. 

Įrengta lauko edukacinė klasė, skirta derinti ugdymą viduje ir lauke. 
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1. Nuotrauka. Edukacinė daržo erdvė. 

ĮSTAIGOS SAVITUMAS 

Nuo 1999 metų sveiką gyvenseną aktyviai propaguojanti Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenė, galinti pasidžiaugti 

ugdytinių pasiekimais tiek rajone, tiek ir šalyje: Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros šalies konkurso nugalėtoja 

(2014 m.), konkursų ,,Švarių rankų šokis“, ,,Sveikuolių sveikuoliai“, ,,Mažųjų olimpiada“, ,,Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“, 

,,Ledo papuošalai žiemos sodui“ laureatė, naujame strateginių tikslų įgyvendinimo etape (nuo 2016 m.) siekia dar kryptingiau ugdyti 

visapusiškai sveiką vaiką, tai yra ne tik fiziškai aktyvų, tačiau ir kūrybišką, socialų, komunikuojantį, tyrinėjantį, atvirą naujovėms, 

pozityvų, per asmeninę patirtį pasaulį pažįstantį, savo tautinį bei asmeninį tapatumą suvokiantį šiandien augantį žmogų. 

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programos ,,Pažinimo takeliu“ atnaujinimo procese, bendruomenė 

darsyk atsisuko, iš naujo gilinosi į strateginius šalies dokumentus, kuriuose nusakomos esminės švietimo kryptys, ir ypatingai atkreipė 

dėmesį į Valstybės pažangos strategijoje ,,Valstybės pažangos strategija ,,Lietuva 2030““ nubrėžtą atviro, kūrybingo, atsakingo 

žmogaus ugdymo viziją, būtinybę siekti geresnių gyvenimo kokybės (23 vieta ES), laimės (20 vieta ES) rodiklių; Valstybinėje 



9 
 

 

švietimo 2013–2022 metų strategijoje nusakytą švietimo misiją – suteikti kiekvienam su Lietuva save susiejusiam asmeniui 

savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus; Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

pristatomus švietimo tikslus: išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir 

sveikai gyventi, siekiant kūrybinių gebėjimų sklaidos, tautinio tapatumo išsaugojimo, krašto atvirumo bei dialogiškumo puoselėjimo.  

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtą ikimokyklinio ugdymo paskirtį – padėti vaikui tenkinti 

prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius, vesdami vaiką per 18 vaikų pasiekimų žingsnių, 

įgyvendindami atnaujintą Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ ikimokyklinio ugdymo programą ,,Pažinimo takeliu“ darniai plėtosime 

ugdymo(si) procese dalyvaujančiųjų sąveiką (žr. 1 schemą), maksimaliai išnaudosime vis ryškiau besiformuojančio įstaigos savitumo 

aspektus: 

per netradicines edukacines erdves (lauko klasę, vaistažolių lovelius, daržą, pievą, patirtinio ugdymosi saleles), 

sukauptą sveikatos stiprinimo, pramoginių, eksperimentinių  priemonių bazę (vidaus ir lauko sporto, meninį inventorių, 

padidinamuosius stiklus, mikroskopus, bilibo kiautus), 

visos bendruomenės pozityvią komunikaciją (ugdytinių, vadovų, pedagogų, pagalbos mokiniui  specialistų, kt. darbuotojų, 

tėvų, socialinių partnerių)  

kryptingai plėtoti patirtinį ugdymą (si), tikslingai nukreiptą auginti bendruomenės siekiamybę: sveiką, tyrinėjantį, pozityvų 

vaiką. Atnaujintoje ikimokyklinio ugdymo programoje vienas iš kiekvieną mokslo metų mėnesį nusimatytų uždavinių: visoje 

bendruomenėje vykdyti eksperimentinę-tiriamąją veiklą, kurios refleksija ir rezultatai bus nuolat pristatomi bendruomenei.    
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1 schema. Ugdymo(si) procese dalyvaujančiųjų sąveika. 

       ŠEIMA UGDOMOJI 

APLINKA 

   VAIKAS 

VADOVAI, 

PEDAGOGAI, 

SPECIALISTAI 

Bendraujanti, geranoriška, pasitikinti vaiku ir 

ugdymo įstaiga, siekianti susitarimų dėl 

sėkmingų vaikų gebėjimų ugdymo(si). 

Aktyviai dalyvaujanti ugdomajame 

procese, ugdomosios veiklos kūrime. 

Orus, sveikas, smalsus, bendraujantis, 

kuriantis, tyrinėjantis, laimingas. 

Saugi, ugdanti aktyvų, smalsų, savo 

gebėjimais pasitikintį, pozityvų vaiką. 

Skatinanti vaikų norą žaisti, eksperimentuoti, 

tyrinėti, įvairiomis veiklos formomis kaupti 

naują patirtį. Ugdanti vaiko savarankiškumą 

ir atsakomybę. 

Geranoriška specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų integracija. 

Gerbiantys vaiką bei jo kultūrą, pasitikintys 

vaiku ir jo gebėjimais. Kompetentingi, 

besirūpinantys savo asmeniniu ir profesiniu 

tobulėjimu, gebantys analizuoti ir reflektuoti, 

nešališki ir pozityvūs. 

Gebantys domėtis naujovėmis šalies ir 

pasaulio mastu bei taikyti inovacijas 

ugdomajame procese. 
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Patirtinį ugdymą(si), kuriame viena ryškiausių eksperimentinė-tiriamoji kryptis, užtikrinti leis viena iš svarbiausių įstaigos 

naujovių – kuriama Edukacinė lauko klasė ,,Ugdausi gamtoje“,  kurioje vaikai ne tik dar aktyviau kurs, pažins, tyrinės, bet tai darys 

lauke ir įvairiais metų laikais. Edukacinėje lauko klasėje vaikai ugdysis natūraliai pasitelkdami visus pojūčius: regą, klausą, uoslę, 

skonį, lytėjimą... Aktyviai besidomint gamta, nuosekliai derinant ugdymą viduje ir lauke dar labiau lavės vaikų vaizduotė, gebėjimas 

sukaupti dėmesį, ugdysis emocinis intelektas, kritinis mąstymas, bus darniai puoselėjama ir fizinė, ir dvasinė vaikų sveikata, nes 

dabartiniame, aktyviai informacines technologijas propaguojančiame pasaulyje, labai svarbu augantiems vaikams prisiliesti prie 

natūralaus gamtos pasaulio, kurį pažindami jie jaustųsi saugūs, savo ritmu pažįstantys aplinką per įvairias ugdomąsias veiklas 

(žaidimus, meninį, kalbos ugdymą, inscenizaciją, tyrinėjimus, fizinį aktyvumą, patirtinę veiklą ir netgi mokslinį pradžiamokslį). 

 Telšių lopšelio-darželio bendruomenėje  dėmesys skiriamas kiekvienam vaikui, tačiau patirtis rodo, kad yra vaikų, kuriems 

būtina skirti ir dar daugiau papildomo dėmesio. Kiekviena auklėtoja, stebėdama naujai atėjusį vaiką, pastebi vaiko individualius 

gebėjimus bei atpažįsta sunkumus, tad lėčiau besivystančios raidos vaikai atskirai stebimi, esant poreikiui konsultuojami Telšių 

švietimo centro PPT specialistų ir jau atpažintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams taikomas    logopedės Lauros Stasiulienės 

parengtas specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų pedagoginis vaiko gebėjimų stebėjimo ir vertinimo modelis, pagal kurį auklėtojos 

parengia Pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą, skirtą konkrečiam vaikui. Siekiant kuo sėkmingesnio spec. ugdymos(si) poreikių 

vaikų integravimo(si) į ugdymo(si) procesą ir bendruomenės gyvenimą, įstaigoje naudojamos logopedės Lauros Stasiulienės parengtos 

specialios diferencijuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio kalbos ugdymo programos: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fonologinių kalbos sutrikimų įveikimo programa“ (rašoma pusmečiams), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų nežymios dizartrijos 

įveikimo programa“, „Vaikų, turinčių fonetinių kalbėjimo sutrikimų, grupinių, pogrupinių, logopedinių pratybų programa“ (rašoma 

pusmečiams), „Pritaikyta neišsivysčiusios kalbos įveikimo programa“, „Mikčiojančių vaikų sklandaus kalbėjimo ugdymo programa“, 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo programa“, skirtos atskirų spec. ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams.     

 Apibendrinant galime pastebėti, kad Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ bendruomenės esmė – ugdyti visapusišką žmogų, 

ypatingai kreipiant dėmesį į sveikatą, tyrinėjimų ir atradimų džiaugsmą, pozityvų požiūrį (išlaikant ir kritinį mąstymą) į supantį 
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pasaulį. Šiuo keliu einame aktyviai pasitelkdami patirtinį (tiriamąjį-eksperimentinį) ugdymą(si), teikiantį ir pažinimo, ir atradimo 

džiaugsmą. Nuolatinis komandinis darbas leidžia kiekvienam bendruomenės nariui jaustis svarbiam, reikalingam, galinčiam išsakyti 

savo pastebėjimus, inicijuoti pokyčius, ir tai tiesiogiai stiprina teigiamą savęs vertinimą, gerina gyvenimo kokybę ir suteikia laimės 

(tiesioginė sąsaja su Valstybės pažangos strategijos ,,Valstybės pažangos strategija ,,Lietuva 2030““ vizija).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuotrauka. Žaidimai lauke. 
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2 Schema. Asmenybės formavimas(is) ikimokykliniame ugdyme. 

Sveikas, 

tyrinėjantis, 

pozityvus vaikas 

Orus 

Sveikas 

Kuriantis 

Bendraujantis 
Smalsus 

Sėkmingai 

besiugdantis 

4.Savireguliacija 

ir savikontrolė 

 

5.Savivoka ir 

savigarba 
6. Santykiai 

su suaugusiais 

1. Kasdieninio 

gyvenimo 

įgūdžiai 

2. Fizinis 

aktyvumas 

12. Meninė 

raiška 

13. Estetinis 

suvokimas 

8. Sakytinė 

kalba 

9. Rašytinė 

kalba 
11. 

