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1. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 
       Ikimokyklinio ugdymo programos teikėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Bangelė“. 

       Darželis įsteigtas 1965 m. gegužės 11 d. Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos 

vykdomojo komiteto sprendimu Nr.218. Darželio  veiklos pradžia  1966 m. sausio  10 d. 

Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kodas - 3110, tipas – lopšelis-darželis-3112, 

juridinis statusas – juridinis asmuo (1), identifikavimo kodas – 190020434.  

Lopšelio-darželio steigėjas – Vilniaus savivaldybės taryba, kodas 8864892, adresas – 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Vilniaus 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo 

skyrius. Lopšelio - darželio buveinės adresas: Žemaitės g. 3 g., LT-03119 Vilnius., Tel./ faksas 

8 (5) 213 41 94. Ugdymo kalba – lenkų ir rusų. 

 

Ugdymo 

programos 

atnaujinimo 

prielaidos.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokykliniai metai yra be galo svarbūs tolimesnei vaiko asmenybės raidai. 

Šiame amžiuje susiformuoja vaiko asmenybės pamatai, t.y. formuojasi 

vertybių sistema, charakterio bruožai, atsiskleidžia vaiko gebėjimai ir 

polinkiai. Vaiko ugdymasis ir vystamasis didele dalimi priklauso nuo šeimos, 

joje puoselėjamų  vertybių, kurias vaikas natūraliai perima. 

       Ikimokyklinio ugdymo programa atliepdama šiuolaikinės visuomenės 

gyvenimo pokyčius, orientuojasi į naujųjų technologijų taikymą, ir 

šiuolaikinių vaikų gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis 

(išmanusis telefonas, kompiuteris, interaktyvi lenta...).   

        Atnaujinant ikimokyklinio ugdymo programą buvo vadovaujamasi 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais ir metodinę pagalbą teikiančiais 

dokumentais: Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (2005), LR 

švietimo įstatymo (2011) nuostatomis, Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis (2014), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu 

(2014) ir kitais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisiniais bei 

norminiais aktais.        

  

Vaikai ir  

jų poreikiai 

  

 

Lopšelį-darželį „Bangelė“ lanko vaikai nuo 1,5 iki 6 (7) metų. Įstaigoje 

vykdomos ikimokyklinio (1,5 (6) m. vaikams) ir priešmokyklinio (5 (6) -7 m. 

ugdymo programos, kurios apima ugdymo procesą ir turinį, metodus     

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei organizavimo formas, materialinę bazę, šeimos ir švietimo įstaigos 

sąveiką.  

   Darželį lanko 64 % vaikų iš lenkiškų, 21 % ir rusiškų šeimų  ir 15 % iš 

mišrių šeimų (lenkų, lietuvių, rusų), todėl ypatingas dėmesys skiriamas 

komunikavimo kompetencijai (gimtajai lenkų ir rusų bei valstybinei lietuvių 

kalboms) ugdyti. Vaikai nori jaustis saugūs, daug judėti, žaisti, bendrauti su 

bendraamžiais, kaupti patirtį per saviraišką, eksperimentavimus ir 

tyrinėjimus. Vaikams sudarytos sąlygos rinktis veiklą pagal pomėgius ir 

galias, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių jėgų. 

 

Specialiųjų 

poreikių 

vaikai ir jų 

poreikiai  

 

 

 

Šie vaikai reikalauja ypatingo dėmesio. Specialiesiems poreikiams 

priskiriami gabūs vaikai ir vaikai, turintys negalią. Todėl šiems vaikams 

keliame uždavinius ugdytis psichines galias: intelektualines, emocines, 

stimuliuoti asmenybės pagrindų formavimąsi, mokyti suvokti savo paskirtį 

gyvenime. Stengiamės padėti šeimai ugdyti neįgalųjį vaiką, garantuojant 

kvalifikuotą pedagoginį poveikį, papildant ugdymą šeimoje, atsižvelgiant į 

potencines vaiko galias ir tėvų poreikius. 

        

Mokytojai  

ir jų 

pasirengimas 

         

 

 

 

Lopšelyje darželyje dirba aukštos profesinės kvalifikacijos pedagogai, 

meninio ugdymo pedagogas, lietuvių kalbos ugdytoja, logopedas, turintys 

aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, įgiję vadybos, vyresniųjų auklėtojų 

kvalifikacines  kategorijas 

         Pedagogai skatinami ieškoti įvairių ugdymo formų, metodų, skleisti 

gerąją  darbo patirtį, kelti pedagoginę kompetenciją, dalyvauti 

tarptautiniuose ir šalies projektuose.     

      

Tėvų (globėjų) 

ir vietos 

bendruomenė

s poreikiai 

 

 

  

 

Tėvai nori, jog vaikai darželyje vaikai girdėtų taisyklingą  lietuvių 

kalbą, jiems būtų sudarytos sąlygos įgyti tautinę tapatybę, puoselėti lietuvių, 

lenkų ir rusų tautų kultūras, tradicijas ir papročius, susipažintų su Lietuvos 

praeitimi, etnokultūra, šiandieninėmis kultūrinėmis ir dvasinėmis 

vertybėmis. Tėvų (globėjų) pageidavimu, vaikai, turintys meninių polinkių 

ugdomi papildomai. 

        Įstaigos bendruomenėje formuojamas teigiamas požiūris į vaiko fizinę, 

protinę, meninę, pažintinę veiklą, savarankiškumą, saviraišką,  
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deramą vaiko socializaciją ir tinkamą pasirengimą perėjimui į aukštesnę 

ugdymo(si) pakopą – priešmokyklinį ugdymą(si). Vienas iš svarbiausių 

bendruomenės poreikių- kitakalbių vaikų iš mišrių šeimų lietuvių kalbos 

lavinimas. Ypatingas dėmesys skiriamas kitakalbių vaikų valstybinės kalbos 

lavinimui nuo ketverių metų. 

       

Įstaigos 

savitumas 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelis-darželis „Bangelė“- vaikų ugdymo įstaiga, kurioje puoselėjama 

lenkų ir rusų tautų kultūros, tradicijos, papročiai, bei gerbiamos lietuviškos 

tradicijos, švenčiamos tautinės šventės. 

        Įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir 

socialinei patirčiai įgyti, užtikrinamas vaikų spontaniškos, išprovokuotos bei 

auklėtojos organizuotos, laisvai vaikų pasirenkamos, veiklos santykis. 

Vaikai ugdomi tautinių tradicijų dvasia, ypač rūpinamasi ugdytinių dvasiniu 

ryšiu su ji supančia gamta, ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška. Įstaigoje 

yra muzikos salė. Pedagogai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir projektuose 

įstaigoje bei Vilniaus mieste. Įstaigos siekis - tapti atsinaujinusia, 

besikeičiančia, nuolat besimokančia organizacija. 

