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Žmogus, 

jeigu nori tapti tuo, 

kuo turi tapti, 

vaikystėje turi būti 

tikru vaiku 

ir daryti tai, 

kas jam kaip vaikui, 

suteikia laimės. 

 

(J. M. Pestalocis) 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
 

1.1. Informacija apie ugdymo įstaigą 
 

   Švietimo teikėjas:  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“; 

 

Teisinė forma: Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, 

kodas 190083865, kuri vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas; 

 

Adresas: Vydūno g. 9, Kuršėnai, LT-81155 Šiaulių r. sav.; 

 

Telefonas: (8 41)  58 16 59; 

 

Elektroninis paštas: kursenunykstukas@gmail.com  

 

Internetinė svetainė: https://www.kursenunykstukas.lt/ 

 

 

1.2.  Programos atnaujinimo veiksniai ir kryptys 
 

Lopšelio-darželio „Nykštukas” (toliau lopšelis-darželis) ugdymo programa atnaujinta, 

atsižvelgiant į vaikų ugdymo(si) poreikius, tėvų lūkesčius,  pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir 

rekomendacijas. Ugdymo programa atnaujinta, užtikrinant tęstinumą tarp ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, kuriant kotentekstualų ir prasmingą vaikui ugdymo(si) turinį. Atnaujinant 

programą buvo vadovaujamasi ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais ir metodinę pagalbą 

teikiančiais dokumentais: LR švietimo įstatymo (2011) nuostatomis, Ikimokyklinio ugdymo 

metodinėmis rekomendacijomis (2015), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir kitais 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisiniais bei norminiais aktais. 

Siekiant išsiaiškinti darželio bendruomenės poreikius, pageidavimus, buvo atlikta anketinė 

tėvų ir pedagogų apklausa dėl programos atnaujinimo. Atsižvelgiant į pateiktus įstaigos bendruomenės 

siūlymus numatytos esminės ugdymo programos kryptys: vaiko socializacijos skatinimas ir 

sveikatingumo ugdymas. 

 

1.3. Filosofinis-psichologinis bei pedagoginis ugdymo(si) programos pagrindimas 
 

Mūsų įstaigoje įgyvendinamos filosofo-psichologo Ž. Pjaže idėjos. Vaiko žaidimą jis laikė 

kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Vaikui neužtenka žinių, 

informacijos, patirties, gaunamos iš kitų žmonių. Jis pats atranda, sužino stebėdamas, fantazuodamas, 

eksperimentuodamas, tirdamas, kurdamas. 

„Duok vaikui laisvę! Nieko nenurodinėk iš anksto, pasitrauk, būk tolėliau, duok vaikui 

mokymo priemones, tinkančias jo augantiems organams ir sugebėjimams stiprinti ir vystyti, visada būk 

mailto:kursenunykstukas@gmail.co
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pasiruošęs padėti ir nurodyti, kai tai būtina, bet nedaryk nieko, ką jis pats gali padaryti...“ – taip 

pedagogus mokė M. Montessori. 

Įstaigoje svarbios progresyvinės filosofinės ugdymo krypties nuostatos, kurios akcentuoja 

ugdytinio gebėjimą spręsti problemas, reikšti savo nuomonę, kritiškai mąstyti, pabrėžianti ugdytinio 

individualumus. Vadovaudamiesi jomis, pedagogai siekia ne žinių kiekio kaupimo, o gebėjimo jas 

taikyti praktiškai ir interpretuoti skirtingose gyvenimiškose situacijose. Todėl siekiama, kad vaikas 

nuolat patirtų pažinimo džiaugsmą per aktyvią, praktinę, savarankišką veiklą ugdymosi situacijose. Tai 

skatina aktyviųjų ugdymo metodų bei būdų taikymą, personalizavimo, diferencijavimo ir integravimo 

principų taikymą ugdymosi procese. 

Lietuvių mąstytojų filosofiniuose, psichologiniuose, pedagoginiuose veikaluose taip pat 

pabrėžiama, kad šeima ir ugdymo įstaiga turėtų labiausiai rūpintis humaniškumo ugdymu (Vydūnas, A. 

Maceina, S. Šalkauskis). 

  

 

1.4.  Įstaigos savitumas 
 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“  – bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, kurią lanko 1–5(6) metų amžiaus vaikai. Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ veikia 10 grupių: 3 

lopšelio, 5 darželio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo. 

Ugdymo procese integruojamas Reggio Emilia metodas. Dviejose grupėse ugdyme taikomas 

M. Montessori metodas. Šios grupės priklauso Lietuvos M. Montessori asociacijai, palaiko ryšius su 

Žemaitijos Montessoriniu centru. Lopšelyje-darželyje įrengtas interaktyvus „Atradimų-tyrinėjimų“ 

kambarys, sporto salė ir muzikos svetainė, kabinetas logopedams, dailes studija. Kalbos sutrikimus 

turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba. Veikia dailės, vokalo studijos,  šokių būreliai.  

Lopšelyje-darželyje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą Ikimokyklinio ugdymo 

programą „Mažais žingsneliais link didelio kelio“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokyklai rengiami 

vadovaujantis LR ŠMM Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa. Tėvų 

pageidavimu grupių darbo laikas – 10,5 val.  

Lopšelis-darželis draugiškas, atviras, saugus, puoselėjantis vaiko unikalumą. Veikla 

organizuojama taip, kad vaikas augtų šeimai artimoje aplinkoje. Siekiama vaiko ugdymo vienovės ir 

darnos su šeima. Mokytojai kryptingai ir kūrybingai taiko inovatyvius būdus ir metodus. Lopšelio-

darželio bendruomenei – svarbu saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas. Įstaiga aktyviai dalyvauja 

respublikiniame projekte „Sveikatiada“ , RIUKKPA veikloje,  LTOK programoje “Olimpinė karta” ir 

esame įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai 

dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Ši programa padeda vaikams įgyti socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Socialinis - emocinis ugdymas vyksta  ir pagal ugdymo 

programą „Kimochis“. Siekiant aukštesnės ugdymo ir šveitimo paslaugų kokybės vykdomi 

tarptautiniai eTwining projektai. 

Lopšelio-darželio bendruomenė puoselėja tautinę kultūrą, ugdo meilę gimtam kraštui, pagarbą jo 

žmonėms. Sudarytos galimybės vaikams susipažinti su Kuršėnų miesto istorija: Kuršėnai – puodžių 

sostinė, L. Ivinskis – pirmojo kalendoriaus sudarytojas (Kalendorių muziejus), Gruževskių dvaras – 

tautodailės ir amatų centras. 

Skatinama tėvų (globėjų) lyderystė ir savanorystė. Vyksta tėvų organizuota veikla ir renginiai 

vaikams, kurie  paįvairina ugdomąjį procesą ir teigiamai veikia vaikų savivertę, skatina pasitikėjimą 

savimi. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų pasiekimais.  

Darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams ir inovacijoms, todėl nuolat dalyvaujama ir įsijungiama į 

naujus švietimo projektus ar veiklas. 
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1.5.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Užtikrinant sklandų vaikų perėjimą iš darželio į mokyklą, palaikomi glaudūs santykiai su 

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pradinių klasių mokytojais. Sudarytos dvišalės 

bendradarbiavimo sutartys Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkciu centru,  Kuršėnų miesto Vaikų 

biblioteka, Kuršėnų Kūrybos namais,  Kuršėnų meno mokykla, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla, 

Kelmės lopšeliu-darželiu „Kūlverstukas“, Kauno menų darželiu „Etiudas“, Kauno miesto lopšeliu-

darželiu „Vaikystė“. Bendradarbiavimo partneriai aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų, akcijų 

dalyviai. Įstaiga tampa atviresnė, veiklesnė, informatyvesnė kai ugdymas vyksta netradicinėse erdvėse 

ir už įstaigos ribų . 

 

 

1.6.  Pedagogai ir jų pasirengimas 
 

Lopšelyje-darželyje dirba 19 kvalifikuotų pedagogų. Aukšta pedagoginio personalo 

kvalifikacija: 11 pedagogų, turintys aukštąjį išsilavinimą, 4 metodininko kvalifikacinę kategoriją,  3 

pedagogai turintys švietimo (edukologijos) magistro laipsnį. Pedagogų komanda yra kompetentinga, 

nuolat besimokanti, besidominanti naujovėmis ir jas įgyvendinanti bei užtikrinanti ugdymo 

inovatyvumą. Savo darbe naudoja informacines komunikacines technologines (IKT) priemones.  

Pedagogai kelia kvalifikaciją seminaruose, konferencijose. Nuolat atnaujina pedagogines žinias ir 

skleidžia darbo patirtį rengdami ir skaitydami pranešimus respublikinėse konferencijose, 

organizuodami seminarus, atviras veiklas, kūrybinių darbų parodas ir kt. Įstaigoje dirba 2 logopedai, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dietistas. Sudaromos sąlygos neformaliam vaikų 

ugdymui, dirba meninio ugdymo mokytojas, neformaliojo ugdymo mokytojas.  

Lopšelyje-darželyje yra suburtos ir sėkmingai plėtoja savo veiklą  olimpinio judėjimo ir 

sveikatingumo, metų laikų komandos. 

 

1.7.  Vaikų poreikiai 
 

 Lopšelio-darželio  vaikai – kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai. Stengiamės 

patenkinti pagrindinį vaiko poreikį žaisti, judėti, kurti, pažinti, sudaryti sąlygas augti fiziškai ir 

psichiškai išsivysčiusiai asmenybei, turinčiai teigiamą savivertę, norinčiai ir gebančiai išreikšti save. 

Vaikų ugdymas personalizuojamas, garantuojame vaikui galimybę rinktis veiklą pagal jo patirtį, 

poreikius, galimybes. 

Vaikams sudaromos sąlygos pažinti juos supančią aplinką, dalyvaujant įvairiose projektuose, 

išvykose, ekskursijose. Palaikoma jo iniciatyva, išklausoma vaiko nuomonė. 

Užtikrinama skatinanti, pozityvi, grįsta naujomis technologijomis ir naujomis žaidimo su 

jomis galimybių aplinka, kurioje kiekvienam vaikui sudaroma galimybė pajusti sėkmę. 
 

1.8.  Tėvai ir pedagogai – ugdymo partneriai 
 

Šeimų lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymui nevienodi. Vieni tėvai nori, kad būtų 

plėtojami vaiko gabumai ir talentai, kitiems rūpi gera vaiko savijauta, dar kiti norėtų  pagalbos 

įveikiant socialines problemas.  

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpolitechnika.w3.lt%2F&ei=9LKcVd7XIoHqUquCr8AL&usg=AFQjCNFQdZhjBFrg0rZnoU9CyXHJvAbS1g&sig2=LqSSso4xtjnEQpFAiypHmA
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Tėvams svarbu, kad su jų vaikais dirbtų geros ir kūrybingos auklėtojos, kurios pastebėtų 

kiekvieno vaiko individualumą ir galėtų sukurti sąlygas vaikų aktyviai ir įdomiai kasdieninei veiklai. 

Šeimos domisi savo vaikų ugdymu, stebi pažangą, teikia pasiūlymus, o darželio pedagogai stengiasi 

laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu.  

Siekiant efektyviai keistis aktualia šeimoms informacija, įstaigoje plačiai naudojamos 

skaitmeninės technologijos. Viena jų, tai inovatyvi internetinė sistema „Mūsų Darželis”. Ši priemonė 

darželio tėvams ir darbuotojams suteikia patogią galimybę bendrauti patogiu metu, taupo laiką.  

Ne mažiau svarbi informacijos sklaidos priemonė – įstaigos internetinė svetainė, kurioje 

skelbiama informacija apie renginius darželyje, vaikų ugdymą, teikiamos ataskaitos apie lėšų 

panaudojimą, publikuojami strateginiai ir veiklos planai, kiti su lopšelio-darželio veikla susiję 

pranešimai.   
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II SKYRIUS 

PRINCIPAI  
 

Pedagoginės sąveikos  
Ugdymas grindžiamas visų ugdymo proceso dalyvių - vaiko, tėvų (globėjų), pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų ir kitų asmenų, dalyvaujančių, vykdant lopšelio-darželio programą sąveika. 

Sąveika vyksta keičiantis nuomonėmis, įžvalgomis, jausmais, dalijantis patirtimi, keliant klausimus ir 

kartu ieškant atsakymų. 

 

Sveikatingumo 

Vaikai ugdomi fiziškai ir psichologiškai saugioje, sveikoje aplinkoje. Formuojama nuostata sveikai 

gyventi, saugiai judėti ir veikti.   

 

Personalizavimo 

Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, pažinimo stilių, 

temperamentą, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų priežastis, kalbinę ir sociokultūrinę aplinką. 

 

Kontekstualumo  
Ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, sociokultūriniais pokyčiais joje ir 

pasaulyje, siekiama, kad ugdymo(si) patirtys vaikui būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. 

 

Integralumo  
Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, remiamasi visuminiu 

gebėjimų ugdymu. 

 

Socialinio kultūrinio kryptingumo  
Puoselėjamas vaikui jausmas, kad jis taip pat yra tautos dalis, jos kultūros saugotojas ir kūrėjas. 

Ugdymo turinys orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų esminių gebėjimų plėtojimą ir 

tautinio tapatumo žadinimą. 

 

Atsinaujinimo  
Ieškoma inovatyvių ugdymo(si) metodų, būdų, jie taikomi ugdymo procese. Diegiamos naujos 

technologijos ir naujos žaidimo su jomis galimybės. 
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III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 
 

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo 

su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir 

išreikštų save. 

2. Pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienines 

problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. 

3. Aktyviai dalyvauti ir kūrybiškai išreikšti save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės 

gyvenime. 

4. Mokytis pažinti ir veikti: žaisti, kelti klausimus, tyrinėti, rinktis veiklos būdus ir priemones, 

samprotauti apie tai, ko išmoko, numatyti tolesnės veiklos žingsnius. 
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IV SKYRIUS 

UGDYMO(SI) METODAI IR BŪDAI 

 
 

           Lopšelio-darželio pedagogai turi visiškai nevaržomą laisvę susikurti išskirtinį darbo stilių, 

pasirinkti ugdymo būdus. 

       Žaidimas - pagrindinis ikimokyklinio amžiaus vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) būdas. 

         STEAM ugdymas - tai integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą 

ir problemų sprendimą  gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos 

gebėjimų ugdymas.  

         Nuotolinis ugdymas – kai ugdomasis nepalaiko betarpiško kontakto su pedagogu, bendraujama 

su teisėtais ugdytinio atstovais ar pačiu ugdytiniu pasitelkiant IKT priemones. Informacinės 

technologijos ir tobulėjantys skaitmeninio raštingumo gebėjimai sudaro galimybę  tėveliams tiesiogiai 

dalyvauti savo vaiko ugdyme, naudojant  įvairius nuotolinio ugdymo įrankius. Nuotolinio ugdymo(si) 

prieinamumas organizuojamas pasitelkiant populiariausias socialinių tinklų platformas: Messenger, 

Zoom,  Facebook, Skype, Viber, Google. 

          Pedagogai, siekdami ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo ir uždavinių,  taiko patirtinio, kūrybinio 

interpretacinio, ugdymosi socialiniame kontekste bei aktyvius ugdymo(si) metodus.   

Patirtinis vaikų ugdymas(is) – tai vaiko ir auklėtojo, vaiko ir vaiko, vaiko ir aplinkos sąveikos 

rezultatas. Įvairios patirties įgijimas patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, kuriant kartu su kitais 

vaikais ir suaugusiaisiais.  

Ugdymasis socialiniame kontekste – tai bendra vaikų veikla sukurianti sąlygas aiškintis, 

diskutuoti, dalytis patyrimu, palaikyti ir padėti įgyvendinti vienam kito idėjas, mokytis vienam iš kito. 

Inicijuojami vaikų projektai, komandinis darbas, diskusijas. 

Kūrybinis-interpretacinis ugdymasis – tai vaikų įtraukimas į veiklą, pasiūlant įdomią, 

patrauklią, netikėtą idėją, temą, problemą, sumanymą, skatinant vaikus interpretuoti, kurti, atrasti. 

Vaikai sutaria dėl veiklos, bendrauja, bendradarbiauja. 
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V SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 
 

 
M. Montessori ugdymo metodas 
 

Į ikimokyklinio ugdymo programą integruota M. Montessori ugdymo metodo programa. 

Ugdymo turinys įstaigoje modeliuojamas per ugdymosi aplinką. Grupės aplinka suskirstyta į erdves, 

kurios atitinka ugdymo turinio dalykus. Skiriamos šios ugdomosios aplinkos dalys:  

- Gyvenimo praktikos pratimai;  

- Juslių lavinimas (sensorika);  

- Matematika;  

- Gimtoji kalba;  

- Kosminis ugdymas; 

- Meninis lavinimas. 

 

 

„Kimochi“ emocinio intelekto ugdymo programa 
 

Į ikimokyklinio ugdymo programą integruota emocinio intelekto ugdymo programa 

„Kimochi“. Ši programa ugdytiniams padeda išmokti/įgyti:  

- Socialinių gebėjimų: naudodami reikiamą balso toną ir teigiamą kūno kalbą, keisdamiesi 

vaidmenimis, kartodami pamokančias situacijas, klausydami;  

- Draugystės gebėjimų: vaikai mokysis bendradarbiauti, dalintis, įtraukti (bei įsitraukti) į veiklą, 

dalyvauti, laikytis taisyklių, atsiprašyti ir atleisti, kantrybės, nuoširdumo, sąžiningo žaidimo; 

- Empatijos, pagarbos ir tolerancijos: vertinti skirtumus, gerbti save ir kitus; 

- Konfliktų sprendimo: atsiprašyti, atleisti, tinkamai reaguoti į neigiamą atsakymą, suprasti, kad 

netinkamas elgesys turi pasekmes, priimti nepritarimą;  

- Savarankiškumo ir atsilaikymo: būti atsakingam, pasitikėti savimi, spręsti problemas, vadovautis 

požiūriu „aš galiu!“, būti atkakliam, įveikti neigiamus jausmus, būti savimi; 

- Tinkamo elgesio: savireguliacijos, atsakingo elgesio, darbo komandoje, kantrybės.
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VI SKYRIUS 
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ DERMĖ 

 

 

Mums svarbu, kad vaikas kuo sklandžiau pereitų nuo ugdymosi pagal ikimokyklinio ugdymo programą prie ugdymosi pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programoje iškelti tikslai, uždaviniai, plėtojamos kompetencijos, pasiekimai 

suderinti su numatytais priešmokyklinio ugdymo programoje. Ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos ugdymosi pasiekimų sritys bei 

vertybinės nuostatos ir esminiai gebėjimai kloja pagrindus Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje išskirtoms penkioms 

kompetencijoms – sveikatos, socialinei, komunikavimo, pažinimo, meninei. 
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VII SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 
 

 

Ugdymo turinys lopšelyje-darželyje įgyvendinamas per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į 

lauką, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje. 