Skaičiavimas 

ir matavimas 

10. Aplinkos 

pažinimas 

3. Emocijų 

suvokimas ir 

raiška 

 
14. 

Iniciatyvumas 

ir atkaklumas 

15. 

Tyrinėjimas 

16. Problemų 

sprendimas 

7. Santykiai 

su 

bendraamžiais 

17. 

Kūrybiškumas 

18. 

Mokėjimas 

mokytis 
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VAIKO PASIEKIMŲ SRITYS 

 

SVEIKAS 

 

 

 

 

 

        SVEIKAS 

1. Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai 

 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.  

 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, 

prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

1.Kasdieniai gyvenimo 

įgūdžiai 

 

2. Fizinis aktyvumas 
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Kasdienio gyvenimo įgūdžiai – tai vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtini įpročiai ir elgesys. Vaiko asmeniniai mitybos ir 

valgymo įgūdžiai formuojasi mokantis valgyti pačiam, pasirenkant tai, ką jis norėtų valgyti iš jam siūlomų patiekalų, produktų, 

mokantis gražiai elgtis prie stalo (pasakyti „skanaus“, „ačiū“, paimti ir taisyklingai laikyti stalo įrankius, stengtis valgyti tvarkingai, 

gerti iš puoduko, naudotis servetėle ir pan.).  

Kūno švaros ir aplinkos tvarkos įpročius vaikas ugdosi mokydamasis savarankiškai apsirengti ir nusirengti, susitvarkyti savo 

žaislus ir žaidimo, veiklos vietą, laikydamasis asmens higienos. Vaiko saugus elgesys formuojasi suaugusiesiems mokant saugiai 

elgtis su vaistais, įvairiais daiktais ir priemonėmis, saugiai pereiti gatvę, padedant atpažinti artimiausioje aplinkoje pavojingas ir 

grėsmingas saugumui situacijas.  

Taisyklinga laikysena nebūna įgimta, ji formuojasi vaikui augant ir vystantis, nuo pačių pirmųjų gyvenimo metų. Vaiko 

raumenys yra silpni ir greitai pavargsta, ypač ilgiau būnant vienoje padėtyje (pvz., ilgai sėdint prie kompiuterio), todėl svarbu mokyti 

vaiką taisyklingai sėdėti, stovėti tiesiai, neįsitempus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nuotrauka. „Gaminame sveikuolių sumuštinukus“ 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS (Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai) 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Bando 

savarankiškai 

valgyti ir gerti iš 

puodelio. 

• Valgo ir geria 

padedamas arba 

savarankiškai. 

 

• Kartais parodo 

mimika, ženklais 

arba pasako, kada 

nori tuštintis ar 

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. 

• Valgo gana 

tvarkingai. 

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. 

Šiek tiek padedamas 

plaunasi rankas, 

prausiasi, 

• Valgo tvarkingai, 

dažniausiai 

taisyklingai 

naudojasi stalo 

įrankiais. Domisi, 

koks maistas 

sveikas ir 

naudingas. 

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 

• 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 drabužius 

ir avalynę pagal 

orus. Priminus ar 

savarankiškai 
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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. 

stengiasi saugoti 

save ir kitus. 

 

• Priminus stengiasi 

sėdėti, stovėti, 

vaikščioti 

taisyklingai. 

plaunasi rankas, 

prausiasi, 

nusišluosto rankas ir 

veidą. Dažniausiai 

savarankiškai 

tvarkosi žaislus ir 

veiklos vietą. 

 

• Savarankiškai ar 

priminus laikosi 

susitartų saugaus 

elgesio taisyklių. 

Stebint 

suaugusiajam 

saugiai naudojasi 

veiklai skirtais 

aštriais įrankiais. 

Žino, kaip saugiai 

elgtis gatvėje, kur 

kreiptis iškilus 

pavojui, pasiklydus. 

 

• Priminus stengiasi 

vaikščioti, stovėti, 

sėdėti taisyklingai. 
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2. Fizinis aktyvumas 

 

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

 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir 

tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

Judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontanišką, tiek ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą.  

 

Fizinis aktyvumas užtikrina stambiosios motorikos įgūdžių, tokių kaip ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, strikinėjimas, 

pusiausvyros išlaikymas judant, laipiojimas aukštyn ir žemyn, važinėjimas triratuku, dviratuku, ugdymąsi.  

 

Fizinis aktyvumas skatina fizinių vaiko savybių, tokių kaip lankstumas, vikrumas, ištvermė, greitumas, judesių koordinacija, 

pusiausvyra, ugdymąsi. Aktyvi vaikų veikla skatina smulkiosios motorikos įgūdžių, tokių kaip pirštų, delno, riešo, koordinuotų akių ir 

rankos judesių, gebėjimo naudoti piešimo, rašymo priemones, kirpti žirklėmis, ugdymąsi. 
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4. Nuotrauka. Ruošiamės sportuoti lauke. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Sėdi, šliaužia, 

ropoja pirmyn ir 

atgal, įkalnėn ir 

nuokalnėn, laiptais 

aukštyn, ko nors 

įsitvėręs atsistoja, 

stovi laikydamasis 

ar savarankiškai, 

žingsniuoja 

laikydamasis, 

vedamas arba 

savarankiškai, 

išlaiko pusiausvyrą. 

 

• 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 

• 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, 

• 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 

• 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, 

• Eina ratu, poroje, 

prasilenkdamas, 

gyvatėle, atbulomis, 

šonu. Ištvermingas, 

bėga ilgesnius 

atstumus. Bėga 

pristatomuoju ar 

pakaitiniu žingsniu, 

aukštai keldamas 

kelius, bėga 

suoleliu, įkalnėn, 

nuokalnėn. Šokinėja 

ant vienos kojos 

judėdamas pirmyn, 
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• Tikslingai siekia 

daikto, rankos 

judėjimą seka 

akimis, pačiumpa ir 

laiko daiktą saujoje, 

paglosto žaislą jo 

nečiupdamas, kiša jį 

į burną, purto, 

mojuoja, stuksena, 

gniaužo, dviem pirš- 

tais – nykščiu ir 

smiliumi – suima 

smulkų daiktą, 

perima daiktus iš 

vienos rankos į kitą. 

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. 

laikydamasis 

suaugusiojo rankos 

ar turėklų. 

Atsispirdamas 

abiem kojomis 

pašoka nuo žemės, 

nušoka nuo 

laiptelio, peršoka 

liniją, spiria 

kamuolį. 

 

• 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. 

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. 

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 

įrenginiais. Spiria 

kamuolį į taikinį iš 

įvairių padėčių. 

 

• Pieštuką ir žirkles 

laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai 

atlieka 

sudėtingesnius 

judesius pirštais ir 

ranka (veria ant 

virvelės smulkius 

daiktus, užsega ir 

atsega sagas). Iš 

įvairių padėčių meta 

kamuolį į taikinį, 

tiksliau gaudo, 

mušinėja. Įsisupa ir 

supasi sūpynėmis. 

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 

sportinių žaidimų 

elementus, žaidžia 

komandomis, 

derindamas 

veiksmus. 
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ORUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORUS 
3. Emocijų suvokimas ir raiška 

 
Įvairias emocijas – džiaugsmą, pyktį, liūdesį, pavydą, gėdą, kaltę, meilę – vaikai jaučia nuo kūdikystės.  

Emocinėms būsenoms būdingas sužadinimas, kurį vaikai jaučia fiziškai – kaip energijos antplūdį arba energiją slopinantį 

sunkumą, dažną ar ramų širdies plakimą ir kt. Šioms būsenoms būdinga išorinė raiška, t. y. išoriniai emocijų ženklai (šypsena, suraukti 

antakiai, sugniaužti kumščiai ir kt.), ir veiksmai, poelgiai, t. y. kitam pasakyti žodžiai, santūrūs ar agresyvūs veiksmai ir kt. 

Emocinėms būsenoms taip pat būdinga sąmoningai jas išgyventi – bandyti susivokti, ką ir dėl ko jauti, kokios emocijos ar 

jausmai užvaldė, gebėti tai išreikšti žodžiais, pasakyti kitam. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Mimika, kūno 

judesiais ir garsais 

• Džiaugsmą, 

liūdesį, baimę, pyktį 

• Pradeda atpažinti, 

ką jaučia, turi savus 

• Pradeda suprasti, 

kad skirtingose 

• Atpažįsta bei 

pavadina savo 

• Apibūdina savo 

jausmus, 

3. Emocijų 

suvokimas ir 

raiška 

4. 

Savireguliacija 

ir savikontrolė 

5. Savivoka ir 

savigarba 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

7. Santykiai su 

bendraamžiais 
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išreiškia džiaugsmą, 

liūdesį, baimę, 

pyktį. Patiria 

išsiskyrimo su 

tėvais nerimą ir 

džiaugsmą jiems 

sugrįžus. Išreiškia 

nerimą, pamatęs 

nepažįstamą žmogų. 

 

• Atspindi kitų 

vaikų emocijų 

raišką (kartu 

juokiasi, jei juokiasi 

kitas, nusimena, jei 

kitas verkia). 

reiškia skirtingu 

intensyvumu (nuo 

silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki 

garsaus rėkimo). 

Emocijos 

pastovesnės, tačiau 

dar būdinga greita 

nuotaikų kaita. 

 

• Atpažįsta kito 

vaiko ar 

suaugusiojo 

džiaugsmo, liūdesio, 

pykčio emocijų 

išraiškas. 

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). 

 

situacijose (per 

gimimo dieną, 

susipykus su 

draugu) jaučia 

skirtingas emocijas, 

kad jas išreiškia 

mimika, balsu, 

veiksmais, poza. 

Pavadina 

pagrindines 

emocijas. 

 

• 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. 

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. 

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. 
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• 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 

(jam linksma, o 

kitam tuo pat metu 

liūdna). 

