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Rengiant programą, remtasi nacionaline Vaikų 

darželių programa „Vėrinėlis”, pagal kurią darželio 

pedagogai dirba nuo 1993 metų ir Ankstyvojo ugdymo 

vadovu.  

Ši programa skirta lopšelio-darželio pedagogams, 

tėvams (globėjams). 

Programos tikslai, uždaviniai, principai atitinka 

šiuolaikines ugdymo tendencijas. 

Ugdymo turinys yra integruotas ir sudarytas, 

atsižvelgiant į 1-6 m. vaiko amžiaus tarpsnio 

ypatumus ir pateikiamas kompetencijomis. Programoje 

nurodyti vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai 

bei numatytos perspektyvinės temos. 

Programos rengime dalyvavo visi lopšelio-darželio 

pedagogai. 

Manome, kad programa padės geriau suprasti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų reikmes, leis kurti 

kokybiško ugdymo(si) sąlygas, praplės šeimai teikiamų 

paslaugų įvairovę, užtikrins darną tarp 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

grandžių.  
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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ 
 

 Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, sutrumpintai ─ lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“. 

 Visagino vaikų lopšelį-darželį Nr. 12 įsteigė Ignalinos rajono liaudies deputatų tarybos 

vykdomasis komitetas 1989 m. spalio 31 d., akto Nr. 319. Lopšelio-darželio veiklos pradžia ─ 

1990 m. sausio 12 d. Nuo 1994 m. rugsėjo 13 d. lopšelis-darželis Nr. 12 vadinamas Visagino 

vaikų lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“.  

Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centre Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ įregistruotas 1994 m. rugsėjo 13 d., registracijos Nr. 031323. Kodas 

190231730. 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“–savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų.  

Įstaiga priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei, tipas – lopšelis-darželis, 

kodas 3164. Tai bendros paskirties ikimokyklinė vaikų ugdymo įstaiga. Adresas – Sedulinos 

al. 51, 31231 Visaginas. Steigėja – Visagino savivaldybė, 111107944. Pagrindinė veiklos 

sritis – švietimas, veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10. Ugdymo forma – 

dieninė, kalba – lietuvių.  

 

FILOSOFINIS, PEDAGOGINIS, PSICHOLOGINIS POŽIŪRIS Į 

VAIKĄ, JO UGDYMO(SI) GALIMYBES LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

 
Nacionalinėse ugdymo programose kūrybiškai siejamos humanistinės, egzistencinės, 

fenomenologinės, progresyvistinės filosofinės idėjos. Lopšelio-darželio programa grindžiama 

humanistine filosofija ir ekologinės raidos teorija, kuriose pabrėžiamas svarbiausias 

asmenybės bruožas – jos veržimasis į ateitį, siekis laisvai realizuoti savo galias ir siekti tikslo. 

Programą įtakoja ugdymo teoretikų nuostatos: Ž. Piaget – žaidimų teorija; D. Dekrolis – 

vaiko santykis su natūralia aplinka ir gamta; U. Bronferbreneris, R. R. Sears – gamtinės, 

socialinės ir kultūrinės aplinkos įtaka vaiko ugdymuisi. 

Programoje pabrėžiamas bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, bendruomene, 

vaiko ekologinio supratingumo, gamtosaugos patirties plėtojimas. Turinyje atsispindi vaiko 

gebėjimų skatinimas būti greta ir kartu su artimaisiais, draugais, plečiamas supratimas apie 

šeimą, giminę, etninę grupę, gimtinę ir jos gamtą, kultūrą ir kt. 

Manome, kad pasirinktos humanistinės filosofinės ir ekologinės raidos kryptys, 

palankios kultūrine, etnine aplinka, užtikrins lopšelio-darželio programos ugdymo kokybę bei 

geriau atskleis pasirinktą ugdymo kryptį (etninio ir ekologinio ugdymo darna) ir sėkmingai 

padės šeimai globoti vaiką ir kokybiškai, visapusiškai ugdyti harmoningą asmenybę. 
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ŠVIETIMO DOKUMENTŲ IDĖJOS, KURIOS AKTUALIOS, 

SIEKIANT TOBULINTI VAIKŲ UGDYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

 
Turime tapti modernia ugdymo įstaiga, atitinkančia Lietuvos Respublikos valstybinės 

švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas. Švietimo strategijoje iškeltas asmenybės 

siekis mokymasis visą gyvenimą, įpareigoja lopšelio-darželio vadovus, pedagogus kelti 

kvalifikaciją, gilinti savo profesinę patirtį. 

Lopšelyje-darželyje svarbu sukurti gerą šeimos bendradarbiavimo, pedagoginio 

konsultavimo sistemą, kad ugdytiniai galėtų kuo geriau tenkinti socialinius poreikius, tėvai 

aktyviai dalyvautų lopšelio-darželio veikloje (Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 

2003 m., patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-

1569). 

Sudarome sąlygas vaikui atsiskleisti, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą. Suteikiame 

galimybę išsakyti savo nuomonę, ją gerbiame. Vaikas turi teisę dalyvauti priimant 

sprendimus, turinčius įtakos jo aplinkai, dienos ritmui, gebėjimų ugdymuisi ir kt. Apie tai 

teigiama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, ratifikuotoje Lietuvos Respublikos 

įstatymu 1995 m. liepos 3 d. Nr. I-983, 12 straipsnis. 

Tikimės, kad lopšelio-darželio ugdymo programa „ĄŽUOLIUKO TAKELIU“ 

atitiks šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymąsi. 

 

 

 

REGIONO SAVITUMAS 
 

 

Lopšelis-darželis įsikūręs vaizdingame Aukštaitijos regiono mieste – Visagine, ant to 

paties pavadinimo šiaurinio ežero kranto. Įstaigos teritorijoje auga pušys, berželiai, ąžuolai, 

šermukšniai. Netoliese yra miesto akvariumų salonas, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, 

„Verdenės“ gimnazijos etnografinis muziejus „Aukštaičio pirkia“. Už miesto yra IAE – 

galingiausia Europoje. Žygiai prie Visagino ežero, ekskursijos į IAE, muziejų, akvariumų 

saloną plėtoja vaikų ekologinį supratingumą ir gamtosaugos patirtį, sudaro sąlygas pažinti 

gimtąjį kraštą, žmones, darbų tradicijas, papročius ir kt.  

Lopšelio-darželio pedagogai bendradarbiauja su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos, Č. 

Sasnausko muzikos mokyklos, lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pedagogais bei su 

Lenkijos Zambrovo miesto vaikų darželiu Nr. 1 „Akademija Malucha“. 
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LOPŠELIO-DARŽELIO SAVITUMAS 

 

 

 

Ugdytiniai 
 

 

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – tai bendros paskirties ikimokyklinė vaikų ugdymo 

įstaiga. Tai pirmasis lietuviškas darželis Visagine. 

Lopšelį-darželį lanko vaikai iš lietuvių, mišrių ir kitakalbių šeimų. Mišrių ir kitakalbių 

šeimų vaikų yra apie 40%. Todėl prioritetas teikiamas valstybinei kalbai. Kitakalbių tėvų 

pageidavimu ugdyti vaikus valstybine kalba, ugdymą organizuojame atsižvelgdami į vaiko 

amžių, psichinę ir socialinę brandą. Ugdymas organizuojamas integruojant etninę-ekologinę 

kryptį. 

Į lopšelį-darželį gali būti priimami specialiųjų poreikių vaikai.  

 

 

 

Struktūra 
 

 

Lopšelio grupės, skirtos 1-3 m. vaikams.  

Darželio grupės, skirtos 3-5 / 6 m. vaikams. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės, skirtos 5-6 / 7 metų vaikams. 

Yra budinčioji grupė – įvairaus amžiaus vaikams. 

Grupių komplektavimą nulemia susirinkęs vaikų skaičius. 

 Lopšelio-darželio perspektyvą lemia Visagino gyventojų integracijos į Lietuvos 

visuomenę požiūris. 
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Ugdytojai 

 
Pedagogai turi didelę darbo patirtį. Pedagogų kolektyvas atviras kaitai, naujovių 

paieškai ir jų diegimui. Įstaigoje dirba pedagogai konsultantai: kokybės pokyčių vertinimo, 

vidaus audito, priešmokyklinio ugdymo. Dauguma tobulinasi savo iniciatyva.  

 Lopšelio-darželio pedagogai ugdymo procese taiko netradicinius ugdymo būdus, 

metodus, turi patirties, sudarant vaikams sąlygas puoselėti savo krašto tautos tradicijas, 

pasijusti gamtos dalimi, plėtoti ekologinį supratingumą, integruojant kūrybą, pažinimą, 

sveikatingumą, ekologinę kultūrą. Siekia glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, 

gimine. 

 Pedagogai suvokia vaikų vystymąsi, stebi juos veikloje, sudaro sąlygas maksimaliai 

lavėti  ir tobulėti individualiems fiziniams, dvasiniams, socialiniams gebėjimams; 

- optimizuoja ugdymo procesą, grindžiamą ugdytinių poreikiais; 

- bendrauja ir bendradarbiauja su ugdytiniais, kuriant grupės aplinką, būna 

lygiaverčiai partneriai, dalyviai, pažintinių ekskursijų, išvykų metu, dalyvaujant 

šventėse, vakaronėse ir kt.; 

- skatina vaikus įveikti jiems kylančius sunkumus, padeda suvokti save, savo 

problemas, skatina siekti savo tikslo. 

Įstaigoje vyrauja komandinis darbas. Dirbdami kaip komanda, sugebame efektyviau 

spręsti  

iškilusias problemas.  

Dirba logopedė, kuri rūpinasi vaikų kalbos sutrikimo korekcijomis.  

Meninio ugdymo mokytoja užsiima muzikiniu vaikų lavinimu. Ji koordinuoja ir 

organizuoja bendruomenėje tautines, kalendorines šventes, puoselėja etnokultūrą. 

Kūno kultūros pedagogas kuria visapusišką asmenybės vystymąsi stimuliuojančią 

baseino aplinką, organizuoja veiklą vaikams baseine, plėtoja vaikų sportinius interesus, 

formuoja saugos įgūdžius. 

Lopšelio-darželio pedagogai yra parengę individualias ugdymo programas: 

„Visapusiškas vaiko ugdymas kūno kultūros valandėlių metu baseine“, „Dramatizacijos 

integracijos gairės“, „Gerosios patirties skleidimas, dirbant etnokultūros kryptimi „Pagal 

senolių išmintį“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas, remiantis liaudies meno 

tradicijomis ir estetika“. 
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Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas 

 
 Pagrindinis tėvų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo principas: viskas vaikui 

– vaiko gerovei. 

 Svarbiausia išsiaiškinti ir susitarti, ko nori tėvai ir kaip mes galime jiems padėti. 

 Pradedama nuo tėvų supažindinimo su įstaigos galimybėmis ir tvarka. Fiksuojami tėvų 

poreikiai. Tėvai ir auklėtoja toliau bendrauja individualiai.  

 Grupėse yra tėvų komitetas, iš kurio asmuo išrenkamas į bendrą lopšelio-darželio tėvų 

komitetą. Tėvų komitetas grupėse teikia idėjas vaikų ugdymo proceso bei vaikų poreikių 

tenkinimo kokybei gerinti. Lopšelio-darželio tėvų komitetas aptaria vaikų sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo klausimus, paramos fondo lėšų panaudojimo prioritetus, ugdymo 

kokybės gerinimo klausimus. Tėvų komiteto nariai atsiskaito grupėse gegužės mėnesį. 

 Siekiama, kad tėvai giliau susipažintų su įstaigos veikla. Ieškoma netradicinių 

bendradarbiavimo su šeima formų, bendromis pastangomis kuriama grupės ir kiemo aplinka, 

kviečiami šeimos nariai dalyvauti vaikų veikloje, skiriamos namų užduotys, kartu 

organizuojamos vakaronės, kalendorinės šventės. Aktyvus tėvų dalyvavimas įstaigos 

gyvenime padės gerinti lopšelio-darželio pedagogų ir šeimos dermę. 

 

 

Mūsų pasiekimai 

 
 Akivaizdžiai gerėja teikiamų paslaugų šeimai kokybė, įstaigos materialinis 

aprūpinimas. 

 Lopšelyje-darželyje įrengtos sporto ir muzikos salės, seklyčia, tėvų kambarys. Veikia 

baseinas, vaikučiai lanko ritminių šokių, folkloro ansamblį, anglų kalbos būrelį. Atliekamas 

gydomasis ir profilaktinis masažas (pagal gydytojo rekomendacijas). 

 Dalyvavimas Egmonto projekte išmokė spręsti ugdymo problemas projektiniu metodu. 

Įgijome komandinio darbo patirtį, supratome, kad kiekvienas vaikas turi individualų raidos 

stilių, atsikratėme seno įpročio vaikui vadovauti. 

 Lopšelio-darželio pedagogai, vaikai dalyvauja miesto bei respublikinėse parodose, 

piešinių konkursuose, festivaliuose ir kt. 

 Lopšelio-darželio kiemo teritorijoje kuriamas ekologinis takelis, kurio kaita ir 

plėtojimas skiepija vaikams meilę gamtai, pažinimo džiaugsmą. 

 Nuolatinė kaita, naujovių ieškojimas, jų diegimas, demokratiškos ir jaukios aplinkos 

kūrimas, šiltas bendravimas yra sėkmingas lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos pamatas. 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PRINCIPAI 
 

 

DEMOKRATIŠKUMO – lygiavertė vaiko ir suaugusiojo partnerystė, lygiavertė vaiko ir 

suaugusiojo sąveika, kai aktyvus vaikas ir ugdytojas, orientuojamasi į vaiką, kaip į asmenybę. 

Šeimos ir darželio sąveika grindžiama tėvų ir auklėtojų iniciatyvų derinimu, partnerystės 

plėtojimu, tėvų pedagoginiu švietimu. Vaikams sudaroma galimybė kritiškai mąstyti, rinktis 

sau įdomią veiklą, elgtis savarankiškai, tačiau susitariama dėl kai kurių taisyklių. 

 

HUMANIŠKUMO – pagarba vaikui kaip asmenybei: teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir 

asmeninę patirtį. 

 

TAUTIŠKUMO – padėti augančiam vaikui perimti lietuvių tautos kultūros vertybes, 

papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę savo ir visuomenės tapatybę. 

 

SOCIALINIO, KULTŪRINIO KRYPTINGUMO – susidariusių galimybių išnaudojimas 

vaiko socializacijai, integracijai į tautos kultūrą, ekologiniai savimonei skleisti. 

 

INTEGRACIJOS KONTEKSTUALUMO – ugdymo tikslo, uždavinių, turinio metodų 

dermė. Ugdymo turinys pritaikytas kiekvieno socialinio sluoksnio bei tautybės vaikams, 

ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių vaikų optimaliai integracijai. 

 

TĘSTINUMO – užtikrinamas pereinamumas tarp šeimos, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo grandžių. 

 

KONFIDENCIALUMO – informacija apie vaiko ugdymą(si): pasiekimus ir problemas 

teikiama tik asmeniškai šeimai. 

 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO – nuolatinis ugdomojo proceso vertinimas, pedagogo veiklos 

refleksija, padedanti analizuoti vaikų pasiekimus ir siekti kokybinių pokyčių. Šeimos ir 

pedagogų keitimasis informacija apie vaiko ugdymą (si). 
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TIKSLAS 
 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, 

kultūros, taip pat ir etninės, socialinius bei pažintinius poreikius. 

 

 

UŽDAVINIAI 
 

Kurti estetišką, saugią, veiksmingą ir nuolat kintančią ugdymo(si) 

aplinką, atitinkančią skirtingo amžiaus vaikų poreikius. 

Sudaryti sąlygas vaiko biologiniam ir socialiniam vystymuisi per 

pagrindinę jo amžiui būdingą veiklą – žaidimą. 

Siekti, kad vaikai nuolat patirtų pažinimo džiaugsmą, gyventų „čia ir 

dabar“, pajustų šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą, mokytųsi siekti savo tikslo. 

Sudaryti sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus: kalbą, 

dorines, estetines nuostatas, tradicijas ir kt. 

Gilinti vaikų žinias apie gamtą, plėtoti vaiko ekologinio supratingumo ir 

gamtosaugos patirtį. 

Užtikrinti vaiko globą, saugumą ir malonų bendravimą. 

Plėtoti partneriškus šeimos, giminės ir įstaigos bendruomenės santykius. 
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ORIENTUOTA  Į  VAIKĄ UGDANČIOJI  APLINKA 
 
Kuriama: 

 estetiška, saugi, funkcionali, nuolat kintanti ir įvairiomis priemonėmis turtinama 

ugdymosi aplinka, atitinkanti vaikų amžiaus poreikius. 

 skatinanti vaiko aktyvumą, smalsumą, klausinėjimą, tinkama bendrauti ir bendradarbiauti 

tarpusavyje ir su suaugusiais aplinka. Skatinanti mokytis vienam iš kito, leidžianti įgyti 

žinių bei patirties, ugdanti kūrybiškumą ( priemonių įvairovė). 

 sudaranti sąlygas vaikų žaidimams, bandymams, mėginimams, tyrinėjimams, 

eksperimentavimui, problemų sprendimui. 

 garantuojanti ne tik fizinį saugumą, bet ir gerą emocinę atmosferą, kurioje vaikas jaučia 

suaugusiojo dėmesį, paramą, globą ir meilę. Vaikui nuolat demonstruojama, kad jis čia 

laukiamas (kortelės su vaikų vardais ar simboliais rūbinėje ant spintelių, šalia rankšluosčių 

prausykloje, aplankai su vaikų darbais). Kiekvienas vaikas turi galimybę turėti savo 

asmeninį daiktą grupėje. Vaiko pasitikėjimą savimi didina pedagogo gebėjimas klausyti ir 

išklausyti, gebėjimas vaiką girdėti.  

 aplinka sukurta taip, kad vaikas joje jaustųsi šeimininkas – galėtų laisvai ją keisti, 

pritaikyti žaidimams ir veiklai.  

 

Aplinka grupėse keičiama atsižvelgiant į vaikų poreikius ir priklausomai nuo pasirinktos 

veiklos (šventei, spektakliui, projekto įgyvendinimui ir kt.), tariantis su vaikais, paisant jų 

nuomonės. Grupės erdvė skirstoma taip, kad bet kokiu atveju pedagogas matytų ir girdėtų 

kiekvieną vaiką. Aplinkoje užtenka vietos bendrai, aktyviai ir individualiai vaikų veiklai.  

 

Pedagogas nuolat 

- pasirūpina viskuo, ko reikia vaikų žaidimui ir ugdymui, 

- pataria, palaiko, paremia, globoja, 

- būna vaiko partneriu, bendrauja ir bendradarbiauja, 

- yra patrauklių sumanymų ir įdomios informacijos šaltinius. 

 

Įstaigos įrengtoje „Seklyčioje“ vaikai susipažįsta su Aukštaitijos regiono ypatumais 

(tarme, tautosaka, papročiais, tradicijomis, senoviniais rakandais, senovės lietuvių buitimi, 

tautodailininkų darbais). 

Mėgstantys šokti vaikai lanko šokių būrelį.  

Vaikų sveikatai stiprinti darželyje yra įrengtas baseinas. Su vaikais, turinčiais kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, dirba logopedė.  

Vaikų tėvai įtraukiami į įstaigos gyvenimą ir jaučiasi jos dalyviai: susipažįsta su įstaigos 

veikla, pasakoja savo lūkesčius ir norus, dalinasi patirtimi, dalyvauja aplinkos kūrime, grupės 

veikloje, organizuojamose vakaronėse ir kalendorinėse šventėse. Kartu su pedagogu aptaria 

vaikų nesėkmes ir pasiekimus, žiūri vaizdinę medžiagą apie kasdienę vaikų veiklą, šventes. 

 

 



 12 

 

UGDYMO TURINYS 
 

 

 

 

Ugdymo turinys yra integruotas ir sudarytas, atsižvelgiant į 1-6 m. vaiko amžiaus tarpsnio 

ypatumus, kadangi fiziškai ir psichiškai žmogus vystosi nuosekliai, pereidamas tam tikrus 

amžiaus tarpsnius. Šis žmogaus raidos cikliškumas yra svarus pagrindas socializacijai, nes 

sudaro galimybę nuolat tobulinti sąveiką su socialine aplinka ir pačiam joje tobulėti kaip 

psichiniam ir kaip socialiniam individui. 

 

Ugdymo turinys yra sudarytas, atsižvelgiant į mažo vaiko poreikius: 

 poreikis jaustis saugiam ir mylimam, būti pripažintam ir gerbiamam, kaip lygiaverčiam 

žmogui. 

 poreikis būti apsaugotam nuo negatyvios fizinės, psichinės ir socialinės įtakos. 

 poreikis laisvai aktyviai judėti, pojūčiais tyrinėti įvairius objektus ir reiškinius. 

 poreikis plėtoti emociškai raiškaus kalbinio bendravimo būdus, reikštis dailėje, muzikoje, 

pažįstant aplinką. 

 poreikis jausti pasididžiavimą savo paties pasiekimais, tapti savarankiškam, išsiugdyti 

pasitikėjimą savimi, spręsti problemas pagal įgyjamą patirtį. 

 poreikis veikti su daiktais, žaisti, tinkamai atsipalaiduoti ir pailsėti, užsiimti dominančiais 

dalykais ir mėgautis spontanišku juoku ir humoru. 
 

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko pomėgius, suvokimą ir gebėjimų lygį, ką 

pastebėjo pedagogai, dirbdami su vaikais ir juos stebėdami. 

Ugdymo turinys sudarytas laikantis visapusiškumo, integralumo ir individualizuoto 

ikimokyklinio ugdymo principų. 

Ugdymo turinys – tai auklėtojo numatytas ugdymo(si) galimybių orientyras, pateikiamas 

kompetencijomis: komunikavimo, socialine–kultūrine, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

pažinimo, menine, numatant kompetencijos vertybines nuostatas ir vaikų veiklą (veiksenas), 

pasirinkus dirbti ekologine-etnine kryptimi. 
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PLANAVIMAS 

 

Ugdomoji veikla planuojama savaitei, orientuojamasi į ugdytinas kompetencijas: 

komunikavimo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, pažinimo, meninę ir socialinę. 

Skiriamas dėmesys individualioms ugdymo(si) kompetencijoms per visas vaikų veiksenas: 

individualias, organizuotas, spontaniškas. Plane numatoma pagrindinė tema, veikla ar kt. o 

jeigu vaikai susidomėję ir turi idėjų– temos nagrinėjimas pratęsiamas. Temas ugdomajai 

veiklai siūlo vaikai, tėvai, pedagogai. Jos gali būti plėtojamos atsižvelgiant į metų laikus, 

kalendorines šventes ar svarbius artimiausios aplinkos įvykius. 

 

Ugdomosios veiklos planavimo turinys priklauso nuo: 

- Vaiko stebėjimo, pažinimo ir duomenų apie jį sukaupimo; 

- Esamo pasiekimų lygio; 

- Individualios ugdymo programos parengimo; 

- Individualios ugdymo programos veiksmingumo įvertinimo; 

- Rezultatų aptarimo. 
 