 

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus tarpsnių (1-6 metų) ypatumus, fizines, emocines, intelektines 

išgales, šeimoje įgytą patyrimą, gebėjimus, galimybes, interesus, polinkius, poreikius. Programos turinys siejamas su programos tikslu ir 

uždaviniais.  

Ugdymo turinys išdėstytas pagal penkias kompetencijas: 

 Socialinė – gyventi ir būti greta, kartu. 

 Sveikatos saugojimo – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. 

 Pažinimo – smalsauti, susipažinti, tyrinėti ir atrasti pasaulį. 

 Komunikavimo – klausytis, kalbėti, išreikšti save bendraujant su kitais. 

 Meninė – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. 

  

Turinys aprašomas nurodant pagrindinius kompetencijų uždavinius, ugdomus gebėjimus, vaikų veiksenas. Ugdymo turinys – tai tik 

orientyras, leidžiantis mokytojui kūrybiškai, nevaržomai organizuoti veiklą, ją koreguoti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, 

individualumą. 
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 SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

1. EMOCINIS IR SOCIALINIS UGDYMAS(IS)  

LŪKESTIS – PASITIKINTIS SAVIMI VAIKAS 

1.1. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Esminė nuostata – save vertina teigiamai.  

Esminis gebėjimas – supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, 

grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo 

teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Tyrinėja savo išvaizdą veidrodyje. Apibūdina, 

kuo žmonės skiriasi ir kuo panašūs Žiūrėdami į 

ekraną vardina žmogaus kūno dalis, aiškinasi, 

kam reikalingos kojos, ausys, akys ir kt. kūno 

dalys. Jaučia skirtumą tarp mergaičių ir berniukų. 

Rodo simpatiją. pažįsta savo artimuosius, juos 

pavadina, jaučiasi mylimas. Pasako savo vardą, 

rodo į save pirštu. Kalboje vartoja įvardžius „aš“, 

„tu“, „mano“, „man“. Rodo prieraišumą 

artimiesiems. Išmaniajame kambaryje mėgdžioja 

suaugusiojo rodomus judesius, imituoja gyvūnų 

kūno judesius, atkartoja jų balsus.  

 

  

Tyrinėja save veidrodyje, tapatina save su draugu. Pastebi skirtumus aprangoje, šukuosenoje. 

Varto nuotraukų albumus, atpažįsta save, draugus. Piešia, kopijuoja, dėlioja iš raidžių savo vardą. 

Išbando fotoaparato galimybes, fotografuojant savo draugus. Pasakoja apie save: amžius, 

išvaizda, lytis, pomėgiai, gebėjimai. Žaidžia bendravimo žaidimus, kartoja ir įsimena savo vardą, 

pavardę, kitų vaikų vardus, pomėgius. Diskutuoja, kokie patys vaikai yra, ko nori, kaip jaučiasi. 

Klausosi literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, o kas ne, kas gera, o kas bloga. Lygina 

save, koks yra dabar ir koks buvo anksčiau: pasakoja, ką geba, žymi bei meninėmis priemonėmis 

vaizduoja savo augimą, pasiekimus. Dalyvauja įvairioje veikloje (meninė, sportinė, gamtos, 

aplinkos pažinimo, techninė, žygiai, talkos ir kt.), kurioje atskleidžia geriausias savo savybes. 

Apie savo veiklą pasakoja suaugusiems ir vaikams, džiaugiasi, rodo, ką nuveikęs. Bendrauja su 

kitų darželių bendraamžiais pasitelkdami išmaniąsias technologijas, naudojasi programomis 

„Zoom“, „Viber“ ir kt. Naudodamiesi vaizdo projektoriais, dalyvauja įvairiuose projektuose, 

naudodamiesi priemone „Garsų siena“, įsitraukdami į savanorių tėvų (bendruomenės narių) 

inicijuotas veiklas. Naudojasi planšetėmis mažose grupėse ir individualiai: stebi, tyrinėja, 

apmąsto, vaizduoja, komentuoja grupės, šeimos, bendruomenės gyvenimą. Klausosi kūrinėlių, 

diskutuoja apie gražų šeimos narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, vaikų, senelių 

bei tėvų panašumą. Žaidžia vaizduotės žaidimus „Šeima“, „Kelionė“, „Parduotuvė“ ir mokosi 

tinkamo elgesio,   Kalba, judesiais, mimika išreiškia meilę šeimos nariams. Aiškinasi šeimos 

narių giminystės ryšius (dukra, anūkė ir t.t.), sudaro savo šeimos medį. Perkelia į grupę savo 

šeimos patirtį: bendravimo būdą, žaidimus, pomėgius. Dalyvauja grupės projektuose, naudojasi 

demonstravimo programomis, skirtomis vaizdo ir garso medžiagai, (žemėlapiams, plakatams, 

vaizdinėms mokymo priemonėms, pratybų ir kontrolės programomis) įtvirtina įvairias teorines 
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žinias ir praktinius įgūdžius.  Diskutuoja apie gimtinę, Tėvynę, domisi tradicijomis, papročiais, 

vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose. Atpažįsta, atkartoja girdėtą informaciją iš gimtojo miesto 

istorijos. 

1.2 EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Esminė nuostata – domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas – atpažįsta ir įvardina savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia 

tinkamais, kitiems priimtinais būdais, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ar jausmus, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti 

savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti, atsižvelgti į kito norus). 
VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Veido išraiška parodo „aš piktas, linksmas“. 

Apžiūrinėja emocijas paveikslėliuose ir bando 

įvardinti. Žaidžia žaidimus, kuriuose reikia 

pasakyti, ką mėgsti, kaip jautiesi, su kokiu žaislu 

nori žaisti. Naudojasi smagiais IKT 

lavinamaisiais žaidimai, kurie tinka labai 

mažiems vaikams , kur po kiekvieno pasiekimo 

yra pagyrimas, paskatinantis toliau tobulėti. 

Žaidimų metu pasako, kaip jis jaučiasi, ką jis 

mėgsta, su kuo nori žaisti. Vartoja „aš“, „mano“, 

„man“. Vartoja kai kuriuos savęs ir draugų  

vertinimo žodžius: geras, blogas. 

Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti 

draugo ketinimus, spręsti ginčus. 

Ant magnetinės lentos dirba su derinimo kortelėmis „nuotaikų kortelės“. Tyrinėja, klasifikuoja, 

dalyvauja dialoge. Komentuoja įvairias situacijas. Stebi ir vertina, išreiškia savo nuotaiką 

judesiu, mimika. Tyrinėja savo ir kitų nuotaikas: linksmas, liūdnas, aiškinasi veido išraiškos 

mimikas: „nusiminęs“, „piktas“, „verkiantis“, „džiugus“. Vaikai, kurie lengviau socializuojasi 

IKT priemonių pagalba, dalyvauja įvairiose pokalbių svetainėse, žaidžia žaidimus, kurių dalyviai 

vaiką kalbina, skatina spręsti iškilusias problemas, lavinant mąstymą, skatinant pasitikėti savimi. 

Naudojasi paprastais, lengvai suprantamais vaizdiniais, kuriuos vaikas mato ekrane įvardija ir 

atkartoja, bando susieti su savo išgyventais pojūčiais, prisiminimais. Stebi, aiškinasi, pajaučia, 

išgyvena, kad visi žmonės patiria jausmų, emocijų, minčių: gali džiaugtis ir pykti, būti laimingi ir 

nelaimingi. Aiškinasi, kokia mimikos komunikacinė reikšmė, ją naudoja saviraiškai: šypsena, 

linksmos akys, ašaros, susiraukęs, piktas veidas. Stebi jas veidrodyje. Atlieka mimikos pratimus 

(prieš draugą ir prieš veidrodį): šypsosi sau, draugui; nustemba (pakelti antakius); vaizduoja 

pyktį (suraukti kaktą); baimę (išplėsti akis); įniršį (išsišiepti rodant dantis); pasibjaurėjimą 

(patempti apatinę lūpą); „beždžionėlę“ (šypsotis ištempus ausis). Vykdo grupių projektus - 

tyrimus, kurių metu klausosi kūrinėlių apie jausmus, nuotaikas, svarstydami, iš ko galima 

suprasti, kad kitam linksma, liūdna, pikta, skaudu. Iš vaikų balsų įrašų bando nuspręsti, kokios jie 

nuotaikos. Tyrinėja ir aiškinasi, kaip kūnas reaguoja į skausmą. Išreiškia savo savijautą, norus 

žodžiais, įvardina savo emocines būsenas bei jų priežastį įvairios gyvenimo situacijose. 

 

 

1.3 SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Esminė nuostata – nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas – ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti, bendraudamas su kitais 

bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus.  Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus, suvaldo pyktį 
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VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Laiku valgo, eina į lauką pasivaikščioti, laiku 

miega, žaidžia ir t.t. Pripranta prie ritualų ir jų 

laikosi. Ieško emocinio supratimo, auklėtojos 

(lipa ant kelių, prašosi paimamas ant rankų) ir 

bendraamžių palaikymo. Reiškia savo emocijas, 

pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsosi, 

juokiasi, glosto, apkabina, bučiuoja, vadina 

vardu. Siekia geros savijautos, pasakoja apie 

save, savo aprangą, šeimą. Gina save 

protestuodama garsiai verkia, bėga šalin, 

prieštarauja („ne, nenoriu“) „Bendrauja‘ su 

mylimais herojais virtualioje erdvėje: 

pasisveikina, šoka, dainuoja, žaidžia, klauso 

paliepimų ir juos vykdo. Mokosi iš jų gero 

elgesio, komandinių žaidimų. 

Dalyvauja veikloje grupelėmis ,,Sudėliok 

veidelį“,, ,Emocijų veidukai“, „Veidrodžiai“ – 

savęs stebėjimas,  

Mokosi atsisveikinimo ir pasisveikinimo ritualų. 

Reaguoja į auklėtojos pasakomas taisykles, 

nepritariančią auklėtojos veido išraišką. 

Kasdienių situacijų metu aiškinasi kultūringo bendravimo, elgesio įvairiose situacijose taisykles. 

Tyrinėja savo ir kitų elgesį, atlieka kai kuriuos įpareigojimus, nurodymus. Kuria, aptaria grupės 

elgesio taisykles.  
Dalyvauja pokalbiuose “ Mano elgesys. Kitų palankumas ir saugumas”, ,, Stebuklingas mūsų 

jausmų pasaulis”. diskusijose („Ką daryti, kai supyksti?“, „Kaip susitarti su draugais?“, „Kas turi 

tvarkyti žaislus?“, ). Diskutuoja apie vaikų teises ir pareigas. Svarsto, ar skiriasi suaugusiųjų ir 

vaikų pareigos ir teisės. Klausosi skaitomų T. Moroney knygelių apie jausmus. Klausosi 

kūrinėlių, diskutuodami apie vaikų ir gyvūnų gerus ir blogus poelgius bei jų pasekmes, 

samprotaudami, kaip patys pasielgtų panašioje situacijoje. Žaisdamas, bendraudamas mokosi 

elementarių savikontrolės įgūdžių. Atlikdami tą patį darbą netrukdo dirbančiam šalia, tariasi dėl 

bendrų veiksmų, derina savo interesus. Aiškinasi, kad ne visada visi norai yra patenkinami, kad 

kiti žmonės irgi turi savo jausmus ir norus. Diskutuoja apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, 

jausmus, kad netinkamas elgesys, žodžiai įžeidžia kitus. Diskutuoja apie bendravimą, kilusius 

ginčus su draugais, kaip juos taikiai spręsti. Žaidybinių situacijų metu ieško konfliktų sprendimo 

būdų. Vaizduoja tinkamus ir netinkamus poelgius, įsijausdami į „draugo“, „svečio“, „brolio“ ar 

kt. vaidmenis. Užsidėję „kalbančius akinius“ komentuoja, ką grupėje matė, pastebėjo, patyrė 

gero, ko nenorėtų matyti. Dėlioja siužetus (geri ir blogi poelgiai) iš paveikslėlių. Žaidžia bendrus 

žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, veikia šalia kitų atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų 

privatumą,. Kultūringai bendrauja su visais vaikais, padėkoja, pasisveikina, atsisveikina. Vaikai, 

kontroliuoja savo emocijas žaisdami žaidimus su IKT priemonėms, mokosi laimėti ir pralaimėti 

neįskaudinant draugo. Priima ar atmeta pasiūlymus į apgaulingus kvietimus, nes juose slypi 

pavojai, galintys pakenkti pačiam ir kitiems. Dalyvauja įvairiose virtualiose pokalbių viktorinose, 

žaidžia žaidimus, kurie, skatina daugiau pasitikėti savimi, drąsiau dirbti toliau ir kelti savo 

kompetenciją. Kaupia gerų darbų, gerų poelgių kraitelę, simbolinėmis kortelėmis pažymėdami 

atliktus gerus darbelius, dėkodami draugams už gerus jų poelgius. Dovanoja vienas kitam 

pasigamintus „švelnukus“, „užaugina“ „gerumo medį“, ant jo kabindami gerumo, padėkos, 

linkėjimų žodžius. Dalyvauja gerumo akcijoje ,,Dovanoju draugui žaislą“, ,,Mažoje širdelėje 

daug jausmų gyvena“  Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti pyktį, įniršį, išbando tai 

praktiškai. Naudoja žaidimus: mylavimus, kykavimus, juokinimus ir kt. Dalyvauja įvairiose 

pramogose, tyrinėjimuose, išmaniajame kambaryje, naudojasi programomis „Viber“, „Skype“, 

„Zoom“, taip pat įtraukiami į savanorių tėvų inicijuotas veiklas. Naudoja planšetes emocijų 

fiksavimui, stebėjimui ir aptarimui. Kuria bendrus susitarimus, naudoja emocijų valdymo būdą 

D. Golemano ,,Šviesoforas”: ,,Stop”, ,,Pakvėpuok“, „Suskaičiuok“, „Išsidūk“, ,,Patrepsėk“. 

Dalyvauja gerumo akcijoje, ,, Patyčioms ne“. Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti pyktį, 



18 
 

įniršį, išbando tai praktiškai. Kuria bendrus susitarimus, naudoja emocijų valdymo būdą D. 

Golemano ,,Šviesoforas”: ,,Stop”, ,,Pakvėpuok“, „Suskaičiuok“, „Išsidūk“, ,,Patrepsėk”. 

Emocijoms valdyti naudoja ,,Jausmų termometrą”. Žaidžia edukacinius žaidimus „SaulyTučiai: 

interaktyvios pasakos“. 

1.4 SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

Esminė nuostata – nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas – pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai 

reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais. 
VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Tvarkosi savo žaidimo vietą, padeda  auklėtojai. 

Deda daiktus ir žaislus į jiems skirtas vietas. 

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo 

veiksmus. Naudojant interaktyvų ekraną, žaidžia 

žaidimus plėtojančius socialinę patirtį: ,, Jausmų 

takeliu”. 

 

Žaidžia siužetinius – kūrybinius žaidimus, piešia kartu su šeimos nariais, kuria knygeles, 

perteikia įspūdžius atlikdami tam tikrus vaidmenis, dalyvauja pokalbiuose, bendrauja ir 

bendradarbiauja su šeimos nariais, bei suaugusiais, kuria bendrus darbus, projektus. Sprendžia ir 

analizuoja įvairias situacijas. Svečiuojasi kaimyninėse grupėse, dalijasi savo įspūdžiais. Padeda 

auklėtojai tvarkyti grupės žaislus. Klausydamas skaitomų kūrinėlių analizuoja tinkamo ir 

netinkamo bendravimo situacijas. Stebi suaugusiųjų gyvenimą, diskutuoja apie žmonių darbą, 

šeimą. Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi pagalbos, patarimo, klausinėja, 

išklauso, rodo savo darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais. Kviečia kartu veikti, žaisti. Bendrauja 

su jais pagarbiai, kultūringai. Naudojasi pedagogo pasiūlyta IT programą, kuri praturtina socialinį 

bendravimą tarp vaiko ir suaugusių, lavina rašytinę, sakytinę kalbą. Vaikas pats ieško ir suranda 

informaciją, kuri jį domina: vietoves, profesijas, objektus. Susidomėję vaikai tyrinėja, išreiškia 

save, lavina vaizduotę. Įsiklauso į suaugusiųjų siūlymus, patarimus, atlieka nedidelius 

įpareigojimus. Aptaria, kuria bendravimo su aplinkiniais elgesio taisykles. Klausosi suaugusiųjų 

pasakojimų, sekimo, deklamavimo, skaitymo, dainų, lopšinių. Susipažįsta su įstaigoje dirbančiais 

žmonėmis, jų veikla, aiškinasi, kuo jie svarbūs, kodėl reikia gerbti jų darbą. Žaidimų metu 

imituoja, išbando suaugusiųjų darbus, atitinkamoms situacijoms tinkančius elgesio būdus. 