 
4. Savireguliacija ir savikontrolė 

 

 
Vaikystėje savikontrolei aktualūs du procesai: asmeninė vidinė kontrolė ir išorinė kontrolė.  

Asmeninės vidinės kontrolės jausmas – tai jausmas, kad mes patys kontroliuojame savo gyvenimo aplinkybes.  

Išorinės kontrolės jausmas – manymas, kad mūsų gyvenimą valdo tik sėkmingai ar nesėkmingai susiklosčiusi aplinkybių 

visuma ar kitų veiksmai. Ikimokyklinio amžiaus vaikai iš pradžių natūraliai priklauso nuo suaugusiųjų kontrolės, t. y. išorinės 

kontrolės, tačiau ugdydamiesi jie vis labiau suvokia, kad patys gali kontroliuoti daugelį savo gyvenimo situacijų. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Gerai jaučiasi 

įprastoje aplinkoje. 

Nusiramina 

kalbinamas, 

nešiojamas, 

supamas. 

 

•Tapatinasi su 

suaugusiojo, prie 

kurio yra prisirišęs, 

emocijomis. 

• Išsigandęs, 

užsigavęs, išalkęs 

nusiramina 

suaugusiojo 

kalbinamas, 

glaudžiamas, 

maitinamas. Pats 

ieško nusiraminimo: 

apsikabina minkštą 

žaislą arba čiulpia 

čiulptuką, 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. Jeigu kas 

nepatinka, nueina 

šalin, atsisako 

bendros veiklos. 

 

• 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 (rėkia, 

neduoda žaislo, 

pasako 

suaugusiajam ir kt.). 

 

• Bando laikytis 

suaugusiojo 

prašymų ir 

• 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 

• Nusiramina, 

atsipalaiduoja, 

klausydamasis 

ramios muzikos, 

pabuvęs 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 

• 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 
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susitarimų. taisyklių. Žaisdamas 

stengiasi laikytis 

žaidimo taisyklių. 

priežiūros. priima dienos ritmo 

pasikeitimus. 

 

5. Savivoka ir savigarba 

Vaiko savivoka ir savigarba yra svarbiausias jo asmenybinės raidos komponentas. Jį sudaro keli pagrindiniai aspektai: 

savivoka, savivaizdis, savigarba.  

Savivoka – tai savo buvimo (aš esu, buvau, būsiu), atskirumo nuo kitų, unikalumo, asmeninio, lytinio, tautinio tapatumo 

jausmas.  

Savivaizdis – tai savo kūno, fizinės išvaizdos, jausmų, minčių, norų, ketinimų, savybių, gebėjimų, veiklos, ryšių su šeimos, 

grupės, bendruomenės nariais supratimas ir gebėjimas apie juos kalbėti.  

Savigarba – tai santykis su savimi, pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, didžiavimasis savimi ir tikėjimas, kad kiti tave 

vertina palankiai. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Nuotrauka. Renginys „Vilties angelas“, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Reaguoja į 

pasakytą savo 

vardą. Pradeda 

jausti savo kūno 

buvimą – 

apžiūrinėja, tyrinėja 

savo rankas, kojas, 

stebi jų judėjimą. 

Apžiūrinėja, liečia 

kitą vaiką, tyrinėja 

jo kūną. 

 

• Jaučiasi svarbus 

kitiems – šypsosi, 

krykštauja, kai 

aplinkiniai maloniai 

bendrauja su juo. 

• 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, 

pyksta, kai 

suaugusysis 

neleidžia to daryti. 

 

• Džiaugiasi 

didėjančiomis savo 

galimybėmis judėti, 

atlikti veiksmus, 

kalbėti, tikisi juo 

besirūpinančio 

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. 

• 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 
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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.). 

 

6. Santykiai su suaugusiais 

Vaiko santykiai su suaugusiaisiais apima šiltus artimus emocinius ryšius.  

Vaikas prisiriša prie jam artimų suaugusiųjų, su jais jaučiasi saugus, juos gerbia, myli, tikisi pagalbos sudėtingose situacijose. 

Vėliau vaikas kuria partnerystės santykius su suaugusiuoju. Vaikas mokosi suprasti suaugusįjį, tuo pačiu mokosi ir atsiskirti nuo jo, 

turėti savą pasaulį. 

 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Verkia 

atsiskirdamas nuo 

tėvų, tačiau 

padedamas 

• Sunkiai atsiskiria 

nuo mamos, tėčio ar 

globėjo. 

 

• Lengviau nei 

antraisiais metais 

atsiskiria nuo tėvų. 

 

• Lengvai atsiskiria 

nuo tėvų ar globėjų. 

Grupėje jaučiasi 

saugus, rodo 

• Rodo, prašo, siūlo, 

aiškina, nurodinėja, 

įtraukdamas 

suaugusįjį į savo 

• Nusiteikęs 

geranoriškai, 

pagarbiai, 

mandagiai bendrauti 
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pedagogo pamažu 

nurimsta ir 

įsitraukia į veiklą. 

 

• Atpažįsta juo 

besirūpinantį 

suaugusįjį, 

džiaugiasi jį 

pamatęs, atsako jam 

kalbinamas, 

žaidinamas, siekia 

būti greta. 

• Akivaizdžiai 

parodo prieraišumą 

prie juo 

besirūpinančio 

suaugusiojo. Mėgsta 

žaisti kartu su juo, 

stebi ir mėgdžioja jo 

žodžius, veiksmus. 

Prieš ką nors 

darydamas pažiūri į 

suaugusiojo veidą, 

laukdamas pritarimo 

ar nepritarimo 

ženklų, atpažįsta 

suaugusiojo 

emocijas, jausmus. 

Dažniausiai vykdo 

jam suprantamus 

suaugusiojo 

prašymus, kreipiasi 

į jį pagalbos. 

 

• Bijo nepažįstamų 

žmonių, nežinomos 

aplinkos, neįprastų 

žaislų. 

 

 

• 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. Ne 

visada priima 

suaugusiojo 

pagalbą, kartais 

užsispiria. 

 

• Ramiai stebi 

nepažįstamus 

žmones, kai 

auklėtojas yra šalia 

jo arba matomas 

netoliese. 

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. 

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, tačiau 

stipriai supykęs, 

išsigandęs, 

susijaudinęs gali 

priešintis 

suaugusiajam. 

 

• Drąsiai bendrauja 

su mažiau 

pažįstamais ar 

nepažįstamais 

su suaugusiaisiais. 

Tariasi, diskutuoja 

su jais dėl 

dienotvarkės ir 

elgesio taisyklių, 

teikia pasiūlymus, 

stengiasi laikytis 

susitarimų, nors 

kartais su 

suaugusiuoju 

bendrauja 

priešiškai. 

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, 
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žmonėmis grupėje, 

salėje ar įstaigos 

kieme. 

nutikus nelaimei. 

 

7. Santykiai su bendraamžiais 

Ikimokykliniame amžiuje vaikai mokosi užmegzti artimus ryšius su bendraamžiais.  

Vaikai simpatizuoja vienas kitam. Simpatizavimas yra vienpusis ryšys, kai vienas vaikas domisi kitu, yra jam palankus. Vaikai 

mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su vienu ar keliais vaikais. Jie mokosi suprasti draugą ir jam atsiskleisti, atrasti bendrų 

interesų, žaisti bendrus žaidimus bei sėkmingai spręsti kilusius nesutarimus. Vaikai mokosi palaikyti geranoriškus santykius su visais 

grupės vaikais. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Patinka žiūrėti į 

kitus kūdikius, būti 

šalia kitų vaikų, 

juos liesti, 

mėgdžioti jų veido 

išraišką, veiksmus. 

• 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, tačiau 

supykęs gali atimti 

žaislą iš kito, jam 

suduoti. 

• 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. 

• Kartu su 

bendraamžiais 

žaidžia bendrus 

žaidimus (kviečia 

žaisti, priima, 

prašosi priimamas į 

žaidimą). 

 

• Žaisdamas 

mėgdžioja kitus 

vaikus, supranta jų 

norus, stengiasi 

suprasti kita kalba 

• Sėkmingai 

įsitraukia į vaikų 

grupę ir nuolat kartu 

žaidžia. 

 

• Geranoriškai 

veikia kartu su 

kitais, siūlydamas 

sumanymą ar 

priimdamas kitų 

sumanymą, 

fantazuodamas. 

Tikslingai atsineša 

• 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 
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Audringai reiškia 

teises į savo daiktus, 

žaislus, nori kito 

vaiko jam 

patinkančio žaislo. 

 

• Gali simpatizuoti 

kuriam nors vaikui. 

nei jis 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. 

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 

būdą arba prašo 

suaugusiojo 

pagalbos. 

 

• Gali turėti draugą 

arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius 

žaidimų partnerius. 

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. 
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     BENDRAUJANTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               BENDRAUJANTIS 

 
8. Sakytinė kalba 

 

Sakytinė kalba – tai pagrindinė žmonių bendravimo priemonė.  

Ja išsakomi norai, reikalavimai, prašymai, emocijos, jausmai ir kt. Kalbėdamiesi gauname ir perduodame informaciją, 

samprotaujame, darome išvadas, žodžiai padeda įsiminti ir saugoti žinias apie pasaulį.  

Vaiko sakytinė kalba – tai vaiko klausymas ir kalbėjimas. Klausydamas ir kalbėdamas vaikas pratinasi išgirsti ir suprasti, ką 

sako kitas, mokosi kalbėti pats. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

Klausymas Klausymas Klausymas Klausymas Klausymas Klausymas 

• Įdėmiai klausosi 

suaugusiojo. Skiria 

griežtą ir malonų 

kalbinančio 

• Klausosi ir kalba, 

mimika, gestais 

reaguoja į 

suaugusiųjų ir vaikų 

• Klausosi skaitomų 

ir pasakojamų 

kūrinėlių, naujų 

žodžių.  