Planuoti reikia todėl, kad planavimas padeda ir skatina: 

- Siekti ugdymo kokybės; 

- Apgalvoti ir derinti ugdytojams savo veiksmus bei žingsnius; 

- Kurti sau ir vaikams priimtiną darbo stilių; 

- Valdyti ugdymo procesą; 

- Įgyti daugiau žinių apie vaikus ir jų raidą; 

- Išsiugdyti pareigingumą. 
 

   Metų planas rengiamas per mėnesį nuo programos įgyvendinimo pradžios („Ugdymo 

metų planas“ – ikimokyklinės grupės dienyne). Remdamasi stebėjimais ir tėvų (globėjų) 

pateikta informacija, auklėtojos apibendrintai aprašo vaikų duomenis, kurie yra svarbūs 

grupės ugdomajai veiklai – kokie vaikų gebėjimai susiformavę gerai, kokie prasčiau, kiek yra 

gabių, kiek vaikų turinčių sveikatos sutrikimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. („Grupės 

savitumas“ - ikimokyklinės grupės dienyne). Apibendrintai pristatomi šeimų lūkesčiai. 

Įvertinęs grupės savitumą, auklėtojas numato, kokioms kompetencijoms, kuriems vaikų 

gebėjimams ugdyti(-is) bus skiriama daugiau dėmesio („Ugdymo prioritetai“). Numatomi 

orientaciniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, bendradarbiavimo su 

šeima, mokykla, socialiniais partneriais būdai ar kita grupei aktuali veikla („Planuojama 

ugdomoji veikla). 

Ikimokyklinės grupės pedagogas privalo sudaryti trumpalaikį – savaitinį – planą. Sąvoka 

„savaitinis planas“ – sutartinė. Faktiškai tai gali būti planas kelioms dienoms, 5 dienoms 

(savaitei), 7-8 dienoms (pusantros savaitės), 10 dienų (dviems savaitėms). Plano trukmė 

priklauso nuo ugdomųjų tikslų, pasirinktos temos, problemos, ugdomosios veiklos 

organizavimo ypatumų. 

Savaitės plano struktūra: 

1. Nurodoma pagrindinė savaitės veikla (projektas,tema ar kt.), ugdymo tikslai ir 

uždaviniai: gebėjimų, vertybinių nuostatų, įgūdžių, patirties plėtra iš įvairių 

kompetencijų sričių. 

2. Numatoma individuali veikla pagal vaiko poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus. 

3. Planuojama veikla vaikų grupelėms pagal pomėgius, gebėjimus ir kitus ypatumus. 
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4. Numatomos šeimos ir auklėtojos bendradarbiavimo formos, tėvų iniciayvos, siūlymai. 

5. Planuojama konkreti veikla visai vaikų grupei: trumpai aprašoma ryto rato veikla, arba 

tik idėja, sumanymas veiklai (kurią po to savo iniciatyva plėtos vaikai),  

6. Ugdymo priemonės: nurodomos svarbiausios 1, 2 priemonės. 

7. Tėvų dalyvavomo formos: pavedimai tėvams, tėvų idėjos ir kt. 

8. Vieno vaiko ar vaikų grupelės stebėjimas ir pažinimas: nurodyti konkretų stebėjimo 

tikslą ar uždavinį; koks vaikas ar vaikai planuojami stebėti; užrašyti vaikų 

sumanymus, jų pasiūlytas idėjas ir kt. 

9. Savaitės apmąstymai: ar pavyko realizuoti plane numatytus tikslus, kas geriau pavyko, 

kokie iškilo sunkumai, netikėtumai, kokie buvo netikėti vaikų atradimai, ką pasiūlė 

tėvai, kokie vaiko ar vaikų stebėjimo rezultatai. 

Savaitės planas parengiamas iš anksto, tačiau gali būti pildomas ir keičiamas jo 

įgyvendinimo eigoje priklausomai nuo ugdymo situacijos. 

Savaitės plano pagrindu gali būti tema. Sudarant savaitinį planą, kurio pagrindas – tema, 

dalį veiklos vaikams pasiūlo pedagogas, dalį veiklos pedagogas numato, orientuodamasis į tą 

savaitę vaikų iškeltus klausimus ar išryškėjusius interesus, tėvų pasiūlymus, dalį veiklos 

spontaniškai susigalvoja patys vaikai. 

Savaitės plano pagrindu gali būti vaikų projektai. Pedagogas negali pats iš anksto 

numatyti nei vaikų projekto temos, nei konkrečios veiklos tam projektui plėtoti. Pedagogas 

numato savo veiksmus, kurie padės vaikams sugalvoti projekto temą ar problemą, prasimanyti 

kuo įvairesnės veiklos ir ją išbandyti, gal būt, projekto rezultatus pristatyti tėvams, kitoms 

įstaigos grupėms. 

Vaikų projektų plėtojimą naudinga kaitalioti su teminiu planavimu – tuomet vaikų 

interesai puikiai derinami su kryptingu ikimokyklinio ugdymo(si) programos tikslų 

realizavimu. 

Žaidimai priešmokyklinėje ir ikimokyklinėje grupėje turėtų būti viso ugdymo pagrindu. 

Tačiau jiems gali būti skiriamas ir ypatingas dėmesys.  

Žaidimų diena gali būti numatoma kiekvienos savaitės plane, jei pastebima, kad 

vaikams trūksta laiko patenkinti poreikį žaisti.  

Žaidimų savaitė planuojama tuomet, kai pedagogas pastebi, jog vaikai pilni įspūdžių, 

sumanymų, kuriuos trokšta išreikšti ir savaip modeliuoti žaidimuose. 

Ugdymo rezultatai bus geresni tuomet, kai pedagogas panaudos visas čia pasiūlytas 

savaitinio planavimo galimybes, kaitalios teminį, projektinį, probleminį ir žaidimų savaitės 

planavimą. Nes kiekvienas planavimo variantas turi vis kitus ugdymo tikslus bei uždavinius, 

ugdo vis kitas vaikų kompetencijas, savaip prisideda prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo(si) programų įgyvendinimo. 
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ANKSTYVASIS  UGDYMAS(IS)  
 

Nuo 1 metų  iki 3 metų vaikams 

 

 

 
Tik gimęs kūdikis patenka į labai sudėtingą aplinką, jį užplūsta daugybė įvairių 

dirgiklių. Aplinka – tai tas pasaulis, su kuriuo vaikas nuolatos susijęs, kuriame jis gyvena, iš 

kurios įgyja patirtį, įgūdžius. 

Pirmieji metai palankūs vaiko kalbai tobulėti – jie labai svarbūs pažintiniams 

gebėjimams, muzikinei klausai formuotis ir kt.  

Vaiko psichinių savybių vystymasis priklauso nuo aplinkos, kurioje iš pradžių jis 

būna, o vėliau manipuliuoja aplinkos daiktais, žaislais ir kt. Bet svarbiausia – suaugusiųjų 

poveikis vaikui, nuolatinis kontaktas su juo. Nuo pirmųjų gyvenimo dienų vaikas patiria daug 

regimųjų, girdimųjų, lietimo ir judėjimo įspūdžių. 

Bendravimas su vaiku – tai kalbinimas, šypsojimasis jam, žaidimas su juo. 

Bendraujant būtina nuolat skatinti paties vaiko aktyvumą, pasitikėti kūdikio galimybėmis. 

Kiekvienas vaiko raidos periodas veikia tolesnį periodą. Nuo pirmųjų gyvenimo dienų 

vaiką būtina kantriai, ramiai, noriai ugdyti, nuolat jį skatinant ir giriant. Vaikas sugeba 

ugdytis pagal savo prigimtį, emocinius interesus, mąstymo lygį. Suaugusysis ir vaikas 

tarpusavyje bendraudami laipsniškai siekia, darydami atitinkamus žingsnius, tikslo. 

Atvedus vaiką į lopšelį iš karto pasikeičia gyvenimo sąlygos, pakinta auklėjimo būdai. 

Greitai adaptuotis – sunkus dalykas, o kai kuriems vaikams ─ neįveikiamas uždavinys. 

Norėdami palengvinti vaiko adaptaciją lopšelio pedagogai susipažįsta su vaiko auklėjimo 

sąlygomis namuose, su individualiomis ypatybėmis, įpročiais. Į grupę priimama ne daugiau 2-

3 nauji vaikai. Naujai atėjęs vaikas nepaliekamas visą dieną lopšelyje. Su vaiku elgiamasi 

kruopščiai, atsargiai, subtiliai, laikinai taikomi įprasti vaikui ugdymo būdai, net jeigu jie 

prieštarauja nustatytoms taisyklėms. Su naujai priimtų vaikų tėvais ar vaiką globojančiais 

asmenimis kalbamasi, aptariama vieninga šeimos ir vaikų lopšelio ugdymo kryptis. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 
 

Bėgu nuo globos – ne nuo žaidimų drauge 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

Palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi 

savimi ir aplinkiniu pasauliu. 

Kurti „iššūkius“ vaiko mąstymui, sudarant 

palankias aplinkybes svarbiausiems pažinimo 

pasiekimams. 

Padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio 

pažinimo būdus. 

 

 

     Domisi savimi, suvokia savo tapatumą, 

augimą, galias.  

     Žiūrinėja nuotraukų albumus, klausinėja, 

apibūdina, pasakoja.  

     Pastebi skirtumus tarp savęs ir draugų, 

tyrinėdamas save veidrodyje, tapatindamas 

save su draugais, pastebi aprangos, 

šukuosenos skirtumus.  

     Pažįsta ir pavadina žmogaus kūno dalis. 

     Pažįsta ir pavadina namų apyvokos 

daiktus, žaislus.  

     Parenka ir grupuoja daiktus bei žaislus 

pagal dydį, spalvą, formą, sunkumą.  

     Nusako daikto paskirtį: šauktu valgoma, iš 

puoduko geriama, į lėkštę pilama sriuba ir t. t. 

Supranta elementarų priežastinį ryšį tarp kai 

kurių reiškinių - puodukas nukrito ir sudužo. 

     Gerai orientuojasi grupės patalpose ir 

darželio kieme. 

     Vaikas pastebi ir nusako koks oras: lyja, 

sninga, šviečia saulė. 

     Skiria medžių rūšis, žolę, lauko ir 

kambarines gėles, nusako jų skiriamuosius 

požymius: žolė žema, žalia; medis aukštas, 

turi daug lapų. 

     Suvokia, kad augalus reikia laistyti, 

prižiūrėti, globoti. 

     Pažįsta kai kuriuos gyvūnus ir paukščius, 

pagal galimybę juos stebi: žuvytės plaukioja 

akvariume, paukštelis narvelyje - jis skraido, 

lesa, geria, triušis narvelyje - jis ėda, geria, 

šokinėja. 

     Paprašytas parodo paveikslėlyje nupieštus 

arba žaislinius šunį, katę, arklį, karvę, ožką, 

gaidį, kiškį, vilką ir pan., išskiria ryškiausias 

jų savybes: karvė ir ožka su ragais, gaidys su 

gražia skiautere, kiškio ilgos ausys ir pan.  

     Parodo ir pavadina gyvūno kūno dalis: 

galvą, uodegą, kojas, ausis, ragus, akis, 

snukutį. Suvokia, kad paukščiai skraido, 

nutupia ant medžio, čiulba.  

     Pamėgdžioja žinomų gyvūnų ir paukščių 
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balsus: katė kniaukia, šuo loja, arklys 

žvengia, ožka mekena, gaidys gieda, karvė 

mūkia ir pan. 

     Žino kai kurių daržovių ir vaisių 

pavadinimus ir skiria juos pagal išvaizdą ir 

skonį (pvz.: agurką, pomidorą, morką, obuolį, 

kriaušę ir pan.). 

     Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines 

spalvas: atpažįsta spalvą savo ir draugų 

aprangoje, artimiausioje aplinkoje, gamtoje. 

 
 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
Atpažįstu, prisimenu, vadinasi, aš esu 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKO VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

 

Tenkinti mažų vaikų poreikį bendrauti ir 

pažinti pasaulį. 

Padėti jiems suvokti kalbos prasmes. 

Ugdyti sakytinę kalbą. 

Ugdyti estetinę vaikų kalbos nuostatą. 

 

     Geba klausyti, suprasti kalbą, bei kalbėti. 

Dėmesingai klausosi neilgo tautosakos, 

grožinės literatūros kūrinio.  

    Išgyvena vaizduojamus įvykius, veikėjų 

likimus, jų elgesio ir išorės ypatybes.  

     Kartoja skaitomus ar deklamuojamus 

žaidinimus, eilėraščius.  

     Dalyvauja nesudėtingų siužetų 

inscenizacijose, kartoja veikėjų žodžius.  

     Pasakoja apie žaislą, paveikslėlį, apie 

girdėtus grožinės literatūros kūrinėlius.  

     Taisyklingai taria garsus, kalba 

taisyklingais sakiniais.  

     Aiškiai pasako mandagumo žodžius, savo 

norus, pageidavimus, pavadina savo 

veiksmus. Susikaupia stebėdamas daiktus, 

žiūrėdamas paveikslėlius, žaislus, pasakoja 

apie juos. 

     Plečia aktyvųjį žodyną daiktavardžiais, 

pavadinančiais drabužius (suknelė, paltas ir 

kt.), baldus (stalas, lova, kėdė ir kt.), indus 

(lėkštė, puodelis ir kt.), žaislus (lėlė, mašina ir 

kt.), daržoves (morka, kopūstas, agurkas ir 

kt.), vaisius (obuolys, kriaušė, citrina ir kt.), 

naminius gyvulius (arklys, karvė, šuo, katė ir 

kt.), jų jauniklius (kumeliukas, veršiukas, 

šuniukas, kačiukas ir kt.); veiksmažodžiais, 

pavadinančiais veiksmus (plauti, valyti, virti, 

kepti, gydyti, statyti ir kt.); būdvardžiais 

(baltas, raudonas, mėlynas, karštas, šaltas ir 

kt.); prieveiksmiais (vakar, šiandien, rytoj, 

arti, toli, aukštai, žemai ir kt.). 

     Vaikas taisyklingai vartoja daiktavardžių 

skaičius, kalbėdamas derina būdvardžių ir 

daiktavardžių giminę, skaičių (gražus medis, 
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didelis namas, piktas šuo ir kt.), vartoja 

daiktavardžius su prielinksniais (į namus, ant 

stalo, po lova ir kt.), taisyklingai vartoja 

veiksmažodžių laiką.  

     Šnekamojoje kalboje vartoja jungtukus ir, 

o. Reguliuoja balso intonaciją klausdamas, 

šaukdamas, kalba aiškiai, neskubėdamas, 

pakankamai garsiai, įvairiu garsu ir greičiu 

taria žodžius.  

     Taisyklingai taria balsius ir priebalsius. 

     Pastebi ir pavadina esminius daiktų 

požymius, pagal juos apibendrintai pavadina 

daiktus (didelės lėlės, mažos mašinėlės ir kt.).  

     Kalba keleto žodžių sakiniais, atlieka 

žodžiu nurodomus veiksmus. Aktyviai 

dalyvauja pokalbyje – ir klausia ir atsako į 

klausimus trumpais sakiniais.  

     Pasakoja savo įspūdžius.  

     Aiškiai išsako savo norus, ketinimus. 

 

 

 

 

SVEIKATOS IR SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 
 

Rūpintis vaiko sveikata ir saugumu, padėti tapti grupės nariu 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKO VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

Sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo 

aplinką. 

Tenkinti vaiko judėjimo poreikį, palaikyti jo 

fizinį aktyvumą. 

Skatinti įvaldyti vis naujus judėjimo būdus, 

sudaryti sąlygas juos kartoti. 

Puoselėti individualias fizines galias: 

judrumą, vikrumą, drąsumą. 

 

 

     Pajėgia išlaikyti pusiausvyrą, tiksliai 

derina judesius ir veiksmus.  

     Pastovi, suglaudęs kojas ir užmerkęs akis. 

Stovėdamas meta sviedinį ir nenugriūva.  

     Geba žaisti pritūpęs.  

     Moka išvengti kliūčių.  

     Lavėja pusiausvyra.  

     Eidamas rankose nešasi kokį nors žaislą ar 

daiktą. 

     Tyčia ieško sunkumų, todėl lipa ant 

smulkių daiktų, eina atbulas, užsimerkęs, 

spraudžiasi tarp baldų.  

     Pratinasi eiti, įveikdamas kliūtis. 

Pamėgdžioja suaugusiųjų parodytų gyvūnėlių 

žingsnelius. 

     Vaikšto laisvai, keičia ėjimo ritmą, 

tikslingai eina ten, kur nori. Eina susikibę 

rankomis rateliu, vorele. 

      Derina rankų ir kojų judesius. 

      Lipa laiptais aukštyn ir žemyn pristatomu 

žingsneliu. Užlipa ant neaukštų pakilimų ir 

nulipa nuo jų. 

     Šoka į viršų dviem kojom, nušoka nuo 

pakilimo, peršoka per nubrėžtą liniją. 
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     Mėto ir gaudo sviedinį abiem rankom, 

taiko į taikinį, tikslą. Nepargriūdamas spiria 

sviedinį. Žaidžia įvairius žaidimus su 

sviediniu: ridena vienas kitam, ridena 

nuokalnėn ir pan.  

     Neblogai orientuojasi įprastoje – 

kambario, grupės – erdvėje, žino, kur išdėlioti 

įvairūs daiktai, žaislai, pats juos susiranda, 

pasiima, pažaidęs padeda į vietą.  

 

 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 
 

Siekiama, kad vaikas jaustųsi saugus, mylimas ir gerbiamas, puoselėjamas abipusės 

pagarbos, supratimo ir paramos ryšys tarp vaikų, auklėtojų ir tėvų 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKO VEIKLA (VEIKSENOS) 

Skatinti vaiką reikšti vis įvairesnes emocijas 

bei jausmus ir atsakyti į kito jausmų raišką. 

Užmegzti artimą emocinį ryšį su vaiku, 

prisitaikyti prie jo bendravimo ritmo ir 

poreikių, sudarant sąlygas ugdytis saugiam 

prieraišumui. 

Skatinti pirmuosius bandymus bendrauti su 

kitais vaikais. 

Padėti perprasti namų ir grupės tvarką ir 

skatinti jos laikytis. 

Palaikyti gyvą vaiko domėjimąsi viskuo, kas 

jį supa, sudarant galimybes eksperimentuoti, 

tyrinėti judesius, daiktus. 

Padėti įvaldyti sąlygiškus veiksmus su 

daiktais ir daiktais-pakaitalais, akcentuojant 

jų žaidiminį pobūdį, juos išskiriant, 

pabrėžiant. 

Skatinti ir palaikyti vaiko gebėjimą apsimesti 

„lyg tai“, suvokti, pamėgdžioti ir modeliuoti 

žaidime įvairias gyvenimo situacijas, 

suaugusiųjų veiksmus, gestus, kalbą, elgesio 

prasmę. 

     Stengiasi įveikti liūdesį, atsiskyrus nuo 

mamos, tėčio.  

     Suvokia, jog atsiskyrimas su mama, tėčiu 

būna trumpalaikis, ir sugeba atsiskirti be 

ašarų.  

     Geba sava nuotaika atsakyti į suaugusiojo 

nuotaiką: rodo simpatiją kitam, bando padėti, 

paguosti.  

     Bando savo nuotaiką, emocijas, jausmus 

pavadinti žodžiais.  

      Sudėtingėja emocinis pasaulis, įvairėja 

jausmai aplinkiniams žmonėms: prie jų 

prisiriša, jiems reiškia simpatiją.  

     Emocinės reakcijos į kito žmogaus 

jausmus labiau diferencijuotos, sąmoningos 

(ypač gerai suvokia liūdesį, nuoskaudą, 

stengiasi paguosti išgyvenantį suaugusįjį ar 

bendraamžį).  

      Daugiau reakcijų skatina veikla: 

pasitenkinimą pasiektu rezultatu, liūdesį dėl 

nesėkmės, džiaugsmą pagyrus. 

     Bando savarankiškai ieškoti kontaktų su 

aplinkiniu pasauliu, įgyja kai kurių pažintinės 

veiklos įgūdžių, geba atlikti sudėtingesnius 

veiksmus.  

     Susitelkia į veiklą su daiktais, žaislais, 

kurios metu siekia bendradarbiavimo su 

suaugusiuoju, ieško jo vertinimo ir paskatos.  

     Didėja praktinis savarankiškumas, daug 

veiksmų atlieka be suaugusiojo pagalbos, turi 

savitvarkos įgūdžių, tam tikrą bendravimo su 

suaugusiuoju, pažintinės veiklos patirtį.  

     Pradeda skirti save ir savo veiksmus nuo 

suaugusiojo ir jo veiksmų, nuo aplinkos, į 



 20 

Skatinti vaiko iniciatyvą ir aktyvumą, drąsą 

rizikuoti, siekį patirti sėkmę, suprantant, kad 

svarbiausia – pats žaidimo procesas, o ne jo 

rezultatas. 

 

save pradeda žiūrėti kaip į savarankišką 

būtybę.  

     Pradeda vartoti įvardį aš, tuo tarsi 

pabrėždamas savo asmenybę.  

     Domisi bendraamžiais, jų veikla, 

mėgdžioja juos, stengiasi žaisti šalia ir 

įsijungti į kitų vaikų žaidimus, žaisti kartu su 

jais.  

     Žaisdamas su bendraamžiais derina 

tarpusavio veiksmus, laikosi tam tikros 

žaidimo tvarkos, normų kaip savaime 

suprantamo dalyko. 

     Bendraudamas su suaugusiais, stebėdamas 

aplinką, sukaupia patirtį ir pradeda žaisti 

siužetinius žaidimus, kur atsispindi 

kasdieninio gyvenimo situacijos.  

     Išryškėja poreikis dalyvauti suaugusiųjų 

gyvenime ir veikloje.  

 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 
 

Kuriu, kai viskas po ranka 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKO VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

 

Skatinti teigiamas vaiko emocijas. 

Lavinti vaiko muzikalumą: sudaryti sąlygas 

kaupti, plėtoti muzikinius įgūdžius, lavinti 

jutiminį klausos aštrumą; plėtoti muzikinius 

gebėjimus ir skatinti muzikinę vaiko 

saviraišką. 

Sukurti tinkamą aplinką laisvai, natūraliai 

muzikinei jo raidai šeimoje ir institucijose. 

Įjungti muziką į visą veiklą, siekiant 

įvairiapusio jo ugdymo. 

Sukurti regėjimo, lytėjimo ir kitais įspūdžiais 

turtingą aplinką. 

Vaiko aplinką praturtinti vertingais 

tautodailės, taikomosios, vaizduojamosios 

dailės kūriniais, reprodukcijomis, vaikų 

     Piešimas. Tapymas 

     Orientuojasi popieriaus lape: piešia, 

aplikuoja popieriaus lapo viduryje 

(kamuoliuką, saulę…). Išnaudoja visą 

popieriaus lapą (tapo, piešia, štampuoja lietų, 

sniegą…). 

 

     Aplikacija 

     Dėlioja ant flaneleografo auklėtojos 

paruoštas įvairių spalvų, paprastų formų 

figūrėles, dėlioja iš jų vaizdelį. 