Dalyvauja susitikimuose su įvairių tarnybų, įstaigų, profesijų žmonėmis, lankosi tėvų 

darbovietėse, muziejuose, parodose, dalyvauja šventėse, spektakliuose, koncertuose ir kt., 

bendrauja su kitų vaikų šeimos nariais, mažai ar visai nepažįstamais žmonėmis. Diskutuoja, kaip 

elgtis su nepažįstamais žmonėmis, kuria žaidybines situacijas, kaip negalima elgtis. Aiškinasi 

pavojingas situacijas, aptaria, į ką reikėtų kreiptis pagalbos. Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi 

žmonių saugumu: policininkais, gaisrininkais, gydytojais. Susipažįsta su jų profesija, aiškinasi, 

kokiais telefono numeriais juos galima iškviesti. 
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1.5 SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Esminė nuostata – nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas – supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, 

dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 
VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žaidžia, neatiminėja žaislų, netrukdo draugams, 

neskriaudžia ir netrukdo aplinkiniams, veikia 

draugiškai, dalinasi žaislais, džiaugiasi savo ir 

kitų žaidimu ar darbo rezultatais. Domisi vaikais, 

ieško draugo žaidimui. Bendradarbiauja 

žaidžiant, mokosi suprasti draugo ketinimus, 

spręsti ginčus. Bando sulaikyti neigiamus 

jausmus. Draudimų dažnai nepaiso. 

Naudojasi planšete individualiai ir grupelėmis. 

Klausosi skaitymo, žaidžia mokomuosius 

žaidimus, klauso relaksacinės   bei linksmos 

muzikos, dainelių, užduotėlių, lopšinių. 

Dalyvauja pokalbiuose. Žaidžia su stalo žaidimais. Dalyvauja didaktiniuose žaidimuose. Piešia 

savo draugą. Klausosi grožinės literatūros kūrinių. Dirba su derinimo kortelėmis („nuotaikų 

kortelės“). Komentuoja įvairias situacijas, stebi ir vertina. Žaidžia siužetinius – kūrybinius, 

vaidmeninius žaidimus, išbando įvairias žaidimo galimybes, tariasi dėl vietos, vaidmenų, 

klausosi draugų norų, siūlymų, dalinasi žaislais. Svečiuojasi kaimyninėse grupėse, dalijasi savo 

įspūdžiais.  

Dalyvauja pedagogo parinktose veiklose –projektuose, viktorinose, kurie skatina sutelkti dėmesį į 

socialinius (emocinius), bendradarbiavimo poreikius, skatina būti geru draugu, dalintis. 

Dalyvauja komandinėje veikloje, mokosi kantrybės, tolerancijos vienas kito atžvilgiu, renka 

vadovaujantį žaidimui. Žaidžia judriuosius žaidimus – laikosi žaidimų taisyklių, derina savo 

veiksmus, kartu patiria džiaugsmą. Kuria grupės tradicijas, elgesio taisykles, piešia jas, užrašo, 

parenka simbolinius paveikslėlius. Domisi patarlėmis, priežodžiais apie šiltus žmonių santykius. 

Vardija, kieno koks daiktas ar žaislas, dalijasi žaislais, saugo ir tausoja ne tik asmeninius, bet ir 

draugo, bendrus žaislus. Naudodamiesi IKT priemonėmis dalyvauja respublikiniuose, 

tarptautiniuose ir regioniniuose projektuose, „teletiltuose”, vykdo tyrinėjimus, keičiasi 

informacija, dalinasi įgūdžiais ir patirtimi, bei pasiekimais su respublikos ir pasaulio vaikais. 
 

SIŪLOMOS TEMOS TYRINĖJIMAI IR VEIKLOS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 

„Galima ir negalima. O kodėl?“; „Ką slepia spygliukai?“; „Aš jaučiu... 

savo mintis“; „Daiktai ir pojūčiai“; „Mano nuojauta“; „Per 

senelio/močiutės akinius“; „Gimtadienis“; „Draugiška kaimynystė“.  

„Kas rytelį į darželį“, „Šeimoje jauku, saugu ir gera“, „Sveikas maistas – 

laimingas vaikas“, „Mano teisės ir pareigos“, „Mažasis namų 

gyventojas“, „Vėliavėlę rankelėj nešu...“, „Aš gintaro krašto pilietis“,  

„Pasakyk pasauliui labas“, „Apkabinkim medelį“, „Smėlio pasakojimai“, 

„Noriu būti stiprus kaip mano tėtis“, „Mamytė  - širdelės dalelytė“, 

„Draugų būryje“, „Jau nubudo vabalai“, „Gamtos vaišės žmonėms“. 

 

- Daiktų tyrinėjimai: matau; uostau; klausau; jaučiu. 

- Edukacinė išvyka į teatrą/kino teatrą. 

- Praktinės dirbtuvėlės „Žaidžiu, konstruoju, žaislus tausoju“. 

- Savaitės projektas „Išdykusios spalvos, kurios nori draugauti“. 

- Socialinis projektas „Mano namai, mano žaislai“. 

- Socialinė akcija „Draugą nelaimėje pažinsi“ įtraukiant socialinius 

partnerius. 

- Socialinė iniciatyva „Moku padėkoti ir atsiprašyti“. 

- Pilietiškumo pamokėlė "Atmintis gyva, nes liudija...". 

- Veikla savaitei be patyčių „„Savo širdutę dalinu visiems“. 
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- Paramos projektas bendradarbiaujant su gyvūnų globos namais 

Šiaulių Letenėlė „Tu gali padėti...“. 

- Išvykos į parką  „Linksmosios išradėjų dienelės“. 

- Apsilankymai Kuršėnų miesto Vytauto Vitkausko bibliotekos 

vaikų literatūros skyriuje – edukacinių veiklų stebėjimas, parodų 

lankymas. 

- Apsilankymas gaisrinėje. 

- Ekskursija į Amatų centrą. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

2. PAŽINIMO UGDYMAS(IS)  

LŪKESTIS – SMALSUS, TYRINĖJANTIS VAIKAS 

2.1. APLINKOS PAŽINIMAS 

Esminė nuostata – nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.  

Esminis gebėjimas – įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, 

gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Grupuoja, rūšiuoja, žaidžia įvairius 

(interaktyvius) žaidimus stebi aplinką, lygina, 

matuoja. Išreiškia save spalvų ir formų vaizdais. 

Varto knygeles, komentuoja. Stebi gyvūnus 

natūralioje aplinkoje. Dirba su gyvūnų trafaretais. 

Veikia su derinimo kortelėmis, intuityviai 

komunikuoja su gyvąja gamta. 

  

Reiškia domėjimąsi žmonių gyvenimo būdu, darbais, dalyvauja išvykose, kaupia ir sistemina 

informaciją apie Kuršėnų miesto žmones, įvairias profesijas, tarnybas Kuršėnų mieste, bendrauja 

su įvairiais žmonėmis, dalyvauja diskusijose su grupės svečiais, apsilanko tėvelių darbovietėse, 

artimiausiose įstaigose, dalyvauja įvairiose Kuršėnų miesto šventėse, renginiuose. 

Eksperimentuoja, stebi tyrinėja ir atranda gyvosios ir negyvosios gamtos ypatybes, 

pasivaikščiojimų metu klauso paukščių balsų, bando juos atpažinti, ieško paveikslėlių planšetėje, 

uodžia įvairius augalus, skanauja vaisius, bando atrasti kvapo ir skonio panašumus ir skirtumus. 

Žiūri vaizdo filmukus per projektorių, kuriuose vaizduojami įvairūs gyvūnai. Klausosi skaitomų 

grožinės literatūros kūrinių, legendų ir padavimų apie svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, 

vietoves ir pan. Žiūri vaizdo įrašus apie Respublikoje švenčiamas tradicines šventes, 

skaitmenines nuotraukas apie gamtą, kalbėtis apie tai, ką juose pamatė. Keliauja, iškylauja po 

Kuršėnų miesto apylinkes, žaidžia didaktinius, judrius ir kitus žaidimus ekologine tema, atlieka 

lavinamąsias užduotis: logines, rašymo pradmenų, spalvinimo. Ieško informacijos knygose, 

internete, domisi enciklopedijomis, veikia su įvairia gamtine medžiaga, stebi gamtos 

spalvingumą, orientuojasi darželio aplinkoje, parko teritorijoje (laisvai juda, veikia). 

Manipuliuoja įvairiais žaislais, daiktais, eksperimentuoja su dailei, lipdymui skirtomis 

medžiagomis, žaidžia įvairius didaktinius, interaktyvius ir kitokius žaidimus. Orientuojasi laike: 

žino apie dienos ir nakties kaitą, naudojant kompiuterį, žiūri edukacinius filmukus apie paros 

dalis, jas skiria, suvokia laiko tėkmę, žymi kalendorių, lankosi Kuršėnų miesto Kalendorių 

muziejuje. Puošia grupės interjerą pagal metų laikus. Dalyvauja tarpgrupiniuose projektuose apie 

aplinkosaugą. Naudojant „Zoom“, „Skype“  programas, dalyvauja projekte „Mažieji 

mokslininkai“, bendradarbiaujant su kito darželio ugdytiniais. Dalyvauja aplinkos tvarkymo 

talkose. 
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2.2. TYRINĖJIMAS 

Esminė nuostata – smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.  

Esminis gebėjimas – aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir bandymą), mąsto 

ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Įkišęs ranką į „stebuklingą maišelį“, liečia, 

čiupinėja, glamžo, spaudo esančius daiktus ir 

bando ištraukti: kietą, minkštą, švelnų ar šiurkštų 

daiktą, Antspauduoja panaudodamas gamtinę 

medžiagą. Piešia gamtoje rastais gamtiniais 

„dažais“. Sukelia vėją: išmėgina kuo galima 

vėdintis (skarele, pučiant, bėgiojant, sukantis, 

mosuojant ranka, popieriaus lapu ir pan.).  

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

svarstyklių vidurio. Išbando magneto galimybes. Žiūri paveikslėlius, nuotraukas, mokomuosius 

filmukus apie augalus, gyvūnus, žmones, daiktus, gamtos reiškinius, naudodamas planšetę. 

Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo. Kuria koliažus ieškodamas detalių jungimo galimybių. 

Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose ir kuria žemėlapius. Kuria bendrus darbus su tėveliais. 

Kuria bendrus projektus su socialine aplinka.  Patys naudojasi informacinėmis technologijomis 

(fotografuoja, filmuoja). Dalinasi savo atliktais tyrinėjimo projektais. Naudojasi įvairiais 

šaltiniais (internetu) informacijai rasti. Tyrinėjimams naudoja skaitmenines technologijas 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną, fotoaparatą ir kt.). Dalinasi tyrinėjimų patirtimi su kitais vaikais, 

suaugusiais, esančiais grupėje. Organizuoja projektus atliekant nesudėtingus eksperimentus su 

kitų grupių vaikais. Vykdo projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams stebėjimams (pvz., stebi augalo 

augimą) su kito darželio vaikais, rezultatus aptaria panaudojant “Zoom” programą. Su 

suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar konstravimo planus, 

numato rezultatą, pavaizduoja juos nesudėtingose lentelėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai 

pristato savo tyrinėjimus ir kitus darbus. 

 

2.3. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Esminė nuostata – domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms veikloms.  

Esminis gebėjimas – savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą 

pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žaidžia įvairius žaidimus. Žaidžia pojūčių 

žaidimus (klausos, regos, lytėjimo, skonio). 

Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus. Kuria 

siužetinio žaidimo epizodus. Ieško teminių 

paveikslėlių knygelėse, tyrinėja žaislus, daiktus. 

Žaidžia įvairius žaidimus, stebi kitus vaikus ir suaugusius, klausinėja, sprendžia problemas. 

Varto knygeles, enciklopedijas, žiūri nuotraukas, paveikslus. Apmąsto, diskutuoja, vertina savo ir 

kitų veiklą bei rezultatus. Taiko įvairius informacijos paieškos metodus: knygų „skaitymas“, 

aplinkos tyrinėjimas, klausinėjimas.  Tyrinėjimams naudoja skaitmenines technologijas 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną, fotoaparatą ir kt.). Sprendžia galvosūkius. Klausosi skaitomų 

informacinių tekstų. Klausinėja suaugusiųjų ir bendraamžių, ieško atsakymų į rūpimus 
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klausimus. Sudarinėja gamtos objektų ir reiškinių stebėjimo kalendorius, aptaria rezultatus, 

formuluoja išvadas. Savarankiškai suranda nesudėtingą informaciją, klausinėja draugus, 

suaugusiuosius, kai reikia, prašo suaugusiųjų pagalbos. Siūlo idėjas, ko ir kaip galima būtų 

mokytis kartu, imasi iniciatyvos joms įgyvendinti. Mokosi iš kitų. Apmąsto ir samprotauja, ko 

mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų išmokti. Žaidžia įvairius tinkamus jo amžiui stalo ir 

kompiuterinius žaidimus. Renka informaciją įvairiais būdais: varto knygeles, enciklopedijas, 

klausinėja apie jose esančią informaciją, su tėveliais „naršo kompiuterį”.  

 

2.4. KIEKIO SUPRATIMAS IR SKAIČIAVIMAS 

Esminė nuostata – nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti skaičius ir skaičiavimus.  

Esminis gebėjimas – daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį apibūdina skaičiumi, susieja skaičių su atitinkamu jo simboliu. Sudaro, 

palygina daiktų grupes pagal kiekį. Apibūdina daikto vietą tam tikroje daiktų eilėje. Sudaro, pratęsia įvairias sekas, randa praleistus jų 

narius. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Pavadina daiktus, rūšiuoja juos pagal kiekį 

(vienas, daug), dėlioja nesudėtingus loto. 

Žiūrėdamas video medžiagą sudaro daiktų, 

žaislų eiles nuo didžiausio iki mažiausio ir 

atvirkščiai. Tapatina daiktus pridedant, 

pamatuojant. Rodo pirštelius ir skaičiuoja savo 

metus. Veria karoliukus, lygina (daugiau, 

mažiau, po lygiai). 

 

Ekspresyviai skaičiuoja, matuoja, lygina, grupuoja įvairius daiktus, žaislus, priemones. Dalyvauja 

įvairiose pokalbių svetainėse pasitelkdami išmaniąsias technologijas, naudojasi programomis 

„Zoom“, „Skype“. Aplinkoje ieško daiktų, kurių yra po vieną, kokių po daug. Kalboje vartoja 

žodžius vienas, daug, nė vieno. Taisyklingai skaičiuoja daiktus, garsus, judesius, taisyklingai 

vartodamas skaitvardžius. Skaičiuoja ir atskaičiuoja daiktus, judesius, garsus pagal pasakytą 

skaičių ar pateiktą pavyzdį. Apibūdina daikto vietą tam tikroje daiktų eilėje. Pasitelkiant 

išmaniuosius įrenginius  sudaro, pratęsia įvairias sekas, randa praleistus jų narius. Įvairioje 

veikloje skaičiavimui vartoja kelintinius skaitvardžius. Eksperimentuoja lytėjimu, vykdo tyrimus, 

bandymus. Įrengiamos vaiko veiklai patogios erdvės (interaktyvus kambarys) parenkamos 

ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančios priemonės. Žaisdami 

didaktinius žaidimus mokosi pažymėti skaičių atitinkamu skaitmeniu. Pasivaikščiojimų metu 

pastebi skaitmenis aplinkoje. Dailės užsiėmimų metu dekoruoja skaitmenis, patys bando juos 

pavaizduoti panaudodami įvairias medžiagas: plastiliną, tešlą, popierių ir pan. Naudojasi 

inovatyviomis priemonėmis, kurių pagalba galima suskaičiuoti ir užrašyti skaičius, pavyzdžiui, 

pasinaudoja mobiliojo telefono programėle, kalkuliatoriumi (spaudžia reikiamus skaičius ir 

simbolius). 

2.5. FORMOS, ERDVĖS, MATAVIMAI 

Esminė nuostata – nusiteikęs tyrinėti aplinkos daiktus, jų ryšius ir santykius.  

Esminis gebėjimas – skiria daiktų spalvą ir formą, dydį, dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje, sieja daiktus su jų vaizdais 

nuotraukose, piešiniuose. Pastebi laiko tėkmės požymius. Tapatina, grupuoja, klasifikuoja daiktus. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 
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apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, talpa, tūris, laikas, daiktų panašumai ir skirtumai, daiktų tarpusavio ryšiai, santykiai. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žiūrėdamas video medžiagą atpažįsta ir įvardija 

geometrines figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą, 

trikampį, stačiakampį.  

Pasitelkus inovatyvias priemones (interaktyvi 

lenta) rūšiuoja, grupuoja, lygina daiktus pagal 

spalvą, formą, dydį, atlieka įvairius veiksmus su 

didaktiniais žaislais. Iš dviejų formų ar dydžių 

parenka nurodytą, grupuoja vienarūšius, labai 

skirtingos formos daiktus, pagal kontrastingas 

spalvas ir kt. požymius. Eilės tvarka deda 3–4, o 

vėliau ir 4–5 skirtingo dydžio žiedų piramidę. 

Atlieka įvairius veiksmus su didaktiniais žaislais 

(išdėlioja, surenka, sumauna žiedus, įdeda vieną į 

kitą ir kt.). Dėlioja iš dviejų – keturių dalių 

dėliones, korteles. 

Smeigiant į molio (plastilino) rutuliuką šiaudus 

arba smilgas, gamina erdvinius žaidimus. 

Orientuojasi darželio aplinkoje, parko teritorijoje (laisvai juda, veikia), manipuliuoja įvairiais 

žaislais, daiktais, eksperimentuoja su dailei, lipdymui skirtomis medžiagomis. Žaidžia žaidimus, 

kuriuose lygina dvi daiktų grupes nuosekliai uždėdamas vieną daiktą ant kito ar pridėdamas vieną 

daiktą prie kito, pridedant ar nuimant daiktą, padaro iš daiktų grupės lygybę. Lygina labai 

kontrastingus, mažiau kontrastingus ir vienodus daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, didumą, storį. 