• Klausosi 

aplinkinių pokalbių, 

sekamų, 

pasakojamų, 

• Klausosi įvairaus 

turinio tekstų 

(grožinių, 

publicistinių, 

• Klausosi draugų ir 

savo kalbos įrašų, 

įvairių stilių tekstų, 

mįslių, erzinimų, 

9. Rašytinė kalba 8. Sakytinė kalba 
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suaugusiojo toną. 

 

• Supranta 

elementarius 

kalbinančiojo 

klausimus ir 

prašymus. Atpažįsta 

artimiausios 

aplinkos garsus. 

Džiaugiasi įvairiais 

garsais ir ritmais. 

Supranta savo ir 

artimųjų vardus, 

artimiausios 

aplinkos daiktų ir 

reiškinių 

pavadinimus. 

Supranta veiksmų 

pavadinimus, geba 

veiksmais atsakyti į 

klausimus. 

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. 

 

• Išklauso, supranta 

ir reaguoja į kelis 

vienas paskui kitą 

sekančius prašymus, 

siūlymus, 

patarimus. 

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. 

enciklopedinių, 

informacinių), apie 

aplinką, įvairius 

įvykius, reiškinius 

klausosi gyvai, 

įrašų. 

 

• Supranta 

sudėtingesnio 

turinio tekstus. 

Supranta, kad į jį 

kreipiamasi ar 

kalbama ne gimtąja 

kalba. 

 

 

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. 

Kalbėjimas Kalbėjimas Kalbėjimas Kalbėjimas Kalbėjimas Kalbėjimas 

• Komunikavimui 

vartoja įvairius 

garsus ir judesius: 

daug čiauška, 

• Noriai dalyvauja 

pokalbiuose. 

Mėgdžiojimu, 

žodelių 

• 3–4 žodžių 

sakiniais kalba ir 

klausinėja apie save, 

savo norus, 

• Kalba pats sau, 

kalba kitam, 

klausinėja, 

užkalbina, prašo, 

• Natūraliai kitiems 

kalba apie tai, ką 

žino, veikia, ko 

nori, tikisi, 

• Kalba natūraliai, 

atsižvelgdamas į 

bendravimo 

situaciją, 
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kartoja, mėgdžioja 

jam tariamus garsus 

ir skiemenis. 

 

• Vartoja kelis 

trumpus žodelius 

objektams, 

veiksmams įvardyti, 

norams išsakyti, 

palydėti juos 

judesiu. 

pakartojimais, 

veiksmais, mimika 

ir pantomimika 

dalyvauja 

paprastuose 

žodiniuose 

žaidimuose. 

 

• Dviejų trijų žodžių 

sakiniais kalba apie 

tai, ką mato ir girdi, 

kas atsitiko, ko nori. 

 

• Suaugusiojo 

padedamas kartoja 

girdėtus trumpus 

kūrinėlius. 

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 

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. 

nesupratus 

paaiškina, pakartoja. 

Kalbėdamas žiūri į 

akis. 

 

• Kalba, pasakoja 

apie tai, kas buvo 

nutikę, įvykę, tai 

siedami 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 

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 
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pasakas, eilėraščius.  

• Deklamuoja 

trumpus eilėraščius, 

atkartoja trumpas 

pasakas ar 

apsakymus, 

pridėdamas savo 

žodžių, pasakojimą 

palydėdamas gestais 

ir mimika. 

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. 

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, 



35 
 

 

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. 

 

9. Rašytinė kalba 

 
Rašytinė kalba – tai vaiko rašymas ir skaitymas.  

Ji perprantama natūralioje aplinkoje, savarankiškoje paties vaiko veikloje, atsiradus ar sužadinus poreikį ką nors parašyti ir 

perskaityti.  

Rašymas prasideda pirmomis vaiko braukomomis linijomis, taškeliais, kraigalionėmis, atsitiktinai parašytais raidžių 

elementais, nukopijuotomis raidė- mis.  

Skaitymas ikimokyklinio amžiaus vaikui – tai simbolių, brėžinių prasmės suvokimas, pirmųjų trumpų žodžių ir raidžių 

atpažinimas ir siejimas su garsais.  

Skaitymo mokymosi sėkmę lemia vaiko įgudimas klausyti ir kalbėti bei jo gyvenimiška patirtis. Kad vaikas mokytųsi skaityti, 

jis nuolat skatinamas papasakoti apie savo keverzones, piešinėlius, knygų iliustracijas, imituoti skaitymą, pačiam skaitinėti ir pan. 
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6. Nuotrauka. Patys kuriame knygeles. 

 

 
1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

Skaitymas Skaitymas Skaitymas Skaitymas Skaitymas Skaitymas 

• Vartinėja, 

žiūrinėja 

paveikslėlių 

knygeles, žiūrinėja 

paveikslėlius. 

Palankiai reaguoja į 

knygelių skaitymą 

(vartymą) kartu su 

suaugusiaisiais. 

• Varto knygeles, 

žiūrinėja 

paveikslėlius, 

piršteliu juos rodo. 

Pradeda atpažinti jo 

mėgstamas 

knygeles, nori, kad 

jas jam paskaitytų. 

Kartais knygelę 

laiko taisyklingai. 

Reaguoja į skaitomą 

tekstą. Kreipia 

dėmesį į aplinkoje 

esančias raides, 

žodžius, simbolius. 

• 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. 

• 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 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 

• 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 
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pavadinimus 

paveikslėliams, 

knygelėms. Įvardija 

specifinius skaitomo 

teksto veikėjų 

bruožus. 

žodžius sudarančius 

garsus, skiemenis. 

Pažįsta parašytą 

žodį kaip atskirų 

raidžių junginį. 

 

• Gali perskaityti 

užrašus, kuriuos 

mato gatvėse, 

pavyzdžiui, 

parduotuvių, 

kirpyklų, kavinių 

pavadinimus. 

Rašymas Rašymas Rašymas Rašymas Rašymas Rašymas 

• Stebi 

rašančiuosius, 

domisi įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis, 

brauko jomis 

įvairias linijas. 

• Įvairiomis rašymo 

priemonėmis 

spontaniškai brauko 

popieriaus lape. 

• Įvairiomis rašymo 

priemonėmis 

kraigalioja 

vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

• Domisi ne tik 

įvairiomis rašymo 

priemonėmis, bet ir 

galimybe rašyti 

(planšetiniu 

kompiuteriu ir kt.). 

Kraigalionėse ir 

piešiniuose pasirodo 

realių raidžių 

elementai ir raidės. 

Raidėmis ir 

simboliais 

(grafiniais vaizdais) 

pradeda 

manipuliuoti 

įvairioje veikloje. 

• 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 

• Spausdintomis 

raidėmis rašo savo 

vardą, kopijuoja 

aplinkoje matomus 

žodžius. Piešiniuose 

užrašo atskirų 

objektų 

pavadinimus. 

Įvairiais simboliais 

bando perteikti 

informaciją. 

Planšetiniu 

kompiuteriu rašo 

raides, žodžius. 

Supranta rašymo 

tikslus. 
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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.) 

 

 

 

 

             SMALSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aplinkos 

pažinimas 

11. Skaičiavimas 

ir matavimas 
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SMALSUS 
 

10. Aplinkos pažinimas 

 
Aplinkos pažinimas glaudžiai siejasi su tyrinėjimo ir mokėjimo mokytis gebėjimais.  

Noras sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui, yra aplinkos pažinimo pamatas. Nereikėtų galvoti, kad aplinkos 

pažinimas – tai pavadinimų, faktų ir kitos informacijos įsiminimas. Tokios žinios bus bevertės, jeigu vaikas neišmoks mąstyti, 

pritaikyti to, ką sužinojo apie aplinką, pasirinkti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nuotrauka. Sėjame ir auginame pupas. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Domisi aplinka, 

sutelkia dėmesį į arti 

esančius veidus, 

daiktus.  

 

• Reaguoja į 

skirtingus vaizdus, 

paviršius, kvapus, 

garsus, skonius. 

 

• Atpažįsta artimus 

žmones, žaislus, 

daiktus. 

• 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. 

• 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 

• 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, pvz., dailės 

studiją.  

 

• Atranda buities 

prietaisų, 

skaitmeninių 

technologijų 

panaudojimo 

galimybes, noriai 

mokosi jais naudotis.  

 

• Atpažįsta ir įvardija 

ne tik naminius, bet 

• 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. 
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pavadinimus.  

 

• Pasako metų laikų 

pavadinimus ir 

būdingus jiems 

požymius, skiria 

daugiau gamtos 

reiškinių (rūkas, 

pūga, šlapdriba). 

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). 

 

 • 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 kūnų ryšius.  

 

• Pradeda jausti 

prieraišumą prie 

artimiausios 

gamtinės aplinkos, 
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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. 

 

 
11. Skaičiavimas ir matavimas 

Pažinimo procesas neatsiejamas nuo sąvokų, jų ryšių, sąvokų struktūrų suvokimo, mat mūsų smegenys nuolat ieško, kaip 

palyginti, susisteminti, apibendrinti mus pasiekiančią informaciją.  

Skaičiavimas – tai komponentas, kuriame kalbama apie pirmąją vaiko pažintį su skaičiaus sąvoka. Čia svarbūs keli aspektai: 

skaičiaus vartojimas kiekiui nusakyti (kiek?); skaičiaus vartojimas numeruoti (kelintas?); simboliai, vartojami skaičiams pažymėti. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

Skaičiavimas Skaičiavimas Skaičiavimas Skaičiavimas Skaičiavimas Skaičiavimas 

• Gestais, mimika 

parodo, jog suvokia, 

ką reiškia yra (nėra), 

dar, taip (ne). 

• Supranta, ką reiškia 

vienas, dar vienas, 

du, daug (parodo 

pirštukais, kiek turi 

metukų). 

• Skiria žodžius: 

mažai (vienas, du) ir 

daug. Paprašytas 

duoda kitiems po 

vieną žaislą, daiktą 

 

 • Geba išrikiuoti 

daiktus į vieną eilę. 

• 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...). 

• 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 

• 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. 
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imti daiktus ar 

elementus pagal 

vieną požymį, vėliau 

– pagal kitą). Skiria 

kelintinius 

skaitvardžius. 