 

     Lipdymas 

     Minko tarp delnų nedidelį gabaliuką 

plastilino, molio, tešlos, volioja ant lentelės, 

sujungia kelis gabaliukus (lazdelė, 

kamuoliukas, blynas, grybas, bokštelis…). 

 

     Konstravimas  

     Dėlioja plyteles, kubelius horizontaliai 

(takelis, kelias…), vertikaliai (sienelė, 

tvorelė…), deda vieną ant kito (bokštelis, 

laipteliai…), dėlioja kombinuotai, darydami 

nesudėtingus perdengimus (vartai, 

namelis…), pavadina pastatytus statinius.  

     Konstruoja pagal pavyzdį, pagal 

sumanymus. 
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knygelėmis. 

Sudaryti galimybę matyti, o vėliau ir pačiam 

dalyvauti įvairioje vyresniųjų brolių, seserų, 

kitų vaikų ar suaugusiųjų dailės raiškos 

(piešimo, tapymo, lipdymo, konstravimo, 

knygelių vartymo) namuose ir ugdymo 

įstaigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos valandėlės su meninio 

ugdymo mokytoja 

 

     Gėrėjimasis meno kūriniais 

     Domisi dailės kūriniais, moka atpažinti 

juose matytus gamtos reiškinius, objektus.  

     Gamtos reiškinius (lietų, sniegą…) 

vaizduoja piešimo, tapymo, štampavimo 

priemonėmis. Dirba individualiai (piešia ant 

atskiro lapo) ir kolektyviai (tapo ant ilgos 

popieriaus juostos). Lauke piešia kreida, 

pagaliuku ant smėlio, žemės; žiemą – 

pagaliuku ant sniego. Vaizduoja nesudėtingos 

formos daiktus, reiškinius.  

     Džiaugiasi savo ir draugų darbeliais, 

žaidžia su jais. 

 

     Muzika 

     Emocingai reaguoja į įvairaus pobūdžio 

muziką.  

     Įsiklauso, atpažįsta girdėtus kūrinius, 

skiria muzikinių žaislų skambėjimo tembrą, 

aukštumą (barškučio, būgnelio, varpelio, 

pianino).  

Išlaiko tikslią, nesudėtingų dainelių 

intonaciją, atlieka elementarius ritmiškus 

judesius su muzika. 

     Klausosi linksmų, ramių muzikos 

kūrinėlių, dainuojamų ar grojamų 

instrumentais.  

     Skiria ir nusako dainavimui, klausymui ir 

ritmikos lavinimui skirtų muzikos kūrinių 

ypatumus (linksmų, liūdnų, lėtų, greitų, 

maršinių). 

     Reiškia nuotaiką savais žodžiais: lėlytė 

šoka, lėlytė verkia. 

     Skiria garso savybes (aukštas, žemas 

garsas, tylus). 

     Dainuoja balso lavinimo pratimus, 

daineles  kartu su suaugusiuoju. Kartu 

pradeda ir baigia dainelę, prisiderina prie 

suaugusiojo balso ir tempo. Dainelę palydi 

judesiu, atlikdamas jį raiškiai. 

     Ritmiškai eina, ploja, trepsi, stuksena 

kaladėlėmis, muzikiniu plaktuku pagal 

muziką. Judesiais perteikia linksmos, ramios, 

maršinės muzikos nuotaiką (bėgioja, mojuoja 

rankomis, žygiuoja).  

     Eina ratuku susikibę rankomis, raiškiai 

perteikia būdingus personažų judesius 

(šleivoja meška, kiškutis striksi, dreba, nes 

bijo lapės…). 

 

     Vaikai su pedagogu mokosi dainuoti 
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Formuoti natūralų balso skambesį. 

Mokyti ritminių įgūdžių. 

Lavinti sugebėjimą susikaupti. 

Formuoti girdėjimo įgūdžius. 

 

 

trumpas, nesudėtingas, su jiems suvokiamu 

siužetu daineles (apie kiškučius, lėlytes, 

katytes ir pan.).  

     Mokosi tarti lengvesnius dainos žodžius.  

     Susipažįsta su dainos nuotaka, turiniu.  

     Kartu su pedagogu pritaiko judesius 

žaidimams. Skraido kaip paukšteliai, 

mojuodami rankutėmis, imituodami 

sparnelius ir tyliai ant pirštų galiukų bėgioja. 

Beskraidydami pavargo, atsitūpė ant šakos 

pailsėti. Tupi tyliai, ramiai. Taip žaisdami 

vaikai pratinasi prie drausmingumo, 

susikaupimo, atidumo. 

     Susipažįsta su muzikinės kalbos 

elementais: tempu, dinamika.  

     Mokosi įsiklausyti, įsiminti atskirus 

kūrinėlius, skirti muzikos garso savybes ─ 

aukštį, dinamiką, trukmę.  

     Žaidžia didaktinius žaidimus („saulutė ir 

lietutis“, „batai ir bateliai“, „dūda ir 

būgnelis“). 

     Klausosi kontrastingos muzikos kūrinių 

(polkos, lopšinės) ir atlieka atitinkamus 

judesius (šokinėja kaip kiškučiai, supa lėlytę, 

skraido kaip paukšteliai).  

     Mokosi ritmingai paskui pedagogą eiti, 

trepsėti kojomis, ploti rankomis, sukioti 

rankų plaštakas, suktis vietoje, barškinti 

barškučiais, belsti kaladėlėmis arba 

plaktukėliais į grindis. 

 

 

KŪNO KULTŪRA BASEINE 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

Pratinti prie naujos aplinkos. 

Skatinti kartu su instruktore atlikti imitacinę 

kūno mankštelę. 

Sudominti masažinėmis priemonėmis. 

Pratinti prie vandens. 

Ugdyti saugumo jausmą. 

Pratinti prie tvarkos, mokyti būti šalia kitų. 

 

 

     Susipažįsta su nauja aplinka: rūbine, 

dušine, baseino patalpa, pradeda suvokti, ką 

veiks kiekvienoje iš patalpų.  

     „Susidraugauja“ su baseino 

darbuotojomis, pasitiki jomis.  

     Pamėgdžiodami instruktorės rodomus 

judesius, patys to nejausdami, pratinasi atlikti 

imitacinę mankštelę.  

     Susidomi masažinėmis priemonėmis, 

patiria naujus pojūčius masažuojant kojų 

pėdas, nugaros raumenis.  

     Palaipsniui pratinasi prie dušo. 

     Vandenyje braido, įvairiomis kryptimis 

juda, žaidžia su žaislais, pamėgdžioja 

instruktorės rodomus judesius.  

     Laikydamiesi už instruktorės, už plaukimo 

priemonių, įsikibę į sienelę šokinėja, žaidžia 
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imitacinius žaidimus.  

     Patiria malonumą taškydamiesi, 

apsipildami, prausdamiesi, plukdydami 

kamuoliukus, žaisliukus, balionėlius.  

     Pratinasi atsitūpti į vandenį.  

     Drąsinasi su plaukimo ratais atsigulti ant 

krūtinės, taškytis kojomis, bando plaukti. 

     Ugdosi saugumo jausmą: mokosi baseino 

patalpose saugiai vaikščioti, nebėgioti, 

visuomet jaučia suaugusiojo paramą, pagalbą, 

pasitiki juo.  

     Pratinasi prie tvarkos, nemėto ir 

neatiminėja žaislų, netrukdo draugui.  

     Mokosi žaisti, veikti, netrukdydami 

kitiems. 
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IKIMOKYKLINIS   UGDYMAS(IS) 
 

3-4 m. 

 
PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

Vaiką supantis pasaulis praranda paprastą natūralumą, todėl vaikai darželyje turėtų pažinti 

ir patirti savo pojūčiais realų pasaulį, sužinoti papraščiausius gamtos dėsnius patirdami 

atradimo džiaugsmą 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

Palaikyti ir skatinti natūralų vaiko 

domėjimąsi supančia aplinka. 

Sudaryti sąlygas gyvosios ir negyvosios 

gamtos stebėjimui. 

    Sudaryti sąlygas suprasti žmogaus ryšį su 

gamta. 

 

Plėsti žinias apie namų apyvokos ir 

asmeninius daiktus, jų išdėstymą erdvėje, 

panašumus ir skirtumus. 

 

Formuoti supratimą apie ryškesnius, 

dažnai sutinkamus artimiausios aplinkos, 

gamtos reiškinius. Skirti ir pavadinti metų 

laikus. 

 

     Formuoti supratimą apie suaugusiųjų 

darbą ir jo reikšmę. Suteikti žinių apie 

profesijas. 

 

     Artėjant šventėms, atkreipti vaikų dėmesį į 

papuoštas gatves ir namus. 

 

Lyginti, grupuoti daiktus pagal paskirtį, 

spalvą, formą, medžiagą; elementariai 

apibendrinti; suvokti erdvinį daiktų 

išdėstymą. 

 

     Skatinti patirtus įspūdžius bei jausmus 

išreikšti meninėmis priemonėmis. 

     Ugdyti gebėjimą drąsiai reikšti savo 

mintis. 

     Ugdyti(s) elementaraus kritinio mąstymo 

pradmenis (pastebėti akivaizdžius 

Gyvendamas ir būdamas bendraamžių 

grupėje vaikas natūraliai domisi savimi ir 

kitais žmonėmis - jų panašumais ir 

skirtumais; žaidžia vardais. 

     Vaikai tyrinėdami aplinką atkreipia 

dėmesį į kasdieniam gyvenimui svarbius 

dalykus. 

     Gilina supratimą apie šeimą, žaidžia 

siužetinius žaidimus, vaidina šeimos narius. 

     Tyrinėja aplinką visais pojūčiais. 

     Priimtą informaciją pratinasi reikšti 

žodžiu, vaizdu, judesiu, garsu. 

     Daiktus suvokia, kaip žmonių proto ir 

darbo produktą, tyrinėdami. 

      Savo aplinkoje stebi įvairius namų 

apyvokos daiktus ir asmeninius daiktus, jais 

naudojasi, girdi jų pavadinimus, stengiasi 

įsiminti. 

      Eksperimentuoja su mažiau įprastais 

daiktais: padidinamasis stiklas, veidrodis, 

spyruoklės, lempa, projektorius, žaidžia su 

šešėliu. 

Pratinasi teisingai naudotis ir atsargiai 

elgtis su daiktais. 

Žaidžia su vandeniu, smėliu, pupelėmis, 

virvutėmis, vamzdeliais ir kt. 

 

Tyrinėja orą ir klimato reiškinius: sulaiko 

kvėpavimą, stebi išpučiamą orą šaltyje, pučia 

muilo burbulus, balionus, trimitą. 

Nusako klimato reiškinius įvairiais metų 

laikais, nustato, kada šilta, kada šalta. 

Stebi dangaus šviesulius: saulę, mėnulį, 

žvaigždes. 
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pasikeitimus). 

 

 

Tyrinėja vandenį, smėlį, dirvožemį, 

šviesą. 

Atkreipia dėmesį į gyvūnus, supančius 

žmogų: stebi gyvūnus artimiausioje aplinkoje 

(natūralioje, nelaisvėje), aiškinasi jų 

gyvenimo sąlygų įvairovę - narvelyje, 

terariume, akvariume. 

Aiškinasi gyvūnų panašumus ir 

skirtumus. 

Klausosi pasakų, eilių, dainų, patarlių 

apie gyvūnus. 

Aiškinasi, kuo naudingi žmogui gyvūnai: 

džiugina giesme, maitina ir pan.; kokie 

gyvūnai žalingi žmogui (nuodingos gyvatės ir 

pan.). 

Maitina žuvytes, paukštelius, triušius. 

Žiūrinėja albumus, knygas, lankstinukus, 

filmus, nuotraukas apie gyvūnus. 

Stebi ir tyrinėja augalus artimiausioje 

aplinkoje (grupėje, gėlyne, kieme, miške). 

Aiškinasi, kuo augalai panašūs (reikia 

drėgmės, šviesos), kuo skiriasi (spalva, 

forma, dydis). 

Daigina įvairias sėklas, jas augina 

vazonėliuose, stebi jų dygimą ir augimą. 

Stebi ir tyrinėja augalų augimo tarpsnius 

(dygimas, augimas, žydėjimas, nunykimas). 

Klausosi pasakų, eilių, patarlių, dainų 

apie augalus, jų ypatybes. Gamtoje klausosi 

medžių šlamesio. 

Aiškinasi, kuo naudingi žmogui augalai: 

džiugina (dovanoja gėles), teikia prieglobstį, 

šešėlį kaitros metu, slepia nuo lietaus.  

Augalai – maistas. 

Augalai – nuodai. 

Laisto, prižiūri grupės augalus bei 

darželio gėlyne augančias gėles. 

Manipuliuoja, veikia su daiktais, 

įvertindami jų dydį savo rankos ir kūno 

atžvilgiu. 

Lygina daiktus pagal aukštį, plotį, dydį, 

storį, svorį, vartodami sąvokas: ilgas, 

trumpas, tokio pat ilgio, storas, plonas, 

didelis, mažas, sunkus, lengvas. 

Manipuliuodami daiktais atkreipia dėmesį 

į jų formą (pilnaviduriai, tuščiaviduriai, 

kampuoti, riedantys ir pan.). 

Regėjimo ir lytėjimo pojūčiais atskiria 

figūras (apskritas, kvadratinis). 

Žaidžia didaktinius žaidimus su įvairių 

formų statybine medžiaga. 

Ieško pažįstamų formų daiktų aplinkoje. 
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Manipuliuodami ir veikdami su daiktais 

atkreipia dėmesį į spalvas. Stebi gamtos 

spalvas. Grupuoja ir lygina įvairių spalvų 

daiktus (raudona, geltona, žalia, mėlyna, 

balta, juoda). 

Ieško daiktų pėdsakų (ratų, pėdų, letenų) 

smėlyje, sniege. 

Atkreipia dėmesį į paviršiaus savybes 

(šilta ─ šalta, švelnus ─ šiurkštus). Ieško 

aplinkoje vienodų raštų (staltiesių, juostų). 

Lygina daiktus ir daiktų grupes, 

pasakydami: toks pat, ne toks pats. 

     Dėlioja daiktus didėjančia – mažėjančia 

tvarka. 

Skaičiuoja daiktus (iki 3). 

Laisvai juda, veikia, tyrinėdami supančią 

erdvę: grupę, darželį, išdėstymą. 

Aiškinasi, kur kairė, kur dešinė, kur 

priekis, kur užpakalis. Nustatinėja, rodo ir 

pavadina kryptis pagal savo kūno padėtį: 

pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, 

dešinėn, geroji pusė, išvirkščioji pusė. 

Aiškinasi ir pavadina paros dalis (diena, 

naktis, rytas, vakaras). Kartu su auklėtoja 

sudarinėja dienotvarkę, pasakoja, ką veikia 

įvairiu paros metu. 

Patirtus įspūdžius išreiškia 

elementariomis grafinėmis ir kitomis 

vaizdinėmis priemonėmis. 

Veikia savitai, remiantis individualia 

patirtimi. 

Stebėdami estetinę aplinką patys stengiasi 

ją kurti. 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
 

Tai individo sugebėjimų, žinių ir išgyvenimų visuma, lemianti jo lankstumą, pasitikėjimą 

savimi ir orientaciją bendraujant su žmonėmis 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

     Sudaryti sąlygas ir pratinti naudotis kalba  

kaip universalia bendravimo ir ryšio su kitais 

žmonėmis priemone. 

 

     Ugdyti vaiko sakytinę kalbą, klausytis, 

girdėti, išklausyti, įsiklausyti, rodyti 

dėmesingumą, kantrumą, toleranciją kitam. 

 

     Plėsti ir gilinti žodžių ir sakinių, tekstų 

reikšmių, prasmės suvokimą. Skatinti 

     Bendrauja su suaugusiais žmonėmis, 

užmegzdami kontaktą, prašydami 

informacijos, kuo nors pasidžiaugdami. 

     Bendrauja su bendraamžiais, vyresniais ir 

jaunesniais pasivaikščiojimo metu, ieškodami 

ryšio su kitais žmonėmis bando užmegzti 

kontaktą. 

     Domisi kitais žmonėmis, tikisi dėmesio, 

stebi kito veiklą, klausinėja, tikėdamiesi 

informacijos. 
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intuityviai suvokti kalbos grožį. 

 

     Supažindinti su tautosaka ir grožine 

literatūra. Ugdyti kalbinės raiškos gyvumą, 

taisyklingumą, skatinant atlikti žodžio meno 

kūrinius (deklamuoti, eiliuoti, žaisti žodžiais, 

garsais). 

     Skatinti ugdytis vaizduotę, kūrybiškumą. 

     Sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti 

įvairius aplinkos garsus (žmonių kalbos, 

gamtos, muzikos). 

 

     Padėti įgyti kalbinio bendravimo patirtį, 

ugdytis vidinę kalbą kaip minčių 

formulavimo priemonę, gilinančią ryšį tarp 

mąstymo ir šnekos.  

     Ugdyti monologinės kalbos (gebėjimo 

pasakoti) pradmenis. 

 

     Sužadinti domėjimąsi rašytine kalba, 

naudojamais grupėje simboliais. 

 

     Išklauso kalbančių suaugusių ir vaikų, 

stengiasi juos suprasti. 

     Klauso pokalbių, pasakojimų, sekimo, 

deklamavimo, skaitymo. 

     Klausosi dainų, lopšinių, žaidinimų. 

 

     Klausosi lietuvių liaudies pasakų, tarmiškų 

pokalbių, dainavimo, sekimo, deklamavimo. 

     Klausydamiesi bando atspėti, tikslinti, 

turtinti nuolat girdimų atskirų žodžių, sakinių, 

garsų junginių reikšmes, prasmes. 

     Klausosi gamtos garsų pamėgdžiojimų, 

dainuojamosios tautosakos, trumpų 

eilėraštukų, bandydami suvokti kalbos grožį, 

melodingumą, skambesį, ritmą. Atkreipia 

dėmesį į kalbos intonaciją ir jos įvairumą, į 

kalbos tempą. Klausosi greitakalbių. 

Pasakojimus, skaitymą, deklamavimą atsako 

dėmesingumu, šypsena, žvilgsniu. 

 

     Kalbasi su pačiu savimi, kai veikia, 

žaidžia, dirba: komentuoja ką padaręs, 

nupiešęs, ką žaidęs. 

     Kalba kitam: klausinėja, kalbina, prašo, 

šaukia. 

     Bando kalba įprasminti, išsakyti, 

apibendrinti pažinimo patirtį, gyvulių, augalų 

pavadinimus.  

     Įvardina aplinkoje matomus veiksmus. 

     Kalbasi apie tai, ką jis mato, girdi, liečia, 

uodžia, ragauja, veikia. 

 

     Klausosi tautosakos, grožinės literatūros 

kūrinių (dainų, žaidinimų, garsų 

pamėgdžiojimo, pasakų apie gyvulius, 

buitinių pasakų, priežodžių). 

     Deklamuoja trumpus eilėraštukus. Bando 

atpasakoti (auklėtojai padedant) pasakėles, 

atsakymėlius, savo kalbą „palydi“ gestais, 

mimika. 

 

     Varto knygeles, išgalvoja pavadinimus 

knygelių iliustracijoms, vartydami knygeles 

imituoja skaitymą.  

     Pažįsta elementarius simbolius grupėje 

(miegamasis, rūbinė, tualetas). 

     Žymi daiktus įvairiais simboliais, pratinasi 

schematiškai atvaizduoti daiktus. 

     Manipuliuoja įvairios medžiagos raidėmis. 

„Rašo“ laiškus piešiniais ar grafiniais 

ženklais. 
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     Vartoja daiktavardžius ir jų mažybines-

malonines formas. Daiktų savybes ir 

veiksmus nusako būdvardžiais, 

veiksmažodžiais. 

     Vartoja sinonimus ir antonimus. 

 

 
 

MENINĖ KOMPETENCIJA 
 

Meninė kūryba yra kiekvieno kultūringo žmogaus natūralus poreikis, skatinantis asmens 

kūrybinių galių sklaidą 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

Meninė veikla 

     Matyti ir atrasti linijų pasaulį, išreikšti 

save linija. Ugdyti jautrumą linijai, juodai-

baltai dėmei. 

     Matyti ir atrasti plokščių formų pasaulį, 

išreikšti save dekoratyviniu vaizdu – 

apibendrinta forma, spalva, komponavimu. 

     Pamatyti, atrasti ir naudoti daiktų 

paviršiaus savybes, ugdyti jautrumą spalvai, 

fantazijai, dekoratyviam komponavimui, 

išreikšti save. 

     Matyti ir atrasti daikto formą erdvėje, 

pajusti jos plastines ir konstrukcines savybes, 

per komponavimą išreikšti save. 

     Matyti ir atrasti spalvų pasaulį, išreikšti 

save spalva. 

Vaidyba  

     Sudaryti sąlygas vaidinti savarankiškai. 

Skatinti pajusti spontaniškos vaidybos galią. 

Tenkinti poreikį per vaidybą tapti 

suaugusiam. 

Nuteikti kurti patiems ir pajusti 

pasitenkinimo jausmą. 

Muzika  

     Tenkinti kiekvieno vaiko individualius 

muzikinius poreikius per įvairias muzikavimo 

rūšis. 

     Formuoti balso intonaciją, mimiką, 

pantomimiką kaip emocinio bendravimo 

priemones. 

Lavinti vaikų muzikinius gabumus ir padėti 

jiems išryškėti, atsiskleisti, lavinti muzikos 

atlikimo įgūdžius. 

     Pratinti sieti muziką su etninėmis 

tradicijomis, kalendorinėmis šventėmis, 

darbu, padėti atrasti natūralių ir žmogaus 

sukurtų ar skleidžiamų ne muzikių ir 

Meninė veikla 

Piešimas  

    Vienu metu abiejų rankų mostais 

eksperimentuoti su didelių matmenų 

medžiaga ant didelių popieriaus lapų (medžio 

anglimi, kreida ir pan.), pagaliuku ant smėlio, 

sniego ir kt. 

    Su įvairiomis grafikos priemonėmis ir 

medžiagomis eksperimentuodami atranda 

įvairius raiškos būdus: įvairias linijas, dėmes, 

jų derinius. 

     Dėlioja linijinius „piešinius“ ornamentus 

iš pagalbinių medžiagų (pagaliukų, šiaudelių, 

spyglių ir pan.). 

     Piešiniuose naudoja regimos informacijos 

vaizdus, grafinius ženklus-raides, skaičius, 

rodykles ir kt. 

     Piešia įvairias geometrines laisvo kontūro 

formas (plaštakas, pėdas). 

     Puošia pačių padarytus dirbinėlius 

(ornamentu iš taškelių, brūkšnelių, linijų). 

 Tapymas 

     Tapo vienu plačiu teptuku, pamirkytu 

vandenyje. Tapo abiem rankomis iš karto 

arba pakaitomis. 

     Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto, 

sauso ir šlapio, įvairaus dydžio bei formato 

popieriaus pirštu, teptuku guašo dažais ar 

akvarele. 

     Naudoja spalvas įvairioje veikloje: 

tapydamas, aplikuodamas, žaisdamas ir pan.  

    Pratinasi pažinti pagrindines spalvas. 