Dėlioja daiktus didėjimo arba mažėjimo tvarka pagal ilgį, plotį, aukštį, didumą, storį. Lytėjimo, 

regėjimo bei judėjimo pojūčių pagalba susipažįsta su geometrinėmis figūromis. Aplinkoje ieško 

atitinkamos formos daiktų išsiaiškina, kad geometrinės figūros gali būti įvairių dydžių ir spalvų.  

Dėlioja geometrines figūras didėjimo ir mažėjimo tvarka. Ekspresyviai bendrauja ir 

bendradarbiauja veikdami išmaniajame kambaryje, tyrinėjimų erdvėse.  Įvairių žaidimų metu 

pratinasi skirti dešinę ir kairę rankas, nustatyti savo kūno dalių erdvinę padėtį ir pagal jas nurodo 

kryptį nuo savęs (pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn), skiria ir išreiškia žodžiais 

erdvinius vieno ar kito daikto santykius su savimi (prie, prieš mane langas), juda nurodyta 

kryptimi: pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn ir t. t., nusako daikto padėtį kito daikto atžvilgiu. 

Žiūrėdami įvairius paveikslėlius, atlikdami stebėjimus pasivaikščiojimų metu, susipažįsta su 

paros dalimis: diena, naktis, rytas, vakaras; aiškinasi jų nuoseklumą, taip formuojant supratimą 

apie parą, teisingai vartoja sąvokas vakar, šiandien, rytoj. Kasdieninės veiklos metu susipažįsta su 

savaitės dienomis, pasako, kuri šiandien diena, kuri buvo vakar, kuri bus rytoj. Vykdomi 

projektai, jų pristatymas ir aptarimas. Diskusijos, tyrinėjimai (naudojant visus jutimus: regėjimą, 

lytėjimą, uoslę ir t.t.) eksperimentavimas, kūrybinės užduotys, pažintinės išvykos (ir pasirengimas 

joms) ekskursijos. Spontaniškas ir organizuotas vaiko veiklos derinimas.  
 

SIŪLOMOS TEMOS TYRINĖJIMAI IR VEIKLOS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 

„Mūsų pradžia: vanduo, saulė, oras“, „Spalio reikalai“, „Kam reikalingi: 

vėjas; saulė; lietus; šaltis?“, „Miško gyvūnai ir medžiai“, „Pievos 

gyventojai“, „Iš kur jie atsiranda?“ (daiktai, objektai, gyvybė ir kt.), „Ką 

žinai apie profesijas?“, „Ką daryti, kad būtum saugus namuose, gatvėje?“, 

„Mes - puodžių miesto vaikai“, ,,Matau, žaidžiu, skaitau“, „Ką žemė 

išaugino“, „Ar nebuvai miške?“, „Miške gimęs, miške augęs“, „Kas 

tvartelyje gyvena?“, „Mažieji kodėlčiukai“, „Sušilkime prie puodelio 

arbatos“, „Skaičių miesteliai“, „Prie Advento slenksčio sustojus“, ,,SOS! - 

- Išmatuoti įvarius kiekius arbatiniu šaukšteliu „Raganiškoje 

laboratorijoje“. 

- „Šakar makar bandymai“ su miltais. 

- „Kūčių draugystės burtai“. 

- Atlikti tyrimus „Mano tyrimų centre“. Tyrimo objektas: MAMA; 

tyrimo objektas: TĖTIS. 

- Edukacinės išvykos į Sporto mokyklą, Amatų centrą. 

- Edukacinės išvykos po miestą, aplankant žymias vietas. 
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šaukiasi žvėreliai ir paukšteliai“, „Kaip duona į namus ateina“, „Vėliavėlę 

rankelėj nešu...“, „Saulutė pakvietė daigelį“, „Žemė velkasi žalią rūbą“, 

„Šoksim trypsim - žiemą varysim“, „Geometrinių figūrų pasaulyje“, 

„Juoda - balta ir spalvota“, „Pats dažysiu margučius“, „Kelionių 

atradimai“, „Atrandu daiktų pasaulį...“, „Ant stogo“ (dangus ir jo 

šviesuliai), „Paukšteliai – mūsų mažieji draugai“, „Žemė – mūsų planeta, 

saugosim ją visada“, ,,Kas laukuos, kas miškuos čirškia ir mauroja?“, 

„Mes panašūs ir skirtingi“, „Trumpiausios dienos beieškant...“, “Kaip 

šiandien rengsimės?” „Mylėk ir brangink kiekvieną medį, krūmą, gėlę, 

žolę“, „Tabalai ir Makalai –susitiko vabalai“, „Protingi ir išdykę skaičiai“, 

„Kas ten plasnoja, kas ten skraido?“, „Ką pavasarį pasėsi, tą rudenį 

turėsi“, „Kas kokius namus turi?“, „Kas slypi mažoje sėklytėje?“ 

 

 

Pasivaikščiojimų metu stebimas eismas: šviesoforai, pėsčiųjų elgesys, 

kelio ženklai, mašinos. Skaičiuojama, fiksuojama kiek ko pastebėta. 

- Tyrinėjamas Lietuvos žemėlapis, ieškoma Kuršėnų miesto.   

- Tyrinėjamas Kuršėnų miesto žemėlapis, ieškoma gatvių pavadinimų 

pagal vaikų gyvenamas vietas. 

- Pagal sukurtą darželio kiemo planą ieškomi nurodyti objektai (eglė, 

sava žaidimų aikštelė, kalniukas, varteliai ir pan.). 

- Išbandomi kai kurių profesijų žmonių naudojami įrankiai (kompiuterio 

klaviatūra, stetoskopas, skaičiuotuvas ir t.t.). 

- Pasivaikščiojimai stebinti šalia darželio esančius namus, skaičiuojant 

juos, pastatų aukštus, atrandant geometrines formas. 

- Apsilankymai vaistinėje, bibliotekoje, parduotuvėje. Susipažįstama su 

ten dirbančiais žmonėmis, jų profesija bei darbo įrankiais. 

- Eksperimentai su vandeniu (matuos vandens temperatūrą, sems 

vandenį saujelėmis, stebės savo atvaizdą vandenyje). 

- Tyrinėjimai matuojant įvairius daiktus liniuote, pirštais, sprindžiais. 

- Statistiniai tyrinėjimai kuriant diagramas savęs ir kitų pažinimui (pagal 

akių spalvą, plaukų spalvą, ūgį, svorį). 

- Įvairių vaistažolių tyrinėjimai (žiūrės, palies, pauostys, ragaus arbatą).  

- Gaublio tyrinėjimai „Žemės planet“. Eksperimentas „Kodėl vienur 

diena, o kitur naktis?“ (gaublys ir lempa). 

- Piešimas interaktyvioje lentoje, įvairių piešimo programų kompiuteryje 

išbandymas. 

- Įvairios užduotys „Atradimų kambaryje“ apie savo miestą, gamtą, 

gyvūnus ir t.t. 

- Sniego dangos stebėjimas, išmatuojant jos storį įvairiuose darželio 

vietose. Paliginimas. 

- Išvykos į miesto parką įvairias metų laikais, gamtos stebėjimas. 
- Edukacinė išvyka į L. Ivinskio Kalendorių muziejų.  

- Eksperimentas su vandeniu (matuos vandens temperatūrą, sems 

vandenį saujelėmis, stebės savo atvaizdą vandenyje).  

- Tyrinėjimas „Pėdsakai“. 

- Stebėjimas per padidinamąjį stiklą vabzdžių, kirminų ir kt. 

- Edukacinė išvyka prie Ventos upės. 
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KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

3. KALBOS IR KOMUNIKAVIMO UGDYMAS(IS) 

LŪKESTIS – BENDRAUJANTIS VAIKAS 

3.1 SAKYTINĖ KALBA 

Esminė nuostata – nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.  

Esminis gebėjimas – klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Mėgdžioja garsus, balso intonacija, kartoja garsų 

junginius. Taria savo žodį daiktui ar veiksmui 

įvardinti. Varto knygeles, parodo paprašytus 

paveikslėlius. Rodo daiktus ir juos pavadina. 

Pasako savo vardą, atliktus veiksmus įvardija 

žodžiais – nurodo daiktą, pasako jo pavadinimą 

ir įvardija veiksmus. Į klausimą atsako sakiniu. 

Supranta ir veikia pagal žodinius nurodymus. 

Vardija aplinkoje esančius daiktus, žaislus, žino 

keletą apibendrinančių žodžių (indai, žaislai). 

Pažįsta ir pavadina žmonių, gyvūnų, paukščių 

kūno dalis. Žaidžia, pasako žaislų pavadinimą, 

įvardija atliekamus veiksmus. Varto knygeles, 

žiūrinėja paveikslėlius ir atpažįsta vaizduojamų 

veiksmų pavadinimus.  

Klausosi skaitomų trumpų pasakų per CD 

grotuvą, siužetų iliustruojamų žaislais, seka 

pasakojimo turinį, veiksmų eigą, pastebi veikėjų 

veiksmus, atsako į klausimus. Žiūrėdamas video 

medžiagą atpažįsta ir įvardija objektus. 

Žaisdamas, atlikdamas buities veiksmus vartoja 

veiksmažodžius (plauti indus, valyti dulkes ir 

kt.), pasako, ką daro, ką darys toliau. Žaisdamas 

Kuria pasakas, varto, žiūrinėja pasakų knygas, paveikslus, klausosi grožinės literatūros kūrinių, 

žaidžia „žodžių žaidimus“, kuria, iliustruoja knygeles, inscenizuoja, improvizuoja. Išreiškia save 

judesiu ir kalba. Ekspresyviai bendrauja ir bendradarbiauja veikdami prie šviesos stalo, 

išmaniajame kambaryje, tyrinėjimų erdvėse, žaidžia žaidimus, diskutuoja, dalijasi įspūdžiais, 

plečia socialinių kontaktų ratą, išgyvenimais, pasiekimais, renka informaciją naudodami 

informacines technologijas (kompiuteris, planšetės, garso įrašų leistuvai su įrašymo funkcija, 

fotoaparatai, išmaniosios apyrankės ir kt.), aptaria bendravimo taisykles, dalyvauja išvykose, 

iškelia ir sprendžia problemas, hipotezes, naudoja meninės raiškos priemones, kaip savitą 

komunikavimo būdą. Varto knygeles, „skaito“ knygelių paveikslėlius. Pažįsta elementarius 

simbolius, pratinasi jais žymėti daiktus. Manipuliuoja įvairios medžiagos raidėmis. Dėlioja 

korteles su daiktais ir jų pavadinimais. Pratinasi taisyklingai vartoti kalboje trumpuosius ir 

ilguosius balsius. Dalyvauja organizuojant įvairias pramogas, pasilinksminimus, projektus, 

eksperimentus ir tyrinėjimus. Planuoja ir atlieka bendrus kūrybinius darbelius, teikia idėjas, 

pasiūlymus, diskutuoja. Kuria savas pasakas, istorijas, siužetus, stengiasi vartoti retesnius, 

tarptautinius ir šiuolaikinius žodžius. Pagal girdėtas pasakas kuria savo, keičia pabaigą, įvykių 

seką, veikėjus. Žaidžia žodžių žaidimus: įvairiai juos intonuoja, įsiklauso į skambėjimą, kuria 

naujus žodžius vadovaudamiesi jau atrastu kalbos jausmu. Pasakoja pagal paveikslėlių serijas, 

savo piešinius, knygų ar išmaniųjų įrenginių perteikiamas iliustracijas, simbolius bei įvairias 

skaitmenines projekcijas. Bendrauja pasitelkdami išmaniąsias technologijas, naudojasi 

programomis „Zoom“, „Skype“, „Viber“ ir kt. Gerina sakytinės kalbos plėtotę naudodamiesi 

vaizdo projektoriais, bendraudami su įstaigos bendruomene, naudodamiesi priemone „Garsų 

siena“, įsitraukdami į savanorių tėvų (bendruomenės narių) inicijuotas veiklas. 



27 
 

vartoja būdvardžius (meškutis liūdnas). 

Vartydamas knygeles parodo ir įvardija matytus 

vaizdus žodžiais (didelis, mažas, blogas, geras).  

3.2 RAŠYTINĖ KALBA 

Esminė nuostata – domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas – atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 
VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Stebi kaip rašo suaugusieji, mėgina pamėgdžioti: 

piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo, 

keverzoja. Žaidžia linijomis piešimo lape, 

spalvina paveikslėlius. Liečia skirtingus 

paviršius ir reljefus, pajausdami skirtumus tarp 

tekstūrų ir faktūrų. 

 

Kopijuoja, maketuoja, kuria įvairius raštus, simbolius ant magnetinės lentos, naudoja lietuvių 

liaudies raštus kūryboje, juos kuria ant šviesos stalo, štampuoja, pasitelkia kinetinį smėlį, 

moduliną, gamtinę medžiagą. Tyrinėja lietuvių liaudies ornamentiką, rašytinę kalbą sieja su 

žemaičių simboliais, lygina, vertina šiuolaikinio ir senovinio rašymo būdų privalumus. Kuria 

knygeles, sveikinimo atvirukus, kvietimus, žemėlapius, grupės taisykles. Iliustruoja savo 

sugalvotus pasakojimus, pagamintas knygeles, rengia parodėles. Sugalvoja savo knygelėms 

pavadinimus . Keverzoja ir rašinėja ant didelių ir mažų rašymo lentelių, smėlio, popieriaus: 

rašikliu, pieštukais, kreidelėmis, lanksto iš vielučių. Žaidžia žaidimus, kuriuose naudojama 

rašytinė kalba: ženklina ir/ar rašo trumpus raštelius, tyrinėja senovės kalbas ir kalbų įvairovę, 

susipažįsta su kitokiomis abėcėlėmis (Morzės, Brailio rašto, daktiline kalba), susipažįsta su linijų 

įvairove (tiesios, banguotos, kampuotos ir pan.), skirtingais paviršiais (liečiant). Vaikai geba 

perteikti savo mintis, jausmus, patirtį ženklais (piešiniu, vaizdu, simboliais). Tyrinėja aplinką 

ieškodami ir atrasdami linijas, raidžių elementus. Eksperimentuoja su gamtine medžiaga 

kurdami, dėliodami raides. Gerina rašytinės kalbos plėtotę naudodamiesi vaizdo projektoriais, 

įsitraukdami į savanorių tėvų (bendruomenės narių) inicijuotas veiklas. 

 

SIŪLOMOS TEMOS TYRINĖJIMAI IR VEIKLOS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 

„Ką mato akys? Ką girdi ausys?“, „Ragauju 

raides“, „Lietus Lietuvoj“, „Gandro lizde“, 

„Mano knygelės dar plonos...“, „Stebiu - 

pavadinu“, ,,Kelionė į pasaką“, ,,Šimtai kalbų“, 

,,Ar žinai kiek valandų?“, ,,Ekspedicija po 

pasaulį“, ,,Pasek man pasaką“, ,,Šilti jausmai, 

baltais žodeliais sninga“, ,,Ką slepia knygos?“, 

„Daiktai aplink mane“, „Atrask mus“, „Per 

mokslo kalnus“, „Kalba vaikai“, „Gerumo 

sparnai“, „Kas aš esu?“, „Seku seku pasaką“, 

- Tyrimas „Vardai ir raidės“. 

- Aplinkos tyrinėjimas ieškant raidžių vaizdinių „Į kokią raidę panašus šis daiktas?“. 

- Aplankyti biblioteką, knygyną, skaityklą „Labas, knygele, noriu susipažinti“. 

- Išvyka į knygų spaustuvę. 

- „Ganyti“ debesis ir sekti jų pasakas. 

- Eksperimentas „Ilgiausias žodis“. 

- Raštų tyrinėjimai ir pažinimas. 

- Apvaliojo stalo veikla „Padiskutuokime“. 
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„Susipažinkime, raidele“, ,,Iš kur atsiranda 

daiktai?“, „Aš jau galiu skaityti“, „Kur mano 

vardas?“, „Ką rezga abėcėlė?“. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

4.  FIZINIS UGDYMAS(IS)  

LŪKESTIS – SVEIKAS, SAUGUS VAIKAS 

4.1. FIZINIS AKTYVUMAS 

Esminė nuostata – noriai, džiaugsmingai juda.  

Esminis gebėjimas – Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka 

veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. Žaidimuose laikosi taisyklių. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žaidžia judrius žaidimus, mokosi aplinkoje elgtis 

saugiai ir savarankiškai, imituoja judesius, save 

išreiškia laisvais judesiais. Nusileidžia čiuožyne, 

supasi sūpuoklėse. Laisvai laksto po kiemą, salę 

–  vaikščioja po vieną ir susikibę poromis, 

rateliu, traukinuku sustoja išgirdus garsinį 

signalą (plojimą rankomis, varpelio 

skambėjimą). Ropoja, prašliaužia pro kliūtis, 

perlipa, perlenda per įvairias kliūtis vaikui 

patogiu būdu. Paridena kamuolį pirmyn ir 

stengiasi jį pavyti. Sportuoja netradicinėje 

aplinkoje (darželio kieme), pučia ir gaudo 

plunksnas. 