        Lopšelis-darželis „Bangelė“ yra Vilniaus Naujamiesčio mikrorajone. 

Darželio patalpas pradinėms klasėms nuomoja Vilniaus Lazdynų mokykla. 

Jau ketveri metai su Gerosios Vilties progimnazija vykdomas bendras 

projektas „Visos tautos – viena šeima“ ir meninis projektas su lopšelio – 

darželio „Aušrelė“  bendruomene - „Mes – Lietuvos vaikai“. Darželis yra 

aktyvus respublikinių  projektų  „Slavų vainikas“ ir „Šokis žemei“ dalyvis. 

      Palaikome glaudžius ryšius su socialiniais partneriais - „SOS vaikų 

kaimu“, Vilniaus oro uostu, Vilniaus m. lopšeliais- darželiais ir pradinėmis 

mokyklomis. Bendradarbiaujame su Priešgaisrine stotimi, kurioje vaikai 

įgyja priešgaisrinės saugos patirties ir saugaus elgesio buityje įgūdžių. Čia 

nuolat rengiamos ugdytinių piešinių parodos šia tematika. 

         Bendradarbiavimo partneriai aktyvūs švenčių, įvairių renginių, 

projektų, akcijų dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai 

veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir bendradarbiaujant su miesto 

bendruomene, kurioje randamės.  

       

 



Požiūris į 

vaiką ir jo 

ugdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Įstaigoje laikomasi nuostatos, kad vaikystė – nepakartojama žmogaus 

gyvenimo vertybė, o kiekvienas vaikas unikalus, turintis savo patirtį, 

individualias galimybes, gebėjimus. Šiame vaiko gyvenimo kelyje labai 

svarbu yra meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšis ir bendravimas, 

pagarba vaikui, vaikų teisėms ir nepriklausomybei. 

         Programoje siejamos kelios ugdymo filosofijos kryptys. Orientuojantis 

į humanistinę filosofijos kryptį (R. Rogers, A.Maslow), sudaromos sąlygos 

vaiko saviraiškos ir savirealizacijos poreikių tenkinimui. Vadovaujantis 

egzistencialistine ir fenomenologine filosofine kryptimi, ugdomi vaikų 

bendradarbiavimo įgūdžiai, suteikiama mėgstamos veiklos pasirinkimo 

laisvė pagal kiekvieno vaiko pomėgius ir poreikius. 

          Atsižvelgiant į rekonstruktyvistinę ugdymo filosofijos kryptį,  

sudarytos sąlygos ugdytis už įstaigos ribų, natūralioje aplinkoje (gamtoje, 

parodose, išvykose, šventėse, festivaliuose),  tenkinant vaikų smalsumą, 

žingeidumą, vykdant projektus ir sprendžiant problemas. Atsižvelgiant į  

progresyvistinę ugdymo filosofijos kryptį, ugdymo turinyje akcentuojamos 

ne žinios, o vaiko gebėjimas kaupti informaciją, pačiam veikti ir atrasti.

Teisinė bazė    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelis-darželis „Bangelė“ savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

departamento ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos 

nuostatais ir kitais lopšelio-darželio dokumentais.  

            Ikimokyklinio ugdymo programos paskirtis - padėti vaikui įgyti 

įgūdžių, gebėjimų, mokėjimų gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, ji skirta 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams, socialiniams partneriams ir kt. 
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2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

 Demokratiškumas – tai lygiavertė vaiko ir ugdytojo sąveika, kai aktyvus ir 

vaikas, ir ugdytojas; sudaromos sąlygos įvairių tautybių vaikams ugdyti jų gimtąja kalba; 

orientuojamasi į vaiką, kaip asmenybę. 

 Tautiškumas – grindžiamas lenkų, rusų ir lietuvių tautų kultūrų, tradicijų, 

papročių, meno integracija į mažo vaiko kasdienį gyvenimą. 

 Visuminis, integralus ugdymas - atsižvelgiama į vaiko raidos, vaikų 

kultūros dėsningumus ir siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdomos vaiko 

vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena.  

 Ugdymo individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko 

asmenybės pažinimu, ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas 

kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti. 

 Tęstinumas ir dermė – tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas; 

derinami  šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaikų pasiekimų, ugdymo(si) būdų, 

rūpinamasi šeimos švietimu.indinis tobulėjimo 
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3. PROGRAMOS 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:  

      Siekti, kad vaikas - 

      1. Plėtotų ir lavintųsi gimtąsias lenkų ir rusų bei valstybinę (lietuvių) kalbas, 

ypatingą dėmesį skiriant  kalbai ir bendravimui. 

     2.  Pratintųsi ir mokytųsi saugiai judėti, aktyviai veikti, pažinti, tyrinėti  ir 

atrasti, pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais. 

       3. Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos 

būdus ir priemones, natūraliai mąstytų ir samprotautų. 

       4. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai save išreikštų per tautinį identitetą, 

išsamiai pažintų lenkų, rusų ir lietuvių tautų papročius, švenčių tradicijas, meną, 

mokytųsi gyventi ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenėje bei tautų bendrijoje. 

      5. Visais savo pojūčiais tyrinėtų jį supantį pasaulį plėtodamas savo fizines, 

socialines ir kūrybines galias, siektų gamtą tausojančio elgesio.  
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4. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcijoje pabrėžiama, kad ikimokyklinio 

amžiaus vaikas aplinkinį pasaulį suvokia kaip nedalomą visumą.  Todėl ugdymo medžiaga 

atrenkama realios tikrovės modeliavimo būdu. Vaikui pateikiamas  visuminis neskaidomas, 

apibendrintas jį supančios tikrovės – gamtos reiškinių, aplinkos daiktų,  žmonių bei jų santykių 

ir veiklos, savojo „aš“ – vaizdas. Vaikas vedamas nuo artimų (mamos, tėvo, šeimos, namų 

aplinkos, gimtosios vietovės) prie tolimų reiškinių (socialinių grupių, visuomeninių santykių, 

tėviškės, gamtinės, daiktinės bei istorinės aplinkos, pasaulio ir  kt.). Vadovaujantis šia nuostata 

sudarytas programos ugdymo turinys. 

Ugdymo turinys ankstyvajame amžiuje (1,5-3 metai) modeliuojamas pagal ugdymosi 

sritis (kasdieniai gyvenimo įgūdžiai; savivoka, bendravimas ir kalba; aplinkos pažinimas; 

fizinis aktyvumas; žaidimas ir kūrybiškumas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav.  Ankstyvojo amžiaus grupių (1,5 – 3 metų) vaikų  ugdymosi sritys 

 

 

Ugdymosi 

sritys 

Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai 

Savivoka, 

bendravimas ir kalba 

 

Aplinkos pažinimas 
Fizinis aktyvumas 

Žaidimas ir 

kūrybiškumas 
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Ugdymo turinys ikimokyklinio amžiaus grupėse (4-6 metai) modeliuojamas pagal 

kompetencijas: 

 Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija - saugiai jaustis aplinkoje, būti fiziškai 

aktyviam, sveikai gyventi, įgyti kasdienių gyvenimo įgūdžių, suvokti savo emocijas ir jų raišką. 