 

Aplikacija  

     Plėšo, lanksto, klijuoja įvairias plokščias 

formas (skritulį, kvadratą). 

    Dėlioja ornamentus iš geometrinių ir 
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muzikinių garsų pasaulį. 

Ritmika 

     Žadinti estetines emocijas, patirtus 

įgūdžius reikšti judesiais, mimika, spalvomis, 

kalba, inscenizavimu. 

     Prisidėti prie tautinių tradicijų saugojimo, 

jų tęstinumo. 

netaisyklingos formos detalių. 

     Prie priklijuotų stambių formų piešia 

smulkias detales. 

    Piešia, kerpa regimosios informacijos 

vaizdus, dėlioja iš jų dekoratyvinius vaizdus, 

panaudodami aplikacijose. 

Štampavimas  

     Laisvai eksperimentuoja naudodami 

skirtingas formas ir spalvas. 

     Pamato ir reaguoja į žmonių, gyvūnų, 

paukščių pėdsakus sniege, smėlyje. Patys 

daro savo pėdsakus. 

     Įvairiomis priemonėmis štampuoja. 

     Daro gamtoje esančių daiktų atspaudus: 

medžio lapo, akmens ir pan. 

     Puošia darbelius štampuotais ornamentais. 

 

Lipdymas  

     Laisvai eksperimentuoja su įvairiomis 

medžiagomis (moliu, plastilinu, drėgnu 

smėliu, minkštu sniegu). 

     Lipdo iš įvairių medžiagų. 

     Prie nulipdytos formos prideda įvairią 

medžiagą (pagaliukas, riešuto kevalas ir 

pan.). 

     Puošia lipdinėlius įspaudimais.  

 

Konstravimas  

    Laisvai veikia su įvairiomis medžiagomis 

mažoje ir didelėje erdvėje, atrasdami įvairius 

raiškos būdus. 

     Dalo erdvę į dalis, keičia atvirą erdvę į 

uždarą. 

 

 

Vaidyba  

     Juda ir improvizuoja laisvai naudodami 

įvairius reikmenis, drabužius. 

     Spontaniškai improvizuoja pačių 

sugalvotus ir pasiūlytus siužetus 

(savarankiškai ir padedant pedagogui). 

     Gamina stalo teatrui lėles-figūrėles, bando 

vaidinti savarankiškai. 

     Klausosi ir bando atlikti įvairius kūrinėlius 

su intonacija, judėdami spontaniškai ir 

laisvai. 

     Stebi kitų vaidinamus siužetus, kūrinius, 

stengiasi suprasti ir įvertinti. 

 

Muzika 

     Klausosi įvairių aplinkos garsų: laikrodžio 

tiksėjimo, batelių tauškėjimo, basų kojų 



 30 

trepsėjimo, pilamo vandens garso ir pan., 

klausosi gamtos garsų  lauke, klausosi tylos. 

     Klausosi gyvos muzikos. 

     Muzikuodami įgyja supratimą apie 

muzikos tempą ir dinamiką (tyliai, garsiai), 

nuotaiką. 

     Bando atpažinti muzikos instrumentus, 

apžiūrėdami ir grodami. 

     Klausydamiesi muzikos bando ją atliepti 

kūno judesiais, siūbavimu, plojimu, 

stuksenimu, niūniavimu, dainavimu. 

     Klausosi dainų, bando dainuoti, 

atkartodami melodiją, palydi dainavimą 

judesiu, plojimu. 

     Groja įvairiais vaikiškais muzikos 

instrumentais, tyrinėja garso išgavimo būdus. 

 

Ritmika 

     Išmėgina įvairias ritmo raiškos galimybes. 

     Tyrinėja gamtos „ritminių instrumentų“ 

galimybes: akmenukus daužo vieną į kitą, 

brauko kriaukles vieną į kitą ir pan. 

     Tyrinėja aplinkos daiktų ritmo išgavimo 

galimybes: stuksena mediniais kubeliais, 

įvairiais žaislais, mediniu plaktuku. 

     Atranda savo kūno ritminius instrumentus 

bei įvairias ritmo raiškos galimybes. 

     Tyrinėja kūno dalis, kuriomis galima 

ritmiškai judėti (mirksėti, ploti, trepsėti). 

 
 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 
 

Tai vaiko gebėjimas suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje, ryšius su 

bendruomene 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

      

     Sudaryti sąlygas teigiamam savęs 

vertinimo atsiradimui, padėti suvokti savo 

unikalumą; 

     Padėti suvokti savo kūną ir dvasinį 

pasaulį, padėti pasijusti berniuku ar mergaite; 

vaikų bendruomenės, tautos dalimi. 

     Padėti tapti savarankiškam ir atsakingam 

už savo poelgius. 

Pasako savo ir kitų vaikų vardus, 

suaugusiųjų vardus, skiria berniukų ir 

mergaičių vardus. Suvokia, kad vardas 

įvardija asmenį. Žaidžia vardais: apsikeičia, 

pakeičia, sutrumpina, pailgina, pasako 

malonybinių žodžių. 

Atpažįsta savo asmeninius daiktus, 

žino kitų vaikų daiktus. Pats sprendžia, kada 

dalintis su kitais savo daiktais.  

Pažįsta ir valdo savo kūną. Suvokia, 

kad jis susidaro iš atskirų dalių – galvos, 

akių, nosies, plaukų, rankų, kojų. Atkreipia 

dėmesį į kūno dalis apsirengdami, 

šukuodamiesi, valydami dantis, šnypšdami 
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     Skatinti planuoti veiklą, siekti sumanymų 

realizavimo, valdyti emocijas. 

     Ugdyti nuostatą būti doram, oriam, 

sąžiningam, tvarkingam, švariam. 

     Skatinti nuotaiką, emocijas, mintis reikšti 

meninėmis, komunikacinėmis priemonėmis. 

     Ugdytis savigarbą, tikėti savimi ir savo 

sėkme. 

     Skatinti domėtis savimi ir aplinkiniais 

žmonėmis. 

     Sudaryti sąlygas pajusti solidarumo su 

kitais žmonėmis, grupės draugais jausmą. 

     Padėti įgyti, plėsti ir gilinti supratimą apie 

šeimą, draugus, kaimynus, bendruomenę, 

žmonių darbą. 

     Sudaryti sąlygas įgyti bendravimo ir 

bendradarbiavimo, diskusijų ir problemų 

sprendimo patirtį. 

     Padėti perimti vertybes, vaikų santykius 

grindžiant pagarba ir tolerancija. Padėti 

pajusti ir prisiminti dalį atsakomybės už 

bendraamžius, artimiausią aplinką, jos 

kultūrines vertybes. 

     Skatinti būti imliems informacijai, pratinti 

naudotis prieinamais informacijos šaltiniais: 

enciklopedijomis, žemėlapiais, grafinėmis 

iliustracijomis. 

 

nosį, prausdamiesi, taškydamiesi vandeniu, 

žaisdami pirštukinius žaidimus, žaisdami 

pėdomis (judindami pirštus). 

Naudoja kūną bei jo dalis išraiškingai, 

savitai: pantomima, persikūnijimas vaidinant. 

Intuityviai suvokia kai kurias savo 

kūno paslaptis, suvokia, kad kitas negali 

žinoti, ar tu alkanas, ar sotus, jei nepasakai, ar 

tau skauda. Žino ką daryti, jei skauda. 

Suvokia, kad turi savarankišką vidinį 

pasaulį ir suvokia, kad kitas negali pamatyti 

ir žinoti, ką tu galvoji ar jauti, jei jam 

neduodi suprasti. Įvardija vidines savo 

būsenas: „liūdna“, „linksma“. 

Jaučia savo asmeninius sugebėjimus ir 

daug kur gali apseiti be suaugusiųjų 

pagalbos. Suvokia, kad savo darbeliais gali 

pradžiuginti kitus: stengiasi apsitarnauti, 

apsivilkti, nusivilkti, apsiauti. Padeda kitiems 

– patarnauja: padeda užsisegti ir t.t. 

Pratinasi savarankiškai pasirinkti 

veiklą, sutvarko žaidimų vietą. 

Gilina supratimą apie šeimą ir jos 

svarbą žmogui. Žino savo šeimos sudėtį ir 

pasiskirstymą pareigomis joje. Vaidina 

šeimos narius, juos piešia. Gilina supratimą 

apie draugystę ir draugus. Pasako jų vardus, 

skiria kiemo ir darželio draugus. Supranta, 

kad žmonės atrodo įvairiai: aukšti, žemi, su 

akiniais, draugai gali būti berniukai ir 

mergaitės. Žino mandagaus elgesio taisykles, 

žino kaip susidraugauti, parodo norą 

bendrauti šypsena, mimika, kalba, siūlo kartu 

žaisti. 

Ugdo supratimą apie kaimynus ir 

kaimynystę: namo, gatvės, darželio vaikai ir 

kt.  

Įgyja, plečia, gilina supratimą apie 

bendruomenę ir žmonių ryšius joje: žmonės 

skirtingos išvaizdos, skirtingai rengiasi, 

gyvena namuose, skirtingai įsirengę savo 

būstą, žmonės vaikšto į parduotuves, į 

svečius vieni pas kitus, eina ir važinėja 

transportu. 

Žmonės jaučia, mąsto, džiaugiasi, 

pyksta, būna laimingi ir nelaimingi, turi savo 

nuomonę. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 

Skatinti vaikų normalų vystymąsi, siekti dvasinės, fizinės, emocinės, psichinės ir socialinės 

sveikatos 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

Tenkinti ir žadinti poreikį judėti, 

pažinti judesį, išreikšti save judesiu. 

Sudaryti sąlygas įgyti įvairios fizinės 

veiklos patirtį, padedant valdyti judėjimo 

įgūdžius. 

Skatinti pagrindinę judesių raidą. 

Skatinti vaiką rūpintis savo ir kitų 

sveikata, stengtis būti stipriam. Suteikti žinių 

apie sveikatą ir sportą, grūdinimąsi. 

Tobulinti judesių koordinaciją. 

Intuityviai ar sąmoningai suvoktų 

asmeninį saugumą ir jį lemiančius veiksnius: 

socialinius ir psichologinius. 

Kontroliuotų judesius ir emocijas. 

 

     Pratinasi laikytis asmens higienos įgūdžių 

ir įpročių, prausiasi naudodami muilą, 

rankšluostį, po valgio skalauja burną 

vandeniu. 

     Pratinasi savarankiškai naudotis tualetu, 

nosine, valgydami laikosi mitybos higienos 

įpročių ─ valgo tvarkingai, naudojasi stalo 

įrankiais.  

     Pakankamai būna gryname ore, žino 

saugaus ir nesaugaus elgesio taisykles. 

     Tyrinėja kūno judesius, pajausdamas savo 

kūno galimybes: juda skirtingu tempu, 

naudodamas daug jėgos, stipriai ir silpnai. 

     Tyrinėja kokiomis kryptimis juda kūnas: 

tiesiai, į šalį, į viršų, į apačią ir t. t. 

     Atranda kūno dalių judėjimo būdus, 

tyrinėja kiek kūnas turi skirtingų dalių ir kaip 

jos juda (lankstosi, stiebiasi); pratinasi nuo 

greito ėjimo pereiti prie bėgimo; ridena, meta 

sunkų ir lengvą kamuolį; ridena, meta 

kamuolį abiem rankom; bando greitai eiti 

nedideliame aukštyje (rąstu, gimnastikos 

suoleliu, pakelta lenta); eina įveikdamas 

kliūtis (lazdą, kėglį); atlieka įvairius judesius 

kojomis: stovėdamas vietoje, kojomis – 

sėdėdamas, kojomis – gulėdamas, žaidžia 

bendrus judriuosius žaidimus. 

     Ištikus bėdai ar nesėkmei kreipiasi į 

nepažįstamus žmones: aiškinasi, kaip galima 

išvengti kai kurių bėdų ir nelaimių, sužino, 

kaip elgtis kelyje, žino savo vardą ir pavardę, 

žino, kad reikia būti atsargiam su svetimais 

žmonėmis, tyrinėja, džiaugiasi savo ir draugų 

darbeliais: jaučiasi vertingas, suvokia, kad 

žmonės yra skirtingų lyčių: berniukai ir 

mergaitės. 
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4-5 m. 
 

PAŽINIMO KOMPETENCIJOA 

 

Ugdyti gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, samprotauti 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

      

     Padėti vaikui pažinti bendruomenės 

gyvenimą, žmonių santykius, savo 

dabartinius ir būsimus ryšius su ja.  

     Plėsti žinias apie žmonių darbus 

bendruomenėje: ūkininkų darbai, darbai 

gamykloje, buities, technikos parduotuvės. 

Įtvirtinti žinias apie darželio darbuotojų 

darbą, tėvelių darbus, susipažinti su kitomis 

profesijomis. Plėsti žinias apie transportą. 

 

      Skatinti domėjimąsi gimtosiomis 

vietomis.  

     Sudaryti sąlygas pažinti gimtąjį miestą, 

gimtinės gamtą. Orientuotis darželio 

patalpose. Aplankyti artimiausius kultūros, 

istorijos ir gamtos paminklus. Domėtis 

vietinėmis šventėmis, tradicijomis, 

papročiais.  

 

     Skatinti aplinką tyrinėti visais žmogiškais 

pojūčiais. Sudaryti sąlygas įgyti bendrą 

supratimą apie laiką, erdvę, daiktus joje, jų 

dydį, formą, spalvą, svorį, paviršių, kiekį ir jo 

žymėjimą skaičiumi. Susipažinti su dar 

nežinomais artimiausios aplinkos daiktais, 

skirti jų požymius (spalvą, formą, dydį), 

medžiagą (medį, metalą, popierių, audinį), iš 

kurios jie pagaminti. Lyginti įvairių dydžių 

     Vaikai gilina supratimą apie šeimą: 

šeimoje tenkinami asmeniniai poreikiai, 

šeimos gali būti įvairios, kai kurie vaikai 

neturi šeimos. 

     Ugdosi supratimą apie kaimynus: geri ir 

blogi kaimynai, kaimynystės problemos 

(negalima triukšmauti, kaimyniška pagalba). 

     Plečia, gilina supratimą apie bendruomenę 

ir žmonių ryšius joje: žmonių išvaizda daug 

priklauso nuo amžiaus, nuo tautybės, stiliaus. 

     Žmonės gyvena namuose: miestų, kaimų 

namai.  

      Žmonės keliauja: į parduotuves, į svečius, 

dirbti, sportuoti, mokytis, atostogauti. 

Keliauja traukiniais, laivais, automobiliais, 

lėktuvais, autobusais ir t. t. 

     Domisi žmonių darbais bendruomenėje: 

ūkininkų darbai auginant daržoves, darbai 

gamykloje, tėvelių darbai, darželio 

darbuotojų darbas, kitos profesijos. 

 

     Gilina supratimą apie gimtąjį miestą, 

pagal galimybes aplanko įžymesnes vietas – 

Akvariumų saloną, Visagino Šv. Apaštalo 

Pauliaus bažnyčią, „Žiburio“ pagrindinę 

mokyklą, ežerą, ir t. t. Domisi vietinėmis 

šventėmis, tradicijomis, papročiais, 

susipažįsta su tautiniais simboliais – vėliava, 

herbu, tautiniu kostiumu ir t. t. Apsilanko 

lopšelio-darželio seklyčioje, susipažįsta su 

ten esančiais senoviniais namų apyvokos 

daiktais. 

     Įgyja supratimą apie daiktų dydį, formą, 

spalvą (atspalviai), atlieka kai kurias 

operacijas su daiktais ir jų grupėmis. 

Perpranta kiekybinį, kelintinį žymėjimą 

skaičiumi. 

     Nusako daiktų padėtį erdvėje, orientuojasi 

lape, stalo paviršiuje. Pastebi objektyvius 

laiko tėkmės požymius: paros tėkmė, šviesos-

tamsos ciklas, orientuojasi laike. Išbando 

įvairius pažinimo būdus: įsižiūri, įsiklauso, 

ragauja, liečia, aiškinasi, skaičiuoja, lygina, 

grupuoja, tyrinėja ir t. t. 
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daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, svorį, storį, 

pavadinti lyginamuosius santykius, pvz., 

didelis-mažas, ilgas-trumpas.  

 

      Suteikti vaikui galimybę stebėti, tyrinėti, 

bandyti spręsti iškilusius keblumus, 

bendrauti, dalytis patirtimi, įgyjant žinių apie 

artimiausioje aplinkoje esančius gyvūnus, 

augalus, susipažįstant su vaikui prieinamomis 

gyvybės stadijomis. 

 

     Skatinti vaiko natūralų domėjimąsi 

negyvosios gamtos objektais ir reiškiniais.  

 

 

     Atkreipia dėmesį į gyvūnus, supančius 

žmogų. Stebi laukinius gyvūnus miške, 

pievoje, lopšelio-darželio „Ekologiniame 

takelyje“. Suvokia gyvūnų gyvybės ratą, 

sužino apie gyvūnų prisitaikymą prie metų 

laikų kaitos, sužino jų gyvenimo, mitybos ir 

kt. įpročius. Supranta gyvūnų gyvenimo 

sąlygų įvairovę, prisitaikymą prie savo 

aplinkos. 

     Patiria, kuo panašūs ir kuo skiriasi įvairūs 

gyvūnai.  

     Pajunta žmogaus ryšį su gyvūnija. Sužino 

apie „šventus“ gyvūnus (žaltį), apie gyvūnų 

įtaką liaudies medicinai (ožkos pienas) ir t. t. 

     Supranta, kai kurių gyvūnų žalą (gyvatės, 

vilkai, vabzdžiai). Pajuntą atsakomybę už 

gyvūnus, ypač laikomus nelaisvėje.  

     Formuojasi supratimą apie augalų pasaulį. 

Stebi, tyrinėja augalus artimiausioje 

aplinkoje– lopšelio-darželio „Ekologiniame 

takelyje“. 

     Supranta, kuo augalai panašūs ir kuo 

skiriasi (spalva, forma, paviršiaus savybėmis, 

savo dalimis, augimo tempu ir t. t).  

     Supranta augalų gyvybės ratą, sužino apie 

augalų prisitaikymą prie metų laikų kaitos,  

atkreipia dėmesį į augalų paros ir metų ritmą, 

augimui būtinas sąlygas.  

     Pajunta žmogaus ryšį su augalija, 

supranta, kuo augalai naudingi, kuo žalingi 

žmogui. Sužino kai kurias liaudiškas gydymo 

tradicijas (gydo čiobreliai, liepų žiedai ir t. t.). 

     Perima tradicinio požiūrio į augaliją 

elementus, mato austus, pintus, drožinėtus 

meno kūrinius, stebi „gyvybės medį“ ir kt.   

      Stebi, tyrinėja kai kuriuos negyvosios 

gamtos objektus bei reiškinius: vandenį, 

smėlį, dirvožemį.  

    Pastebi oro kondensavimąsi (iškvėpia orą 

ant šalto stiklo). 

     Stebi  klimato reiškinius įvairiais metų 

laikais, įsitikina, kad kiekvienas metų laikas 

turi savo spalvas, kvapus, garsus ir kt.  

     Stebi augalų, gyvūnų, žmogaus keitimąsi 

įvairiais metų laikais.      

     Atkreipia dėmesį į dangaus šviesulius: 

saulę, mėnulį, žvaigždes.  

     Sužino, jog dangaus kūnai veikia augalus, 

gyvūnus ir žmones: saulės šviesa reikalinga 

gyvybei, augimui, žvaigždės praskaidrina 

nakties tamsą. Atkreipia dėmesį į vėją. 
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KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
 

Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su vaikais, suaugusiais 
 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

     Skatinti domėjimąsi kitais žmonėmis, 

nusiteikti bendrauti, keistis emocijomis, 

jausmais, įspūdžiais su suaugusiais ir vaikais. 

 

     Gebėti perimti verbalines (sakytinė ir 

rašytinė kalba) ir neverbalines (mimika, 

judesys, vaizdas, muzikos garsai) 

komunikacijos priemones. Formuoti rašytinės 

kalbos pradmenis. 

 

     Suteikti vaikui galimybę bendrauti ir 

bendradarbiauti laikantis bendravimo 

kultūros taisyklių ir dorovinio elgesio normų 

(klausytis grupės draugų, pedagogų, svečių ir 

kt.). Pratinti išgirsti pastabas, siūlymus, į juos 

reaguoti. 

 

     Skatinti vaikų kalbinį aktyvumą, 

taisyklingą tarseną. Plėsti, gilinti aktyvųjį ir 

pasyvųjį žodyną, atkreipti dėmesį į žodžių 

reikšmes. 

     Supažindinti vaiką su literatūros pasauliu. 

     Vaikai įgyja komunikacijos patirtį: 

bendrauja su pažįstamais ir mažai pažįstamais 

žmonėmis, su vaikais, užmezga kontaktą, 

pakviečia žaisti. Aktyviai bendrauja su 

nedidelės, bet vaikui labai svarbios grupelės 

nariais. 

     Įgyja įvairesnės komunikacijos patirtį: 

kalbasi telefonu, intuityviai suvokia meno 

kūrinių komunikacinę prasmę, atliepia 

žodžiu, vaizdu, muzikos garsais, judesiu, 

pajunta tradicinės pasaulėjautos savitumą. 

Pastebi kvietimą bendrauti ir rodo norą 

bendrauti, supranta, kad suaugusio žmogaus 

šypsena, malonus žvilgsnis, švelnus 

kalbinimas kviečia bendrauti. Bendraudami 

keičiasi emociniu turiniu, išreiškiančiu savąjį 

„aš“ – emocijomis, nuotaikomis, jausmais. 

Savo nuotaiką reiškia ne taip kategoriškai, 

bando savo nuomonę derinti su suaugusiojo 

nuomone, siekia požiūrių bendrumo.  

     Intuityviai suvokia ir perima suaugusiojo 

emocines nuostatas, naudoja lankstesnes 

reiškimo formas: prašymą, derėjimąsi, 

raminimą, susitarimą. Bendraudami keičiasi 

socialiniais svarstymais: aiškinasi, svarsto 

demokratines vertybes, dorovines normas, 

kalbasi apie įvairių žmonių grupių darbą, jų 

elgesį. 

 

     Naudoja įvairias komunikacijos 

priemones: pajunta teksto ir vaizdo, teksto ir 

muzikos, teksto ir judesio bei mimikos ryšį ir 

svarbą komunikacijai. Pratinasi klausytis, 

girdėti, išklausyti (klausosi įrašų, radijo). 

Perima, plečia, gilina kalbos garsų, žodžių, 

sakinių, tekstų reikšmes, suvokia prasmę, 

nuolat klausosi pasakų, dainų, žaidimų, 

smulkiosios tautosakos. Girdi įvairaus stiliaus 

tekstus. Skaityto kūrinėlio turinį pavaizduoja 

pantomima, inscenizuoja. Intuityviai suvokia 

kalbos grožį: žavisi šnekamosios kalbos 

garsumu, vaizdingumu, kalbos meninėmis 

priemonėmis (ritmas, rimas, pakartojimai), 

kalbos garsumu (garsiai, tyliai). Išgirsta pirmą 

ir paskutinį garsą. Domisi parašytu žodžiu, 

rašo pirmąsias savo, tėvų vardų raides, 
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spausdintomis raidėmis rašo išgirstus 

įdomesnius žodžius. 