  

Žaidžia judriuosius žaidimus, dalyvauja estafetėse, žaidžia su įvairiomis sportinėmis 

priemonėmis. Dalyvauja sveikatos dienose, pramogose, sporto šventėse, rytinėse mankštose, 

kūno kultūros užsiėmimuose. Dalyvauja įvairiose veiklose, susietose su judėjimu: lenktyniauja, 

atlieka sportinių žaidimų elementus su kamuoliu, žaidžia komandomis, derina  įvairius žaidimus, 

organizuoja bėgimo estafetes, įvairius šuolių žaidimus, šokinėja per lanką, per šokdynę. Žaidžia 

sporto aikštelėje lauke, bendrauja, lenktyniauja, improvizuoja, imituoja. Bėgioja keičiant kryptį; 

tempą, žaidžia gaudynes su draugais, žaidžia futbolą. Žaidybinėse situacijose vaikščioja ant 

kulnų, ant pirštų galų, ant išorinės pėdų dalies, pasistiebus, lenktyniauja. Žaidimų aikštelėje 

mokosi važinėtis dviratuku, paspirtuku, žiemos metu rogutėmis. Žaidžia, juda, aktyviai veikia bei 

ilsisi, turi galimybę pasidalinti su draugais ir pedagogais ne tik džiaugsmingais, bet ir skaudžiais 

išgyvenimais, sulaukdamas jų paramos bei pagalbos, vaikas jaučiasi saugus, auga atviras, 

pasitikintis. Varžybose, išbando savo jėgas, vikrumą, drąsą, mokosi laimėti ir garbingai 

pralaimėti. Atsega ir užsega rūbų sagas, batų segtukus. Piešia smulkius ornamentus, atlieka 

užduotėles pratybų sąsiuviniuose. Piešdamas, kopijuodamas, bandydamas rašyti mokosi 

taisyklingai laikyti pieštuką. Karpo paveikslėlius iš reklaminių žurnalų. Vaikai aktyviai dalyvauja 

„Sveikatiados“ renginiuose, LMŽ organizuojamose veiklose. Kiekvienos grupės vaikai, vieną 

kartą per mėnesį, kūno kultūros užsiėmimą suplanuoja patys. Vyresnieji vaikai pateikia savo 

mintis, idėjas ir norus rašant finansinius projektus. Išklausius vaikų idėjas sugeneruojama sporto 

šventė ar kitos aktyvios veiklos. Rengiant bendras veiklas kiekvienos grupės vaikai pasiūlo bent 

po vieną žaidimą, ar kitą judrią veiklą. Daug judrios veiklos vaikai atlieka naudojant IKT – 

naudojamas vaizdo projektorius, „Just dance“ žaidimas, joga vaikams ir kt. Žaidžia imitacinius 

žaidimus „Mes lėktuvėliai“, „Skrenda paukšteliai“, „Margasparniai drugeliai“, „Paukštelių 

šokis“, „Važiuoja mašinėlės“ ir kt. Žaidžia su vaikais judriuosius žaidimus „Neužkliudyk“, „Kas 

vikresnis?“, „Metame į taikinį“, „Skraidantys daiktai“, „Paskutinis bėga“, „Pagauk kamuolį“, Kas 
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toliau?“, „Kas greičiau?“, Krenta snaigės“, Pirmyn“, „Pelė ir katinas“, „Vilkas ir kiškiai“, 

„Labirintas“, „Lipdome sniego senį“, „Sniego mūšis“, „Sniego tvirtovė“, „Sportuoju su Kake 

Make“, „Linksmosios estafetės“, „Medžiotojai ir kiškiai“, „Pataikyk į lanką”, „Surask porą“, 

„Kamuolio perdavimas“, „Pagauk savo porą”, „Gyvas taikinys”, „Saulutė ir lietus“, „Tvarka - 

netvarka”, „Diena, naktis“, ,,Žuvys ir tinklas“ ir kt.  

4.2 KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Esminė nuostata – noriai įvaldo (ugdosi) sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas – tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu. Prižiūri savo 

išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugiai elgiasi aplinkoje, saugo savo sveikatą, mokosi rinktis sveiką maistą. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Mokosi valgyti šaukštu, šaukšteliu iš lėkštės. 

Pradeda valgyti šakute. Pratinasi pasiprašyti ant 

puoduko. Atlieka įvairius veiksmus su daiktais, 

higienos priemonėmis. 

bando savarankiškai praustis, šluostytis, rengtis; 

nešioja, sodina, guldo, vežioja didelius minkštus 

žaislus, pavalgius, nusineša savo puodelį, valo 

dulkes kartu su auklėtoja; dalyvauja 

sveikatingumo šventėse, rytmečiuose.  

Mokosi atsukti čiaupą, susirasti rankšluostį, 

nusišluostyti rankas, veidą. Žaidžia vaizduotės 

žaidimus „Lėlytė valgo“, „Lėlytė prausiasi“, 

„Aprenk lėlytę“, „Meškiukas nori valgyti“, 

„Gimtadienis“, „Kavinėje“. Žaidžia tvarkymosi 

žaidimus: „Mašinytė grįžta į 

garažą“, „Kamuoliukai pavargo“, „Sukrauk 

atgal“. Klausosi kūrinėlių apie švarą ir tvarką. 

Kuria plakatus „Sveikas maistas“, „Sveikos mitybos piramidė“, „Blogi įpročiai“, „Kur kreiptis 

pagalbos?“ ir pan. Žaidimo pagalba susipažįsta su higienos reikmenimis: muilu, rankšluosčiu, 

nosine ir šukomis. Atlieka veiksmus su higienos priemonėmis, vėliau juos naudoja žaisdami. 

Klausosi pasakojimų, skaitomų kūrinių apie švarą, dienos ritmą, saugų elgesį namuose, gamtoje. 

Žaidimų metu įtvirtinami savarankiškumo įgūdžiai: maitina lėles, jas rengia, guldo, veda 

pasivaikščioti, bando tvarkingai sudėti drabužėlius. Dengia stalą, imituoja maitinimosi judesius, 

prižiūri tvarką prie stalo, valo dulkes elgesį prie stalo, bendrauja su šalia esančiais. Atlieka 

kasdienius saviruošos darbus: nusineša savo valgymo reikmenis, susitvarko rūbus, susitvarko 

darbo ar žaidimų vietą. . Žaidžia siužetinius žaidimus ,, Namai”, ,,Parduotuvė”, ,,Garažas”, 

„Kavinė“,  „Gatvė“, „Kirpykla“, „Lėlė eina pasivaikščioti“. Žaidžia  didaktinius žaidimus 

„Tvarkome žaisliukus“, „Šlepetės“, „Užsegu - atsegu“, „Užrišu – atrišu“,  „Surask žaislo vietą“, 

„Aprenk berniuką (mergaitę)“, ,,Sveiko maisto lėkštė”, ,,Kas valgyti sveika, o kas-ne”. 

Organizuoja veiklą ,,Šaukšto šmaukšto stalo akademija”. Žiūri mokomuosius kompiuterinius 

žaidimus (MKŽ),  edukacinius filmukus ,,Rankų plovimo instrukciją vaikams”, ,, Rankyčių 

dainelė“. Stalo žaidimų, knygelių, plakatų, kortelių pagalba susipažįsta su vaisiais, daržovėmis, 

sveiku maistu, turimas žinias įtvirtina žaisdami. Klausydamiesi pasakojimų, skaitomų istorijų 

sužino apie daiktus, kurie yra pavojingi vaikų sveikatai ir saugumui, kas atsitinka, kai vaikai su 

jais žaidžia. Su VSP specialiste mokosi, kaip taisyklingai plauti rankas, valyti dantis, taisyklingai 

sėdėti, aptaria sveikos mitybos taisykles. Kartu dėlioja „Sveiko maisto piramidę“, dalyvauja 

akcijoje „Diena be saldumynų“, per mikroskopą stebi, kas gyvena ant nešvarių rankų. Aptaria 

plakatus „Mano sauga“, „Saugus eismas“, „Žalingi įpročiai“. Diskutuoja, kokie pavojai garažą“, 

„Kamuoliukai pavargo“, „Sukrauk atgal“. Klausosi kūrinėlių apie švarą ir tvarką. tyko namuose, 

darželyje, lauke. Grupėje ieško ir pažymi pavojingas vietas. Žiūri filmukus apie policininką 
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Amsių, CD „Emilija ir Kubiukas“. Dalyvaudami sveikatos valandėlėse aiškinasi , kodėl negalima 

liesti vaistų, chemikalų, degtukų, cigarečių, alkoholio.  Nuolat įsijungia į Sveikatiados iššūkius, 

siūlo projektus. Žaidimų metu formuojasi saugaus elgesio įgūdžiai. Piešdami išreiškia savo 

emocijas ir pojūčius. Bando papasakoti, ką pavaizdavo savo darbelyje. Sveikatos valandėlių metu 

sužino kaip atrodo ir jaučiasi sergantis žmogus, ieško negalavimo priežasčių ir jų pašalinimo 

būdų ir priemonių, sužino apie sveiką gyvenimo būdą, higieninius reikalavimus. Gamina, valgo ir 

kitus vaišina šviežių daržovių, vaisių patiekalais bei kt. Kasdienio maitinimosi metu, 

naudodamiesi stalo įrankiais, įgyja praktinių gebėjimų teisingai naudotis stalo įrankiais. 

Ugdomosios veiklos metu aptaria įvairias pavojingas situacijas, aiškinasi jų atsiradimo priežastis, 

ieško sprendimų, kaip jų išvengti. Vyresni vaikai geba savarankiškai įsijungti kompiuterį ir 

susirasti reikiamą žaidimą ar užduotėlę. Tyrinėja aplinką ieškodami ir atrasdami gamtinę 

medžiagą, ją naudoja įvairioje veikloje. Eksperimentuoja su gamtine medžiaga kurdami, 

dėliodami raides. Gerina rašytinės kalbos plėtotę. 

 

SIŪLOMOS TEMOS TYRINĖJIMAI IR VEIKLOS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 

„Mes mažieji olimpiečiai“, „Koja spyris, kamuoliukas“, „Noriu augti 

sveikas“, ,,Mažieji sveikuoliukai“, „Švara ir sveikata“, „Esu nepaprastas 

ir įdomus“, „Eisime grybauti, baravykų rauti“, „Paragauk ir paskanauk“, 

„Būsiu stiprus, kaip tėtis“, „Sveikas ir ligonis. Kodėl žmonės serga?“, 

„Viskas sukasi aplink mane“, „Aš – berniukas, aš – mergaitė“, „Aš ir 

svetimi žmonės“ ,,Aš ir laikas. Mano diena“, ,,Aš tvirtas, sveikas ir 

saugus“, ,,Švaros mėnuo. Darom.“. ,,Imk muiliuką į rankas – tau 

muiliukas neįkas“. ,,Už švarią žemę“.   „Sveikas maistas-sveiki 

dantukai“, ,,Darbštuolis ir tinginys“, „Skraidantys daiktai“,  ,,Virė virė 

košę“, ,,Valgau, kad augčiau sveikas“, ,,Ką aš mėgstu ir ko nemėgstu“, 

,,Sveikai maitinuosi - esu sveikas“, ,,Aš karvutei -šieno, man karvutė- 

pieno“, ,,Gero elgesio taisyklės“,, Kas čia vyksta? Balos tykšta!“, 

„Darbas sode ir darže“, „Labirintų paslaptys“, „Paragauk ir paskanauk“, 

,,Kas auga sode“, ,,Žalia pėda“ , ,,Daržas ant palangės“, „Mus ne sykį, esi 

skynęs, rovęs ir ragavęs“, ,,Auginsiu ,,Gerumo medį“, ,, Saugok sveikatą-

gerk kvapnią arbatą‘‘, „Mano mėgstama veikla“ ,,Švarus žmogus – 

sveikas žmogus“, ,,Šviesoforas mano draugas“, ,,Norim vitaminų!“, 

,,Smaližiauju ir ragauju“, „Emocijų kilimėlis“, „Gerumo maišelis“. 

- Projektai „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mažųjų žaidynės“, „Mes 

rūšiuojam“, „Darom“, „Sveikatiada“, „Futboliukas“, „Diena be 

automobilio“, „Judrioji savaitė“, „Stebuklinga arbatėlė“ ir kt. 

- Sporto šventės: ,,Šeimos sveikatiada“, „Šeimų futboliukas“, 

„Masinis bėgimas“, ,,Už draugystę ir laimingą vaikystę”. 

- Orientacinės varžybos ,,Nykštuko lobis“.  

- Sveikatingumo savaitės, dienos pramogos: ,,Džiaugsmai ir rūpesčiai 

Nykštuko darže“, ,,Linksmų pėdučių diena“, ,,Paspirtukų, dviratukų 

varžybos“, ,,Beždžioniukų diskoteka“, „Vandens lašelio dovanos“, 

„Sveiki ir stiprūs piršteliai – gražiems vaikų darbeliams“. 

- Išvyka į stomatologijos polikliniką „Mokausi prižiūrėti dantukus“. 

- Išvyka į kineziterapijos kabinetą „Tiesus, gražus ir sveikas. 
- Edukacinė išvyka „Mirkt akelė raudona...“ (stebėti eismą gatvėje). 
- Tyrinėjimai ,,Juda rankytės, trepsi kojytės“ (po aktyvios veiklos 

matuoti kraujo spaudimą, skaičiuoti pulsą, klausytis širdies ritmo...); 

„Sveikuoliukas ir Sveikuolytė kaip broliukas ir sesytė“ (stebėti 

išorinius žmogaus panašumus ir skirtumus).  

- Eksperimentas „Daržovių stebuklai“ (nueiti į artimiausią turgelį ir 

apžiūrėti pardavinėjamus vaisius ir daržoves. Daryti eksperimentus - 

kaip daržovės dažo vandenį, kaip nudažo medžiagos skiautelę...). 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

5.  MENINIS UGDYMAS(IS)  

LŪKESTIS – KURIANTIS VAIKAS 

5.1. DAILĖ 

Esminė nuostata – jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.  

Esminis gebėjimas – spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Eksperimentuoja individualiai ant atskiro didelio 

formato popieriaus lapo: piešia pieštukais, 

tušinukais, kreidelėmis, tapo guašu, akvarele; 

štampuoja piršteliu, teptuku, štampukais; daro 

plaštakos antspaudus; piešia pagaliuku ant 

smėlio, sniego; kreida ant lentos, asfalto. 

Tyrinėja vizualines išraiškos priemones: spalvas (pagrindinės – papildomos, šiltos – šaltos ir kt.), 

linijas (linija-pėdsakas, daiktų kontūras ir kt.), faktūras, jų savybes, vaizdavimo būdus, tūrines 

erdvines formas (kubas, rutulys, piramidė ir kt., gamtos formos, lankstiniai ir kt.), plokštumines 

formas, figūras (geometrinės formos: kvadratas, trikampis, apskritimas, gamtos formos: dėmės, 

siluetai ir kt.). Susipažįsta su dailės darbais ir sąvokomis: su pagrindinių dailės šakų kūriniais, 

tautinio meno darbais, su pagrindinėmis dailės sąvokomis (skulptūra, tapyba, keramika), su 

pagrindiniais komponavimo būdais (vertikalės, horizontalės; simetrija, ritmas). Stebi aplinką, 

gamtą, žmogų, jo veiklą, kuria ir eksperimentuoja įvairiausiomis dailės technikomis: piešia, tapo, 

dekoruoja, lipdo, konstruoja, lanksto, pina, audžia, siuva, aplikuoja, karpo, spausdina, raižo. 

Aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje: stebi, komentuoja, turtina žodyną, pateikia savo idėjas, 

sumanymus, patiria teigiamas emocijas, formuoja darbo įgūdžius, tobulina motorinius gebėjimus. 

Pagal galimybes lanko muziejus, stebi įvairius pasaulietinės dailės ir tautodailės darbus. Tyrinėja 

darbus panaudojant išmaniąsias technologijas, tokias, kaip virtualūs vaizduojamųjų menų muziejų 

turai, ekskursijos.   

5.2. MUZIKA IR ŠOKIS 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Klausosi įvairių muzikinių kūrinių, atliekamų 

gyvai ir įrašytų; mėgdžioja gamtos ir 

mechaninius garsus; kuria savas daineles su 

įvairiais garsažodžiais; muzikai pritaria plojimu ir 

kt., ritminiais judesiais. 

Klausosi kontrastingos muzikos kūrinių ir atlieka atitinkamus judesius, nusako muzikos nuotaiką: 

linksma, liūdna, lėta, greita ir t.t. Multimedijos pagalba žiūri koncertus, video įrašus, juos 

elementariai analizuoja, geba juos aptarti, pakomentuoti. Atlieka ritmiškus judesius, judesius su 

priemonėmis (skarelės, kaspinai, žaisliukai) pagal muziką. Eina ratuku susikibę rankomis, vorele, 

žaidžia muzikinius ratelius, liaudies žaidimus. Dainuoja paprastas, trumpas daineles, daug kartų 

kartoja su auklėtoja. Groja elementariais muzikiniais instrumentais: barškučiais, būgneliais, 
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švilpynėmis, akmenukai, lazdelėmis. Ritmiškai eina vietoje, ratu, ploja, trepsi, stuksena, įvairiais 

daiktais išgauna garsus (akmenukais, pagaliukais, popieriumi) ir juos apibūdina. Dainuoja: solo ir 

grupėje, daineles balsui lavinti bei intonaciniam – ritminiam žodynui turtinti, progines daineles. 

Groja: solo ir grupėje, pritardamas dainelei ar skambančiai muzikai. Juda pagal skambančią 

muziką: reaguojant į metro pulsą; reaguojant į tempo, aukščio, dinamikos pasikeitimus. 

Improvizuoja instrumentais, balsu, kūno ir aplinkos garsais, judesiu. Kuria: instrumentinius 

pritarimus dainelei, eilėraščiui, pasakai, trumpus kūrinėlius naudodamas instrumentus, balsus, 

aplinkos bei kūno garsus, grafinius-simbolinius muzikos reikšmių užrašymus. Kuria, gamina 

muzikinius instrumentus iš įvairių gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų. Kuria muziką pasitelkiant 

įvairias muzikines programėles kompiuteryje tokias kaip „Chrome muzikos 

laboratorija“  Aptaria: muzikos nuotaiką. Lanko vietinius socialinių partnerių koncertus, juose 

dalyvauja. Mokosi muzikinio rašto pagrindų pasitelkiant vizualines informacines technologijas, 

programėles. Geba savo veiklas į(si)vertinti, trumpai pakomentuoti. 