 Socialinė kompetencija - pasitikėti savo jėgomis,  būti iniciatyviam ir atkakliam, palankiam 

aplinkiniams, tikėti jais, palaikyti draugiškus santykius su bendraamžiais ir suaugusiais; 

stiprinti savo savivoką ir savigarbą, savireguliaciją ir savikontrolę, kūrybiškai spręsti 

problemas. 

 Komunikavimo kompetencija – tenkinti poreikį bendrauti, įsiklausyti, išgirsti, lavinti 

sakytinę ir rašytinę kalbas.   

 Pažinimo kompetencija – pažinti save ir kitus žmones kaip bendravimo partnerius, tyrinėti 

supančią aplinką, gamtą, pažinti ją, įgyti skaičiavimo ir matavimo bei mokėjimo mokytis 

įgūdžių. 

 Meninė kompetencija – tenkinti saviraiškos ir kūrybinius poreikius, patirti estetinius 

išgyvenimus,  įgyti meninės raiškos (muzikos, šokio, vaidybos, vizualinės raiškos)  įgūdžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Ikimokyklinio amžiaus grupių (4-6 metai) ugdymosi turinys 

Kompetencijos 

Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 Komunikavimo 
 

Socialinė 

 

Pažinimo 
 

Meninė 

 

 

Kasdienio 

gyvenimo 

įgūdžiai, fizinis 

aktyvumas, 

emocijų raiška 

ir suvokimas 

 

 

 

Sakytinė ir 

rašytinė kalba 

Savireguliacija ir 

savikontrolė, 

savivoka ir 

savigarba, 

iniciatyvumas, 

atkaklumas, 

santykiai su 

bendraamžiais ir 

suaugusiais, 

problemų sprendimas 

ir kūrybiškumas 

 

Aplinkos 

pažinimas, 

skaičiavimas ir 

matavimas, 

tyrinėjimai,  

mokėjimas 

mokytis 

 

Meninė raiška 

(muzika, šokis,  

vaidyba, 

vizualinė raiška) 

ir estetinis 

suvokimas 
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Vaikų ugdymo(si)  strategijos ir metodai atspindi veiklos būdus, stimuliuojančius ir 

nukreipiančius pačių vaikų aktyvią veiklą, apjungiančius pedagogų ir vaikų pastangas siekiant 

bendro tikslo. Metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, dėmesys paskirstomas visų sričių ir 

kompetencijų ugdymui, kompleksiškai ugdant bendruosius bei specialiuosius gebėjimus 

(meninius, intelektinius ir kt.).  

    Pasirinkti ugdymo metodai atitinka vaikų amžių ir galimybes, individualius poreikius ir  

neprieštarauja šiuolaikinės pedagogikos principams. Jie atnaujinami, papildomi, atsižvelgiant į 

vaikų pageidavimus, pedagogų sumanymus, tėvų rekomendacijas, metodų taikymo 

veiksmingumo vertinimo rezultatus, informacinę medžiagą, pedagoginę bei metodinę literatūrą. 

 Kūrybinis metodas, sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, 

ieškoti problemų sprendimo būdų.  

 Praktinis metodas, kurio pagalba vaikams padedama per veiklą pažinti ir suprasti 

juos supančią aplinką.  

 Vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio 

pasaulio objektus ir reiškinius.  

 Žaidybinis metodas - skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis 

socialiniams įgūdžiams,  natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą;  

 Žodinis metodas  (pasakojimas, pokalbis, diskusija, aptarimas) suteikiantys 

galimybę perduoti informaciją; 

          Projektų metodo taikymas padeda formuoti įvairesnį ugdymo procesą.  

        Pedagogai  šalia  įprastų  aiškinmanųjų – iliustracinių, reprodukcinių, probleminių, 

tiriamųjų metodų kūrybiškai taiko ir netradicinius ugdymo būdus – grupės taisykles, 

dienotvarkes vaikams, ryto ratą, laiką rate, autoriaus kėdę, stebuklingąją kepurę, keliaujantį 

žaislą, dienos naujienas, ryto žinias irk t.  

Ikimokykliniame amžiuje pagrindinė vaiko veikos forma – žaidimas, kuris vaikams teikia 

džiaugsmą, malonumą ir nereikalauja ypatingų pastangų. Laisvas, vaiko iniciatyva pradėtas 

žaidimas dažnai būna motyvuotas -  pajusti pasitenkinimą, nelaukiant rezultatų.  

Socialinės, komunikacinės, pažinimo, meninės, sveikatos saugojimo kompetencijų raiška 

vaiko žaidime:  

 Gebėjimas išbandyti įvairius veikimo būdus, pajusti prasmingą ryšį su 

suaugusiais, suprasti ir perimti jų tradicijas, įgyti gyvenimo patyrimo.  

 Gebėjimas eiti nuo nepažįstamo prie naujo, tyrinėti, atrasti, lavinti 

vaizduotę. 

 Gebėjimas suvokti taisyklių svarbą (normų žinojimas), patiems jas kurti ir 

jų laikytis. 
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 Gebėjimas nusiteikti kūrybinėms interpretacijoms, vaizduotei, žaismui, 

naujam patyrimo įprasminimui. 

 Gebėjimas siekti judėjimo ir bendrosios veiklos malonumo. 

 Gebėjimas matuoti, statyti, dėlioti, modeliuoti žaidžiant.  

 
Ugdymo aplinka ir priemonės 

 
   Ugdymo aplinka kuriama taip, kad padėtų sėkmingai realizuoti programos  tikslą ir 

uždavinius bei tenkintų vaikų poreikius.  

      Saugumo poreikio užtikrinimui siekiame, kad aplinka būtų fiziškai ir emociškai saugi, 

estetiškai patraukli. Grupėse kuriamos uždaros erdvės (pvz.: dviejų aukštų nameliai, spintelių 

bei lentynų pertvaros, palapinės, širmos ir kt.) padeda atsiriboti nuo kitų, kai vaikui to norisi, 

rinktis žaidimo vietą, priklausomai nuo vidinės būsenos ar nuotaikos. 

      Siekiame, kad aplinka būtų palanki bendravimo poreikiui tenkinti ir bendradarbiavimo 

įgūdžiams ugdytis. Be grupėse esančių uždarų erdvių vaikai patys kuria mobilias erdves iš 

aplinkoje esačių daiktų ir priemonių (pvz., minkšti čiužiniai, medinės pertvarėlės, įvairaus 

dydžio audiniai ir kt.). Vaikams žaisti, bendrauti sudaromos sąlygos ir už grupės ribų. 