 

     Bendraudami keičiasi socialiniais 

svarstymais: kalbasi apie bendravimo, elgesio 

taisykles, aiškinasi, svarsto demokratines 

vertybes, dorovines normas. Įgyja kalbinio 

bendravimo patirtį, laikosi elementarių 

kalbinio etiketo formulių: pakartoja, pasako 

kitaip, jei kitas nesuprato. Pratinasi kalbėtis 

su keliais vaikais iš karto. Perpranta 

kalbėsenos sąsajas su vieta, laiku, situacija. 

Kalba neskubėdami, maloniai, ramiai, 

aktyviai vartoja mandagumo žodžius, 

pratinasi nepertraukti kalbančiojo, atidžiai jo 

klausytis.  

 

     Vaikai domisi ir naudoja tautosakos, 

grožinės literatūros elementus šnekamojoje 

kalboje – daineles, eilėraštukus, žaidimus, 

garsų pamėgdžiojimus, greitakalbes, pasakas 

apie gyvulius, buitines, stebuklines pasakas, 

minkles, priežodžius, patarles. 

     Žaidžia žodžiais: sudarinėja, kuria žodžius 

savitai „gramatizuodami“, kuria pasakas, 

istorijas, atpasakoja atsakymėlius, seka 

girdėtas ir savo sukurtas pasakas, palydėdami 

jas gestais, mimika.  

     Stengiasi aiškiai ir teisingai tarti visus 

kalbos garsus.  

     Vartoja daiktavardžius ir jų mažybines, 

malonines formas, daiktų savybes ir veiksmus 

nusakančius būdvardžius, veiksmažodžius ir 

prielinksnius, sinonimus ir antonimus, vartoja 

būdvardžių laipsnius, jaustukus.  

      Vartoja liepiamąją bei tariamąją nuosaką. 

     Ugdosi vidinę kalbą, kaip minčių 

formulavimo priemonę, gilinančią ryšį tarp 

mąstymo ir šnekos. Įvardija paprastais 

žodžiais ir jų dariniais, tarmiškai ar bendrine 

kalba dažnai matomus daiktus, žmones, 

gamtos reiškinius, gyvulius ir augalus, dažnai 

vaiko atliekamus veiksmus, santykius tarp 

žmonių. 

     Kalba, svarsto, įprasmina pažinimo patirtį, 

kalba apie tai, ką matė, girdėjo, lietė, uodė, 

ragavo, veikė, apie išgyvenimus namuose, 

grupėje, kelionėje ir t. t.  

     Pasakoja pagal paveikslą, atpasakoja 

filmus.  
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

Ikimokyklinėje įstaigoje, mokykloje ugdomas ne menininkas profesionalas, o 

plataus akiračio įvairiapusiškai išsilavinęs žmogus, gebėsiantis save realizuoti kūrybinėje 

veikloje 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

     Ugdyti vaikų meninį suvokimą tobulinant 

piešimo, tapymo, štampavimo, aplikavimo, 

lipdymo, konstravimo įgūdžius.  

     Skatinti gamtos ir kitus aplinkos 

stebėjimus, savo įspūdžius pavaizduoti dailės 

priemonėmis ir medžiagomis, turtinti 

estetines emocijas. 

 

     Skatinti išraiškingą, motyvuotą, gyvą 

vaiko vaidybą, pajuntant saugumo, kūrybinės 

laisvės, spontaniškos improvizacijos galią.  

 

     Ugdyti vaikų jautrumą muzikai, gebėjimą 

įsiklausyti ir emocingai ją suvokti, lavinant 

klausą, muzikinius įgūdžius, skatinant norą 

klausytis muzikos, ją įsiminti ir atlikti. 

 

 

     Piešimas. Tapymas  

     Vaikai įvairiomis grafikos priemonėmis ir 

medžiagomis eksperimentuodami atranda 

įvairius raiškos būdus, piešia įvairias 

geometrines figūras, laisvo kontūro formas, 

įvairiai jas jungia. Piešia vaško kreidelėmis. 

 

     Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto 

(sauso ir šlapio) įvairaus formato popieriaus 

pirštu, teptuku, guašo dažais ar akvarele. 

Tapytą darbelį papildo realiomis 

medžiagomis (džiovintų augalų dalimis, 

audiniu, siūlu ir kt.), aplikacijomis. Daro 

koliažus.  

     Sužino kaip ir pratinasi maišyti dvi 

spalvas, kad gautųsi trečia. Pratinasi pažinti 

atspalvius. 

Išreiškia spalvomis literatūros, muzikos 

kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius. Daro 

grupinius darbelius.  

 

     Aplikacija 

     Iš įvairaus (skirtingo šiurkštumo, storumo, 

įvairių spalvų) popieriaus plėšo, lanksto, 

klijuoja įvairias plokščias ir pusiau plokščias 

formas, atranda plokščių formų ir faktūrų 

įvairovę. Kerpa, plėšia pagal kontūrą, 

nupieštas nesudėtingas formas, priklijuoja. 

Papildo realiomis medžiagomis: audiniu, 

siūlais, džiovintų augalų dalimis ir kt. Kerpa 

nedideles simetriškas formas iš perpus 

sulenkto popieriaus, pavyzdžiui: rutuliukus, 

kvadratukus, eglutes ir kt. Aplikavimą derina 

su piešimu, tapymu, štampavimu. 

 

Štampavimas 

     Formuojasi štampavimo įgūdžius teptuku, 

įvairiomis štampavimui tinkamomis 

priemonėmis: pagaliukais, trintukais, rite nuo 

siūlų, sagute, kamšteliu, iš bulvės, morkos, 

kempinės iškirptais štampeliais. Abiem 

rankomis, kojomis vienu metu ar pakaitomis 

daro pirštų, plaštakos, pėdos atspaudus dažais 

ant popieriaus, senos paklodės. Štampavimą 
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derina su piešimu, tapymu, aplikavimu.  

 

Lipdymas 

     Laisvai eksperimentuoja su įvairiomis 

tūrinėmis medžiagomis: moliu, plastilinu, 

drėgnu smėliu, minkštu sniegu ir kt.  

     Daro pirštų, plaštakos, pėdos atspaudus 

molyje, atkreipia dėmesį į pėdas sniege, ant 

šlapio smėlio.  

     Lipdo iš vieno gabalo (ištempiant, 

sulenkiant, išskaptuojant ir kt.), lipdo iš 

atskirų dalių, lipdo grupinius darbelius 

remdamiesi literatūros, muzikos ir kitų meno 

kūrinių įspūdžiais.  

     Lipdinį formuoja ant natūralios formos: 

akmenėlio, kiaušinio lukšto, medžio gabalėlio 

ir kt.  

     Lipdinius puošia įspaudimais, raižiniais 

(geometriniu, augaliniu, gyvūniniu 

ornamentu), suteikia paviršiui faktūrą. 

 

Konstravimas 

     Konstruoja iš medinių, plastmasinių 

detalių, daro dirbinius (statinius) iš medžio 

atliekų (kaladėlių, lentelių, lazdelių, skiedrų), 

žaidimams naudoja įvairios formos skirtingo 

dydžio kartono dėžes. 

     Daro žmogaus, gyvūnų, paukščių figūras, 

įvairius statinius iš skirtingos formos 

popieriaus dėžučių, plastmasės buteliukų ir 

kt. buities atliekų (kamščių, šiaudų, banguoto 

kartono, siūlų, vielos ir kt.) daro įvairius 

dirbinius. Gamtines medžiagas (kankorėžius, 

giles, kaštonus, spyglius ir kt.) jungia 

plastilinu, klijais. Pina  iš įvairių spalvų 

popieriaus juostelių, šiaudelių ir t.t.  

 

     Dramatizacija 

     Žaidžia vaidmeninius socialinius žaidimus 

savaip interpretuodami, išreikšdami savo 

pasaulėjautą, bando atkurti stipriausiai 

išgyventus vaidmens veiksmus, plėtoja 

žaidimo siužetą, įsivaizduodami, 

fantazuodami, kur vyksta veiksmas, kas 

veikia.  

     Naudojasi turimais bei pasirūpina 

trūkstamais, žaidimui reikalingais daiktais, 

įrankiais ir kt.  

     Žaidžia vaidybinius žaidimus su lėlėmis, 

gamina piršto lėles, lėles flaneleografui, 

bando vaidinti su jomis.  

     Spontaniškai žaidžia – vaidina trumputes 
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sceneles pagal literatūrinius, muzikinius, 

istorinius, pačių sukurtus siužetus.  

     Žaidžia vaidybinius žaidimus su 

kaukėmis. Gamina tradicines ir netradicines 

kaukes, vaidina su jomis, bando išreikšti 

kokius nors ryškius bruožus, išryškina 

veikėjui būdingą eiseną, judesius, kalbos 

manierą, tempo ritmą. 

     Žaidžia plastiškus žaidimus – pantomima: 

išreiškia kūno dydžio, svorio, formos, 

judėjimo ritmo ypatybes.  

     Seka pasakas, istorijas, deklamuoja 

eilėraščius ─ įsitraukdami į žaidybines 

situacijas mokosi taisyklingai kvėpuoti, 

lavina balso skambumą, tartį. Žaisdami 

išreiškia vaidinimo sukeltus įspūdžius: 

improvizuoja su kaukėmis, įsirengia sceną, 

prisitaiko kostiumus, muziką (garsus) ir pan. 

 

Muzika 

     Klausosi muzikos: „atranda“ natūralių 

(gamtos) ir žmogaus sukeltų ar skleidžiamų 

nemuzikinių ir muzikinių garsų pasaulį, juo 

domisi, tyrinėja.  

     Įsiklauso ir skiria žmogaus ar jo 

pagamintų daiktų skleidžiamus triukšmus, 

įsiklauso į save (vidinė muzika), klausosi 

„gyvos“, įrašų muzikos, taip pat atliekamos 

vaikų gamybos „instrumentais“, klausosi 

pačių vaikų kuriamos muzikos.  

      Skiria muzikos nuotaiką, tembrą, tempą, 

žanrus, atpažįsta girdėtus kūrinius, muzikos 

instrumentus.  

     Išgyvena ir atliepia muziką įvairiais 

būdais: kūno judesiais, garsais, dainavimu, 

šokiu, grojimu. 

     Jaučia malonumą dainuodami, įvairiai 

išmėgina, išbando savo balsą, „atranda“ jo 

galimybes, pratinasi dainuoti su 

instrumentiniu pritarimu ir be jo, dainuoja 

ritmiškai, tiksliai intonuoja, atlikdami 

dialoginio pobūdžio dainas pratinasi prie 

dvibalsio dainavimo. 

     Intuityviai suvokia liaudies muzikos grožį, 

savitumą, jos vertę. Atpažįsta etinius, etninius 

simbolius tautos muzikoje, jos žanrus, 

muzikavimo tradicijas, progines situacijas. 

     Išmėgina įvairiausias ritmo raiškos 

galimybes: groja vaikiškais ritminiais 

instrumentais, išmėgina ritmo išgavimo 

galimybes kūnui nekeičiant padėties erdvėje 

(siūbuojant, pritupiant ir kt.).  



 40 

     Kuria ritmus žodžiams, skanduoja trumpus 

tekstus, dainuoja savo ir draugų vardus, 

inscenizuoja pasakas su dainuojamaisiais 

intarpais, kuria charakterinius judesius. 

 

Gėrėjimasis dailės kūriniais 

      Vaikai gėrisi gražiais daiktais, puoselėja 

šventumo jausmą regėdami ir kalbėdami apie 

dailės kūrinius, kitus objektus (architektūrą, 

dizainą ir kt.), gamtą. Kalbėdami apie 

dailininkų, architektų kūrybą, vaikų darbus, 

pasitelkia vaizduotę, įžvelgia juose realų, 

fantastinį, religijos pasaulį. Ugdosi nuojautą 

apie įvairias Lietuvos, kitų tautų kultūras ir 

religijas (kurios atsispindi dailėje, 

architektūroje), ugdosi pagarbą joms. 

Atkreipia dėmesį į medžiagų, iš kurių 

padaryti įvairūs daiktai, įvairovę.  

     Paaiškina, kokią nuotaiką, kokias mintis 

sukelia, kaip išdėstyti objektai, kokiomis 

spalvomis pavaizduoti ir t. t.  Žinias apie 

aplinką sieja  su dailės darbuose 

pavaizduotais dalykais, turtina estetines 

emocijas. 

 

 

 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 
 

Pedagogai siekia, kad nuo mažens ugdytiniai bendrautų, draugautų, bendradarbiautų, išmoktų 

spręsti kasdienes problemas, gerbtų save ir kitus, kad gebėtų bendrauti su įvairaus amžiaus 

žmonėmis, gerai jaustųsi įvairioje aplinkoje 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

Padėti vaikui pažinti save bei 

teigiamai save vertinti. 

 

Padėti įvairiose situacijose formuoti 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

solidarumo su kitais žmonėmis jausmus, 

perimti dorinio elgesio normas. 

 

Plėtoti iniciatyvumo gebėjimus, padėti 

tapti savarankiškam, atsakingam už savo 

poelgius. 

 

     Vaikas pradeda suvokti teigiamas savo 

savybes, tiki jog galima tapti dar geresniam. 

Save suvokia kaip savarankišką, unikalų 

asmenį. Supranta, jog tą patį vardą gali turėti 

keli žmonės, žino, kokiu garsu prasideda 

vardas, atpažįsta grafinį savo vardo vaizdą. 

Supranta, kad asmeninis elgesys gali būti 

tinkamas ir netinkamas, stengiasi elgtis 

laikydamasis žinomų doro, oraus elgesio 

taisyklių. Supranta, kad nuo asmeninio 

elgesio priklauso savo ir kitų saugumas. 

     Suvokia, jog turi poreikius, pomėgius, 

interesus. 

     Vaikas bendraudamas pratinasi derinti 

savo veiksmus, elgesį, suvokia, kad kitas taip 

pat turi savo išgyvenimų pasaulį, aktyviai 

stengiasi teikti pagalbą.  

     Stengiasi objektyviai vertinti ne tik pasakų 



 41 

Padėti įgyti, plėsti ir gilinti supratimą 

apie šeimą, draugus, kaimynus, 

bendruomenę, ryšius joje. 

 

 

veikėjų, bet ir draugų poelgius. Ugdosi 

jautrumą kitiems, pratinasi pajusti kito 

žmogaus nuotaiką, norus, išklauso ir išgirsta 

kitą, ugdosi toleranciją kitokiai nuomonei. 

Kooperuojasi bendrai veiklai, tariasi dėl tos 

veiklos, jos planavimo, aptarimo, bendravimo 

su asmenimis, su kuriais kartu veikia. 

     Suvokia jausmus (mano jausmai – kitų 

žmonių jausmai, kilnūs ir žemi jausmai), 

jausmus galima valdyti ir reikšti kitiems 

priimtinais būdais.  

     Gilina supratimą, kad žmonės elgiasi 

įvairiai: dauguma elgiasi dorai, pagal tam 

tikras taisykles, tačiau yra žmonių, kurie 

nusižengia taisyklėms ir elgiasi nedorai, už 

tai jie baudžiami. Reikia būti atsargiam su 

nepažįstamais žmonėmis.  

     Pratinasi būti iniciatyvus, veiklus, 

jaučiantis atsakomybę už savo poelgius ir 

veiklos rezultatus. Veikia savarankiškai bei 

kooperuodamasis su kitais, siūlo savo 

sumanymus, numato priemones jų 

įgyvendinimui, sumanymą stengiasi atlikti iki 

galo. 

     Laikosi tam tikrų taisyklių, įsipareigojimų: 

geba savarankiškai susitvarkyti žaislus, 

pasikloti lovą, padengti stalą, padėti 

apsitarnauti fiziškai silpnesniems. 

     Laisvai disponuoja savo asmeniniais 

daiktais, jaučia skirtumą tarp savo ar kito 

vaiko ir visiems bendrų žaislų, daiktų, jais 

draugiškai dalijasi. 

     Gilina supratimą apie šeimą, jos svarbą 

žmogui: šeimoje tenkinami asmeniniai 

poreikiai, meilės ir pagarbos vienas kitam, 

bendravimo. Šeimos yra skirtingos, jos 

įvairaus dydžio – susideda ne iš tiek pat 

narių. Šeimas vienija rūpinimasis vienų 

kitais, kai kurie vaikai neturi šeimos – jie 

našlaičiai (užuojauta našlaičiams). Gilina 

supratimą apie draugus ir draugystę: draugų 

pomėgiai, interesai gali skirtis, bet gali ir 

sutapti (palyginti su savimi). Supranta, kas 

stiprina draugystę, padeda vieni kitiems 

bėdoje: aplanko susirgusį, paguodžia 

nuskriaustą, stengiasi padaryti draugui ką 

nors malonaus. Stengiasi žaisti, dirbti drauge, 

ieško būdų ginčui išspęsti taikiai: aptarti 

įvairius norus, stengtis juos suprasti, derinti. 

     Ugdosi supratimą apie kaimynus ir 

kaimynystę: geri ir blogi kaimynai. 

Kiekvienas mes taip pat esame kaimynai 
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aplinkiniams. Kaimynystės problemos 

(negalima triukšmauti), kaimyniška pagalba. 

      Įgyja ir gilina supratimą apie 

bendruomenę ir žmonių ryšius joje: žmonės 

skirtingi, žmonių išvaizda daug priklauso nuo 

amžiaus, tautybės, jų stilius priklauso nuo 

paskirties – ar tai darbo, ar šventinis rūbas, 

lietuvių tautinis kostiumas. Žmonės gyvena 

namuose: įvairūs namai, jų vidus, išorė, 

atskiri kambariai, jų paskirtis, baldai, miestų, 

miestelių, kaimų namai. Žmonės keliauja: 

dirbti, sportuoti, mokytis, atostogauti, 

keliauja traukiniais, laivais, lėktuvais. 

     Kiekvienas žmogus gali jausti, mąstyti vis 

kitaip ar vienodai: dėl to vienas džiaugiasi, 

kitas gali pykti, dėl to vienas laimingas, kitas 

gali būti nelaimingas. Yra dalykų, kuriuos 

išgyvena, apie kuriuos mąsto visi žmonės 

vienodai – karas, mirtis ir kt. 

 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 
 

Ugdyti vaiko gebėjimą saugoti savo sveikatą 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

Sudaryti sąlygas stiprinti vaiko 

sveikatą sistemingai grūdinant, formuojant 

taisyklingą laikyseną. 

 

Įtvirtinti savitvarkos ir higienos 

kultūros įgūdžius, norą būti tvarkingam, 

skatinti rūpintis savo sveikata. 

 

Suteikti elementarių žinių apie 

asmeninį saugumą, įtvirtinti saugaus eismo 

taisykles. 

 

Sudaryti sąlygas įgyti įvairios fizinės 

veiklos patirtį, padedant įvaldyti judėjimo 

įgūdžius, lavinant fizines kūno galias, 

tyrinėjant funkcines kūno galimybes. 

 

Vaikai suvokia, kad grūdinimasis 

apsaugo nuo ligų, stiprina sveikatą, gerina 

nuotaiką. Naudoja įvairias grūdinimosi 

formas ir būdus: pakankamai būna gryname 

ore, maudosi uždaruose ir atviruose vandens 

baseinuose, vaikšto basomis. Atlieka 

pedagogo pasiūlytus pratimus ir judesius, 

skirtus taisyklingai laikysenai formuoti. 

Žino, kad higienos įpročiai ir įgūdžiai 

padeda augti sveikam bei atspariam ligoms, 

jų laikosi: valosi dantis, šukuojasi, kosėdami 

ar čiaudėdami prisidengia nosine burną, 

saikingai ir taisyklingai žiūri televizorių, 

valgo neskubėdami, taisyklingai naudojasi 

stalo įrankiais ir servetėle. Supranta, kad 

daržoves valgyti naudingiau nei saldumynus.  

Vaikai sąmoningai suvokia asmeninį 

saugumą lemiančius veiksnius: žino, kad 

ištikus bėdai ar nesėkmei gali padėti 

pažįstami, kartais ir nepažįstami žmonės, žino 

savo namų adresą, žino, kaip galima pereiti 

sankryžą su šviesoforu. Suvokia, kad yra 

negerų žmonių, neįsileidžia jų į namus, jei 

juose yra vienas. Nevalgo nežinomo maisto 

(pvz., uogų, sėklų ir kt.), maisto su neskaniu, 

įtartinu kvapu. Žino, kaip apsirengti įvairiu 
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metų laiku: lengva kepuraitė vasarą saugo 

nuo perkaitimo ir t. t. Rengiasi taip, kad 

drabužiai nevaržytų judesių ir avalynė 

nespaustų kojų. Geba išvengti susižalojimų ir 

traumų: neima ir nedegina degtukų, pastebėję 

gaisrą miške ar kitur į pagalbą kviečia 

suaugusius, pratinasi atsargiai įjungti ir 

išjungti televizorių ir kt., pratinasi naudotis 

peiliu, žirklėmis, neliečia vaistų, jų nevartoja 

be suaugusiųjų leidimo, nesileidžia laiptų 

turėklais, neina prie vandens ar ledo be 

suaugusiųjų. 

Žino elementarias saugaus eismo 

taisykles: gatvę galima pereiti tam skirtose 

vietose, eiti degant žaliam šviesoforo 

signalui. Susipažįsta su kai kuriais kelio 

ženklais (pėsčiųjų perėja, sankryža), esančiais 

aplinkoje.  

Vaikai tyrinėja judesį ir pajunta savo 

kūno galimybes: įsitikina, kad galima judėti 

skirtingu tempu, tyrinėja, kur juda kūnas – 

tiria savo aplinką, asmeninę ir bendrą erdvę, 

judėdami skirtinguose lygiuose (pvz.: 

žemiausiame lygyje ─ šliaužimas, 

vartymasis, slinkimas; vidutiniame lygyje ─ 

ėjimas ant kelių, varlės šuoliukai, ėjimas 

keturiomis, aukščiausiame lygyje ─ ėjimas 

ant pirštų, ant kulnų, bėgimas, šuoliai). 

Atranda įvairiausius kurios nors kūno dalies 

judėjimo būdus, lankstosi į skirtingas puses. 

Išreiškia savo jausmus judesiu. Atranda  savo 

kūno „ritminius instrumentus“, atranda 

vienos kurios kūno dalies galimybę ritmui 

išreikšti (rankos judesių: ploja, plekšnoja 

kokią nors kūno dalį, plekšnoja kūną nuo 

galvos iki grindų ir atvirkščiai). Vaizduoja 

mechanizmų judėjimą (rodo laiką laikrodis, 

vaikščiojanti lėlė), vaizduoja gamtos 

reiškinius (lyja, krenta lapai, medžiai 

siūbuoja), vaizduoja įvairius darbo veiksmus. 

Lavina fizines kūno galimybes, ugdosi vis 

didesnį greitumą, vikrumą, tobulina judesių 

koordinaciją, varijuoja rankų judesius: atlieka 

įvairius judesius rankomis iš įvairių pradinių 

kūno padėčių, pradeda naudoti įrankius. Meta 

kamuolį iš įvairių padėčių: nuo krūtinės, iš už 

galvos, iš apačios, muša kamuolį vietoje. 