Matavimas Matavimas Matavimas Matavimas Matavimas Matavimas 

• Susidomi, kai 

parodomas kitokios 

formos, dydžio, 

spalvos daiktas: 

siekia jį paimti, 

tyrinėja. Atkreipia 

dėmesį į judančius, 

artėjančius daiktus, 

daug kartų kartoja 

matytus veiksmus su 

daiktais. 

• 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.). 

• Tapatina daiktus 

pagal formą, dydį. 

Suranda tokios pat 

spalvos (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. 

• 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 – 

• 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 daiktu). 

Kalbėdamas apie 

atstumą, daiktų ilgį, 

plotį, aukštį, storį, 

masę, vartoja 

žodžius: ilgesnis – 

trumpesnis, 

siauresnis – 

• 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 
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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. 

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. 

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.). 
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KURIANTIS 
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KURIANTIS 

12. Meninė raiška 

Vaiko meninė raiška – tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės 

raiškos būdais ir priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ir kt. Ji apima muziką, šokį, vaidybą ir 

vizualinę raišką.  

Muzika – tai vaiko raiška garsu, melodija, ritmu dainuojant, grojant, ritmuojant, klausantis muzikos, kuriant, improvizuojant. 

Šokis – tai vaiko raiška judesiu šokant liaudies ratelius, šokamuosius žaidimus ir improvizuotai kuriant trumpas judesių, 

nesusijusių su šokio žanru, sekas.  

Vaidyba – tai veikėjo vaizdavimas improvizuotais savo paties ar lėlės (žaislo) judesiais, veiksmais, žodžiais, balso 

intonacijomis, veido mimika. Kiekvienas vaikas vaidindamas-vaizduodamas reiškia savo požiūrį ir supratimą.  

Vizualinė raiška – tai vaiko raiška vaizdų kalba tapant, liejant akvarele, piešiant tradicinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, 

lipdant, konstruojant, aplikuojant, spauduojant, lankstant, karpant ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            9. Nuotrauka. Kuriame lauke. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

Muzika, šokis Muzika, šokis Muzika, šokis Muzika, šokis Muzika Muzika, šokis 

• Reaguoja į muzikos 

garsus, melodijas, 

balso intonacijas, 

judesius, išraiškingą 

mimiką, 

suklusdamas, 

sutelkdamas 

žvilgsnį, nutildamas, 

nustodamas arba 

pradėdamas judėti, 

krykštaudamas, 

žaisdamas balso 

intonacijomis, 

garsais. 

• 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. 

Muzika 

• Emocingai atliepia 

klausomus kūrinius 

(vaikiškas dainas, 

instrumentinius 

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 

(žingsniuoja, bėga, 

apsisuka).  

 

• Apžiūrinėja, 

tyrinėja ritminius 

muzikos 

instrumentus ir jais 

ritmiškai groja kartu 

su pedagogu.  

 

Muzika 

• 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 

• 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 

Muzika 

 

• 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 
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• Kuria, dainuoja 

vieno aukščio tonu 

savitus žodžius, 

ritmuoja vaikiškais 

instrumentais ir 

daiktais. 

 

Šokis 

• Mėgdžioja 

žaidinimų, gyvūnų, 

augalų judesius.  

 

• Šoka spontaniškai 

kurdamas dviejų–

trijų natūralių 

judesių (eina, 

pritupia, pasisuka ir 

kt.) seką. 

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. 

 

Šokis 

• Žaidžia 

vaizduojamuosius 

(darbo proceso, 

augalų vegetacijos, 

gyvūnų) 

šokamuosius 

žaidimus, šoka trijų–

keturių natūralių 

judesių (bėga, 

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.  

 

• Improvizuodamas 

balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu 

kuria ritmus, 

melodijas 

ketureiliams, 

mįslėms, patarlėms. 

 

Šokis 

 

• Šoka sukamuosius 

(kai sukamasi 

poroje) ratelius, pa - 

prastų žingsnių 

vaikiškais muzikos 

instrumentais groja 

2– 3 garsų melodijas. 

Pritaria su - 

augusiojo 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), papras 

- tųjų ir bėgamųjų 

(paprastasis 

bėgamasis, aukštas 

bėgamasis, liaunas, 
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sukasi, ritasi ir kt.) 

šokius.  

 

• Šoka spontaniškai 

kurdamas trijų–

keturių natūralių 

judesių seką. 

(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). 

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. 

 

Žaidimai, vaidyba Žaidimai, vaidyba Žaidimai, vaidyba Žaidimai, vaidyba Vaidyba Vaidyba 

• Kalbinamas, 

žaidinamas reiškia 

emocijas, norus 

įvairiomis balso 

intonacijomis, veido 

mimika, lingavimu, 

plojimu, 

mojuodamas žaislu, 

daiktu. 

• Žaidžiant 

sūpavimo, 

kykavimo, jodinimo, 

kutenimo, pirštukų 

žaidimus bei 

žaidinimus 

mėgdžioja įvairias 

išgirstas intonacijas, 

parodytus veiksmus. 

Įvairius jausmus, 

norus rodo judesiais 

ir veiksmais 

(pamojuoja, 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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, 
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apkabina). siužeto elementus, 

reiškia savaime 

kilusias emocijas. 

veikėją 

vaizduojančius 

judesius, veiksmus, 

spontaniškai reiškia 

emocijas. 

daiktus, drabužius, 

reikmenis. 

Muzikiniuose 

žaidimuose ir 

rateliuose kuria ar 

savaip perteikia 3–4 

veiksmų seką, 

vaizduojančią 

augimą, darbus, 

veikėjų judėjimą, 

stengiasi perteikti 

veikėjo nuotaiką. 

aplinką. Žaisdamas 

muzikinius žaidimus 

ir ratelius perteikia 

veikėjo mintis, 

emocijas. 

Vizualinė raiška Vizualinė raiška Vizualinė raiška Vizualinė raiška Vizualinė raiška Vizualinė raiška 

• Storu pieštuku, 

teptuku, kreidele 

baksnoja, brauko, 

tepinėja palikdamas 

pėdsakus (taškus, 

įvairių krypčių linijų 

brėžius, dėmes). 

Domisi ir džiaugiasi 

dailės priemonėmis, 

jas liečia, 

apžiūrinėja, varto. 

• Spontaniškai 

keverzoja rankų 

judesių piešinius, 

juos apžiūrinėja. 

Džiaugiasi (šūkčioja, 

krykštauja, mojuoja 

rankomis) dailės 

priemonės (tirštų 

dažų, minkštos 

tešlos) paliekamu 

pėdsaku ir 

patiriamais jutimais, 

siekia pakartoti ir 

pratęsti įdomią 

patirtį.  

 

• Tyrinėdamas dailės 

medžiagas ir 

priemones intuityviai 

atranda skirtingus 

• 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, 

• 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“. 

Kūrybos procesą 

palydi pasakojimu, 

komentavimu, 

gestikuliavimu, 

• 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 

• 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 
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veikimo jomis būdus 

(brauko pirštais, 

varvina dažus, maigo 

tešlą). 

tyrinėja įvairius 

veikimo jomis 

būdus. Piešdamas, 

spauduodamas, 

tapydamas, 

lipdydamas, 

konstruodamas 

labiau mėgaujasi 

procesu, o ne 

rezultatu. 

mimika.  

 

• Eksperimentuoja 

dailės medžiagomis 

ir priemonėmis, 

atrasdamas spalvų, 

linijų, formų, faktūrų 

įvairovę, turi 

mėgstamas spalvas. 

Kuria koliažus, 

spauduoja įvairiomis 

priemonėmis, 

konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

medžiagomis, kuria 

sudėtingesnius 

koliažus, trimates 

formas iš įvairių 

medžiagų, 

asambliažus, 

fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis 

priemonėmis 

(piešimo 

programomis 

telefone, 

kompiuteryje). 

pasirenka dailės 

priemones ir 

technikas. 

Eksperimentuoja 

sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, 

skaitmeninio piešimo 

ir kitomis 

kompiuterinėmis 

technologijomis. 

 

 
13. Estetinis suvokimas 

Vaiko estetinis suvokimas – tai gebėjimas suvokti, pajausti ir reflektuoti estetinius potyrius, kurie kyla matant ir jaučiant 

aplinkos (gamtos ir aplinkinio pasaulio, žmonių santykių, veiklos), meno kūrinių, savo ir kitų kūrybos grožį. Tai vaiko estetinių galių 

– išgyvenimų, intuicijos, jausenos, jautrumo, jausmų, emocijų, estetinio skonio ir vertinimo, supratimo, suvokimo, estetiškumo ir gėrio 

poreikio, veiklos ir kūrybos – visuma.  

Estetinis suvokimas – tai savitas, nepakartojamas išgyvenimas, kurį sukelia tam tikras meno kūrinys ar gamtos reiškinys, 

gėrėjimasis daikto struktūros tobulumu ir tikslingumu, jo formos, spalvų, linijų grožiu.  

Estetiniai jausmai (jausena) – tai savita būsena, emocinė reakcija, grožio jautimas (gėrėjimasis ir malonumo pajautimas arba 

bjaurėjimasis, džiaugimasis arba nusivylimas tuo, ką tuo metu suvokia).  

Estetinis skonis – tai vaiko gebėjimas emocingai vertinti įvairias tikrovės estetines savybes, skirti, kas gražu ir kas bjauru, 

skirti tikrą grožį nuo tariamo.  



53 
 

 

Estetinis vertinimas – tai aplinkos ir meno sukeltas įspūdis, artimai susijęs su estetinio skonio pradmenų raiška.  

Estetinė kūryba – tai vaiko kuriamosios vaizduotės raiška ir gebėjimas vaizduotėje kilusius kūrybinius impulsus realizuoti 

meninės raiškos priemonėmis.  

Vaiko estetinė kultūra – tai vaiko meilė grožiui, gebėjimas stebėti ir gėrėtis gamtos, aplinkos, žmogaus elgesio ir jo veiklos 

bei meninės kūrybos grožiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nuotrauka. Patirtiniam ugdymui(si) palanki įstaigos aplinka. 