Pavyzdžiui, nustatytomis valandomis vaikai gali išeiti į koridorius. Čia jie susipažįsta 

tarpusavyje, kuria bendrus žaidimus, išmoksta orientuotis darželio aplinkoje. 

       Judėjimo poreikį tenkinti padeda įrengimai, esantys grupių aplinkoje (pvz., kompleksai su 

skersiniais, virvėmis, gimnastikos žiedais, kopėtėlėmis, čiuožyklomis, sūpynėmis, nameliai su 

kopėtėlėmis ir čiuožimo kalneliais). Vaikai turi galimybę nugalėti savo baimes: užlipti, nulipti, 

nučiuožti, suptis ant virvės ir pan.Didelė darželio teritorija ir joje esantys įrengimai taip pat 

plečia aktyvaus vaikų judėjimo galimybes. 

       Nuolatinis aplinkos keitimas ir atnaujinimas yra ypač svarbus pažinimo poreikio 

tenkinimui. Grupių aplinkoje vaikai randa viską, ko reikia jų žaidimams, tyrinėjimams ir 

eksperimentavimams.  

       Ugdymo priemonės parenkamos taip, kad atitiktų vaikų amžių, individualius gebėjimus, 

skatintų kaupti patirtį kiekvienoje ugdymo(si) srityje. Siekiame, kad priemonės būtų 

funkcionalios ir padėtų: 

 tenkinti svarbiausius poreikius (emocinius, judėjimo, pažinimo); 

 skatinti vaiko savarankiškumą ir  aktyvumą; 

 tenkinti norą žaisti ir bendrauti su kitais; 

 pažinti aplinką, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti; 

 ugdytis meninei saviraiškai ir kūrybiškumui; 

 kurti sąlygas vaikų kultūrai plėtotis. 
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UGDYMO TURINYS 1,5-3 METŲ VAIKAMS 

(2-3 ŽINGSNIAI) 

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

 

Ugdytinos 

vertybinės 

nuostatos, 

gebėjimai, 

patirtis 

Vaiko veiksenos ir saviraiškos būdai 
Ugdymosi priemonės  

ir aplinka 

Geba pats pavalgyti. 

 

Valgo su šaukšteliu, geria iš puodelio. Pavalgęs 

bando naudotis servetėle. Savarankiškai randa savo 

vietą prie stalo. 

 

 

Ugdymosi aplinka 

Grupės aplinka, 

muzikos salė, lauko 

aikštelė. 

Priemonės: 

Batraiščiai, sagos, 

įvairių spalvų ir ilgių 

kaspinėliai, supamos 

lėlės, sezoniniai lėlių 

drabužėliai; 

Rankšluosčiai, 

kempinėlės, muilas.  

 

Bando pats praustis. 

 

Bando pats praustis rankas ir veiduką. 

Naudojasi rankšluosčiu. Mėgsta ,,žaisti” vandeniu. 

 “Prausia” lėles. 

 

Mėgina apsiauti 

batus. 

Varsto batų 

raištelius. 

Pažįsta savo batus, bando apsiauti.  

Labai stengiasi, pyksta, jei neišeina. 

 Bando varstyti batų raištelius. 

 Žaidžia žaidimą  “Pabandyk suvarstyti“. 

 

Apsivelka paprastus 

drabužius 

Pažįsta savo drabužius, paprastus mėgina apsivilkti. 

Drabužėliais rengia lėles. 

Paveikslėliuose atpažįsta paprastus drabužius, juos 

pavadina. 

 

Bando sagstytis 

sagas. 

 

Bando sagstyti drabužių sagas. 

Mėgsta sagstyti kitų vaikų drabužių sagas. Žaidžia 

žaidimus su sagomis.  

Pats pasiima žaislus ar daiktus. 

 

Gerai savarankiškai 

juda, prieina prie 

žaislų ar daiktų, juos 

pasiima ir žaidžia. 

 

Aktyviai apžiūrinėja ir tyrinėja žaislus ir daiktus. 

Atlieka įvairiausius judesius žaislais ir daiktais. 

Spaudo mygtukus.  Nemėgsta dalintis žaislais. Nori 

to paties žaislo ar daikto. Nuolat keičia žaislus ar 

daiktus. 

Trumpam išlaiko dėmesį. 

Prašomas padeda vieną kitą daiktą į vietą.  

 

Geba reikšti norus ir 

ketinimus. 

 

Sako ,,noriu”, ,,duok”, ,,mano”. Skiria savo 

asmeninius daiktus, drabužėlius. Nemėgsta dalintis. 

Gali pasirinkti vieną iš dviejų žaislų ar daiktų.  

Užsispyręs, atkakliai  reikalauja žaislo ar daikto, 

patikusio judesio atlikimo (durų darinėjimas, daiktų 

stumdymas). Atkakliai atlieka tą patį veiksmą, bando 

užsegti sagą, suvarstyti raištelius ir t. t. 
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Bando laikytis 

nusistovėjusios 

tvarkos. 

 

Bando elgtis taip, kaip moko suaugęs. Draudimų ne 

visada paiso, noras pažinti tyrinėti yra didesnis nei 

draudimų galia. Bando sulaikyti pyktį, ašaras, tačiau 

ne visada išeina. 

 

 

Žaidžia pats vienas ir 

greta kitų vaikų. 

 

Nuolat ką nors veikia, tyrinėja, žaidžia. Domisi kitais 

vaikais, pradeda bendrauti. Dažnai konfliktuoja. 

Greta ir kartu palaiko žaidimą tokiais veiksmais: 

stebi, ką daro kitas, ima tą patį žaislą, tiesia žaislą 

kitam, nors ne visada atiduoda, pešasi, pakaitomis 

atlieka tuos pačius veiksmus (pvz. muša būgneliu, 

stato bokštelį). Žaisdamas reiškia palankumą kitam. 

Save gina protestuodamas. Žaidimuose nenoriai 

tačiau palaukia savo eilės.  Mėgsta kartu atidaryti 

judesius: eiti, ropoti, vartytis. 

 

 

Žaidžia pats vienas ir 

greta kitų vaikų. 

 

SAVIVOKA, BENDRAVIMAS IR  KALBA 

 

 

Suvokia savąjį „Aš“ 

Save vadina vardu. 

Parodo į save pirštu paklausus, kur yra. 

Atpažįsta save veidrodyje, nuotraukose. 

Turi aiškų kūno vaizdą. Atpažįsta ir parodo arba 

pavadina šešis ir daugiau kūno dalių. 

Bando piešti žmogų. 

Pradeda save vertinti ,,Aš geras”, ,,Aš blogas” 

Gali pasakyti, kas jis-berniukas ar mergaitė. 

Žaidimų partneriais dažniausiai renkasi tos pačios 

lyties bendraamžius. 

Žodžiais pavadina išgyvenimus ar pojūčius: 

,,linksma”, ,,skanu”, ,,skauda”ir t.t. 