5.3. VAIDYBA 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Imituoja judesiais įvairius personažus; žaidžia 

pirštininėmis „Atspėk kas aš?“ pritaiko balso 

tembrą pasirinktam personažui; siužetiniame 

vaidinime paskatintas pritaiko garsinius 

daiktus, muzikinius instrumentus; mėgdžioja 

auklėtojos, draugų vaidybinius veiksmus.  

Žaidžia – vaidina trumputes sceneles pagal literatūrinius, muzikinius, istorinius siužetus; 

vaizduoja „gėlę“: suglamžo skarelę, palengva atgniaužia delniukus, stebi kaip tarsi gėlės žiedas 

skleidžiasi skarelė, pauosto ir „gėlės kvapą“ perteikia emocijomis; žaidžia stalo teatrą. Išbando 

save šešėlių teatre; kuria veiksmų siužetą iš „čia ir dabar“ pasigamintų ar aplinkoje rastų daiktų, 

kuria spektakliukus draugams, vaidina panaudodamas pirštukines ir pirštinines lėles, vaidindamas 

sukuria savo išgalvotą pasaką, istoriją. Vaidina pasakėles be garso – emocijas perteikdamas kūno 

judesiais ir veido mimikų išraiška, lankosi Kauno lėlių teatro ir kt. socialinių partnerių 

spektakliuose. Aptaria su draugais, suaugusiais savo ir kitų vaidmenis. 

5.4. ESTETINIS SUVOKIMAS 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Klausosi sekamų pasakų, skaitomų eiliuotų 

kūrinių, apsakymų ir pan.; klausosi gamtos 

garsų, imituoja gamtos garsus; kabina savo 

meninį darbelį grupės rūbinėlėje, jį komentuoja; 

puošiasi kai žaidžia „Gimtadienį“. 

Emocinę būseną pradeda reikšti kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tapymo priemonėmis, 

savarankiškai pasirinkdamas spalvas, taip pat kurdamas įvairias formas. Stebi ir aptaria savo ir 

kitų darbus. Žaidžia siužetinius improvizacinius žaidimus. Žaidžia teatrinius žaidimus 

individualaus pamėgdžiojimo forma (pamėgdžioja suaugusįjį, gyvūną). Žaidžia: lyg būtų mama, 

tėtis, vairuotojas, gydytojas; apsimeta katyte, šuniuku ir pan. Žaidžia didaktinius žaidimus – 

dramatizavimas su daiktais (maudo ir rengia lėlę Alę, maitina šuniuką ir pan.), bet ir atlieka 

tariamus veiksmus (lyg valgo, miega, verda ir pan.). Naudoja siužetinius žaislų rinkinius 
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gyvūnus, įvairių formų figūrėles. Savarankiškai ir atsakingai pasiruošia darbo vietą, o baigus 

veiklą susitvarko. Saugiai ir tvarkingai naudojasi dailės reikmenimis. Mato, suvokia, palygina 

klasikinius dailės kūrinius. Geranoriškai vertina draugų, kitų žmonių kūrybinius bandymus, 

vaikai nuosekliai dirba grupėje, tariasi dėl būsimo darbo rezultato, vertina savo pasiekimus.  

Klausosi grožinės literatūros, poezijos kūrinėlių, atkreipdami dėmesį į teksto turinį ir formą, 

pastebėdami meninės išraiškos priemones: palyginimus, epitetus ir kt., vartoja juos savo kalboje, 

mėgdžioja įvairias intonacijas. Lankosi meno parodose, galerijose, muziejuose, koncertuose, kine, 

teatre, renginiuose, dalijasi įspūdžiais. Dalyvauja susitikimuose su menininkais, susipažįsta su jų 

kūryba. Kuria meninius darbelius, dainuoja, šoka, vaidina, klausosi muzikos kūrinių. Rengia 

kūrybinių darbų parodas, aptaria savo ir draugų kūrybą, grožisi ja. Stebi gamtos, aplinkos grožį, 

klausosi gamtos garsų. 

 

SIŪLOMOS TEMOS TYRINĖJIMAI IR VEIKLOS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ 

„Kodėl visi dirba?“, „Vanduo – tai gyvybė“, „Keliauju per mišką“, 

„Garsų diena“, „Garsų pasaulis“, „Užburtas rudenėlis“, „Lietaus batukai“, 

„Ledo tiltai“, „Matau, liečiu, naudoju ir žaidžiu“, „Sniego mūšis“, „Menų 

savaitė“, „Ar balta yra spalva?“, „Snaigių raštai“, „Garsų labirintai“, 

„Linksmieji spalvų eksperimentai“, „Ar mano rankos gali viską?“, 

„Laumės juosta“, „Spalvų paletė“, „Viską galiu pats!“, „Kuriu iš 

popieriaus“, „Kuriu iš plastilino“, „Kepsim smėlio pyragus“, 

„Vaistažolės“, „Iš kur atsiranda dainos?“. 

- Tyrinėjimas „Kokia garso spalva?“. 

- Edukacinė išvyka į Kuršėnų meno mokyklą. 

- Edukacinė išvyka „Vargonų muzikos burtai Kurėnų Šv. Jono 

bažnyčioje“. 

- Akcija „Į svečius į Kuršėnų kultūros namus“. 

- Eksperimentas „Vaivorykštė“. 

- Tyrimas „Girgždančio sniego muzika“.  

- Išvyka į pušyną „Spalvų ir garsų atradimai“.  

- Išvyka į koncertų salę „Noriu būti artistas“. 

- Stebėti gamtos reiškinius ir perteikti juos meniškai „Raštai, linijos ir 

spalvos“.  

- Iniciatyva „Kepurių šokis“ (masinis „Kepurinės“ šokimas). 
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Į VISAS UGDYMOSI KRYPTIS INTEGRUOJAMOS UGDYMO(SI) SRITYS 

(PASIEKIMAI) 

6.  BENDRAS UGDYMAS(IS)  

6.1. INICIATVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Esminė nuostata – didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.  

Esminis gebėjimas – savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į 

suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes. 

Žaidžia situacijas „Aš pats“. Piešia piešinį 

mamai, tėčiui, sesei/broliui. Sugalvoja būdus, 

kaip pasiekti neprieinamą daiktą. Pats išrenka ir 

pasiūlo auklėtojai skaityti knygelę. Jaučiasi, ką jis 

mėgsta, su kokiu žaislu nori žaisti. Vartoja „aš“, 

„mano“, „man“. Vartoja kai kuriuos savęs ir 

draugų  vertinimo žodžius: geras, blogas. 

Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti 

draugo ketinimus, spręsti ginčus. 

Piešia „Mano dienelė“ (atsispindi ką vaikas ketina veikti per dieną). Pasirenka veiklą, kuri 

užrašoma „Grupės stende“. Sprendžia auklėtojų sudarytas problemines situacijas – teikia 

pasiūlymus. Apibrėžia savo rankos plaštaką, pasirenka ir priklijuoja paveikslėlius, žyminčius, ką 

gali nuveikti darželyje ir kieme – „Mano gerosios rankytės“. 

6.2. TYRINĖJIMAS 

Esminė nuostata – smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.  

Esminis gebėjimas – aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir bandymą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Įkišęs ranką į „stebuklingą maišelį“, liečia, 

čiupinėja, glamžo, spaudo esančius daiktus ir 

bando ištraukti: kietą, minkštą, švelnų ar šiurkštų 

daiktą, Antspauduoja panaudodamas gamtinę 

medžiagą. Piešia gamtoje rastais gamtiniais 

„dažais“. Sukelia vėją: išmėgina kuo galima 

vėdintis (skarele, pučiant, bėgiojant, sukantis, 

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

svarstyklių vidurio. Išbando magneto galimybes. Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo. Kuria 

koliažus ieškodamas detalių jungimo galimybių. Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose ir 

kuria žemėlapius. kuria bendrus darbus su tėveliais. Kuria bendrus projektus su socialine aplinka. 

Kuria knygeles. 
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mosuojant ranka, popieriaus lapu ir pan.). 

6.3. KŪRYBIŠKUMAS 

Esminė nuostata – jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas – savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai 

įgyvendina. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Pats puošia padarytus dirbinėlius. 

Eksperimentuoja įvairiomis tūrinėmis 

medžiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu smėliu, 

minkštu sniegu, sūria tešla. Pritaiko įvairius 

daiktus veiksmams, pvz. kaladėlė – „telefonas“, 

pieštukas – „šaukštas“ ir t.t.; žaidžia su dažų 

dėmėmis „Į ką tai panašu?“. Kartu auklėtoja 

dalyvauja kūrybiniuose darželio projektuose. 

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

teptuku, šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute; tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis 

(audiniu, džiovintų augalais ir kt.). Dailės priemonėmis reiškia savo literatūrinius, muzikos 

kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius. Aplikuoja iš skirtingo šiurkštumo, storumo, įvairių spalvų 

popieriaus, buityje nereikalingų laikraščių, tapetų, folijos ir kt. Gamina, atvirukus, kvietimus, 

knygeles, dovanėles draugams, šeimos nariams; įvairią atributiką, dekoracijas šventėms, 

pramogoms. Kuria daugiasluoksnius kūrinius. 

6.4. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Esminė nuostata – domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms veikloms. 

Esminis gebėjimas – savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą 

pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žaidžia įvairius žaidimus. Žaidžia pojūčių 

žaidimus (klausos, regos, lytėjimo, skonio). 

Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus. 

Kuria siužetinio žaidimo epizodus. Ieško teminių 

paveikslėlių knygelėse, tyrinėja žaislus, daiktus. 

 

Žaidžia įvairius žaidimus, stebi kitus vaikus ir suaugusius, klausinėja, sprendžia problemas. Varto 

knygeles, enciklopedijas, žiūri nuotraukas, paveikslus. Apmąsto, diskutuoja, vertina savo ir kitų 

veiklą bei rezultatus. Taiko įvairius informacijos paieškos metodus: knygų „skaitymas“, aplinkos 

tyrinėjimas, klausinėjimas. Sprendžia galvosūkius. Klausosi skaitomų informacinių tekstų. 

Klausinėja suaugusiųjų ir bendraamžių, ieško atsakymų į rūpimus klausimus. Sudarinėja gamtos 

objektų ir reiškinių stebėjimo kalendorius, aptaria rezultatus, formuluoja išvadas. 

6.5. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Esminė nuostata – nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas – atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų 

ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 
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VAIKŲ VEIKSENOS 

1,5 – 3 metų 3-6 metų 

Žaidžia įvairias auklėtojos sudarytas 

problemines situacijas. Žaidžia su nauju žaislu, 

kol pasiekia laukiamo rezultato. Atkakliai bando 

atlikti veiksmus su patikusiu žaislu. 

 

Žaidžia įvairius žaidimus. Sprendžia įvairias problemines situacijas, ieško ir bando įvardinti 

pasekmes, daro išvadas. Taiso, tvarko sugadintus daiktus, knygutes. Atlieka įvairius tyrinėjimus, 

aiškinasi, bendradarbiauja. Mokosi valdyti savo jausmus: išreikšti žodžiais, piešiniais, vaidyba, 

muzika. Piešia savo kūno siluetą, nupiešia širdį, plaučius, smegenis ir pavaizduoja tą kūno dalį, 

kur gyvena jausmai. Sprendžia galvosūkius, dalyvauja viktorinose, konkursuose, savitai 

argumentuoja. 
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MARIJOS MONTESSORI METODO UGDYMO 

PROGRAMA 

 

Ugdomi gebėjimai, 

įgūdžiai 

Pratimai, 

priemonės 

Vaiko veikla, metodai 

1. PRAKTINIO 

GYVENIMO 

PRATIMAI  

Paruošiamieji 

pratimai 

 

Vaikščiojimas grupėje (orientacija erdvėje; atsargus 

vaikščiojimas neužkliūnant daiktų; tylus vaikščiojimas 

netrukdant kitiems). Daiktų nešimas (kėdės, kilimėlio, įvairių 

daiktų). Įvairių daiktų atidarymas, uždarymas (durų, 

stiklainių dangtelių, tūtelių). Kilimėlio išvyniojimas ir 

suvyniojimas. Lankstymas ir sukimas (servetėlių lankstymas, 

daikto įvyniojimas į popierių, popieriaus susukimas į tūtelę). 

Vandens ir birių medžiagų įvairūs pilstymo būdai. 

Savęs 

apsitarnavimo 

pratimai 

Apsirengimo rėmeliai: sagstymas, rišimas, varstymas ir kt. 

Rankų plovimas. Kasos pynimas. Avalynės valymas. 

Naudojimasis veidrodžiu. 

Aplinkos 

tvarkymo 

pratimai 

Dulkių šluostymas. Šlavimas. Plovimas (stalo, indų). Gėlių 

priežiūra. Skalbimas. Servetėlių lankstymas. Stalo 

padengimas ir kt. 

Mandagumo 

pratimai 

Mokosi valgyti. Pasisveikina, atsisveikina Kreipiasi 

Atsiprašo. 

Judėjimo, 

pusiausvyros 

pratimai 

Gražus, gracingas judėjimas ant linijos, išlaikant pusiausvyrą. 

Tylos pratimai. 

2. PJŪČIŲ 

LAVINIMO 

PRATIMAI  

 

2.1. Medžiaga regos 

pojūčių lavinimui 

 

Rožinis 

bokštelis 

Skiria trijų lygmenų dydžius: didelis-mažas, didesnis-

mažesnis, didžiausias–mažiausias. Įveda vaiką į matematiką. 

Koncentruoja dėmesį. Stato bokštelį nuo didžiausio iki 

mažiausio. 

Rudieji 

laipteliai 

Skiria dviejų lygmenų dydžius: storas-plonas. Skiria sąvokas 

aukštesniame ir aukščiausiame laipsniuose. Išdėlioja 

laiptelius nuo storiausio iki ploniausio. Įveda vaiką į 

matematiką. 

Raudonos 

lazdelės 

Mokosi vizualiai suvokti ilgį. Skiriai sąvokas trumpas-ilgas, 

įvedant aukštesnįjį ir aukščiausiąjį laipsnius. Išmoksta 

išdėlioti lazdeles nuo ilgiausios iki trumpiausios. Pasiruošia 

darbui su matematinėmis lazdomis, įveda vaiką į linijinį 

skaičiavimą. Vysto stambiųjų raumenų motoriką, 

koordinuoja judesius, koncentruoja dėmesį. Turtina žodyną: 

ilgas, trumpas, ilgiausias, trumpiausias ir t.t., spalva. 
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Keturios 

ritinidės su 

ritinėliais 

Skiria vienodos formos dviejų dydžių daiktus. Susipažįsta su 

sąvokomis: didelis-mažas, storas-plonas, aukštas-žemas, 

platus-žemas,  aukštas-plonas. Paruošia ranką rašymui, 

patikslina judesį. 

Keturios spalvų 

dėžutės: 

Pirma 

 

Antra 

 

 

Trečia 

 

 

 

 

Ketvirta 

Pažįsta pagrindines spalvas (raudona, mėlyna, geltona). 

Turtinamas žodynas pagrindinių spalvų pavadinimais. 

--------------------------------------------------------------------------

-Susipažįsta su papildomomis ir „maišytomis“ spalvomis. 

Įvedamos sąvokos: oranžinė, žalia, violetinė, rožinė, pilka, 

ruda, balta, juoda. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Susipažįsta su atspalviais pagal šviesumą. Įvedamos sąvokos: 

šviesi-tamsi aukštesniame ir aukščiausiuose laipsniuose. 

Ugdomas meninis suvokimas, turtinama vaikų kūrybinė 

vaizduotė. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Atranda  tokio pat atspalvio porą ir surūšiuoja jas nuo 

šviesiausių iki tamsiausių ir atvirkščiai. Lavėja kūrybinė 

vaizduotė, mokosi išdėlioti plokštumoje įvairius raštus ir 

ornamentus. 

Geometrinė 

komodėlė 

Susipažįsta su geometrinėmis formomis: kvadratu, trikampiu, 

skrituliu, stačiakampiu, keturkampiu, penkiakampiu, 

šešiakampiu, septyniakampiu, aštuoniakampiu, 

devyniakampiu, dešimtkampiu, ovalu, elipse ir įvairiais 

trikampiais. Mokosi lyginti įvairių dydžių formas. Lavinama 

smulkioji motorika. Ruošia ranką rašymui ir geometrijai. 

Vizualiai įsitikina, kad trys kortelės (pateikiamos plokščios 

formos, piršto storumo linijos) yra vienodos ir atitinka 

geometrinę formą komodėlėje. Mokosi susikaupti ir 

koordinuoti judesius. 

2.2.Medžiaga lytėjimo 

pojūčio lavinimui 

 

Lytėjimo 

lentelės A ir B 

Lavėja lytėjimo pojūtis, išmoksta parinkti įvairius paviršius. 

Žino sąvokas: šiurkštus – švelnus. Vystoma smulkioji 

motorika, rankos riešas ir pirštai  ruošiami rašymui. 

Pasiruošia darbui su šiurkščiomis raidėmis ir skaičiais. 

Šiurkščios 

lentelės 

Įvedamos sąvokos šiurkštus – švelnus aukštesniame ir 

aukščiausiame laipsniuose. Vystoma smulkioji motorika, 

ranka ruošiama rašymui. Pasiruošia dirbti su šiurkščiomis 

raidėmis ir skaičiais. 

Audinių 

skiautės 

Lavėja lytėjimo pojūtis, susipažįsta su įvairios faktūros 

audiniais ir kailiu, oda, stiklu, siena (liečiant įvairius 

paviršius). Žino pavadinimus, pagaminimo ir pritaikymo 

būdus. Lavinama smulkioji motorika, netiesiogiai ruošiama 

rašymui. 

2.3. Klausos pojūčio 

lavinimas 

Garsų dėžutės Lavėja klausos pojūtis, pasiruošia muzikos suvokimui. 