 
1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Susidomi, trumpam 

sutelkia dėmesį bei 

rodo pasitenkinimą 

(krykštauja, siekia 

paliesti rankomis), 

kai yra emocingai 

• Skirtingai reaguoja 

girdėdamas 

besikeičiančių 

intonacijų 

suaugusiojo 

kalbinimą, muzikos 

• Atpažįsta (suklūsta, 

rodo) kai kuriuos jau 

girdėtus muzikos 

kūrinius, matytus 

šokius, ratelius, 

vaidinimo veikėjus, 

• Džiaugiasi menine 

veikla, nori dainuoti, 

šokti, vaidinti, 

pasipuošti, gražiai 

atrodyti. 

 

• Mėgaujasi 

muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės 

veikla. Rodo 

pasitenkinimą bendra 

veikla ir kūryba, 

• Stengiasi kuo 

gražiau šokti, 

vaidinti, deklamuoti, 

dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. Gėrisi ir 

grožisi savo menine 
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kalbinamas 

suaugusiojo, kai 

mato ryškius, gražių 

formų daiktus, 

spalvingus 

paveikslėlius, 

žaislus, girdi 

ritmiškus muzikos ir 

kitus garsus, mato 

šokio judesius. 

garsus, matydamas 

gražius gamtos bei 

aplinkos daiktus ar 

vaizdus, spalvingas 

knygelių iliustracijas, 

šokančius ir 

vaidinančius vaikus 

ar suaugusiuosius. 

Intuityviai mėgdžioja 

tai, kas jam patinka. 

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. 

• 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. 

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 

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 

papasakoja, ką 

sukūrė, kaip pats bei 

kiti dainavo, grojo, 

šoko, vaidino, piešė. 
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SĖKMINGAI 

BESIUGDANTIS 
 

darbelį, aplinką, 

drabužį, tautodailės 

ornamentais 

papuoštus daiktus. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 
Iniciatyvumas apibūdinamas kaip smalsumas, domėjimasis nauja informacija bei veikla, entuziastingas naujos informacijos, 

naujų veiklos ar raiškos būdų ieškojimas, noras išmokti. Atkaklumas yra gebėjimas gana ilgą laiką amžiaus galimybių ribose 

nenutraukti atliekamos veiklos.  

14. 

Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

15. Tyrinėjimas 
16. Problemų 

sprendimas 

17. 

Kūrybiškumas 

18. Mokėjimas 

mokytis 
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Tai yra ilgalaikio dėmesingumo išlaikymas, gebėjimas išsaugoti svarbią informaciją bei idėjas atmintyje, kurias ateityje vaikas 

gali panaudoti įvairiose veiklose ir situacijose, nesutrikti nesėkmės situacijoje, didelėmis pastangomis pasiekti sėkmės. Atkaklumo 

pagrindas yra vaiko noras daryti įtaką aplinkiniam pasauliui, noras pasiekti tikslus. 

 

 
1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pats juda (šliaužia, 

ropoja, eina) jį 

sudominusių žaislų, 

daiktų link. 

Trumpam sutelkia 

žvilgsnį, seka judantį 

daiktą akimis, 

klausosi, atlieka 

tikslingus judesius, 

veiksmus su daiktais. 

 

• Šypsodamasis, 

žvelgdamas į akis, 

čiauškėdamas, 

duodamas žaislą 

kitam skatina su juo 

žaisti; išreikšdamas 

norus parodo „taip“ 

arba „ne“. 

• 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. 

• 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. 

 

• Ekspresyviai 

reiškia savo norus, 

sako „ne“. 

• 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 

• Pats pasirenka ir 

ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ir su 

draugais. 

 

• Lengviau pereina 

nuo paties 

pasirinktos veiklos 

prie suaugusiojo jam, 

vaikų grupelei, visai 

vaikų grupei 

pasiūlytos veiklos. 

Suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą 

atlieka susitelkęs, 

išradingai, savaip, 

savarankiškai. 

 

• Ilgesnį laiką pats 

bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, 

• Turiningai plėtoja 

paties pasirinktą 

veiklą, ją tęsia po 

dienos miego, kitą 

dieną, kelias dienas. 

 

• Susidomėjęs 

ilgesniam laikui 

įsitraukia į 

suaugusiojo jam, 

vaikų grupelei, visai 

vaikų grupei 

pasiūlytą veiklą, 

siūlo vaikams ir 

suaugusiajam 

įsitraukti į jo paties 

sugalvotą veiklą. 

 

• Savarankiškai 

bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, 

nepasisekus bando 
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• Veiksmais ir 

atskirais žodžiais 

reiškia norus, veda 

suaugusįjį prie 

dominančių daiktų. 

Protestuoja, reiškia 

nepasitenkinimą, 

negalėdamas įveikti 

kliūties. 

suaugusiųjų 

paskatinimo, 

padrąsinimo. 

 

nepavykus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

įtraukti 

bendraamžius ir tik 

po to kreipiasi į 

suaugusįjį 

 

 
15. Tyrinėjimas 

Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose 

šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. 

Tyrinėjimas apima ir bandymus (eksperimentus), kai keičiame daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas, pvz., išardome ir sudedame 

kitaip, kai tirpiname, šildome, šaldome medžiagas, kai sodiname augalus ir stebime, kaip jų augimą veikia šviesa, laistymas ir pan. 

Tyrinėti yra sudėtinga. Tyrinėjant reikia:  

• smalsumo, domėjimosi, noro pažinti, išsiaiškinti, kas ir kodėl vyksta;  

• gebėjimo kelti problemas, klausimus ir tyrinėjimo tikslus, numatyti (spėti) laukiamus tyrinėjimo rezultatus;  

• gebėjimo numatyti, kaip tyrinės ir pasirinkti priemones;  

• gebėjimo apmąstyti tyrinėjimo rezultatus, juos aptarti ir padaryti išvadas;  

• tyrinėjimo žingsnių, saugaus tyrinėjimo taisyklių žinojimo ir supratimo. 
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11. Nuotrauka. Tyrinėjame per įvairius pojūčius. 

 
1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Stengiasi pamatyti, 

išgirsti, paliesti, 

paimti, paragauti 

žaislus ir kitus 

daiktus.  

 

• Reaguoja į tai, kas 

vyksta aplinkui, 

bando dalyvauti 

(mimika, judesiais, 

garsais). 

• 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. 

• 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 

• 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 

• Domisi aplinka, 

mėgsta stebėti, kaip 

auga augalai, kaip 

elgiasi gyvūnai, 

noriai atlieka 

paprastus bandymus, 

tyrinėja, iš kokių 

medžiagų padaryti 

daiktai, kur jie 

naudojami. 

 

 • Samprotauja apie 

tai, ką atrado, 

sužinojo, kelia 
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pan.). 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. 

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 
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pavaizduoti juos 

nesudėtingose 

lentelėse, 

diagramose, 

išradingai, 

kūrybiškai pristato 

savo tyrinėjimus ir 

kitus darbus.  

 

• Stebėdamas 

fotografijas aiškinasi, 

kuo yra panašus į 

savo artimuosius, 

kuo skiriasi nuo jų. 

 

• Palygina daiktus, 

medžiagas, gyvūnus 

ir augalus, 

atsižvelgdamas į 

savybes, juos 

tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja. 

 

 
16. Problemų sprendimas 

Problemų sprendimas – tai gebėjimas suprasti, įvertinti, interpretuoti ir pritaikyti žinias iššūkiams, sudėtingoms užduotims ar 

sunkumams spręsti.  
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Išskiriami tokie problemų sprendimo žingsniai:  

• nustatyti ir įvardyti problemą (aš negaliu padaryti to ir to, nežinau, kaip padaryti tai ir tai);  

• ieškoti įvairių sprendimų ar išeičių;  

• pasirinkti ar išbandyti vieną kurį nors sprendimą;  

• įvertinti, kas iš to išėjo, kokios pasekmės. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pakartoja 

nepasisekusį 

veiksmą, jį keičia, 

kad pasiektų 

laukiamą rezultatą. 

Mimika, gestais ir 

žodžiais parodo, kad 

susidūrė su kliūtimi, 

tikėdamasis 

suaugusiojo ar 

vyresnio vaiko 

pagalbos. 

• Susidūręs su 

sudėtinga veikla, 

kliūtimi, išbando jau 

žinomus veikimo 

būdus. Stebi, kaip 

panašioje situacijoje 

elgiasi kiti ir išbando 

jų naudojamus 

būdus. 

 

• Nepavykus įveikti 

kliūties, meta veiklą 

arba laukia pagalbos. 

• Drąsiai imasi 

sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas 

veikimo būdus bando 

ją atlikti pats, stebi 

savo veiksmų 

pasekmes. 

 

• Nepavykus įveikti 

sudėtingos veiklos ar 

kliūties, prašo 

pagalbos arba meta 

veiklą. 

• 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 
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pagalbos. 

 

17. Kūrybiškumas 

Kūrybiškumas suprantamas kaip asmenybės savybė, susijusi su gebėjimu atrasti tai, kas nauja, originalu, netikėta. Tai vaiko 

pasinėrimo į savo patirtį ir šios patirties įtraukimo į naują visumą, naujas idėjas, naujus sumanymus ar naują rezultatą procesas. 

Kūrybiškumui ugdyti būtina saugi ir vaiko saviraišką skatinanti aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nuotrauka. Atrandu smėlio stebuklus. 
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1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pastebi ir smalsiai, 

gyvai reaguoja į 

naujus daiktus, 

žmones, aplinkos 

pasikeitimus. 

• Domisi naujais 

daiktais, vaizdais, 

garsais, judesiais. 

 

• Atranda naujus 

veiksmus (tapyti ant 

veidrodžio, ridenti, 

nardinti į vandenį ir 

kt.) ir taiko juos 

daiktams tyrinėti. 

• Atranda vis naujus 

dalykus artimiausioje 

įprastoje aplinkoje. 