Skiria savo asmeninius žaislus ir daiktus. 

Siekia būti savarankiškas. Gali ką nors padaryti: 

atnešti, paduoti, pakviesti ir kt. 

Bando save išreikšti mimika, veiksmu, judesiu, 

piešiniu. Piešia apskritimą su tašku viduryje ir 

spinduliais į visas puses, braižo vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

Groja, dainuoja, šoka. 

 

 

Ugdymosi aplinka: 

Grupės veiklos kampeliai, 

sporto salė, lauko 

aikštelė. 

Priemonės: 

Namelis ar palapinė, 

minkštos pagalvėlės, 

čiužinukai, minkšti žaislai, 

supama kėdė ar fotelis, 

knygelės, lėlės, lėlių 

drabužėliai, vaiko šeimos 

nuotraukos. 

Bendravimas su 

suaugusiais. 

 

Mėgsta drauge veikti su suaugusiu (žaisti, vartyti 

knygeles, ridenti kamuolį, statyti bokštą ir kt.). 

Mėgdžioja suaugusiųjų, brolių, seserų veiksmus, 

kalbą, poelgius. 

Mimika, gestais išreiškia meilę, nuotaiką, nerimą, 

pyktį, susierzinimą, kaltę, gėdą. Žodžiu išreiškia 

norus. 
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Bendravimas su 

bendraamžiais. 

Bando sulaikyti neigiamus jausmus. 

Draudimų dažnai nepaiso. 

Individualiai ir grupelėmis klausosi skaitymo. 

Domisi suaugusiais, esančias grupėje, atsako į 

pakalbinimą. 

Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo žaidimui. 

Dažnai konfliktuoja (ima tą patį žaislą, atima). 

Taikiausiai žaidžia su  2-3 draugais. 

Reiškia palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja, 

vadina vardu ir kt. 

Savo teises gina protestuodamas. 

Pradeda domėtis vienas kitu: pavadina žaislus, 

veiksmus, prašo, komentuoja. 

 

Išlavėjusi kalba 

Tikslesnė tartis 

Patirtį perteikia 

kalba. 

Taria visas balses (a, o, u, e, ė, i, y ), Dažniausiai 

netaria (r, s, sz, cz, c, ch, dž ) 

Daro daug tarimo klaidų (natūralus reiškinys). 

Žaidžia liežuvio ir lūpų žaidimus: iškiša siaurą ar 

platų liežuvį, iškištą įvairiai judina, aplaižo 

suspaustas lūpas, parodyti sukąstus dantukus, daro 

grimasas ir kt. 

Pučia plunksnelę, žvakutę, popieriaus gabalėlį per 

šiaudelį, pučia vandens ir oro burbulus. 

Kalba 2-3 žodžių sakiniais (telegrafinė kalba). 

Kalba apie tai, ką mato ir girdi. 

Pamėgdžiojant suaugusį atsiranda žodžiai kalboje. 

Klausia žodžio jau žinomam daiktui, veiksmui ar 

ypatumui pavadinti.  

Daugiau žodžių supranta nei vartoja. 

Kalba apie žmones, daiktus, įvykius, veiksmus , net 

jei jų nemato. 

Vartoja esamąjį, būtąjį, būsimąjį laiką, funkcinius 

žodelius į, pas, prie, iš, su. Perpranta kalbos 

funkcijas: išsako poreikius (,,Noriu mamos”), 

informuoja apie buvusią patirtį (“Aš mačiau katę”), 

aiškina (“Einu namo”), planuoja (“Eisiu namo”), 

išreiškia santykius su vaikais ir suaugusiais. 

Pasako savo ir kitų vardus, atsiliepia pašauktas 

vardu, mėgsta kalbėtis, klausinėti. 

Žaisdamas kalba su savimi. Komentuoja ką darys. 

Mielai kasdien klausosi skaitomų kūrinėlių ar 

pasakojimų. 

Varto spalvingas knygeles, žurnalus, reklaminius 

plakatus, paveikslėlius. 

Pasako, kas yra paveikslėliuose ar iliustracijose, 

nuotraukose. 

Mėgsta žiūrėti inscenizuojamas pasakas, pasakėles, 

nutikimus. 

 

 

 

 

 

Grupės aplinka, lauko 

žaidimų aikštelė. 
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APLINKOS PAŽINIMAS 

 

Domisi aplinkiniu 

pasauliu, atranda 

įvairius pasaulio 

pažinimo būdus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keverzoja pieštukais, kreidelėmis, rašikliais. 

Atrenka parodytos formos ir spalvos daiktus, 

žaislus. 

Grupuoja daiktus, žaislus pagal formą (skritulys – 

kvadratas; skritulys – ovalas – kvadratas – 

trikampis). 

Grupuoja žaislus, daiktus pagal spalvą (raudona – 

mėlyna – geltona ir kt.). 

Grupuoja daiktus, žaislus pagal dydį (didelis – 

mažas). 

Grupuoja daiktus pagal sunkumą (sunkus – 

lengvas). 

Sudaro daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki 

mažiausio ir atvirkščiai. 

Tapatina daiktus, dėdamas į įdubimą, išpjovą 

tiesiogiai: pridėdamas, pamatuodamas. 

Tikslingai naudoja įrankius ir kitokius buities 

daiktus:kibirėlį, kastuvėlį, semtuvėlį ir kt. 

Mėgsta spaudyti mygtukus, rankenas, atkabina 

kabliukus, bando segioti sagas, išvynioja, 

supakuoja, išpakuoja. 

Pradeda suprasti pasaulį nuo veiksmo prie minties 

(pradeda žaisti vaizduotės žaidimus – “Gydytojas”, 

“Vairuotojas” ir kt.; atlieka tariamus veiksmus – 

“serga”, “valgo”, “važiuoja” ir kt. 

Pradeda naudoti daiktų pakaitalus (kaladėlė –

mašina, lygintuvas ir kt. ). “Keverzoja” vertikalius 

horizontalius brūkšnius lape. Veria karoliukus. 

Piešia ore apskritimus, įvairias linijas. 

Laiko pieštuką tarp nykščio ir kitų pirštų. Valdo 

žirkles. Volioja, minko, spaudžia molį.Viena ranka 

surenka formas į piramidę, bokštelį ir kt. 

Sudeda daiktus į krūveles ar vieną ant kito. Viskas, 

kas aplink, mėgsta matyti girdėti, uostyti, skanauti. 

 

Ugdymosi aplinka 

Grupės aplinka, muzikos 

salė, pažinimo centras. 

Priemonės: 

 Įvairios kaladėlės, 

piramidės, konstruktoriai, 

įvairūs žaislai. 

Priemonės, skirtos 

žaidimams su vandeniu ir 

smėliu. 