Išmoksta diferencijuoti garsus. Įvedamos sąvokos: garsiai-

tyliai ir jų aukštesnis ir aukščiausieji laipsniai. Formuojasi 

tvarkingumo įgūdžiai. 

2.4. Uoslės, skonio, 

svorio, šilumos 

Kvapų 

buteliukai 

Lavinama uoslė, susipažįsta  su įvairiais kvapais. Susipažįsta 

su aromatinių medžiagų, žolių, prieskonių pavadinimais. 
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pojūčių 

lavinimas 

 

Svorio lentelės Lavinamas svorio pajautimas. Įvedamos sąvokos lengvas – 

sunkus aukštesniame ir aukščiausiame laipsniuose. Vystoma 

motorika. 

Šilumos 

lentelės 

Lavinamas šilumos pojūtis įvairioms medžiagoms. Išmoksta 

suvokti šilumą nuo karščiausio iki šalčiausio. Turtinamas 

žodynas. 

Šilumos 

termosiukai 

Lavinamas šilumos pojūtis, supažindinama su įvairia 

temperatūra. 

Išmoksta pajausti skirtumus tarp oro temperatūros, metų 

laikų ir aprangos. Įvedamos sąvokos šiltas-šaltas 

aukštesniame ir aukščiausiame laipsniuose. 

2.5. Stereognostinio 

(visuminio) 

pojūčio 

lavinimas 

 

Geometrinė 

komodėlė 

Lavinamas lytėjimo ir erdvinis suvokimas. Susipažįsta su 

geometriniais kūnais: rutuliu, ritiniu, elipsoidu, ovaloidu, 

trikampe prizme, keturkampe prizme, kūgiu, trikampe 

piramide, kubu. Vaikas įvedamas į geometriją darant kūnų 

išklotines, pradedama formuoti taško sąvoka. Turtinamas 

žodynas geometriniais terminais. Ugdomas pastabumas. 

Paslaptingas 

maišelis 

Lavinamas visuminis (stereognostinis) pojūtis. Lavinama 

smulkioji motorika. Turtinamas žodynas. 

Rūšiavimas Išmoksta rūšiuoti įvairius daiktus (pupeles, karolius, sagas ir 

t.t.). Lavinami smulkieji rankos raumenys. Ruošiama ranka 

rašymui. Lavinamas regimasis suvokimas. Formuojama 

kiekio sąvoka. 

Konstruktyvieji 

trikampiai 

Išmoksta sudaryti įvairias geometrines figūras, jas keisti, 

įvairiai varijuoti. Lavinama kūrybinė vaizduotė. Įvedama į 

geometriją. 

Žodynas turtinamas geometrinėmis sąvokomis – kraštinės, 

įstrižainės, kampai, statmuo,  trikampių formų pavadinimai 

pagal kampus ir kraštines. Judesių koordinavimas. 

Spalvoti 

ritinėliai 

Susipažįsta su keturiomis spalvotų ritinėlių dėžutėmis. 

Formuojamos dydžio sąvokos; didelis-mažas, aukštas-žemas 

ir t.t. Lavinama kūrybinė vaizduotė, koordinuojami judesiai. 

Išmoksta sukaupti dėmesį, regos pagalba suvokti dydžius. 

Vienanaris 

kubas 

Išmoksta kubą sudėti, išardyti ir dirbti su juo. Susipažįsta su 

prizme ir kubu, išmoksta suvokti visumą ir dalį. Turtinamas 

žodynas: kubas, prizmė, žalia, balta, geltona. Lavinami 

smulkieji rankos raumenys. 

Lavinamas regimasis ir spalvinis suvokimas. 

Dvinaris kubas Išmoksta sudėti ir išardyti dvinarį kubą. Įtvirtina derinimą 

spalva, dydžiu ir forma. Pasiruošia algebrai. Turtinama 

kalba.. Pasiruošia darbui su trinariu kubu. 

Trinaris kubas Išmoksta  derinti spalva, dydžiu ir forma. Išmoksta sudėti 

kubą pagal jo piešinį. Išmoksta suvokti prizmių tarpusavio 

santykį. Pasiruošia geometrijai ir algebrai. 

Botanikos 

komodėlė 

Susipažįsta su įvairių medžių lapais (klevo, kaštono, beržo, 

gluosnio, ąžuolo, šermukšnio ir kt.). 

Darbas su botanikos komodėle: derina lapo formą su kortele; 

derina formas su konkrečiu lapu; ruošia lapų knygeles; įveda  
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sąvokas, nusakančias lapų formas; vizualiai skiria įvairių 

formų ir dydžių lapus. 

3. MATEMATINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ 

LAVINIMAS 

Raudonai – 

mėlynai 

dryžuotos 

lazdelės 

Formuojasi tvarkos pajautimas. Išmoksta skaičiuoti nuo 1 iki 

10 ir nuo 10 iki 1 (mažėjimo-didėjimo tvarka)  Konkrečią 

medžiagą sujungia su simboliu. Išmoksta pažinti skaitmenis, 

juos pažymėti ženklais. Atlieka matematinius veiksmus, juos 

užrašo. 

Šiurkštūs 

skaitmenys 

Paruošia ranką skaitmenų rašymui. Įtvirtina skaitmenų 

pavadinimus nuo 0 iki 9. Tobulina skaitmenų rašymo 

įgūdžius: pradeda rašyti skaitmenis lentelėje su kreida, 

smėlyje; popieriuje su pieštuku; vaikai parašo pirmąją 

skaitmenų knygelę. 

Šeivelės Įvedama nulio sąvoka: nulis – nė vieno. Vaikai sužino 

skaičių seką nuo 0 iki 9. Pajunta kiekio sąvoką: daug ir 

mažai. Susipažįsta su kiekine skaičiaus sandara iš vienetų 

(operuojant konkrečia medžiaga – šeivelėmis: 3 tai 1,1,1). 

Koordinuoja judesį. 

Poriniai – 

neporiniai 

skaičiai 

Įtvirtinama skaitmenų nuo 1 iki 10 seka. Vaikai susipažįsta 

su poriniais ir neporiniais skaitmenimis bei jų sandara. 

Lavina skaičiavimo įgūdžius. Įvedama 10 sąvoka. Regos 

pagalba suvokiama skaičių sandara ir seka. 

Atminties 

žaidimas 

Įtvirtinama skaitmenų seka nuo 0 iki 10. Lavinama atmintis. 

Ugdoma valia, savikontrolė. 

Įvadas į 

dešimtainę 

sistemą 

Įvedamos sąvokos: vienetas, dešimtis, šimtas, tūkstantis. 

Konkreti medžiaga sujungiama su simboliu. Pateikiama 

dešimties, šimto ir tūkstančio sandara: vienetas, iš dešimties 

vienetų susidaro dešimtis, iš 10 dešimčių – šimtas, iš 10 šimtų 

– tūkstantis. Skaitmenų užrašymas. 

9-ių išdėstymas Išmoksta skaitmenų seką nuo 1-9, 10-90, 100-900, 1000. 

Konkrečią medžiagą („auksinius karolius“) jungia su 

simboliu. Paruošia vaiką algebrai, geometrijai. Susipažįsta su 

nulio matematine reikšme. 

45-ių 

išdėstymas: 

a) vertikalus, 

b) horizontalus 

Vaikas vizualiai suvokia dešimtainės sistemos išdėstymą. 

Išmoksta skaitmenų seką nuo 1-9, 10-90, 100-900, 1000-

9000. Paruošia sudėties, atimties, daugybos, dalybos    

veiksmams. 

Ženklų 

žaidimas 

Lygina ženklus su „auksine“ medžiaga. Sužino ženklų 

pavadinimus. 

Pasiruošia ženklų ir skaičių lyginimui. 

Perėjimo per 

dešimtį lentelės 

Išmoksta skaičiuoti nuo 10 iki 20. Vizualiai suvokiama 

skaičiaus sandara: 11,12,13,14,15. Vaikas sužino, jog viena 

dešimtis ir vienas vienetas – vienuolika ir t.t Turtinamas 

žodynas matematinėmis sąvokomis. 

Dešimčių 

lentelės 

Išmoksta skaičiuoti nuo 10 iki 99. Susipažįsta su kiekine 

dešimčių sandara: viena dešimtis ir dešimt vienetų sudaro dvi 

dešimtis ir t.t. 

Vaikas ruošiamas banko žaidimui. Paruošia vaiką linijiniam 

skaičiavimui. Matematinėmis sąvokomis turtinamas žodynas. 
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Gyvatėlės 

žaidimas 

Įtvirtinamas dešimčių sudarymas. Vaikai išmoksta įvairias 

dešimčių sudarymo kombinacijas. Paruošia daugybos ir 

dalybos veiksmams. 

Vaikai įtvirtina sudėties įgūdžius. 

100-to lenta Vaikai išmoksta skaičių seką nuo 1 ik 100. Įtvirtinami 

skaitmenų rašymo įgūdžiai. Pratimas sukaupia dėmesį 

prasmingai veiklai. Lavinama smulkioji rankų motorika. 

100-to ir 1000-

čio grandinės 

Vaikai išmoksta linijiniu būdu skaičiuoti iki 100. Atrandamas 

matematinis ryšys, jog 100 yra grandinė ir 100 yra kvadratas. 

Kitų pratimų pagalba parodomas ryšys tarp dydžio ir 

simbolio. Skaičiuodami 1000 grandinę vaikai sužino, 

susipažįsta su  100 ir 1000 sandara. Įvedama kubo sąvoka, 

parodoma, kad kubas yra tūkstantis. 

Konkreti medžiaga sujungiama su simboliu, vaikai išmoksta 

skaitmenis iki 1000. 

Karolių lenta su 

kvadratų ir 

kubų 

grandinėmis 

Įtvirtinami linijinio skaičiavimo įgūdžiai. Vaikai išmoksta 

sudėties ir daugybos veiksmus, juos užrašo. Paruošia vaikus 

kubinės ir kvadratinės šaknies traukimui. Įveda į geometriją: 

vieno grandinė- apskritimas, trijų- trikampis, keturių- 

kvadratas ir t.t. Lyginama su sensorine medžiaga – 

geometrinių intarpų komodėlė. 

Banko 

žaidimas 

Dirbdami su konkrečia medžiaga vaikai išmoksta sudėti, 

atimti, dauginti, dalinti. Išmoksta matematiškai užrašyti šiuos 

veiksmus. 

Turtinamas žodynas - veiksmų, dviženklių, triženklių, 

keturženklių skaitmenų pavadinimai. Regimuoju suvokimu 

vaikai suvokia sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmų 

prasmę. 

4. KALBA 

 

4.1. Užsiėmimai su 

šiurkščiomis 

raidėmis 

 

2.1. Lietimas 

2.2. Lietimas, 

pasakant raidės 

pavadinimą 

2.3. Šiurkščių 

raidžių 

derinimas su 

kilnojamojo 

raidyno 

raidėmis 

2.4. Šiurkščių 

raidžių 

knygelių 

rašymas 

Pirmą kartą  raidė tik vedžiojama smiliumi ir didžiuoju 

pirštu, nepasakant raidės pavadinimo, o smegenyse susidaro 

raidės įspaudas. 

Kai vaikas laisvai ir tiksliai apveda raidę, pasakomas raidės 

pavadinimas – simbolis jungiamas su žodine išraiška. Vaikai 

sužino, kad kiekviena šiurkšti raidė turi lygiai tokią pat 

raidyno raidę. Įsisavina raidžių pavadinimus, vizualiai mato 

raidžių grafinį vaizdą. 

Paruošia vaiką rašymui kilnojamo raidyno raidėmis. 

Liečia raidę dviem pirštais ir pirmiausia rašo: lentelėje su 

kreida ar smėlyje; vėliau - atskiruose lapeliuose, iš kurių 

padaroma knygelė. 

4.2. Darbas su 

metaliniais 

intarpais 

 

a) vienos 

figūrinės 

plokštumos 

brūkšniavimas; 

b) kelių figūrinių 

plokštumų 

skaidymas ir 

Techniškai paruošia vaiką rašymui. Lavina regimąjį 

suvokimą. 

Stiprina sulenkiamuosius ir atlenkiamuosius pirštų raumenis. 

Formuoja spalvinės ritmikos pajautimą. Įgauna pasitikėjimą 

savo jėgomis. Išryškėja vaiko individualus skonis, 

temperamentas, savigarbos pajautimas. Iškeliama vaiko 

kūrybinė galia, nepriklausomybės jausmas. 
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kombinavimas, 

kas vėliau 

perauga į ritminį 

schematinį 

ornamentinį 

piešinį 

4.3. Rašymas ant 

kilimėlio su 

kilnojamo 

raidyno raidėmis 

 

a) dviskiemenių 

žodžių; 

b) triskiemenių, 

daugiaskiemenių 

žodžių rašymas; 

c) žodžių 

rašymas pagal 

iškirptą 

paveikslėlį; 

Vaikai montesorinėje klasėje pirmiau pradeda rašyti, o ne 

skaityti. 

Išmoksta fonetiškai nagrinėti žodį. Išmoksta garsą sujungti su 

simboliu - raide. 

4.4. Rašymas su 

pieštuku ant 

popieriaus 

 

a) ant balto 

popieriaus lapo; 

b) ant popieriaus 

su paryškinta 

pagrindine linija. 

Vaikai išmoksta užrašyti žodį ar tekstą popieriuje be linijų. 

Kopijavimo būdu vaikai tobulina rašymo įgūdžius. Išmoksta 

savo mintį išreikšti rašytine kalba. 

4.5. Darbas su 

skaitymo 

kortelėmis 

Skaitymo 

kortelės 

Skaitymo kortelių rinkiniai ruošiami pagal fonetiškai panašių 

garsų pirmąją raidę: s - š, d - t, z - ž, b - p, k - g, c - č, l – r. 

Pagal rimavimo pavyzdžius: arklys – dramblys, obuolys – 

kamuolys, bitė – ritė, mėnulis – nulis ir t.t. Naudojamos 

skaitymo kortelės, kuriose nurodyti kambario dalių 

pavadinimai. Kortelės, kurios formuoja apibendrinančias 

sąvokas: daržovės, vaisiai, baldai, žvėrys, naminiai gyvuliai, 

paukščiai, gėlės, medžiai. 

5. PASAULIO 

PAŽINIMS 

(KOSMINIS 

AUKLĖJIMAS)  

Kas yra gyvybė ? 

Natūralūs daiktai 

 

 

Muliažai: vaisiai, 

daržovės, grybai, 

uogos 

Daikto muliažo 

ir paveikslėlio 

lyginimas 

Knygelių 

gamyba 

Pateikiamos klasifikacijos: gyvas (organinis) – negyvas 

(neorganinis); augalai – gyvūnai- mineralai; 

Atpažįsta ir įvardina daiktus natūralioje aplinkoje. Lygina 

muliažus ir natūralius daiktus, juos atpažįsta, įvardina, 

įtvirtina sąvokas: gyvas, negyvas. 

Lygina daiktų muliažus ir jų paveikslėlius, atpažįsta juos, 

pavadina, pasako gyvo ir negyvo daikto požymius. Gamina 

knygeles pagal pateiktas klasifikacijas, savarankiškai renka 

medžiagą pateikta tema, ją rūšiuoja, įvardina, ugdo 

kūrybiškumą. 

5.1. Augalija 

 

Lapų komodėlė Klasifikuoja pagal formą, pakraštį, gyslotumą ir t.t. Dirba su 

natūraliais lapais. Dirba su komodėle pojūčių lavinimo 

pagrindu. Lapų formą derina su kortele. Lapų formą derina su 

konkrečiu lapu. 

Ruošia lapų knygeles. 

Gamtinė 

medžiaga ir 

derinimo 

kortelės 

Susipažįsta su: augalo dalimis, lapo sandara, žiedo sandara, 

šaknies dalimis, rūšimis. 

Medžiai Susipažįsta su: spygliuočiais; lapuočiais; vaismedžiais 

Vaisiai ir Klasifikuoja natūralius vaisius ir daržoves, muliažus ir 
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daržovės paveikslėlius. 

Gėlės Klasifikuoja natūralias gėles ir jų paveikslėlius; Susipažįsta 

su gėlės sandara 

Sėklos Lygina įvairias sėklas pagal formą, spalvą, dydį, paviršiaus 

šiurkštumą. Uosto ir ragauja įvairias sėklas : įvairius riešutus, 

ryžius, saulėgrąžas, pupeles ir kt. Skaičiuoja sėklas. Daigina 

įvairias sėklas, stebi ir žymi dygimo laiką, stebi, kur link auga 

šaknys ir lapai (šaknys – į apačią, lapai – į viršų). Dirba su 

trijų dalių sėklų kortelėmis. 

Uogos Klasifikuoja natūralias uogas, jų muliažus ir paveikslėlius: 

sodo uogas, miško uogas, daržo uogas. Lygina įvairias uogas 

pagal formą, spalvą, dydį. Uosto, ragauja. Dirba su trijų dalių 

uogų kortelėmis. 

5.2. Gyvūnija 

 

Supažindinimas 

su gyvūnijos 

pasauliu 

Susipažįsta su įvairia gyvūnija. Gyvūnų gyvenimo sąlygos. 

Gyvūnų prisitaikymas prie gyvenimo sąlygų. Gyvūnų 

įvairovė: žinduoliai; žuvys; paukščiai; varliagyviai; ropliai; 

vabzdžiai. Naminiai gyvūnai, jų priežiūra ir nauda žmogui. 

Lietuvos gyvūnai. Įvairių gamtinių zonų gyvūnija. Žmonių, 

susijusių su gyvūnais, profesijos: medžiotojas, kinologas, 

veterinaras, gyvulių augintojas, ornitologas, melžėjas, jėgeris, 

piemuo, žvejys. 