 

• Įsivaizduoja 

gyvūnus, augalus, 

daiktus, apie kuriuos 

jam pasakojama, 

skaitoma. Žaisdamas 

atlieka 

įsivaizduojamus 

simbolinius 

veiksmus. 

• Įžvelgia naujas 

įprastų daiktų bei 

reiškinių savybes. 

 

• Pasitelkia vaizduotę 

ką nors veikdamas: 

žaisdamas, 

pasakodamas, 

judėdamas, 

kurdamas. 

 

• 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 

veiksmo 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. 

 

 



64 
 

 

18. Mokėjimas mokytis 

Mokėjimas mokytis suprantamas kaip noras mokytis, atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė už savo mokymąsi. Tai 

gebėjimas išsikelti mokymosi tikslus, planuoti, kaip jų bus siekiama, pasirinkti tinkamus mokymosi būdus, apmąstyti mokymosi 

procesą, įsivertinti rezultatus ir atsižvelgiant į juos kelti tolesnį tikslą. 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Reaguoja į 

kalbinimą, mimiką, 

žaislus, daiktus. 

Stebi ką nors ir 

susitapatina su juo, 

mėgdžioja, siekia 

išgauti tą patį 

rezultatą. Pradeda 

tyrinėti žaislus ir 

daiktus visais 

pojūčiais. 

• Nori naujų 

įspūdžių, todėl 

aktyviai domisi 

aplinkos daiktais – 

juda, norėdamas 

paimti, pasiekti, 

išbandyti žaislus ar 

daiktus. 

 

• Patraukia, 

pastumia, paridena, 

įdeda daiktus ir stebi, 

kas vyksta, bando 

pakartoti pavykusį 

veiksmą. Stebi, 

mėgdžioja, klausia. 

• Veikia spontaniškai 

ir tikėdamasis tam 

tikro rezultato. 

 

• Klausia, kaip kas 

nors vyksta, kaip 

veikia, atidžiai stebi, 

bando. Modeliuoja 

veiksmus ir 

siužetinio žaidimo 

epizodus. 

 

• Džiaugiasi tuo, ką 

išmoko. 

• 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. 

• Norėdami 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 iškeliant ir 

sprendžiant 

problemas. 

Išsiaiškina, kokios 

informacijos reikia, 

randa reikiamą 

informaciją 

įvairiuose 

šaltiniuose, pvz., 

enciklopedijose, 

žinynuose.  
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• Siūlo ir jungia 

idėjas bei strategijas 

joms įgyvendinti. 

 

• Pasako, ką jau 

išmoko, ką dar 

mokosi, paaiškina, 

kaip mokėsi, kaip 

mokysis toliau. 

 

 

 

RUGSĖJIS 
 

  

Tikslas. Suteikti žinių vaikams apie darželio aplinką, bendruomenę; skatinti suvokti save, kaip bendruomenės ir savo šeimos narį.  

 

Uždaviniai:   

• Padėti naujai pradėjusiems įstaigą lankyti ugdytiniams sėkmingai adaptuotis darželio aplinkoje. 

• Plėsti žodyną žmonių profesijų pavadinimais. 

• Padėti susipažinti ir kurti grupės taisykles. 

• Supažindinti apie pavojus aplinkoje, pratintis veikti drauge – grupėje.  

• Skatinti pasakoti apie save ir savo šeimos narius. 

• Atlikti bandymus vidaus ir lauko edukacinėse erdvėse ir namuose su šeimos nariais. 

• Dalyvauti Europos judėjimo savaitės projekte. 
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IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Mūsų darželis“. 

2. „Mes draugai“. 

3. „Diena vaikų darželyje“. 

4. „Pastebėk ir būk atidus“. 

5. „Aš ir mano šeima“. 

6. „Daiktai aplink mane“. 

7. „Pavojai aplink mus“. 

8. „Mes mergaitės ir berniukai“. 

9. „Judėk, krutėk ir netingėk“. 

                                                                                           13. Nuotrauka. Rudens mandala. 

 

SPALIS 
 

Tikslas. Įtvirtinti žinias apie rudens požymius, reiškinius, žmonių aprangą ir darbus, dalyvaujant įvairiuose renginiuose. 

 

Uždaviniai:   

• Aptarti rudens požymius: vėjas pučia, lapai krenta, šalta, vėjuota diena, lyja lietus, žvarbu.... 

• Skirti žmonių aprangą pagal metų laikus. 

• Suteikti žinių apie rudens derliaus (daržovių, vaisių, miško gėrybių) teikiamą naudą žmogui. 

• Supažindinti su žmonių rudeniniais darbais (kasa, skina, renka, rauna .....). 

• Eksperimentuoti su gamtinėmis rudens medžiagomis. 
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• Organizuoti (dalyvauti): 

✓ Tarptautinėje gyvūnijos dienos (10-04) renginiuose; 

✓ Tarptautinę šypsenos dieną (10-07) įstaigoje; 

✓ Europos saugaus eismo dienoje (10-13); 

✓ Pasaulinėje rankų plovimo dienoje (10-15). 

• Surengti rudens šventę įstaigoje. 

 

IDĖJŲ KRAITELĖ 

 
 

1. „Kas užaugo darže ir sode?“. 

2. „Sodo kraitelė“. 

3. „Daržovių ir vaisių parduotuvėje“. 

4. „Močiutės lysvelėje“. 

5. „Rudenėlis atkeliavo“. 

6. „Verkia duonelė tinginio valgoma“.  

7. „Daug broliukų vienam lopšely supas“. 

8. „Rudeninė darbų gausa“. 

9. „Padovanok šypseną“. 

10. „Aš saugus, kai žinau“.                                                                           14. Nuotrauka. Ką pasakoja daržovės ir vaisiai. 

11. „Ką gali mano rankelės, kur skuba mano kojelės“. 

12. „Džiaugiuosi savo augintiniu“. 

13. „Švarių rankų šokis“. 
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LAPKRITIS 
 

Tikslas. Gilinti žinias apie vėlyvo rudens požymius, miško augaliją ir gyvūniją. 

 

Uždaviniai:   

• Prisiminti Vėlinių tradicijas. 

• Aptarti vėlyvo rudens požymius. 

• Suteikti žinių, kaip pasikeitė miško augalija ir gyvūnija. 

• Supažindinti su medžių pavadinimais, lapais ir vaisiais. 

• Eksperimentuoti su šviesos – tamsos elementais. 

• Organizuoti Europos sveikos mitybos dienos (11-08) paminėjimą įstaigoje. 

• Paminėti „Draugo dieną“ (11-29) įstaigoje, grupėje. 

• Dalyvauti burnos higienos projektuose, organizuojamuose visuomenės sveikatos priežiūros specialistės. 

 

 

IDĖJŲ KRAITELĖ 

 
 

1. „Rudens spalvos“. 

2. „Ką pamatyčiau miške?“. 

3. „Darbštuolis ežiukas ir voveraitė ruošiasi žiemai“. 

4. „Po eglaite, po žalia“. 

5. „Grybų rudenėlis“. 
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6. „Pamojavo ir išskrido paukščiai“. 

7. „Tu, pušele, žalioji“. 

8. „Rudenėlio kaip nebūtą“. 

9. „Reikia draugą turėti“. 

10. „Draugystės ratelyje“. 

11. „Dviese ir visi kartu“. 

12. „Švarių dantukų šypsena“. 

13. „Augu sveikas, stiprus ir laimingas“. 

14. „Auk sveikas kaip ridikas“. 

 

GRUODIS 
 

Tikslas. Perteikti emocinę patirtį, aptariant žiemos požymius ir suteikiant žinių apie tradicines šventes. 

 

Uždaviniai:   

• Suteikti žinių apie advento, Kūčių papročius ir tradicijas. 

• Aptarti žiemos požymius, reiškinius, žmonių aprangą. 

• Suteikti emocinį džiaugsmą belaukiant šv. Kalėdų. 

• Supažindinti su įvairių tautų Kalėdinėmis tradicijomis ir papročiais. 

• Eksperimentuoti pažįstant šilumos, šalčio reiškinius. 

• Organizuoti (dalyvauti): 

✓ Futbolo dienoje (12-10); 

✓ Šv. Liucijos šviesos dienoje (12-13). 
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IDĖJŲ KRAITELĖ 

 
 

1. „Uždekime adventinę gerumo žvakelę“. 

2. „Iš vaikų širdelės gerumo žvaigždelė“. 

3. „Baltų snaigių šokis“. 

4. „Paslaptinga naktis“. 

5. „Kam parašysiu laiškelį“. 

6. „Svajonių maišelis“. 

7. „Ateik, Kalėdų Seneli“.  

8. „Suskambus Kalėdų varpeliui“. 

9. „Kas prabyla Kūčių naktį?“. 

10. „Futboliuko fiesta“. 

11. „Žibintų karalystėje“. 

                                                                                                                                          15 Nuotrauka. Kalėdiniai žaislai kitaip. 

 

 

SAUSIS 
 

Tikslas. Padėti suprasti, kad besidžiaugiant žiemos pramogomis, būtina pasirūpinti silpnesniais už save. 

 

Uždaviniai:   

• Suteikti žinių apie naujų metų pradžią. 
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• Aptarti, kaip pasikeitė žiemos požymiai. 

• Supažindinti su žmonių darbais, pramogomis, reikalingu žiemos sportui ir žaidimams inventoriumi. 

• Ugdyti atsakomybės jausmą už žiemojančius žvėrelius ir paukštelius. 

• Tyrinėti sniego savybes. 

• Organizuoti (dalyvauti) pasaulinėje sniego dienoje (01-17). 

• Paminėti: 

✓ Trijų karalių šventę (01-06); 

✓ Laisvės gynėjų dieną (01-13). 

 

IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Pėdos sniege“. 

2. „Alkani ir sotūs paukšteliai“. 

3. „Mes lesyklėlių alėjoje“. 

4. „Pramogos žiemą“. 

5. „Nuo kalnelio šliušt – su rogutėm čiužt“. 