Siužetinių - vaidmeninių 

žaidimų (parduotuvės, 

šeimos ir pan.,) 

atributika; indeliai, 

viryklės, maži baldeliai, 

įvairios karūnėlės, skaros, 

lėlės, stalo teatras, 

pirštinių teatras, kt. 

Knygelės, video kasetės. 

Natūralūs daiktai  

Dažai skirti piešti pirštais, 

guašas, pieštukai, 

kreidelės, plastilinas. 

FIZINIS AKTYVUMAS 

 

Juda laisvai, išlaiko 

pusiausvyrą, judesiai 

koordinuoti. 

 

Gerai orientuojasi įprastoje erdvėje, žino, kur 

išdėlioti žaislai, daiktai, pats juos susiranda ir 

pasiima. Mėgsta, ką nors mėtyti, nutraukti, išversti, 

kelti triukšmą,slėptis. Mėgsta vežioti, stumdyti, 

temti.  

Bėgioja su balionais, vėjo malūnėliais, paskui 

riedančius ir prisukamus žaislus. 

Mėgsta lipti kopėčiomis, suptis sūpynėmis, 

nusileisti nuo čiuožyklos. 

Bando ar važiuoja triračiu. Žaidžia su kamuoliu. 

Juda ar sustoja po signalo, juda nurodyta kryptimi. 

Nušoka nuo paaukštinimo, pralenda.Šokinėja abiem 

kojomis. 

Stovi ir vaikšto ant pirštų galų.Užlipa ir nulipa 

Ugdymosi aplinka. 

Grupės aplinka, gretima 

draugų grupė, sporto salė, 

muzikos salė, darželio 

lauko aikštelė. 

Priemonės: 

Sūpuoklės; įvairaus 

dydžio kamuoliai; 

kamuoliai šokinėjimui; 

kopėtėlės; įvairaus dydžio 

dėžės; pakabinami žaislai 

ant gumų; gumos; 

pakabinamas ar 

pastatomas krepšys; 
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laipteliais statydamas vis kitą koją. 

Spiria ir meta kamuolį. Judesius atlieka susikibę 

rankomis (trypia kojomis, žaidžia ,,Traukinuką”). 

Vaikai siekia, liečia, baksnoja, judina, tampo ir 

gaudo sūpuoja pakabinamus žaislus. Jie įlipa ir 

išlipa į tam skirtas dėžes, landžioja, šokinėja, 

bėgioja per tunelius, čiuožia kalneliais, mėto į 

krepšį kamuolius, renka juos, pagauna, spiria. 

Dėlioja bet kokios formos daiktus į jiems skirtas 

tokio pat pavidalo įdubas ar vietas. 

 

tuneliai; didelės  mašinos; 

vežimai; ratukiniai žaislai; 

neaukštos lipynės, ir 

čiuožimo kalneliai. 

Sensoriniam ugdymui: 

kaištukai, dėlionės, 

pakabinami žaislai. 

Mimika, kūno 

judesiais išreiškia 

emocijas, pratinasi  

nusiraminti. 

Manipuliavimas daiktais, žaislais, knygelių 

vartymas, iliustracijų komentavimas. Individualus 

bendravimas ar pabuvimas kartu su vaiku, kartu 

skaitant ar dainuojant, padedant vaikui nusiraminti. 

Priemonės:  

Namelis ar palapinė, 

minkštos pagalvėlės, 

čiužinukai, minkšti 

žaislai, supama kėdė ar 

fotelis, knygelės, lėlės, 

lėlių drabužėliai, vaiko 

šeimos nuotraukos. 

 

ŽAIDIMAS IR KŪRYBIŠKUMAS 

 

 

Judesio, lytėjimo ir 

regėjimo ryšys. 

 

Pieštuku, kreidelėmis, pirštu pamirkytais dažais 

raito, braižo linijas per visą lapą. 

Atsiranda simboliai: spiralė, saulutė, kryžius, 

veidas. Atpažįsta ir naudojasi šešiomis spalvomis. 

Eksperimentuoja dailės priemonėmis. 

Patinka minkyti, maigyti, volioti, suploti, suspausti, 

ištempti, pjaustyti lipdymo medžiagas. 

Klijuoja, lipina, tvirtina. 

Konstruoja iš atsitiktinių medžiagų. 

Kerpa žirklėmis bukais galais. 

Žiūri iliustracijas, šeimos narių nuotraukas, dailės 

atvirukus, vyresniųjų vaikų dailės darbelius. 

Klausant muzikos aktyviai juda, šokdina žaislus, 

naudoja įvairius daiktus: kaspinėlius, skareles ir kt. 

Melodiją atkuria balsu, ritminiais judesiais. 

,,Groja” kokiu nors instrumentu. 

Mėgsta muzikuoti su vaikais ir suaugusiais. 

Ritmiškai eina, ploja, trepsi (rateliai).Imituoja 

įvairius judesius (,,Kiškutis šoka”, ,,Meškutė 

eina”). Klausosi linksmų ir ramių muzikos 

kūrinėlių. 

Manipuliavimas įvairiais žaislais, daiktais.  

Vėrimas, movimas, įvairių bokštų, piramidžių, 

statymas, konstravimas. 

Eksperimentavimas su dailei, lipdymui skirtomis 

medžiagomis, tapymas, piešimas įvairia technika, 

naudojant įvairias medžiagas. Daiktų rūšiavimas, 

grupavimas. 

 

Ugdymosi aplinka. 

Grupės aplinka, muzikos 

salė, lauko aikštelė,dailės 

centras. 

Priemonės: dažai skirti 

piešti pirštais, guašas, 

pieštukai, kreidelės, 

plastilinas, modelinas, 

molis, druskinė tešla, 

įvairaus dydžio teptukai, 

atspaudai, molbertai.  

Įvairios kaladėlės, 

piramidės, konstruktoriai, 

įvairūs žaislai. 

Priemonės, skirtos 

žaidimams su vandeniu ir 

smėliu. 

Teatro lėlės, natūralaus 

dydžio teatro drabužiai, 

įvairios kepurės, kaukės. 

Spalvoti kaspinėliai, 

įvairių ilgių  ir pločio 

juostelės. 

Siužetinių - vaidmeninių 

žaidimų (parduotuvės, 

šeimos ir pan.,) 

atributika; indeliai, 

viryklės, maži baldeliai, 

įvairios karūnėlės, skaros, 

lėlės, stalo teatras, 
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pirštinių teatras, kt. 

Geba bendrauti 

(žaisti) su suaugu-

siais, perima 

žaidiminius 

veiksmus, būdus. 

Žaidžia su kitais 

vaikais. 

 

Mėgsta žaisti su suaugusiuoju: rodo žaislus, tiesia 

juos suaugusiam, paeiliui ridena kamuolį, stato 

bokštą, ,,kalbasi telefonu”. 

Pamėgdžioja suaugusiojo veiksmus, kalbą, 

poelgius, emocijų raišką. 