Atlieka koordinuotus judesius kojomis 

judėdamas erdvėje, stovėdamas vietoje, 

sėdėdamas, gulėdamas. Atlieka judesius, 

lavinančius viso kūno koordinaciją, 

persikeliant erdvėje: šliaužia per suolelį pilvu, 
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pralenda pro kelias įvairaus aukščio kliūtis, 

šokinėja vietoje abiem kojom, peršoka per 

nedidelę kliūtį. Atlieka judesius, lavinančius 

viso kūno koordinaciją, nekeisdamas jo 

padėties erdvėje. Pajunta kairės ir dešinės 

rankos, kojos galimybes. Pratinasi rikiuotis 

voron, po vieną, rasti savo vietą eilėje, 

voroje, išretėti kairėn, dešinėn. Išmoksta 

sportinių pratimų ir žaidimų, pratinasi 

susitarti dėl bendrų judrių ir sportinių 

žaidimų.  
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5-6 m. 
 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 
 

Plėtoti supratimą apie šeimą, draugus, kaimynus, gimtinę, tėvynę, žmonių darbą 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

     Sudaryti vaikams sąlygas įgyti gebėjimą 

orientuotis laike (formuoti supratimą apie 

parą, teisingai vartoti sąvokas – vakar, 

šiandien, rytoj), formuoti konkrečias žinias 

apie praeityje vykusių ir ateityje vyksiančių 

svarbių įvykių laiką, sezoninius reiškinius 

gamtoje. 

 

     Supažindinti vaikus su jiems dar 

nežinomais artimiausios aplinkos daiktais, 

mokyti skirti jų požymius (spalvą, formą, 

dydį), medžiagą (medį, metalą, popierių, 

audinį), iš kurios jie pagaminti. 

 

     Ugdyti mąstymo pradmenis: sudaryti 

sekas, lyginti, rūšiuoti, grupuoti, skaičiuoti, 

matuoti, lankstyti ir elementariai apibendrinti; 

pastebėti skirtumus, prieštaravimus; pastebėti 

naujus ryšius, formas, remiantis ne tik 

intuicija, bet ir vaizduote. 

 

     Suteikti vaikui galimybę stebėti, tyrinėti, 

bandyti spręsti kilusius keblumus, bendrauti, 

dalytis patirtimi, įgyjant žinių apie 

artimiausioje aplinkoje esančius gyvūnus ir 

augalus, kai kuriuos negyvosios gamtos 

objektus ir reiškinius, susipažįstant su vaikui 

prieinamomis gyvybės stadijomis; žmonėmis 

     Aiškinasi metų laikus, jų požymius, pagal 

savo gyvenimo ritmą bei kalendorinių 

švenčių ciklą, pagal pokyčius gamtoje, orus, 

medžius, darbų pobūdį, stebi įdomesnius 

gamtos reiškinius, sužino, kuo matuojamas 

laikas (smėlio, saulės laikrodžiai, valandos, 

minutės), bando vartoti sąvokas šiandien, 

vakar, rytoj, domisi savaitės laiko trukme, 

dienų seka. 

     Susipažįsta su nežinomais aplinkos 

daiktais, artimiausia vietove (miestas, gatvė, 

lankomi objektai), reiškinių įvairove, 

atkreipia dėmesį į formą, spalvą, medžiagą, 

puošybos elementus šiandien vartojamuose 

daiktuose, žiūri, bando, tyrinėja modernius 

daiktus, maketus, nuotraukas. 

     Aiškinasi, iš ko pagaminti daiktai 

(metalinis, medinis, plastmasinis ir kt.),  

     Įgyja supratimą apie daiktus jų dydį, 

matuoja naudodamasis vienu ar keliais 

sąlyginiais matais (pėda, plaštaka, sprindžiu, 

įvairiais daiktais) sveria, sužino jų formas, jų 

požymius. 

     Vaikai pratinasi sudarinėti sekas, lygina, 

rūšiuoja, grupuoja (spalva, dydis, forma, 

svoris), įgyja supratimą apie kiekį ir skaičių, 

apie kiekinę skaičiaus sandarą, sąvokas 

daugiau, mažiau, suvokia operacijų su daiktų 

grupėmis prasmę (sudėtis, atimtis), pastebi ir 

nusako požymius, kuo skiriasi ir panašūs 

daiktai, priežasties ir pasekmės ryšius, 

tobulina lankstymo pradmenis. 

     Vaikas stebi, tyrinėja, išbando įvairius 

pasaulio pažinimo būdus, tyrinėja tai, kas yra 

aplinkui, įsižiūri, įsiklauso, uodžia, ragauja, 

liečia, stebi pokyčius, įdomesnius reiškinius, 

sužino apie gyvąją gamtą – įvairovę, vietą, 

naudą, augimo sąlygas, negyvosios gamtos 

objektus ir reiškinius – vandenį, smėlį, 

dangaus kūnus, šviesą, orą, pajunta žmogaus 

ryšį su gyvūnija, augmenija, domisi, kuo 

dirba žmonės, mokosi įvardinti įvairias 

transporto priemones. 
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ir jų gyvenimo būdu, profesijomis, technika. 

 

     Ugdyti pilietiškumo jausmą ─ pagarbą 

gimtajam kraštui, žemei, gyvybei. 

 

     Skatinti patirtus įspūdžius bei savo 

jausmus gamtai išreikšti meninėmis 

priemonėmis, kūno plastika, žaidimu. 

 

     Ugdyti nuostatą būti taupiam, prižiūrėti, 

tausoti, taupyti, saugoti gamtą. 

 

     Domisi darželio, miesto, šalies simbolika, 

žymiais krašto žmonėmis, šventėmis, 

tradicijomis, papročiais. 

     Patirtus įspūdžius išreiškia meninėmis 

priemonėmis, kūno plastika (kalba, daile, 

vaidyba, šokiu, vaizdu). 

     Stebi, prižiūri, tyrinėja ekologinį takelį, 

prisideda prie artimiausios aplinkos 

tvarkymo, žiemą maitina paukštelius, kelia 

inkilus, nusiteikia taupiai naudoti priemones, 

gamtos išteklius, tausoti ir saugoti gamtą. 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
 

Skatinti vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, eiliuoti, žaisti žodžiais, 

garsais, taisyklingai juos tarti 
 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

   

 

     Sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su 

bendraamžiais ir kitais žmonėmis, pasakoti, 

apibūdinti, svarstyti, diskutuoti, aiškintis, 

informuoti, reikšti savo jausmus, mintis, savo 

nuomonę. 

 

     Pratinti klausytis, išklausyti, girdėti, 

ugdyti dėmesingumą, kantrumą, toleranciją 

kitam, skatinti vaikų kalbinį aktyvumą. 

 

     Padėti formuoti vaiko individualią kalbą, 

skatinti kalbėti taisyklingai, prasmingai, 

raiškiai, pratinti sakyti tai, ką galvoja, 

nepažeidžiant individualaus vaiko kalbėjimo 

stiliaus. 

     Pratinasi išklausyti pedagogo ar draugo 

siūlymus, pastabas, paskatinimus, į juos 

reaguoja, stengiasi suprasti, išgirsti kitų 

pasakojimus, grožinės ir pažintinės literatūros 

kūrinių įrašus, radijo ir TV laidas vaikams, 

erzinimus, mįsles, eilėraščius, vaikai kalbasi 

ką veikia dabar, svarsto, pasakoja, klausinėja, 

pratinasi kalbėti ir pranešti ką nors visai 

grupei. 

     Pratinasi suvokti kalbos grožį, 

melodingumą, skambesį, ritmą gamtoje, 

žaidimuose, tautosakoje, palyginimuose, 

eilėraščiuose; išgirsti ir suvokti kalbos tempą, 

garsumą (garsiai, tyliai, šaukti, šnabždėti), 

stiliaus skirtingumą, atskirus garsus, 

perkeltinę prasmę, dviprasmybes, humorą, 

fantazijas, palyginimus. Išgirsti pirmą ir 

paskutinį žodyje esantį garsą. 

     Kalbasi su grupės draugais, pedagogais ir 

kitais suaugusiais žmonėmis laisvai, 

natūraliai, gyvai, pasakoja patirtus įspūdžius, 

seka girdėtas pasakas, deklamuoja eilėraščius, 

nutikimus, kuria išgalvotas istorijas, žaidžia 

žodžiais, bando apibūdinti patikusius 

reiškinius, daiktus, nusako būsenas, savybes, 

santykius, veiksmus, stengiasi kalbėti 
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     Formuoti rašytinės kalbos – raštingumo 

pamato prielaidas: sužadinti vaiko 

domėjimąsi knyga, grafiniais simboliais, juos 

pamatyti ir vartoti. Žadinti pamilti knygą. 

 

     Skatinti kalbinę raišką, su raiška derinti 

vaizdą, judesį, mimiką. 

 

taisyklingai. 

     Domisi žodžių reikšmėmis, pastebi 

vaizdų, ženklų (ne vien raidžių) skirtumus ir 

panašumus, mėgina kopijuoti raštą, bando 

užrašyti savo vardą, suranda vardo raides 

knygoje, pratinasi suvokti skaitymo, rašymo 

kryptį, pasakoja pagal iliustracijas, suranda, 

kuria, pratinasi žymėti parašytus žodžius, 

tekstus, pavaizduotus simbolius, varto, 

žiūrinėja knygas, periodinius leidinius, juos 

iliustruoja, padedant suaugusiems, tausoja 

knygeles, jas prižiūri. 

     Lavina smulkiuosius rankos raumenis: 

piešia, spalvina, karpo, lipdo, rašo lentoje, ant 

stiklo ir kt., kuria knygutes, kvietimus, 

sveikinimų atvirukus, kalendorius, grupės 

taisykles, receptus, pagal galimybes lankosi 

bibliotekoje, knygyne, parduotuvėje, pašte. 

     Patirtus įspūdžius vaikas išreiškia 

vaidindamas, imituodamas judesiu, gestais, 

mimika, mėgdžiodamas ir žaisdamas 

žodžiais. 

 

 
 

MENINĖ KOMPETENCIJA 
 

Remiantis spontaniška vaikų kūryba, intuityviu pasaulio ir meno kūrinių grožio 

suvokimu ir išgyvenimu, reikia padėti vaikams žaidimų, tyrimų forma susipažinti su 

pagrindinėmis meno formų raiškos priemonėmis, tautodailei, folklorui artimomis 

technikomis, intonacijomis, pirmaisiais meno kūrinių ir vaiko kūrybos nagrinėjimo 

elementais 

 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

      

     Sudaryti sąlygas vaidybą naudoti 

saviraiškai, socialinės patirties, įspūdžių 

išraiškai, skatinti vaidybos gebėjimų 

ugdymąsi: išgyventi kūrybinį pasitenkinimą 

žaidžiant, improvizuojant, kuriant, stebint 

vaidinimus, juos vertinant (dramatizacija). 

     Sudaryti sąlygas muzikuoti, ritmiškai 

atlikti judesius, groti, ugdytis muzikinius 

gabumus, suvokti muzikinę kalbą, pajausti 

pasitenkinimą išreiškiant save muzika, 

     Piešimas. Tapymas 

     Naudoja mišrią techniką, atranda įvairius 

raiškos būdus, įvairias linijas (tiesias ir 

kreivas, siauras ir plačias, horizontalias, 

vertikalias), dėmes (dideles, mažas), 

brūkšnelius (trumpus, ilgus, siaurus, plačius, 

tankius, retus), jų derinius, raštus. Naudoja 

spalvą įvairioje veikloje, bando rasti 

(maišmaišydamas) ir pavadina įvairius 

atspalvius, spalvomis reiškia nuotaiką ir 

kitokius meninius įspūdžius. 

 

Aplikavimas  

     Naudodamas įvairų popierių plėšo, karpo 

įvairias plokščias formas, atranda plokščių 

formų ir faktūrų įvairovę.  
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judesiu, šokiu (muzika). 

     Vaikams sudaryti sąlygas laisvai 

eksperimentuoti su įvairiomis dailės 

priemonėmis, medžiagomis ( piešiant, tapant, 

lipdant, aplikuojant, štampuojant, 

konstruojant); atrasti įvairius dailės raiškos 

būdus, susipažinti su įvairiomis dailės 

technikomis, ugdyti gebėjimą atrasti linijas, 

spalvas, formas; pajusti raiškos galimybes 

plokštumoje ir erdvėje išgyvenant kūrybinį 

džiaugsmą (dailė). 

     Skatinti domėtis ir jausti pagarbą tautos 

menui, kultūrai, istorijai, ugdyti nuojautą apie 

jų reikšmę, vertę. 

Plėšo, karpo pagal kontūrą, nupieštas 

nesudėtingas formas dėlioja pagal siužetą.  

Aplikavimą derina su piešimu, tapymu, 

štampavimu.  

Aplikacijas papildo realiomis medžiagomis: 

audiniais, siūlais, augalais ir kt.  

Plėšo, kerpa grafinius ženklus (raides, 

skaičius, rodykles). 

 

Štampavimas  

     Tobulina ir atranda įvairius štampavimo 

būdus (teptuko viršūnėle, šonu, prispaudžiant 

teptuką, vos liečiant popierių ir t. t., 

priemones (pirštu, kamšteliu, sagute, bulve, 

kaštonu, ir t. t.). štampavimą derina su 

piešimu, tapymu, aplikavimu.  

Pamato ir atranda žmonių, gyvūnų ir paukščių 

pėdsakus sniege, smėlyje, patys daro gamtos 

daiktų atspaudus, kurdami įvairius 

ornamentus. 

 

Lipdymas 

     Eksperimentuoja su įvairiomis tūrinėmis 

medžiagomis (moliu, plastilinu, modelinu, 

smėliu, sniegu), atranda įvairius raiškos 

būdus (įvairias formas, skirtingus jungimo 

būdus), suteikia paviršiui įvairią faktūrą 

darydami raižinį ant išlygintos molio 

plokštelės, panaudodami įvairią gamtinę 

medžiagą ir kt. 

 

Konstravimas  

     Laisvai veikia įvairiomis medžiagomis 

mažoje ir didelėje erdvėje. Atranda įvairius 

raiškos būdus (konstruoja iš: plastmasinių, 

medinių, popierinių detalių ir kt.) įvairiai 

kaitalioja formų ir erdvių derinius. Daro 

įvairius dirbinius iš gamtinių medžiagų, pina 

iš įvairių juostelių, šiaudelių ir t. t. daro 

įvairias formas. Pajunta spalvų, derinių, 

skirtingos faktūros įtaką dirbinio nuotaikai. 

 

Dramatizacija 

     Bando interpretuoti, kurti, fantazuoti 

drauge su kitais; išsaugo vaidmeniui būdingą 

kalbą, intonacijas, judesius, savarankiškai 

kuria ir naudoja siužetą, kostiumus, 

dekoracijas.  

Bando suvokti kai kurių tradicinių kaukių 

prasmę, vaidina su jomis.  

Bando kūno judesiu, plastika, mimika 

išreikšti emocijas, charakterinius judesius 
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stengiasi jungti į trumpas pantomimas, rodo 

parengtas vaidybines sceneles draugams, 

vaidinime atskleidžia įvairius meninius 

gebėjimus: dainelė, ratelis šokis ir t. t. 

Stebi įvairius teatro vaidinimus, aptaria su 

draugais, auklėtoja, išreiškia vaidinimo 

sukeltus įspūdžius žaisdami, improvizuodami 

su kaukėmis, įsirengdami sceną, pritaikydami 

kostiumus, muziką; o taip pat visus įspūdžius 

ir kilusias mintis išreikšti piešinyje. 

 

Lankstymas  

     Lanksto popieriaus lapą skersai, įstrižai į 

keturias dalis, daro įvairias erdvines figūras. 

Lankstymą derina su kitomis meninėmis 

priemonėmis. 

 

Muzika 

Bando groti įvairiais muzikos instrumentais, 

klausosi kūrinių įrašų, natūralių garsų, 

įsiklauso į žmogaus kalbos melodingumą, 

ritmą, bando dainuoti, niūniuoti, išgauti 

garsus įvairiais daiktais ir savo gamybos 

instrumentais, kuria melodijas, šoka ratelius 

pajausdami judėjimo kryptį, tempą, ritmą, 

charakterį, mokosi sustoti poromis, vorele, 

mėgina sutartinai judėti, dainuoti, šokti. 

 

Gėrėjimasis dailės kūriniais 

     Domisi, klauso, stebi, pajunta, gėrisi 

lietuvių liaudies tautosaka, folkloru, 

tautodaile (mįslės, patarlės, pamėgdžiojimai, 

pasakos, kaukės, dailės kūriniai, šokiai, 

rateliai, žaidimai, tradicinės, kalendorinės 

šventės, architektūriniai statiniai ir t. t.). 

Pajunta natūralių medžiagų (gintaro, medžio, 

odos, lino, molio, šiaudo ir kt.) taurumą, 

artimumą žmogui ir dirbtinių medžiagų 

(plastmasės, sintetikos, dirbtinio pluošto ir 

kt.) reikalingumą. 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Padėti sau ir kitiems gerai jaustis 

VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

Sudaryti sąlygas teigiamai vertinti save, atrasti 

savo kūną ir dvasinį pasaulį, savo privalumus ir 

trūkumus, padėti pasijusti berniuku ar mergaite, 

bendruomenės dalimi, džiaugtis savo pasiekimais. 

 

Sudaryti sąlygas įgyti bendravimo ir 

bendradarbiavimo, diskusijų ir problemų 

sprendimo patirtį; sąveikaujant su bendraamžiais 

ir suaugusiais, pajusti skirtumą tarp augimo 

šeimoje ir gyvenimo vaikų grupėje. 

 

Skatinti valdyti emocijas, vertinti savo elgesį: 

nusiteikti laikytis elgesio normų, grupėje priimtų 

taisyklių, padėti suprasti, kad nuo asmeninio 

elgesio priklauso savo ir kitų saugumas. 

 

Padėti tapti pasitikinčiam savimi, atsakingesniam, 

savarankiškesniam, kūrybiškesniam, ilgiau 

išlaikyti dėmesį, susitelkti veiklai, ją planuoti ir 

ugdyti savikontrolės įgūdžius 

       Pratinasi pažinti ir valdyti savo kūną, naudoti 

išraiškai ir saviraiškai, intuityviai suvokti kai 

kurias savo kūno paslaptis, suprasti mitybą, 

virškinimą (ką valgyti naudinga, kas virškina), 

suvokti, kad kūnas vystosi ir keičiasi (gimsta, 

auga, sensta, miršta), lyginti save dabar su savimi 

praeityje arba ateityje (pagal foto nuotraukas, 

matmenis) ir suvokti, kas yra skirtina ir bendra 

tarp kūdikio, vaiko, suaugusio; atkreipti dėmesį į 

berniukų ir mergaičių skirtumus ir panašumus. 

Įvardinti kai kurias vidines savo būsenas (man 

liūdna, linksma ir kt.) suvokti, jog mintis, 

jausmus ir kt. būtina reikšti kultūringai. Pajusti, 

jog asmeniniai sugebėjimai leidžia daug kur 

apseiti be suaugusiojo pagalbos (apsitarnauti), 

padėti kitiems; savarankiškai pasirinkti veiklą, 

sutvarkyti žaidimų vietą. 

     Stebi, tyrinėja, apmąsto, vaizduoja, 

komentuoja vaikų grupės, šeimos, bendruomenės 

gyvenimą; stebi suaugusiuosius, jų veiksmus, 

klauso paaiškinimo, išbando naujus veikimo bei 

elgesio būdus, juos perima ir kūrybiškai pritaiko 

savo veikloje, žaidimuose. Gilina supratimą apie 

šeimą ir jos svarbumą žmogui (šeimos istorija, 

šventės, tradicijos, papročiai, šeimos dydis), apie 

draugus ir draugystę, draugų būdo ypatybes ─ 

gali skirtis ir gali būti panašios, draugai gali būti 

vaikai ir suaugusieji; stengiasi suprasti, kas 

silpnina draugystę. Bando įgyti, plėsti ir gilinti 

supratimą apie bendruomenę ir žmonių ryšius joje 

(žmonių išvaizdos kaita, ypatingi drabužiai 

įvairiomis progomis). 

     Domisi elgesio normomis, draugų, tėvų ir 

pedagogų lūkesčiais, aiškinasi tinkamo elgesio 

būdus, nuolat skatinamas vaikas stengiasi 

atsisakyti nepriimtino elgesio įpročių. Stengiasi 

būti iniciatyvus, veiklus, jausti atsakomybę už 

savo poelgius, sprendžia problemas, diskutuoja, 

bando suprasti, kad asmeninis elgesys gali būti 

tinkamas ir netinkamas, kad nuo asmeninio 

elgesio priklauso ir kitų saugumas; pratinasi elgtis 

laikydamasis žinomų doro, oraus elgesio 

taisyklių, pats kuria ir jas išbando grupės 

gyvenime. Stebėdamas suaugusius, jų veiksmus, 

klausydamasis paaiškinimo, išbando naujus 

veikimo bei elgesio būdus, juos perima, 

kūrybiškai pritaiko. 

     Aiškinasi kaip elgiamasi namie, svečiuose, 

viešose vietose, kaip bendraujama su gamtos ir 

gyvenimo nuskriaustais žmonėmis; kaip elgtis 

švenčių, iškilmių metu, nelaimės atveju; kaip 

elgtis su gyvūnais, daiktais, augalais (knygomis, 
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žaislais ir kt.), įžeistas, nuskriaustas – pats bando 

ieškoti išeities. 

     Vaikai aktyviai, kūrybiškai plėtoja savo 

sumanymus arba pedagogų, tėvų pasiūlytas jam 

įdomias temas, idėjas, žaidimus, skatinančius 

atskleisti savo norus, polinkius, gabumus, 

kūrybiškumą; stebi daiktus, meno kūrinius 

šeimoje, grupėje, išvykose, lankosi muziejuose, 

parodose, spektakliuose, koncertuose; ugdo 

pagarbą žmogaus kūrybai ir kultūros tradicijoms, 

skatina pastebėti kultūrų (pvz., lenkų, rusų) 

skirtumus ir jų bendrumus, toleranciją. Pratinasi 

išlaikyti dėmesį, susitelkia veiklai, ją planuoja, 

organizuoja, mokosi vadovauti ir paklusti 

bendraamžiui, pasakyti, ką norėtų daryti, 

pasirinkti priemones, vietą, draugus, stengiasi 

dirbti, veikti tiksliai, kruopščiai, žino, ką daro, ką 

jau padarė, ką dar darys; darbą, užduotį atlikti iki 

galo, pakomentuoti, ką padarė, susitvarkyti darbo 

vietą. 

 

 
 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 
Sudaryti sąlygas ugdytis fizines kūno galias ir judesio kultūrą 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

 

 

     Sudaryti sąlygas vaikų psichologiniam 

saugumui: ugdyti teigiamą savęs supratimą, 

pasitikėjimą savo jėgomis, padėti atsiskleisti 

kiekvieno vaiko privalumams, kad realiai 

vertintų save ir savo galimybes. 