6. „Kuo vaišinsime gyvūnėlius?“.  

7. „Paukštelio skundas“. 

8. „Rogučių traukinukas“. 

9. „Sniego paslaptys“. 

10. „Ką slepia sniegelis?“. 

                                                                                                                                             16. Nuotrauka. Ledo papuošalai. 
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VASARIS 
 

Tikslas. Suteikti žinių apie gimtąjį kraštą, ugdant sveikos gyvensenos nuostatas, įgūdžius ir pozityvų požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. 

Uždaviniai:   

• Suteikti žinių apie gimtąją šalį – Lietuvą, puoselėjant tautines tradicijas. 

• Priminti Užgavėnių papročius, supažindinti su esminiais simboliais (blynas-saulė, lašininis-kanapinis ir t.t.). 

• Puoselėti savo krašto (žemaičių) tarmę kaip vertybę. 

• Eksperimentuoti tyrinėjant įvairių medžiagų savybes. 

• Paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną (02-21). 

• Organizuoti ir vykdyti sveikatingumo projektą „Vasaris – sveikatos mėnuo“. 

• Ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką mitybą. 

 

IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Senių besmegenių šalyje“. 

2. „Sniego gniūžčių šėlsmas“. 

3. „Lietuva – šalelė mūsų“. 

4. „Kaip vadinasi šalis, kurioje aš gyvenu?“. 

5. „Aš lietuvis, tu – lietuvė“. 

6. „Spalvokim Lietuvos vaizdus“. 

7. „Žėima, žėima biek iš kėima“. 

8. „Užgavėnių kaukių festivalis“.                                                                                                          17. Nuotrauka. Rogučių paradas. 

9. „Vitaminai – jėga“. 
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10. „Kur slypi vitaminai?“.                                                                                            

11. „Laukelyje judėk, krutėk ir netingėk“. 

12. „Vaistingojo augalo kelias puodelio link“. 

13. „Kelionė į sveikatos šalį“. 

14. „Sportinė pramoga ant mano lapo“. 

15. „Arbatos magija“. 

16. „Muilas – švaros karalius“. 

KOVAS 
 

Tikslas. Skatinti saugoti Žemę, stebint pokyčius gamtoje, pavasario požymius, sugrįžtančius paukščius. 

Uždaviniai:   

• Aptarti gamtos pasikeitimą, pavasario požymius, reiškinius, žmonių aprangą. 

• Suteikti žinių apie įvairius lietuvių amatus, dirbinius, tautines tradicijas ir papročius. 

• Paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 

• Skirti žiemojančius ir pavasarį sugrįžtančius paukščius. 

• Atlikti bandymus su augalais ir sėklomis. 

• Organizuoti (dalyvauti) renginiuose: 

✓ „Apkabinkime Žemę“ (03-20); 

✓ Akcija „Vaišinkimės vandeniu“ (03-22); 

✓ „Paukštelių sugrįžtuvės į inkilų alėją“; 

✓ „Veiksmo savaitėje Be patyčių“. 
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IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. 

2. „Ir šalčiausia žiema bijo pavasario“. 

3. „Paukšteliai kitaip“. 

4. „Dovanoju širdelę Lietuvai“. 

5. „Lūžo ledo tiltai“. 

6. „Kas inkilėlyje gyvena?“. 

7. „Čyru vyru pavasaris“. 

8. „Vanduo – gyvybės šaltinis“. 

9. „Žemė – vardas auksinis“. 

10. „Klė klė – man varlė“. 

11. „Vandens lašelio kelionė“. 

12. „Pasukime gaublį....“. 

13. „Keliaukime aplink Lietuvą“. 

14. „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“. 

BALANDIS 
 

Tikslas. Puoselėti tautiškumą, laukiant šv. Velykų ir aktyviai įsitraukiant į įstaigos aplinkos tvarkymo renginius. 

Uždaviniai:   

• Suteikti žinių apie šv. Velykų papročius, tradicijas. 

• Suteikti emocinį džiaugsmą dažant, ridenant margučius, žaidžiant įvairius sūpavimus, kykavimus. 

• Sudominti knyga, apžiūrint ir tyrinėjant: įvairias knygos formas, jų dizainą, paskirtį, dydį, turinį, naudą žmogui. 
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• Skatinti rūpintis Žeme, aptariant pavasario darbus, edukacinę įstaigos lauko aplinką. 

• Įtraukti vaikus į darbinę, praktinę veiklą, tvarkant, švarinant įstaigos aplinką. 

• Supažindinti su įvairiomis transporto priemonėmis ir jų judėjimo būdais. 

• Kūrybiniai eksperimentai.  

• Organizuoti (dalyvauti) renginiuose: 

✓ Tarptautinėje vaikiškos knygos dienoje (04-02); 

✓ Tarptautinėje pagalvių mūšio dienoje (04-02); 

✓ Saugaus eismo dienoje (04-06); 

✓ Pasaulinėje sveikatos dienoje (04-07); 

✓ Akcijoje „Darom“; 

✓ Tarptautinėje Triukšmo supratimo dienoje (04-27). 

18. Nuotrauka . Įstaigos bendruomenės ir tėvelių „Judėjimo savaitė“ 

 

IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Rid, rid margi margulučiai“. 

2. „Kepurę laikau, kiaušinio prašau“. 

3. „Verba plakė, linksmai sakė“. 

4. „Darbymety net akmuo kruta“. 

5. „Kaip bitutės dirbam, plušam“. 

6. „Susirinko šimtas darbininkų“. 

7. „Ką man pasakoja knygelės?“. 

8. „Virkime knygelių taisyklių košelę“. 
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9. ,,Šviesoforas akį merkia“. 

10. ,,Aš jau moku ir galiu ...“. 

11. ,,Ant kojelės trys akelės“. 

12. „Kas, kuo atvyko?“. 

 

GEGUŽĖ 
 

Tikslas. Padėti suvokti šeimos sąvoką kaip vertybę, organizuojant bendras šventes – renginius vaikams ir tėvams. 

Uždaviniai:   

• Suteikti žinių apie kiekvieno šeimos nario vaidmenį, darbus, teises ir pareigas. 

• Ugdyti dėkingumo ir pagarbos jausmą vieni kitiems šeimoje. 

• Skatinti dalyvauti šeimos narius šeimos dienai organizuojamuose renginiuose. 

• Mokyti pažinti ir skirti naminius gyvulius ir paukščius, jų gyvenimo būdą. 

• Supažindinti su vabzdžiais, jų judėjimo būdu, skleidžiamais garsais, reikšme gamtoje. 

• Eksperimentuoti tyrinėjant žemės traukos, judėjimo reiškinius. 

• Organizuoti (dalyvauti) renginiuose: 

✓ Motinos dienoje; 

✓ Pasaulinėje rankų higienos dienoje (05-06); 

✓ Tarptautinėje šeimos dienoje (05-15); 

✓ Sporto šventėje. 

 
                                                                                                                                                                     19. Nuotrauka. Mamyčių portretai. 
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IDĖJŲ KRAITELĖ 
 

1. „Mamytės meilė širdyje“. 

2. „Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą“. 

3. „Mama, tėtis ir aš sportuojame“.  

4. „Šeimos ratelyje“. 

5. „Pasidalinkim meilės trupinėliais šeimoje“. 

6. „Vieni auga, kiti sensta“. 

7. „Kas tvartelyje gyvena?“. 

8. „Pas močiutę kaime“. 

9. „Ropi-ropi ropinėja“. 

10. „Tyrinėkime ir eksperimentuokime žolėje“. 

 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Ikimokyklinio ugdymo rezultatas yra vaikų pasiekimai. Vertinimas – tai nuolatinės informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) 

ypatumus bei daromą pažangą, kaupimas ir apibendrinimas. Vertinimas turi būti atliekamas taip, kad garantuotų psichologinį 

saugumą, gerą vaiko savijautą, padėtų išgyventi sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti kliūtis. Vaiko pasiekimai vertinami du 

kartus per mokslo metus: rugsėjo mėnesį daromas pirmas vertinimas, gegužės mėnesį – baigiamasis. 

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą pedagogas stebi, kaip jis adaptuojasi naujoje aplinkoje. Adaptacija – svarbus kiekvienam vaikui 

individualus laikotarpis. Kai vaikas puikiai jaučiasi, atliekamas pirmasis vertinimas. Antrą kartą vaikas vertinamas pavasarį. Šio 
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vertinimo tikslas – nustatyti vaiko ugdymo(si) pažangą. Toks vertinimas padeda išlaikyti ugdymo(si) tęstinumą, planuoti individualų 

darbą su vaikais, numatyti pagalbos vaikui formas ir būdus. Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas atliekamas 

vadovaujantis darželio parengta programa. Vaiko vertintojai – grupės auklėtojos, kurioms talkina meninio ugdymo pedagogė ir 

logopedė. 

Informacija renkama įvairiais būdais:  

• Analizuojant vaiko kūrybą; 

• Stebint vaiką natūralioje veikloje; 

• Pokalbio su tėvais ir vaikais metu; 

• Vaiko samprotavimo, klausimų, žodinės kūrybos fiksavimas; 

• Analizuojant veiklos metu; 

• Specialistų komentarai; 

• Nuotraukos. 

Vertinimo medžiaga kaupiama individualiose vaiko gebėjimų ir pasiekimų aplankale. Vertinimo medžiaga atspindi visuminį 

vaiko ugdymo(si), pedagogų užfiksuoti vaiko keliami klausimai, pasakojimai, įvairūs dailės darbeliai ir t.t.  

Atlikę vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, šią informaciją analizuojame ir aptariame mokslo metų pabaigoje. Mokytojų 

taryboje apibendrinami įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų rezultatai, pateikiamos išvados apie išryškėjusius pasiekimus 

ir tobulintinas sritis. Tėvams apibendrinta informacija pateikiama individualiai, jiems suprantamai ir aiškiai. 

Šią informacija remiasi rengiant įstaigos strategiją, metinę veiklos programą, atliekant įstaigos veiklos įsivertinimą. 
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