Mimika ir gestais išreiškia meilę, gerą nuotaiką, 

meilę pyktį, susierzinimą. 

Naudoja realius daiktus žaidimui. 

Pats ieško draugo žaidimams. Ant kito išbando 

savo elgesio pasekmes. 

Nesupranta kito ketinimų, todėl dažnai 

konfliktuoja. 

Žaidimą greta ir kartu užmezga tokiais veiksmais: 

stebi, ką daro kitas ir medžioja veiksmus; tiesia 

žaislą kitam, tačiau dažniausiai neduoda; ima 

žaislą, kuriuo žaidė kitas; pakaitomis atlieka tą patį 

veiksmą su vienu žaislu. 

Žaisdamas reiškia pasitenkinimą, palankumą: 

šypsosi, glosto, bučiuoja, maitina ir t.t. 

Save ir savo teises gina protestuodamas: verkia, 

nepaleidžia žaislo mušasi. 

Pradeda kalbėtis vienas su kitu: pavadina žaislus, 

veiksmus, siūlo, prašo, komentuoja. 

Žaidžia vaizduotės žaidimus: lyg būtų mama, 

gydytojas ar kitas suaugęs; apsimeta arkliuku, 

šuneliu, katinėliu ir pan. 

Atlieka tariamus veiksmus su daiktais: valgo, 

miega, važiuoja. 

Atkuria buvusius patyrimus ir išgyvenimus. 

Randa žaidimo tęsiniui reikalingą žaisliuką. 

Pradeda naudoti žaislus pakaitalus. 

Siužetiniai - vaidmeniniai žaidimai, dialoginė 

kalba, bendravimas ir bendradarbiavimas su 

suaugusiais ir bendraamžiais, įspūdžių, jausmų 

perteikimas kalbant, žaidžiant, atliekant tam tikrus 

vaidmenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos instrumentai: 

būgneliai, barškučiai, 

švilpynės, pagaliukai. 
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UGDYMO TURINYS 4-6 METŲ VAIKAMS 

(4-6 ŽINGSNIAI) 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO IR STIPRINIMO KOMPETENCIJA 

(Kasdienio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška) 

Ugdytinos 

vertybinės 

nuostatos, 

gebėjimai, 

patirtis 

Vaiko veiksenos ir saviraiškos būdai 

Ugdymosi 

priemonės ir 

aplinka 

Geba pasitikėti savo 

jėgomis, pozityviai 

save vertinima, 

rūpinasi savo 

sveikata, psichine ir 

fizine savijauta. 

Dūksta, šėlsta ir nusiramina, atsipalaiduoja, pajunta 

kaip gerėja jo savijauta, dingsta įtampa, užplūsta 

energija arba apima ramybė. 

 Ilgesnį laiką išbuvęs nejudrus pats bėgioja, laipioja, 

vartosi ar kitaip aktyviai juda. 

Žaidžia žaidimus ugdančius supratimą, jog yra būdų, 

padedančių sumažinti sunkių jausmų, konfliktų, 

stresinių situacijų, nuovargio keliamą įtampą.  

Atsipalaiduoja relaksacinėje aplinkoje, pats pasirenka 

vietą kurioje nusiramina geriausiai. 

Aiškinasi ir diskutuoja apie sveikatą, jos saugojimą.  

    Domisi žmonių panašumais ir skirtumais. 

Improvizuodami judesiu geba išreikšti savo nuotaiką, 

jausmus, kai kurias idėjas. 

 

 

 Priemonės: 

Servetėlės, 

rankšluosčiai, dantų 

šepetėlis, pasta, 

higienos reikmenys 

(muilas); kaspinai, 

skarelės, skraistės 

šokiui; lankai, 

šokdynės, virvutės, 

kamuoliai, kėgliai, 

badmintonas;  

įvairūs treniruokliai 

(batutas ir kt.); 

šiurkštūs, gruoblėti 

kilimėliai;  

sūpuoklės, sienelės, 

kopėčios, laipiojimo 

virvės, gimnastikos 

suoleliai, čiužiniai; 

priemonės estafetėms, 

kliūtims;audeklo 

atraižos, elastingas 

popierius, rupus 

žvyras, nugludinti 

akmenėliai; 

atsipalaidavimo žaislai 

(minkšti žaislai), 

pagalvėlės, 

kamuoliukai 

spaudymui rankomis; 

įvairi buitinė technika, 

maistui pjaustyti 

skirtos lenteles, 

įrankiai, indai 

įvairiems 

negendantiems 

produktams 

(kruopoms, cukrui), 

įvairūs rakandai, 

servetėlės, stalo 

Žino elementarias 

higienos ir kultūros 

taisykles, mielai jų 

laikosi. 

 

Susitinka su darželio slaugytoja, kalbasi apie žmogaus 

kūno dalis, sveikatos saugojimą, dantukų priežiūrą; 

Pokalbiai – diskusijos „Kodėl reikia plauti rankas prieš 

valgį ir pasinaudojus tualetu?“, „Kaip teisingai 

naudotis rankšluosčiu?“, „Kas patinka dantukams?“.  

 

Pažįsta aplinkoje 

tykančius pavojus, 

skriaudžiamas ar 

esant pavojui, prašo 

pagalbos. 

Globoja draugus, jiems padeda. Jaučia, kada jų 

pagalba ir geras žodis reikalingi. Kreipiasi į 

suaugusius, prašo pagalbos. 

 

Pažįsta savo kūną. 

 

 

Tyrinėja ir įvardija kūno dalis. 

 Apžiūri save veidrodyje, aiškinasi, kad kiekvienas 

žmogus turi savo ūgį ir svorį, įžiūri mergaičių ir 

berniukų lyčių skirtumus, skaičiuoja iš kiek pirštukų 

susideda pėda ir plaštaka, aiškinasi apie gyvybiškai 

svarbius poreikius – mitybą, virškinimą, kvėpavimą ir 

kt. Suvokia, kad kūnas vystosi, lygina save dabar ir 

praeityje, ateityje. 

 Daro pėdos ir plaštakos atspaudus, apibrėžia gulinčio 

vaiko kontūrus, piešia autoportretą, lipdo iš molio, 

plastilino žmogaus kūną, piešia save ir tėvus, 

mergaites ir berniukus, gamina įvairias lėles 

vaidinimui. 
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Įvardija kūno dalis, nusako mergaičių, berniukų lyčių 

skirtumus. 

 

 

reikmenys.Receptų, 

stalo serviravimo 

knygos, vaikų 

paruoštos receptų 

knygelės. širmelės, 

užtiesalai, dėžės, 

krepšiai, pagalvėlės, 

kilimėliai; kamuoliai, 

skirti šokuoti, suptis; 

supamieji žaislai; 

jėgos ugdymo 

priemonės - sunkūs 

kamuoliai,  

riedantys žaislai 

(karučiai, 

automobiliai, 

traukiniai.  