     Ugdyti nuostatą būti palankiam, nusiteikti 

bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, 

netrikdyti kitų ramybės ir sveikatos, palaikyti 

vaiko nuostatą atsispirti pagundoms, 

prireikus kreiptis pagalbos. 

     Ugdyti fizinę vaiko sveikatą: skatinti 

nuostatą augti sveikam, tvarkingam, švariam, 

stipriam, ištvermingam, vikriam, atkakliam, 

valingam, drąsiam, grakščiam, tikėti savo 

jėgomis, teigiamai vertinti fizines galimybes, 

     Intuityviai ir sąmoningai suvokia asmeninį 

saugumą lemiančius socialinius veiksnius, 

suvokia, kad jį supantys žmonės palankūs ir 

geranoriški atsako tuo pačiu, suvokia, kad 

ištikus bėdai, nesėkmei gali padėti pažįstami 

ir nepažįstami žmonės (policija, auklėtojai ir 

kt.), žino, kaip gali išvengti kai kurių bėdų ir 

nelaimių, žino, kaip elgtis ištikus nelaimei 

kelyje su ugnimi, elektros prietaisais ir kt., 

kaip naudotis aštriais daiktais. 

     Įgyja savitą bendravimo, 

bendradarbiavimo patirtį, elementarius 

savikontrolės įgūdžius, siekia, kiek leidžia 

vaikiškos galimybės, išlaikyti rimties, 

nejudrumo pozą; žavėtis drąsa, ištverme, 

kantrybe, kruopštumu ir stengtis pačiam 

tokiam būti; netrukdyti kitiems derinti 

veiksmus drauge, sutartinai, jaučiant kitą 

šalia: rikiuotis ar persirikiuoti į dvi – tris 

voras, ratus, eiles; pratinasi paklusti ir 

vadovauti. 

     Pratinasi susikaupti ir atsipalaiduoti, 

atsispirti pagundoms, atsakyti už savo 

veiksmus, nemeluoti, tesėti žodį, kontroliuoti 

savo veiksmus ir emocijas. 

     Žino, kad higienos įpročiai ir įgūdžiai 
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nusiteikti tobulinti savo kūną ir dvasią. 

Ugdyti fizines kūno galias, gebėjimą judėti 

įvairiais būdais, orientuotis erdvėje, tobulinti 

judesių koordinaciją, ugdyti taisyklingą 

kvėpavimą, derinti rankų judesius. 

     Padėti suvokti tinkamos mitybos įpročius, 

sveikos gyvensenos įgūdžius, pratinti laikytis 

dienos ritmo, asmens higienos, suteikti žinių 

apie organizmo grūdinimąsi. 

Suprasti judesio „kalbą“ ir išreikšti save 

judesiu, siekti išraiškos kūrybiškumo, 

estetiškumo, savitumo. 

 

padeda augti sveikam ir atspariam ligoms, 

laikosi asmens higienos įgūdžių ir įpročių, 

taisyklingai valosi dantis, sėdi piešdamas ir 

vartydamas knygutes, mandagiai elgiasi prie 

stalo, mokosi mitybos kultūros. Tiki, jog 

grūdinimas apsaugo nuo ligų, gerina sveikatą 

ir nuotaiką, pakankamai būna gryname ore. 

      Ugdosi fizines kūno galias, juda laisvai, 

koordinuotai, įvairiais būdais vaikščioja, 

bėgioja, šliaužia, ropoja, lenda, lipa, šokinėja; 

judina liemenį, kojas, rankas, galvą; pratinasi 

orientuotis erdvėje, išvengti kliūčių, keisti 

judėjimo greitį ir kryptį, judėti ritmiškai. 

     Lavina fizines kūno galimybes, tam tikrus 

judesius, bėgimą, panašų į suaugusiojo, 

šuoliukus, bando atlikti judesius visa jėga: 

ridenti, mesti, traukti iš visos jėgos ir kt. 

tobulina judesių koordinaciją; ugdyti vikrumą 

ir kt. savybes: derinant judesius, varijuojant 

judesius, derinant jutimus ir motoriką 

ryšiuose ─ akis – ranka – daiktas; atlieka 

judesius iš įvairiausių kūno bei rankų 

padėčių, gausiai naudoja įvairius įrankius 

(lazdas, juosteles, lankus ir kt.); ranką su 

įrankiu seka akimis. 

     Varijuoja rankų judesius, atlikdamas 

manipuliacinius veiksnius: į viršų, per tinklą, 

virvutę ir kt.; judančius taikinius; akimis seka 

ranką su kamuoliu, akmenuku ir kt.; judėdami 

meta sviedinį viena ir abiem rankom vienas 

kitam, daužo jį į grindis. 

     Atlieka koordinuotus judesius kojomis, 

išlaiko pusiausvyrą, juda erdvėje: gyvatėle, 

ratu ir kt.; kryžminiu žingsniu, mojuodami 

kojas atgal, pritūpę, atbulomis ir kt.; eiti 

lanku, virve pristatomu žingsniu tiesiai ir 

šonu; sustoję pasistiebti; bėgti suoleliu, 

buomu ir kt.; bėgti nuokalnėn (ar įkalnėn);  

     Atlieka judesius kojomis, stovėdami 

vietoje: moja ištiestą koją pirmyn ir atgal; 

peržengia per įvairius rankomis laikomus 

įrankius: pirmyn ir atgal; pritūpia 

spyruokliuodamas, laikydamas rankose 

įvairius reikmenis; pritūpia, stovėdamas 

nugara prie sienos, pakaušiu liesdamas sieną; 

daro įtūpstus. 

     Atlieka judesius kojomis, sėdėdami: kojų 

pirštais paima įvairius daiktus ir sulenkia 

kojas; tiesiomis kojomis perima daiktą iš 

vienos kojos į kitą.  

     Atlieka judesius kojomis gulėdami: 

pakelia kojas aukštyn, paliečia gimnastikos 
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sienelę už galvos; suka ratus kojomis; atlika 

judesius kojomis kabėdami.  

     Atlieka judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją, juda erdvėje: šliaužia, lenda, 

bėga suoliuku keturpėsčia; ropoja nuožulnia 

lenta, gimnastikos suoleliu, ant žemės 

padėtomis ir nuožulniai pakeltomis 

kopėčiomis; pralenda pro kelias įvairaus 

aukščio kliūtis; lenda šonu, pristatomu 

žingsniu, priekiu, pritūpus. Perlipa per 

gimnastikos suoliuką, kitas kliūtis; perlipa 

įstrižai nuo vienos gimnastikos sienelės ant 

kitos; šokinėja ant vienos kojos vietoje ir 

judėdami pirmyn ir ant kitos kojos. Atlieka 

judesius, lavinančius viso kūno koordinaciją, 

nekeisdami padėties erdvėje: stovėdami, 

sėdėdami ant grindų, suolelio pasisuka kairėn, 

dešinėn; sukta liemenį, išsilenkia, gulėdami 

kniūpsčiomis, įtempę kojas (įvairiai 

laikydami rankas). Atlieka judesius kaip 

galima tiksliau, pajunta kairės ir dešinės 

rankos, kojos galimybes.  

     Ieško ekstreminių judesių; galynėtis, 

traukia virvę. Išlaiko kūną nejudrumo, rimties 

būsenoje. Atlieka tam tikrus statiškus 

pratimus: klūpo ant abiejų kelių, pakaitomis 

ant vieno ar kito kelio; stovi pasistiebę ant 

vienos kojos; kyboti ant sienelės, ant į šalį 

ištiestų rankų laiko nesunkius smėlio 

maišelius ir kt.  
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MENINIS UGDYMAS MUZIKOS SALĖJE 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

3-4 m. 

Dainavimas 

Dainuoti balso lavinimo pratimus ir daineles. 

Pratinti kartu visiems pradėti ir baigti dainelę. 

Mokyti dainuoti vienodu tempu, siekti aiškios 

artikuliacijos. 

Mokyti dainuoti natūraliu balsu. 

 

Muzikos klausymas 

Pratinti emocingai reaguoti į įvairaus 

pobūdžio muziką. 

Mokyti skirti garso savybes. 

Lavinti klausą, skirti muzikinių žaislų 

skambėjimo tembrą, aukštumą. 

 

Ritmika 

Mokyti ritmiškai atlikti ritminius pratimėlius 

ir judesius. 

Mokyti judesiais perteiti kūrinio nuotaiką. 

Pratinti eiti ratuku. 

 

Dainuoja vokalinius pratimus, daineles kartu 

su pedagogu (su akompanimentu ir be jo).  

Pratinasi dainuoti vienodu tempu, tęsiamai, 

judriai, energingai.  

Susipažįsta su dainelės nuotaika, turiniu.  

Pratinasi kartu pradėti ir baigti dainelę, laiku 

įstoti po įžangos, aiškiai tarti žodžius, balsius 

ir priebalsius.  

Stengiasi saugoti balsus, dainuoja natūraliai, 

nešaukdami.  

Pratinasi atpažinti dainelę tik iš melodijos be 

žodžių.  

Pritaikyti dainelei judesius, atlikti juos 

raiškiai, tiksliai. 

Klausosi linksmų, ramių muzikos kūrinėlių, 

dainuojamų ar grojamų instrumentais.  

Skiria ir nusako dainavimui, klausymui ir 

ritmikos lavinimui skirtų muzikos kūrinių 

(linksmų, liūdnų, lėtų, greitų, maršinių) 

nuotaiką savais žodžiais: lėlytė verkia, lėlytė 

šoka ir t. t. Susipažįsta su muzikos 

instrumentais, skiria muzikinių žaislų 

skambėjimo tembrą, aukštumą (barškučio, 

būgnelio, varpelio, pianino).  

Skiria garso savybes (aukštas, žemas, garsus, 

tylus).  

Atpažįsta jau girdėtus kūrinius. 

Ritmiškai eina, ploja, stuksena kaladėlėmis 

pagal muziką.  

Atlieka įvairių šokių ir ratelių judesius 

stovėdami ir eidami ratuku.  

Pritaria savo dainavimui, pedagogo grojimui. 

Judesiais perteikia linksmos, ramios, 

maršinės muzikos nuotaiką (bėgioja, mojuoja 

rankomis, žygiuoja).  

Eina ratuku susikibę rankomis, ritmiškai 

bėga, perteikia būdingus personažų judesius 

(šleivoja meška, kiškutis striksi, dreba), 

savarankiškai padaro ratuką, jį sumažina ir 

padidina. 

 

4-5 m. 

Dainavimas 

Mokyti aiškiai, tiksliai tarti žodžius. 

Dainuodami vokalinius pratimus ir daineles, 

raiškiai taria žodžius, stengiasi tiksliai 

intonuoti, išreikia dainos nuotaiką mimika, 

kūno judesiais. Susipažįsta su dainos 
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Dainuoti natūraliu balsu. 

Mokyti taisyklingai kvėpuoti. 

Lavinti ritmo pajautimą. 

 

Muzikos klausymas 

Pratinti emocingai reaguoti į muzikos kūrinio 

nuotaiką. 

Mokyti atskirti muzikos žanrus, formas, 

atlikimo būdus. 

Supažindinti su vaikiškais muzikos 

instrumentais, jų tembrais. 

Mokyti atpažinti girdėtus kūrinius, 

instrumentus. 

 

Ritmika 

Mokyti vaikus ritmiškai atlikti judesius. 

Pratinti judesiais perteikti muzikos nuotaiką. 

Ugdyti ratelių ir šokių atlikimo įgūdžius. 

 

Grojimas 

Supažindinti vaikus su vaikiškais muzikos 

instrumentais. 

Supažindinti su muzikos instrumentu, 

grojimo technika. 

Žinoti muzikos instrumento pavadinimą. 

 

 

nuotaika, jos forma, su pritarimu ar be jo.  

Trumpai papasakoja apie ką dainuoja.  

Intonuoja greitas ir lėtas, su tęsiamomis 

natomis dainas, dainuoja vienodu tempu, 

judriai, energingai.  

Analizuoja, apie ką dainuojama dainelė, 

kokia jos nuotaika.  

Po įžangos pradeda dainelę.  

Atpažįsta dainas iš melodijos be žodžių. 

Dainuoja natūraliu balsu, neforsuoja, 

įsiklauso į draugų dainavimą.  

Stengiasi taisyklingai kvėpuoti (gėlės 

uostymas, pūko ar plunksnos pūtimas, 

gyvatės šnypštimas, bitės dūzgimas ir pan.).  

Dainuoja ritmiškai, ritminiais pratimais 

pritaria dainavimui. 

Dainuodami vokalinius pratimus ir daineles 

stovi laisvai, ramiai mokosi tikslios ritmikos, 

ritminiais pratimais pritaria savo dainavimui. 

 

Klausydami muzikos suvokia kontrastinio 

pobūdžio muziką, emocingai reaguoti į 

nuotaiką, apibūdina vartodami terminus: 

linksma, greita, džiugi, švelni, rami, liūdna, 

lėta, maršinė, energinga.  

Susipažįsta su vaikiškais muzikos 

instrumentais (barškučiais, metalofonais, 

būgneliais, trikampiais, klausosi, kaip jie 

skamba (tyliai, aštriai, švelniai).  

Įsiklauso, kaip rėplioja meškutis, koks 

instrumentas geriausiai tinka apibūdinti 

personažą.  

Atpažįsta muzikos žanrus (instrumentinė ar 

vokalinė), kas atlieka (solistas, choras ar 

orkestras).  

Klausydami muzikos atpažįsta žinomus 

instrumentus, girdėtus kūrinius, juos 

apibūdina. Klausydami instrumentinės 

muzikos, ritmiškai žygiuoja, ploja, groja 

vaikiškais muzikos instrumentais.  

Skambant lopšinei sėdi ramiai, tyliai, 

susikaupę, nes migdoma lėlytė, meškiukas ir 

pan., gali atsibusti. 

 

Ritmiškai ir raiškiai atlieka judesius pagal 

muziką, judesiais perteikia linksmą, liūdną, 

švelnią, energingą muzikos nuotaiką.  

Savarankiškai stoja į ratuką, sustoja poromis. 

Pagal muziką eina iškilmingai, bėga lengvu 

žingsneliu, sukasi ir atlieka kitus šokių bei 

ratelių judesius po vieną ir poromis.  

Sumažina ir padidina ratuką, atlieka įvairius 
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judesius stovėdami ir eidami ratuku.  

Šokdami ir žaisdami judesiais imituoja 

charakteringus ratelių veikėjų bruožus, 

savarankiškai pritaiko judesius naujai 

dainelei, rateliui.  

 

Susipažįsta su vaikiškais muzikos 

instrumentais: barškučiais, dūdelėmis, 

būgneliais, trikampiais ir kt. Klausosi, kaip jie 

skamba, įsiklauso į išgaunamo garso 

ypatumus.  

Susipažįsta su grojimo technika, pratinasi jais 

groti, ritmiškai pritariant suaugusiojo 

grojimui, savo dainuojamoms dainelėms.  

Kuria ritmines atkarpėles, skanduodamas 

greitakalbes, skaičiuotes, trumpus 

eilėraštukus. 

 
5 - 6 m. 

Dainavimas 

Mokyti dainuoti vokalinius pratimus ir 

dainas. 

Mokyti dainuoti natūraliu balsu. 

Lavinti ritmo pajautimą, dainuojant įvairių 

tempų daineles. 

Lavinti gilaus kvėpavimo įgūdžius. 

Pratinti prie dinaminių niuansų: p, mf, cresc, 

dim. 

Mokyti taisyklingai tarti balsius ir 

priebalsius. 

 

Muzikos klausymas 

Mokyti vaikus klausytis muzikos.  

Ugdyti estetinius vaiko jausmus ir tikrojo 

grožio supratimą. 

Lavinti vaiko muzikinius sugebėjimus ─ 

muzikinę klausą ir atmintį. 

Plėsti vaiko muzikinių žinių akiratį. 

 

Ritmika 

Mokyti vaikus pagal muziką atlikti judesius. 

Dainuodamas tiksliai artikuliuoja, tiksliai 

taria balsius ir priebalsius.  

Dainuodami lopšines, susikaupia, dainuoja 

tyliai, švelniai, ramiai.  

Dainuoja aiškiai, tiksliai taria žodžius, tiksliai 

intonuoja, klausosi vienas kito dainavimo, 

kartu pradeda, kartu baigia dainelę.  

Dainuoja natūraliu balsu, vienodu tempu, 

tęsiamai, judriai, energingai.  

Dainos nuotaiką išreikia mimika, 

pantomimika, balso intonacija, kūno 

judesiais.  

Dainuoja emocingai, raiškiai, su pritarimu ir 

be jo.  

Pratinasi prie dvibalsio dainavimo.  

Taisyklingai kvėpuoja ─ atsikvepia tik baigę 

dainelės frazę, stengiasi įkvėpti nepakėlę 

pečių. Dainuoja klausimais ir atsakymais 

savo vardus 

 

Emocingai reaguoti į muzikos kūrinio 

nuotaiką, išreiškia savo jausmus, skiria 

muzikos kūrinio nuotaiką, pastebi 

charakteringesnes išraiškos priemones, 

žanrus, formas, atlikimo būdus, kai kuriuos 

muzikos instrumentus, kūrinį apibūdina 

žodžiais.  

Atpažįsta girdėtus kūrinius, atpažįsta dainelę 

tik pagal melodiją be žodžių, kas atlieka ─ 

solistas, orkestras ar choras.  

Lanko darželio vaikų koncertus, klausosi 

pedagogų dainavimo, atvykusių artistų 

pasirodymų, įrašų. Analizuoja dainelių turinį, 

išreiškia savo nuomonę apie koncerte girdėtą 
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Ugdyti ratelių ir šokių atlikimo įgūdžius. 

Lavinti ritmo pajautimą, dėmesį. 

Ugdyti drausmingumą, tvarkingumą, 

kolektyviškumą. 

 

Grojimas 

Supažindinti vaikus su vaikiškais muzikos 

instrumentas. 

Supažindinti su instrumento grojimo 

technika. 

Atpažinti instrumento tembrus. 

 

 

muziką. 

 
Lengvai, ritmiškai vaikščioja, bėga, šokinėja 

nuo vienos kojos ant kitos, minkštai 

spyruokliuoja kojomis, vaizdingai atkuria 

judesius ir skirtingo pobūdžio personažus. 

Savarankiškai eina ir bėga į vieną ir kitą pusę, 

sumažina ir padidina ratuką, sudaro du mažus 

atskirus ratukus, du ratukus, iš kurių vienas 

viduryje kito.  

Šoka poromis ir po vieną dvigubu, liaunuoju 

ir šoniniu žingsniu, sukasi paprastai ir 

susikibę už parankių, paprastu ir dvigubu 

žingsniu, bėgioja „gyvatėle“, landžioja pro 

sukabintas rankas, savarankiškai pritaiko 

judesius dainoms ir šokių muzikai.  

 

Susipažįsta su muzikos instrumentais: 

barškučiais, trikampiu, pianinu, metalofonais, 

kanklėmis, būgneliais ir pan.  

Klausosi suaugusiojo grojimo vaikiškais ir 

kitais muzikos instrumentais (pianinu, 

akordeonu ir pan.). Skiria jų tembrus, juos 

apibūdina (aštrus, švelnus, duslus ir t. t.). 

Pritaria suaugusiojo grojimui, ritmiškai 

atlieka savo partiją vaikiškais muzikos 

instrumentais (metalofonu, pagaliukais, 

trikampiu ir kitais instrumentais), pritaria 

savo dainavimui.  

Improvizuoja, kuria ritminius motyvus. 
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VISAPUSIŠKAS VAIKO UGDYMAS KŪNO KULTŪROS 

VALANDĖLIŲ METU BASEINE 
 

Kūno kultūra vandenyje yra ne tik būtina sąlyga vaiko kūno stiprinimui ir 

vystymuisi, bet ir visos asmenybės ugdymui, padeda spręsti įvairias sveikatos problemas 

ir pasirengti gyvenimui. Judesio ir kūno galių tyrinėjimas vandenyje ugdo vaiko 

savivoką; išraiška ir saviraiška judesiu vandenyje padeda pajusti pojūčių, jausmų ir 

kūno vientisumą; pratinimasis valdyti savaimingus judesius, emocines būsenas, jausti 

kitą šalia judant, plaukiant, žaidžiant vandenyje ir pan., skatina bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūrą 

 

 
VERTYBINĖS NUOSTATOS VAIKŲ VEIKLA (VEIKSENOS) 

3-4 m. 
 

Ugdyti fiziologinį vaikų supratimą: atlikti 

kūno mankštą sausumoje, masažuoti kojų 

pėdas, nugaros raumenis; 

Pratinti laikytis higieninių įgūdžių ir įpročių. 

Toliau pratinti prie vandens: 

 susipažinti su vandens 

savybėmis ir ištirti judėjimo 

galimybes jame; 

 lavinti kūno judesių raidą 

vandenyje; 

 treniruoti kvėpavimo sistemą; 

 drąsinti panerti po vandeniu, 

susipažinti su pratimu 

„Medūza“; 

 skatinti išraišką ir saviraišką 

judesiu. 

Ugdyti saugumo jausmą vandenyje. 

Padėti įgyti savikontrolės įgūdžius, išmokti 

būti šalia kitų ir kartu su kitais. 

 

 

     Pratinasi savarankiškai nusirengti, kartu 

su instruktore atlieka imitacinę kūno 

mankštelę, mokosi masažuoti kojų pėdas, 

vieni kitiems – nugaros raumenis.  

     Pažįsta ir pasiruošia savo higienos 

priemones, pratinasi savarankiškai apsiplauti 

sėdmenis, po užsiėmimo sausai šluostytis. 

Esant reikalui, prašosi į tualetą. 

     Vandenyje patiria, kad vanduo skaidrus, 

šiltas, permatomas.  

     Jausdami vandens pasipriešinimą, 

savarankiškai juda po vieną, po du, 

laikydamiesi už sienelės.  

     Išbando įvairias judėjimo galimybes: 

imituodami juda lėtai, žingsniuoja dideliais 

žingsniais, tipena mažais žingsneliais, eina 

pritūpę, juda greičiau, šokinėja abiem kojom 

judėdami į priekį.  

     Žaisdami tyrinėja, atranda, pajaučia, kad 

vaikščioti, šokinėti, bėgioti sunkiau ten, kur 

giliau.  

     Patiria daug džiugių emocijų. Pojūčius, 

emocijas, personažų veiksmus bando 

išreikšti judesiu, mimika saviraiška. Atlieka 

įvairius imitacinius rankų mostus, ropoja 

rankomis dugnu, bando plaukti su įvairiomis 

plaukimo priemonėmis ant krūtinės, mokosi 

taisyklingai taškytis kojomis.  

     Treniruoja kvėpavimo sistemą: žaidžia 

įvairius kvėpavimo pratimus, drąsinasi 

panerti iki barzdos, nosies, užlaikius 

kvėpavimą pakelti nuo dugno žaisliuką.  

     Bando atlikti pratimus „Medūza“, 

„Strėlė“. 
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     Laikosi elgesio taisyklių: patalpose 

saugiai vaikšto, vandenyje – nešūkauja, 

nesistumdo, stengiasi neužplaukti, neužšokti 

ant draugo, klauso instruktorės nurodymų. 