Gyvūnų 

karalystė 

Kas yra gyvūnai ?  Klasifikuoja pagal schemą: stuburiniai: 

žinduoliai, paukščiai, žuvys, ropliai; bestuburiai: pirmuonys, 

pintys, duobagyviai, kirmėlės, moliuskai, nariuotakojai, 

dygiaodžiai. Dirbdami su derinimo kortelėmis susipažįsta su 

gyvūnų kūno sandara: žinduolio, paukščio, žuvies, roplio, 

varliagyvio, vabzdžio kūno dalys. Įvairūs darbai, kurių metu 

vaikai susipažįsta su įvairiomis gyvūnų grupėmis, jų 

vystymusi, mityba, elgsena. 

Žmogus kaip 

gyvosios 

gamtos dalis 

Susipažįsta su: žmogaus kūno sandara, kūno dalimis; 

žmogaus gimimu, augimu ir vystymusi. Žmogaus organizmo 

ir sveikatos apsauga: griaučiai ir taisyklinga laikysena; 

raumenys ir jų reikšmė; 

virškinimo organai ir racionali mityba; kvėpavimo ir 

kraujotakos organai; odos reikšmė žmogui ir jos priežiūra; 

nervų sistema; jutimo organai; darbo ir poilsio režimas. 

5.3. Geografija Žemė – oras - 

vanduo 

Padėti vaikams suskirstyti pasaulį į žemę, orą ir vandenį – 

Žemės planeta susideda iš skysčio: vandens, kietų daiktų ir 

oro. Vaikai suranda grupėje kietus daiktus ir vandenį. 

Eksperimentuodami susipažįsta su vandens, kietų, slidžių  

daiktų savybėmis, įvairių elementų poveikiu žemės paviršiui. 

Žemynų – 

vandenynų 

gaublys 

Vaikas mokosi suprasti dvi sąvokas: žemės forma ir ją 

sudarantys elementai – žemė ir vanduo. Pasiruošia 

sudėtingesniems darbams. 
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Žemės reljefas Susipažįsta su žemės paviršiaus nelygumais: lyguma, dauba, 

kalva, kalnu. 

Žemynų 

(kontinentų) 

gaublys 

Mokosi įvardinti žemynus (kontinentus) ir parodyti, kur jie 

yra. Išmoksta jūrų ir vandenynų pavadinimus. Suvokia 

didelius žemės plotus,  jų formas. Mato skirtumus tarp jūros  

ir vandenyno. Pasiruošia darbui su žemėlapiu, užduotimis. 

Iškeliami – 

sudedami 

žemėlapiai 

Mokosi įsidėmėti žemynų formas, spalvas ir jų išsidėstymą. 

Išmoksta vandenynų ir žemynų pavadinimus. Susipažįsta su 

visu pasauliu ir jame gyvenančiais žmonėmis. Sužino įvairių 

šalių pavadinimus. 

Pasaulio 

žemėlapis 

Pamato ryšį tarp gaublio ir pusrutulių žemėlapio. Pasiruošia 

darbui su abstraktesniais žemėlapiais. 

Europos 

žemėlapis 

Susipažįsta su Europos valstybėmis, jų vieta žemėlapyje, 

sostinėmis, vėliavomis. Susipažįsta su tų valstybių kalba, 

papročiais, kultūra. 

Lietuvos 

regionai 

Susipažįsta su Lietuvos regionais, jų pavadinimais: 

Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija. Susipažįsta su 

tarmėmis, papročiais, apranga, kultūra. Didžiausi regionų 

miestai: Klaipėda, Utena, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, 

Alytus, Vilnius, Marijampolė. 

Lietuvos 

apskritys 

Susipažįsta su Lietuvos apskritimis: Telšių, Tauragės, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno, 

Alytaus, Marijampolės. 

Smulkiau susipažįsta su Klaipėdos apskrities miestais. 

Susipažįsta su administracinio vieneto - apskrities paskirtimi. 

Darbas su 

grupėje 

esančiais visais 

iškeliamais 

(intarpų) 

žemėlapiais 

Iškelia Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, Afrikos, 

Azijos, Australijos ir Lietuvos žemėlapius, įtvirtina jų 

pavadinimus. Suranda mūsų gyvenamąją vietą – Europą, o 

joje – Lietuvą. Įtvirtina žinias apie šalių kultūrinius, 

muzikinius individualumus, augaliją, gyvūniją, maisto 

produktus ir t.t. 

Žemės – 

vandens formos 

Susipažįsta su pagrindinėmis vandens ir žemės formomis: 

sala , ežeras, iškyšulys, užutekis, sąsmauka, sąsiauris, 

pusiasalis, įlanka. Pasiruošia abstrakčiam darbui fizinės 

geografijos srityje. 

Termometras Susipažįsta su įvairiais termometrais, jų paskirtimi. Atlieka 

oro, vandens, žmogaus kūno temperatūros matavimus. 

5.4. Istorija Tyla Naudojant įvairios trukmės smėlio laikrodžius mokosi 

suvokti laiko tėkmę. 

Laikrodis Susipažįsta su laikrodžiais – laiko matavimo prietaisais: 

saulės, mechaniniais, elektroniniais ir kt. 

Šiandien, 

vakar, rytoj 

Konkrečioje veikloje su medžiaga įtvirtina, tikslina 

abstrakčias laiko sąvokas. 

Rytas, diena, 

vakaras, naktis 

Mokosi suvokti abstraktų laiką dirbdamas su konkrečia 

medžiaga. 

 

Savaitės dienos Mokosi suvokti, kad savaitė susidaro iš septynių dienų, kurios 

turi pavadinimus. Kasdien žymi oro pasikeitimus, suvokia 
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laiko tėkmę. 

Mėnuo Kasdien nuplėšdamas kalendoriaus lapelius, juos 

tvirtindamas vieną šalia kito, vaikas supranta, kad mėnuo yra 

ilgas laikotarpis. Mokosi suprasti darbo ir poilsio dienų 

nuolatinę kaitą, įtvirtina mėnesio, savaičių skaičių , savaitės 

dienas. 

Metų 

kalendorius 

Padeda įtvirtinti ir patikslinti mėnesių pavadinimus, mėnesių 

skaičių metuose, savaičių skaičių mėnesyje, dienų skaičių 

savaitėje. 

Mokosi suvokti „datą“- metai, mėnuo, diena. Atranda darbo ir 

poilsio dienas, šventines dienas, mato skirtingą  jų žymėjimą. 

Metų laikai Susipažįsta su metų laikais, mėnesiais. 

Suvokia metų laikų kaitą per spalvas, įvardinančias 

sezoninius gamtos pokyčius, klimato kaitą. 

Vaiko 

gyvenimo linija 

Dėliodamas nuotraukas ar paveikslėlius  ant medžiagos 

juostos, vaikas suvokia savo gyvenimo svarbiausius įvykius. 

Žmogaus 

gyvenimo linija 

Vaikas pradeda suvokti ryšį tarp žmonių amžiaus ir jų 

išvaizdos kitimo senstant. 

Paros linija Vaikas mokosi suprasti įvykių nuoseklumą per parą. 

Augalų, 

gyvūnų  ir kitos 

įvairios 

vystymosi 

linijos 

Veikla su mokytojo paruoštais paveikslėliais palengvins 

vaikui suprasti ne tik laiko tėkmę, bet ir plės vaikų žinias apie 

gyvūnus ir jų vystymąsi. 

 

6. SUSIPAŽINIMAS 

SU DAILĖS 

KŪRINIAIS  

(pg Aline D. Wolf) 

6.1. 1 žingsnis 

(raudonas 

aplankas) 

Vienodų kūrinių 

derinimas 

1 pakopa Paveikslų derinimas (lengviausia). Sudėlioti 2 vienodo 

turinio, spalvos, stiliaus atvirukus (3-jų metų vaikui). 

Dailininkai skirtingi. 

2 pakopa Paveikslų derinimas (vidurinioji). Atidžiai žiūrėti ir pamatyti 

skirtumus vienoduose atvirukuose (turinys, spalva, stilius). 

Dailininkai skirtingi. 

3 pakopa Paveikslų derinimas (aukštesnioji). To paties  dailininko, to 

paties stiliaus ir tono  atvirukų poros. Gretinamos smulkios 

detalės, renkami į porą vienodi darbai. 

6.2. 2 žingsnis 

(mėlynas 

aplankas) 

Panašių kūrinių 

derinimas 

1 pakopa Vaikai randa panašius, bet nevienodus du dailininko darbus. 

Pagal temą vaikai atrenka vieno dailininko darbus nuo kito. 

Rinkinyje gali būti: pora portretų, pora peizažų, pora 

natiurmortų, pora vaizduojanti gėles,  pora vaizduojanti 

gyvūnus, pora abstrakcionizmo. Visi dailininkai skirtingi.  

 2 pakopa Vaikai turi vieno dailininko darbus atskirti nuo kito, kai 

kiekvienos poros turinio esmė kažkuo panaši į kitos atvirukų 

poros turinį. Jos gali būti panašios tema, spalva, kompozicija.  

Visi dailininkai skirtingi. 

3 pakopa Visos atvirukų poros yra tokio pat turinio, panašių spalvinių 

tonų. Pagrindinis bruožas derinant skirtingus paveikslus yra 

stilius. Rinkinį sudaro skirtingų dailininkų darbai.  
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6.3. 3 žingsnis 

(šviesiai žalias 

aplankalas) 

Keturių vieno 

dailininko paveikslų 

derinimas 

1 pakopa  Keturi darbai turi būti panašūs vienas į kitą tema ir stiliumi, 

bet žymiai skirtis nuo kitų dailininkų darbų. Vaikai turi 

atrinkti 4-is vieno dailininko darbus. Tuo pačiu jie visai 

skiriasi nuo kitų keturių rinkinio paveikslų. Įvedama 

dailininko pavardė. 

 2 pakopa Keturi vieno dailininko darbai savo tema panašūs į kito 

dailininko 4-is darbus, tačiau ryškiai skiriasi savo stiliumi. 

Vaikai atrenka juos pagal stiliaus ypatybes. Rinkinį sudaro 

trijų autorių darbai.  Įvedama dailininko pavardė. 

3 pakopa Keturi vieno dailininko darbai panašūs savo turiniu ir stiliumi 

į kito dailininko keturis darbus. Vaikai turi pastebėti stiliaus 

skirtumus ir atrinkti kiekvieno dailininko darbus. Rinkinį 

sudaro trijų skirtingų autorių darbai. 

6.4. 4 žingsnis 

Dailininkų pavardžių 

įsiminimas 

 Šis žingsnis skiriamas vaikams, kurie moka ar mokosi 

skaityti. Vaikai mato viena ir ta pačia tema atliktus dailininkų 

darbus. Išdėlioję atvirukus ir po jais padėję dailininko 

pavardės kortelę, vaikai gali įsiminti daugelio žymių 

dailininkų pavardes. Rinkinį sudaro skirtingų autorių darbai. 

Tačiau tema ta pati: „mažos mergaitės“, „maži berniukai“. 

Įvedamos kontrolinės kortelės su autoriaus pavarde. 

6.5. 5 žingsnis 

Kūrinių pavadinimų 

mokymasis 

 Šiame žingsnyje šalia dailininko pavardės užrašomas kūrinio 

pavadinimas. Išdėlioję atvirukus su skirtingais paveikslais, po 

jais padedame kiekvieno jų pavadinimus. Vaikai įsimena juos 

taip pat gerai, kaip ir žymių dailininkų pavardes. 

6.6. 6 žingsnis 

Žinios apie meno 

mokyklas 

 Panaudojamas nedidelis aplankas, kuriame yra po keletą 

pavyzdžių darbų iš kiekvienos svarbios meno mokyklos. 

Vaikai apibūdina skirtingų mokyklų piešinius ir įsimena tų 

mokyklų pavadinimus bei žymiausius tos ar kitos mokyklos 

dailininkus. 

6.7. 7 žingsnis 

Tų pačių dailės 

mokyklų kūrinių 

grupavimas 

 Šių įdomių pratimų pagalba vaikai išmoksta skirti vieną 

mokyklą nuo kitos. 1-oje pakopoje jie skiria tris mokyklas 

(labai skirtingas). 2-ojoje ir 3-ojoje pakopose jau skiria 

dailininkų darbus, priklausančius labiau panašioms 

tarpusavyje mokykloms. 

6.8. 8 žingsnis 

Laiko linijos 

panaudojimas 

 Vaikai gali išdėlioti atvirukus šalia laiko linijos datų taip, kad 

akivaizdžiai matytų meno vystymosi raidą. Pradžioje 

išmokstama pasidaryti savo paties gyvenimo liniją. Laiko 

linija grafiškai pavaizduoja meno evoliuciją nuo urvinių 

piešinių iki 21 amžiaus (pateikiant meno pavyzdžių). 
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VIII SKYRIUS 

UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
 

 

 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslas 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas vadovaujantis įstaigoje parengtu 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų modeliu ir pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą. 

    

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai ir tipai 

Vaiko pasiekimų vertinimui taikomi trys vertinimo tipai: diagnostinis, formuojamasis 

ir apibendrinamasis (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, 2004; Blandford S., 

Knowles C., 2009; Szarkowicz D., 2010).  

Diagnostinis – atliekamas mokslo metų pradžioje ir tada, kai auklėtojas pradeda dirbti su 

nauja grupe, kai į grupę ateina naujas vaikas, norint pažinti ugdymosi poreikius ir numatyti 

artimiausią ugdymosi perspektyvą. 

Formuojamasis - apima įvairių ugdymosi situacijų, veiklų stebėjimą bei pokalbius su vaikais 

apie jų savo ugdymosi sėkmių ar nesėkmių identifikavimą, vertinimą. 

Apibendrinamasis - nustatoma, kiek vaikui pavyko pasiekti įvairiose srityse, ką jis jau žino 

ir geba, kokią pažangą padarė, priimamas sprendimas dėl tolimesnio ugdymosi. 

 

Lopšelyje - darželyje naudojami du būdai vaikų pasiekimams vertinti: kokybinis 

(individualaus vaiko pasiekimai) ir kiekybinis (įstaigos, amžiaus tarpsnio ir grupės vaikų 

pasiekimai). 

Kokybinis – aprašomasis vertinimas naudojamas individualioms kiekvieno vaiko 

ugdymosi stiprybėms ir sunkumams identifikuoti, ugdymosi prioritetams numatyti, informuoti 

vaiko tėvus (globėjus) apie esamą ugdymosi situaciją. Taip pat šis vertinimas padeda 

identifikuoti savitai besiugdančius ir gabius vaikus, silpnąsias ir stipriąsias ugdymosi sritis. 

Kiekybinio vertinimo rezultatai fiksuojami skaitine išraiška ir naudojami vertinti 

bendrą įstaigos, konkrečios grupės ar amžiaus tarpsnio ugdymosi kokybę, vaikų daromą 

pažangą, programos efektyvumą.  

Kiekybinio vertinimo rezultatai naudojami grupių savitumo, prioritetų ir ilgalaikių planų 

kūrimui. 

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertintojai 

- Vaiko pasiekimus vertina: pedagogai, tėvai, švietimo pagalbos specialistai, sveikatos 

priežiūros specialistė. 

- Vertinime dalyvauja vaikų tėvai, jie suteikia informaciją apie vaiką, dalyvauja anketinėse 

apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą, padeda vaikams įveikti 

sunkumus ten, kur prasčiausiai sekasi. 

- Vaikai taip pat aktyvūs savo vertinimo dalyviai, su vaiku aptariami jo pasiekimai, būtinai 

pabrėžiant sėkmę, klausiama vaikų nuomonės dėl vertinimo būdus, procedūras ir vaiko 

savijauta. 

 

Didelių, vidutinių ugdymosi ir elgesio sunkumų turinčių vaikų pasiekimus ir pažangą nuolat 

stebi, fiksuoja grupių pedagogai, logopedas ir konsultuojasi su Vaiko gerovės komisija. Esant 
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reikalui kartu su pagalbos vaikui specialistais, šeima (globėjais) rengiami individualūs 

ugdymosi planai. 

Atlikdami vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą pedagogai vadovaujasi šiomis nuostatomis:  

- pagarbos kiekvieno vaiko unikalumui;  

- pozityvumo;  

- objektyvumo ir sąžiningumo;  

- informacijos kaupimo šaltinių ir būdų įvairovės;  

- surinktos informacijos analizės;  

- tėvų informavimo;  

- į vaiką orientuoto ugdymo(si) planavimo.  

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo dažnumas ir aptarimas 

Vaiko pasiekimai pedagogų, logopedo ir tėvų vertinami du kartus metuose - vaikui 

pradėjus lankyti įstaigą (rugsėjis) ir baigiantis mokslo metams (gegužė). 

Vaiko pažanga nuolat stebima ir vertinama pedagogų, tėvų.  Vaikai, turintys kalbos 

sutrikimų, vertinami rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais pagal kalbos vertinimo korteles. 

Vaiko individualūs pasiekimai, pažanga aptariami su tėvais individualių pokalbių 

metu mokslo metų pradžioje ir mokslo metams baigiantis. 

Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Apibendrinti vaikų 

pasiekimų duomenys aptariami metodinės grupės pasitarimuose. Vaikų su kalbos ir 

komunikavimo sutrikimais ar kitais ugdymosi sunkumais pasiekimai ir pažanga aptariami 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais. 

Vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymosi procesą, teikiant pagalbą ir 

paramą vaikui, šeimai bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymosi tikslus ir uždavinius. 

 

 

 

Duomenų apie vaiko pasiekimus fiksavimas ir kaupimas 

Vaikų pasiekimų duomenys fiksuojami ir kaupiami: 

- kokybinis vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas aprašomuoju būdu 

grupės el. dienyne; 

- kiekybinis vaiko pažangą atspindintys vertinimas grupės el. dienyne; 

- darbai kaupiami grupėse individualiame segtuve, kuris atiduodamas ugdytinio 

tėvams (globėjams) vaikui baigus mokslo metus. 

Vaikų pasiekimų lygis bei pažanga fiksuojama, kad būtų galima tinkamai planuoti, koreguoti 

mokslo metų veiklą. 
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