     Žaisdami, plaukdami įgyja savikontrolės 

įgūdžių: pratinasi valdyti savaimingus 

judesius. Išmoksta būti šalia kitų ir kartu su 

kitais: pajaučia savo ir kitų asmeninę erdvę 

vandenyje, pratinasi netrukdyti kitiems, savo 

veiksmus derina su kitais draugais. 

 

4-5 m. 
Toliau ugdyti fiziologinį vaikų supratimą: 

įpratinti sistemingai mankštintis, masažuotis. 

Pratinti laikytis asmens higienos įgūdžių ir 

įpročių. 

Tobulinti tolesnę kūno judesių raidą 

vandenyje: 

 tobulinti rankų ir kojų judesius; 

 mokyti plaukti su įvairiomis 

plaukimo priemonėmis; 

 treniruoti kvėpavimo sistemą; 

 drąsinti panerti po vandeniu; 

 mokyti slinkti vandeniu; 

 mokyti atlikti pratimus 

„Medūza“, „Plūdė“, „Strėlė“; 

 skatinti išraišką ir saviraišką 

judesiu. 

Laikytis elgesio taisyklių. 

Įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį. 

 

     Suvokia plaukimo užsiėmimų svarbą 

žmogaus sveikatai: prieš užsiėmimus 

sistemingai atlieka kūno mankštą, 

masažuojasi.  

Savarankiškai pasiruošia higienos 

priemones, apsiplauna po dušu, sausai 

nusišluosto, po plaukimo savo daiktus 

susideda į vietą. 

     Vandenyje žaisdami, judėdami, 

plaukdami išbando įvairias judėjimo 

galimybes, ištiria asmeninę erdvę vandenyje, 

atranda skirtingame gylyje patogiausius 

judėjimo variantus.  

     Atlieka imitacinius rankų mostus (krauliu, 

krūtine).  

     Rėpliodami rankomis dugnu, plaukdami 

su įvairiomis plaukimo priemonėmis ant 

krūtinės, ant nugaros, tobulina taisyklingą 

kūno padėtį ant vandens, kojų mostus.  

     Sulaikydami kvėpavimą drąsinasi panerti 

po vandeniu ─ panerdami žaidžia įvairius 

žaidimus.  

     Pajausdami vandens keliamąją galią 

bando pagal galimybes atlikti pratimus 

„Medūza“, „Plūdė“.  

     Laikydamiesi už plaukimo priemonių 

mokosi slinkti vandeniu, atlikti pratimą 

„Strėlė“. Išgyvena malonumo jausmą, 

pajausdami laisvės, spontaniškos 

improvizacijos galią judesiu, žaidimu, 

plaukimu. 

     Laikosi elgesio taisyklių: pratinasi visus 

pratimus atlikti vienoje pusėje, įsiklausyti į 

instruktorės duodamą signalą, netvarkingai 

judėdami, plaukdami stengiasi neužplaukti, 

nesusidurti vienas su kitu. 

     Įgyja bendravimo ir bendradarbiavimo 

patirtį: gerbia kitus ir tikisi jų pagarbos, 

pratinasi valdyti staigaus pykčio, agresijos 

apraiškas, susitaria dėl bendrų žaidimų 

vandenyje. 
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5-6 m. 
Toliau ugdyti higieninius įgūdžius. 

Skatinti tolesnę kūno judesių raidą vandenyje: 

 tobulinti plaukimą su įvairiomis 

plaukimo priemonėmis; 

 tobulinti pratimų „Medūza“, 

„Plūdė“, „Strėlė“ atlikimą; 

 treniruoti kvėpavimo sistemą; 

 tobulinti slinkimo vandeniu 

įgūdžius; 

 supažindinti vaikus su plaukimo 

būdais ir, atsižvelgiant į 

sugebėjimus ir galimybes, 

bandyti įsisavinti vieną ar kitą 

plaukimo būdą. 

 Išlaikant pusiausvyrą derinti 

rankų ir kojų mostus. 

Skatinti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvą. 

Ugdyti valią, drąsą, ištvermę. 

Ugdyti draugiškus tarpusavio bendravimo bei 

bendradarbiavimo santykius. 

 

 

     Savarankiškai pasiruošia plaukimo 

užsiėmimams, susitvarko drabužėlius, 

higienos priemones, po maudymosi – sausai 

nusišluosto. Siekdami būti sveiki ir išmokti 

plaukti, sausumoje sistemingai atlieka kūno 

mankštą, masažuojasi, kartu su instruktore 

atidžiai išanalizuoja paveikslėliuose, 

nuotraukose pavaizduotus plaukimo 

pratimus, plaukimo būdus, mokosi 

taisyklingai juos atlikti. 

     Vandenyje plaukia su įvairiomis 

plaukimo priemonėmis ant krūtinės ir ant 

nugaros, tobulina kūno padėtį ant vandens, 

kojų mostus. Žaisdami, imituodami tobulina 

rankų mostus kaip plaukiant krauliu krūtine.  

     Treniruoja kvėpavimo sistemą: sulaikę 

kvėpavimą atlieka pratimus „Medūza“, 

„Plūdė“, „Strėlė“. 

     Derindami rankų ir kojų mostus mokosi 

plaukti krauliu krūtine, brasu, ant nugaros.  

     Lavina fantaziją, kūrybiškumą: išranda 

įvairius plaukimo derinius, sukuria savus 

plaukimo būdus, atranda įvairiopos padėties 

judesius, sugalvoja ir siūlo idėjas.  

     Plaukdami, žaisdami, lenktyniaudami, 

dalyvaudami vandens šventėse lavina fizines 

kūno galias: vikrumą, lankstumą, stiprumą, 

ugdo valią, ištvermę, drąsą.  

     Puikiai suvokia ir laikosi elgesio 

taisyklių, pastebi, jei draugas jų nesilaiko, 

reaguoja į pastabas.  

     Įgyja bendravimo ir bendradarbiavimo 

patirtį: siekia tarpusavio supratimo, siūlo ir 

priima draugų idėjas, tariasi dėl žaidimų, 

laikosi bendrų taisyklių. Žavisi draugo drąsa, 

ištverme, stengiasi būti į jį panašus. 
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VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą atlieka pedagogas siekdamas: 

 pažinti vaiką bei jo individualybę,  

 išsiaiškinti vaiko ugdymosi ypatumus, 

 nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą, 

 numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, 

 pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei 

galimybėms. 

Vaiko ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas pagal ugdymo 

kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, socialinė, meninė) numatytus 

kriterijus (kiekvienam amžiaus tarpsniui atskirai). 

Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus per metus: rudenį (rugsėjo – 

spalio mėn.) ir pavasarį (balandžio – gegužės mėn.). Tas pats vaikas vertinamas kasmet, 

siekiant išlaikyti tęstinumą. Po pirmojo vertinimo daromos išvados apie vaiko pasiekimus, 

nesėkmes, numatomas individualus darbas. Po antrojo vertinimo nustatoma vaiko vystymosi 

pažanga, pokyčiai, perspektyva (žiūrėti priede). 

Vertinimą atlieka grupės auklėtoja, logopedė, meninio ugdymo mokytoja, kūno kultūros 

pedagogė, specialiojo ugdymo komisija, lopšelio-darželio direktorė bei direktorės 

pavaduotoja ugdymui. Vertinime skatinamas dalyvauti ugdytinis ir jo tėvai. 

Vaikas stebimas kasdieninėje veikloje, fiksuojant faktus parengtoje lentelėje. Pravedami 

pokalbiai su vaiko tėvais ir vaiku; analizuojami vaiko kūrybos darbeliai, akcentuojama vaiko 

pažanga. 

Vertinimo medžiaga kaupiama „vaiko aplankale“. Remdamasis sukaupta informacija apie 

vaiką, pedagogas planuoja ugdymo procesą ir individualų darbą, prireikus pasirūpina, kad 

vaikui būtų teikiama specialistų pagalba. 

Siekiant ugdymo kokybės, vaiko pasiekimų vertinimo rezultatai bus pateikiami tiesiogiai 

bendraujant su vaiko tėvais (globėjais). 

Vaiko vertinimo duomenys neviešinami. Saugomi 3 m. po išėjimo į vyresnę grupę. 
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UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO FORMOS, 

METODAI, TECHNOLOGIJOS 

 
 

 

 

Pagrindinė vaikų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla: „ryto ratas“, 

bendravimo, knygelių skaitymo valandėlė, atsipalaidavimo minutės, varžybos, ekskursijos, 

renginiai, žaidimai, bendri kūrybiniai darbai, vaikų projektai, eksperimentavimas, diskusijos ir 

kt.  

Metodas – sistema veiksmų, būdų tikslui pasiekti.  

Pagrindinis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) metodas bei natūralus vaiko 

ugdymo(si) būdas yra žaidimas. Šalia žaidybinių metodų yra taikomi vaizdiniai, praktiniai, 

žodiniai, kūrybiniai-interpretaciniai, modeliavimo, skatinimo-inicijavimo-motyvavimo, 

pagalbos-paramos, projektinis ir kt. metodai.  

Ugdymo(si) technologijos – metodinių būdų sistema ugdymo(si) tikslams pasiekti.  

Taikomos technologijos:  vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos technologija, 

spontaniškojo-situacinio ugdymo technologija, pavyzdžio technologija, ugdymo situacijų 

inicijavimo-turtinimo technologija, ugdančiosios aplinkos kūrimo technologija, terapinė 

technologija ir kt.  
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UGDYMO(SI) FORMOS, BŪDAI, METODAI: 

 

 

TIESIOGINIS 

MOKYMAS 

 

 

Užduotys 

žinių 

gavimui ir 

atgaminimui 

 

 

Reglamentuoti 

visi užduoties 

atlikimo 

žingsniai 

 

 

Tiesioginiai 

nurodymai 

 

 

Užduočių 

visai grupei 

dominavimas 

 

 

UGDYMAS 

PAVYZDŽIU 

 

 

Pedagogas 

veikia vaikų 

akivaizdoje 

 

 

Pedagogas 

pradeda 

veiklą 

 

 

Pedagogas 

veikia kartu 

su vaiku 

 

 

Daiktai-

modeliai 

aplinkoje 

 
 

KONSTRUKCINIS 

SITUACINIS 

UGDYMAS 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCINĖ 

KŪRYBINĖ 

SĄVEIKA 

 

 

 

 

 

Inspiruojama 

vaikų veikla, 

idėja naujai 

patirčiai įgyti 

 

 

 

 

 

Priimami 

bendri 

sprendimai, 

susitarimai 

dėl veiklos 

 

 

 

 

 

Palaikomi ir 

plėtojami 

vaikų 

sumanymai 

 

 

 

 

Taikomas 

netradicinis, 

netiesioginis 

vadovavimas 

vaikų veiklai 

atvirais 

klausimais 

 

 

 

SAVAIMINIS 

UGDYMAS 

  

Pritariama 

bet kokiai 

vaiko 

veiklai 

  

Emociniu 

atsaku 

palaikoma 

vaiko veikla 

  

Vaiko 

veikla 

skatinama 

keičiant 

aplinką 

 Pedagogas 

atliepia vaiko 

poreikius čia 

ir dabar 

priemonėmis 

ir pozityviu 

vertinimu 

 

 

UGDANČIOJI 

APLINKA 

 Sudaryta 

pakankamai 

erdvių vaikų 

veiklai 

 Vaikai 

skatinami 

patys 

susikurti 

vietą veiklai 

 Pripažįstama 

teisė laisvai 

judėti iš vienos 

erdvės į kitą 

 Taikomi vaikų 

dėmesio 

patraukimo 

būdai 

priemonėmis 
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PRIEDAS Nr.1 

1. Orientacinės temos 1,5 – 3 m. vaikams 

 

 

RUGSĖJO MĖN. 

Aš naujoje grupėje. 

Aš smalsutis! Aš smalsus. 

Mano žaisliukas. 

Svečiuose katinėlis 

 

 

SPALIO MĖN. 

Vasarėlė išnokino gausią obuolių šeimyną 

Vai koks storas, vai koks storas raudonskruostis 

pomidoras. 

Daržovių kraitelė 

Tili tili dūda 

Grybų paradas 

 

 

LAPKRIČIO MĖN. 

Pastebėk ir pavadink 

Krinta lapas uosio, krinta lapas klevo 

Seku seku pasaką 

Vienas ir daug 

Mano batai buvo du 

 

GRUODŽIO MĖN. 

Judam krutam: aš – paukštelis, aš – debesėlis 

Kas lekia, skrenda, krenta 

Bėgs pelytė vandenilio 

Žiemužė snaigėm sninga 

Greitos gražios mašinėlės 

Atkeliavo eglutė 

 

SAUSIO MĖN. 

Tai bent gražumėlis Senių Besmegenių 

Kalėdų Senelio belaukiant 

Kam lėlytę, kam meškiuką, o man gražų 

sviedinuką 

Mūsų gyvūnėliai 

Meška repečka ir kiti žvėreliai 

Apšarmoję mūsų žiemos 

VASARIO MĖN. Kas didelis, o kas mažas 

Dedam plytą dedam kitą ir namelis pastatytas 

Tupi žvirblis kamine 

Augti didelis žadu 

Noriu būti sveikas ir švarus 

 

KOVO MĖN. 

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų 

Žaislų parduotuvė 

Aš auginu 

Toli – arti 

Tu, gaideli, ko ko ko ! 

Gandrai gandrai ga ga ga 

 

BALANDŽIO MĖN. 

Kas rieda ir džiugina: balionėlis, sviedinėlis 

Velykės kišenės pilnos margučių 

Rid rid rid margi margučiai  

Esu nepaprastas ir įdomus 

 

GEGUŽĖS MĖN. 

Tau mano mamyte 

Prausias žvirblis ir katytė, prausiuosi ir aš 

Eina saulutė pievų takeliais 

Gydu gydu kateles (kalbos savaitė) 

Aš saugus grupėje, kieme 

 

BIRŽELIO MĖN. 

Smėlio pilys nematytos 

Strakt pastrakt kojytės 
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Boružėlė septyntaškė 

Šen, pažaiskim 

         PRIEDAS Nr.2 

2. Orientacinės temos 3 - 5 m. vaikams 

 

 

1. GYVŪNAI       

 vandens      

 sausumos 

 oro 

2. AUGALAI 

 miškų 

 laukų 

 sodų 

 daržų 

3. TECHNIKA 

 elektriniai prietaisai 

 muzikiniai instrumentai 

 mechaniniai, elektroniniai žaislai 

4. TRANSPORTAS 

 oro 

 vandens 

 sausumos 

 

5. MENŲ ĮVAIROVĖ 

 teatras 

 muzika 

 dailė 

 šokis 

 

6. ŽEMĖS TURTAI 

 vanduo 

 akmenys 

 smėlis, molis, žvyras ir t. t. 

 

7. METŲ RATAS 

 gamtos reiškiniai 

 metų laikai 

 para 

 

8. KALENDORINĖS ŠVENTĖS 

 darželio, grupės tradicijos 

 Kalėdų šventė, Valentino, Valstybės  

atkūrimo, Nepriklausomybės, Kazimiero,  

Motinos, Tėvo, ir t. t. 

 

9. KNYGŲ PASAULIS 

 pasakos 

 periodiniai leidiniai 

 raidžių šalis 
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10. TĖVYNĖ 

 Lietuvos sostinė, miestai, kaimai 

 Visaginas – krašto įžymybės, žymūs žmonės 

 Tautiniai drabužiai 

 Vytis, tautiška giesmė, vėliava 

 

11. AŠ – ŽMOGUS 

 Kiti žmonės 

 Šeima 

 Kūno dalys 

 Profesijos 

 

12. DRABUŽIAI 

 

13. SVEIKATA 

 Sveika mityba 

 Vitaminai 

 Higiena 

 

14. PASTATAI 

 Pastatų įvairovė 

 Pastatų paskirtis 

 

15. EKOLOGINIU TAKELIU 
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PRIEDAS Nr.3 

 

IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ APRAŠAS 
 

Kompetencija Priemonių grupės Ugdymo priemonės 

1.  

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA 

Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

Asmeninis žaislas, albumas, segtuvas (su šeimos ar 

grupės nuotraukomis, piešiniais ir kt.). pratybų knygelės, 

atskiri lapai, paveikslėliai su bendravimo ar kitomis 

situacijomis; ūgio matuoklė; efekto žaislai (popieriniai 

fejerverkai ir kt.); aplankai darbeliams sudėti, kalendoriai 

(stalo, sienos, proginiai); 

Ikimokyklinuko pasiekimų aplankas (vertinimui) 

 Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Popierinės kortelės vardui, užrašams, elgesio, 

bendravimo situacijų pratybų lapai; žaislai vaikams 

džiuginti (žaidimai su muilo burbulais, balionai, 

skambantys, judantys ir pan.); 

Lietuvos Respublikos vėliava (maža), Lietuvos 

Respublikos herbas, gimtojo miesto herbas, pasaulio 

žemėlapis, įvairių vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai; 

gaublys; saugaus eismo ir elgesio kortelės, socialinio 

turinio vaikiškos knygelės, žurnalai, paveikslėliai, 

dėlionės, stalo žaidimai, nuotaikų kortelės; 

Paveikslėliai arba kartoninės dėlionės apie poelgius ir 

pasekmes 

Siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, 

drabužiai), įvairių profesijų atributai; automobiliai, 

buities ir kt. daiktai, žaidimai poromis, keliese (domino, 

loto); atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, 

kamuoliukai spaudymui rankomis, priemonės šviesos ir 

šešėlių žaismui; žaislai-galvosūkiai; efekto žaislai; 

Statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis (medinės, 

plastmasinės, metalinės ir kt.), kaladėlės (Duplo, Lego ir 

kt.) teminiai jų rinkiniai, konstruktoriai, mozaikos, 

medinės, plastmasinės, kartoninės dėlionės; 

Širmelės, užtiesalai, dėžės, krepšiai, pagalvėlės, 

kilimėliai; 

Vaikiška bižuterija (karoliai, segės, dirželiai ir pan.), 

rūbai, skraistės ir kt., skirti persirenginėjimui, 

„puošimuisi“; 

veidrodžiai; 

raminančios, aktyvinančios ir kt. muzikos bei pasakų 

įrašai. 

Kompiuteriniai žaislai, skatinantys vaiką išbandyti naują 

ir kt. 

Švenčių atributika (popierinės gėlės, širdelės, kaukės, 

žaislai eglutei, konfeti ir kt.); 

2. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

Popierius (kortelės, juostelės, lapeliai); asmeninė 

knygelė, atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių vaikui 

rinkinys; lipdukai-raidynai, skaitmenys; knygelės 

asmeniniam raidynėliui, žodynėliui sudaryti;  rašikliai, 
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pieštukai, popieriniai lipdukai, atvirukai, vokai, laiškų 

rašymo lapeliai. 

 Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Knygos vaikams; raidynai;  

Stalo žaidimai su raidėmis, užrašais, skirti kalbai ugdyti; 

kompiuteris, kompiuterinės programos (pvz., programos, 

padedančios vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos 

skatinančios modeliuoti daiktus, bandyti rašyti ir kt.); 

Kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais; 

Pasakų, muzikos įrašai; 

3.  

SVEIKATOS 

SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA  

Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

Servetėlės, rankšluosčiai; 

Pirštų, delnų, pėdų atspaudų darymo medžiagos (molis, 

dažai, smėlis ir kt.) 

 Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Muilas; 

Kaspinai, skarelės, skraistės šokiui, lankai, šokdynės, 

virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas, įvairūs 

treniruokliai, šiurkštūs gruoblėti kilimėliai, sūpuoklės, 

sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos 

suoleliai, čiužiniai; 

Priemonės estafetėms, kliūtims; 

Riedučiai, paspirtukai, triračiai; 

Rogutės, slidės; 

Priemonės ir žaislai žaidimams baseine. 

Paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir 

sveikatos temomis; 

Priemonės varstymui, segiojimui, kaišiojimui; 

Įvairios spynos, užraktai ir raktai; kabliukai; užsklandos; 

Kamuoliai, supamieji žaislai; 

Jėgos ugdymo priemonės (sunkūs kamuoliai, kelmeliai ir 

kt.); 

Grūdinimosi priemonės (indai vandeniui ir kt.); 

Riedantys žaislai: karučiai, automobiliai, traukiniai, 

gyvūnai ir kt.. 

4.  

PAŽINIMO  

KOMPETENCIJA 

Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

 

 Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Įvairus popierius, vaškas, parafinas, žvakės, rašomoji 

lenta; 

Lentynėlės, spindutės, dėžės, krepšiai žaislams, 

medžiagoms ir priemonėms; 

Flanelinė lenta, magnetinė lenta, kamštinė lenta; 

Terariumas, akvariumas, narvelis; 

Laistytuvai gėlėms, gėlių žemė; žmonių buities, profesijų 

atributai: įrankiai, rakandai (sodo įrankiai, namų 

tvarkymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); 

Tikra buitinė technika: radijo aparatai, fotoaparatai, 

telefonai, žibintuvėliai; 

Techniniai žaislai (žybsintys, pypsintys, prisukami, 

inerciniai, elektriniai, t.y. su elementais); 

Knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai 

vaikams; 

Gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos paminklų 
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nuotraukos; gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; 

Skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės; priešingybių, 

priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos 

paveikslėliai, kortelės; 

Smėlis, akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga; 

didinamieji stiklai, indai ir priemonės eksperimentavimui 

(mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, 

pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios medžiagos, 

indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, 

muilo burbulai, žaislinės plunksnos ir kt.); 

Laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno 

šilumos), statoskopas, įvairios ilgio matavimo 

priemonės, svarstyklės, skaičiavimo pagaliukai, 

skaičiuotuvai, didaktinės skaičiavimo priemonės, 

erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros; 

Pinigų pavyzdžiai; žaislai tapatinimui, grupavimui, 

rūšiavimui, serijų dėliojimui; 

Išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; 

aitvarai (popieriniai, plastikiniai, medžiaginiai ir kt.). 

5.  

MENINĖ 

KOMPETENCIJA 

Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

Piešimo popierius; piešimo sąsiuvinis; spalvoto 

popieriaus rinkinys, žirklės; 

Spalvoti ir paprasti pieštukai, akvarelė, guašas, pirštų ir 

kt. dažai, teptukai; 

 

 Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Medžiagos tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams 

darbams (molis, plastilinas, modelinas, lipdymo tešla; 

įvairaus formato, dydžio, spalvos popierius); 

Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams 

darbams (įvairūs dažai: guašas, akvarelė, kreidelės, 

pastelė; klijai; balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti 

pieštukai; įvairaus dydžio, pločio, storio teptukai; žirklės, 

pagaliukai; kempinės, voleliai, tušas, plunksna; adata, 

siūlai, vašelis; štampavimo ir antspaudavimo priemonės, 

formelės ir kt.); priemonės darbo vietai uždengti; 

apranga darbui su dažais; molbertai;  

Širmelė ir kita įranga teatrui; 

Pirštukų lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt.; 

Apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, 

skrybėlės, bižuterija, karūnos ir kt.); 

Muzikos instrumentai; muzikinės dėžutės, muzikiniai 

žaislai; 

Muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, natų, 

pauzių ženklai). 
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