Ugdomoji aplinka 

Vaiko lankoma grupė; 

grupės sporto 

kampelis; gretima 

grupė;  

pagalbinės  darželio 

patalpos (muzikos 

salė, sporto salė);  

kiemo aikštelė; 

slaugytojos kabinetas; 

saugaus eismo 

mokyklėlė; miškelis. 

Žino kaip užaugti 

sveikam. 

 

 

Įvardija sveiko maisto produktus, diskutuoja apie 

žalingų įpročių poveikį žmogui, klausosi grožinės 

literatūros kūrinėlių saugaus eismo tema.Geba 

paaiškinti sveiko maisto, vitaminų, sporto svarbą 

žmogaus sveikatai, supranta žalingų įpročių poveikį 

žmogui, stebi saugų eismą gatvėje, suvokia kaip 

saugiai pereiti gatvę, aiškinasi, kaip elgtis su aštriais, 

stikliniais, elektriniais daiktais, pratinasi teisingai jais 

naudotis, laikosi kūno higienos ir dantų priežiūros 

taisyklių. Piešia vaisius, daržoves ir kt., piešia 

sportininkus, piešia, aplikuoja gatvę, šviesoforą, kelio 

ženklus. 

KOMUNIKAVIMO  KOMPETENCIJA 

(Sakytinė ir rašytinė kalba, ) 

Suvokia kalbos 

garsų, žodžių, 

sakinių, tekstų 

prasmę. 

 

Klausosi sekamų lenkų, rusų, lietuvių liaudies pasakų, 

garsažodžių, patarlių, priežodžių, pasakų be galo, 

greitakalbių, mįslių, gamtos garsų pamėgdžiojimų. 

Aiškinasi nesuprantamų žodžių išsireiškimus. 

Įsiklauso į aplinkoje sklindančius garsus, juos 

atkartoja, apibūdina.Imituoja judesiais pasakų 

veikėjus. 

Piešia, tapo, lipdo individualius ir kolektyvinius 

darbelius pagal kūrinių siužetus. 

 

 

Priemonės: 

Knygelės, 

enciklopedijos, pačių 

pagamintos  knygelės, 

įvairus loto, 

spausdinimo 

mašinėlė,  raidelių 

maketai, (iš 

popieriaus, vielos, 

molio) įvairiūs 

paveikslėliai, pirktos 

ir savo gamybos 

raidžių 

kasos.Garsajuostės ir 

CD su gamtos garsias; 

diafilmai. Popierius 

(kortelės, juostelės, 

lapeliai); asmeninė  

Geba klausytis, 

išklausyti, išgirsti. 

 

 

Išklauso ir stengiasi suprasti šalia esančių vaikų ir 

suaugusių kalbą, norus. Klausosi pokalbių, 

pasakojimų, deklamavimo, skaitymo. Klausosi dainų, 

pasakų, muzikos įrašų. Klausosi auklėtojos, draugų, 

muzikos mokytojos dainavimo. Stebi spektaklius, 

šventines programas. 
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Bendrauja su 

suaugusiais ir 

bendraamžiais. 

Geba įvardyti savo 

veiksmus. 

Išsako savo mintis, 

norus, poreikius. 

Kalbasi su draugais, 

pasakoja. 

Suvokia, kad kalba 

padeda bendrauti. 

Kalbasi su pačiu savimi įvairios veiklos metu, įvrdija 

savo veiksmus. Atsako į klausimus, pats klausinėja. 

Tariasi dėl žaidimo taisyklių, planuoja veiklą. 

Pasakoja vienas kitam patirtus nutikimus, kalbasi 

grupėse. Pasakoja naujienas, įspūdžius, išgyvenimus 

visai grupei. Žaidžia įvairius kalbinius 

žaidimus.Trumpai pasakoja pagal paveikslą ir 

paveikslų serijas .Žino ir pasako savo ir kitų vardus. 

Skiria mergaičių ir berniukų vardus. Sumano vardus 

žaislams, gyvūnams, augalams ir kt. Įvardija 

artimiausios aplinkos daiktus, veiksmus, savybes, 

reiškinius. Diskutuoja apie savo pojūčius: ką mato, 

girdi, liečia, uodžia, ragauja, veikia.. Atrenka 

teisingus rengimosi procesui veiksmažodžius. Dailės 

proceso metu kalbasi su draugais, su auklėtoja, 

pratinasi vartoti svarbiausia dailės sąvokas, kaupia 

dailės žodyną. Žaidžia kūrybinius – vaidmeninius 

žaidimus.Tariasi, kokia dailės priemonė, raiškos 

būdas tinka sumanytai idėjai pavaizduoti..Piešia savo, 

draugų, šeimos narių portretus.Pavadina savo ir kitų 

vaikų darbelius. Papasakoja, ką pavaizdavo darbelyje. 

 

 

knygelė; pieštukai; 

popieriniai lipdukai 

(įvairaus dydžio 

kortelės); atvirukai, 

vokai, laiškų rašymo 

lapeliai. Žodžių 

kortelės, juostelės; 

stalo žaidimai su 

raidėmis, užrašais 

skirti kalbai ugdyti; 

kubeliai, automobiliai 

ir kt. su 

užrašais;pasakų, 

muzikos įrašai 

(kompaktiniai diskai, 

garso kasetės). 

 

 

Ugdomoji aplinka: 

Grupės erdvė; veiklos 

kampeliai; lauko 

aikštelės; 

muzikos ir sporto 

salės; 

vaikų, auginančių 

gyvūnėlius, namai; 

gyvūnų parduotuvė 

„Kika“; miškelis; 

parkas; Pavilnio 

parkas; Neries upės 

pakrantės; 

Planetariumas. 

 

Atkreipia dėmesį į 

kalbos grožį: 

skambesį, 

vaizdingumą, 

intonaciją, tempą, 

garsumą, toną, garsų 

tarimą. 

 

Apibūdina kalbos tempą, garsumą sąvokomis: 

lėtai- greitai,garsiai – tyliai, šaukia – šnibžda ir kt. 

 Palygina kalbėjimo toną: malonus - atšiaurus, 

draugiškas – piktas, prašantis – liepiantis, paslaugus, 

įsakmus ir kt. 

Kalba laisvai, natūraliai, gyvai. 

 Pamėgdžioja įvairių gyvūnų, paukščių garsus 

keisdami intonaciją, toną, garsumą.  

Atkartoja draugo kalbėjimo ypatybes. 

 Parenka panašiai skambančių žodžių poras. Išgirsta ir 

pasako pirmą, paskutinį, vidurinį žodžio garsą. 

Teisingai taria garsus.  

Plojimu sustiprina eilėraščio, skaičiuotės, greitakalbės 

ritmą. 

Įvairiais muzikiniais instrumentais (lazdelėmis, 

akmenukais ir kt.) išgauna vieną ar kitą ritmą, 

melodiją. 

Inscenizuoja trumpus kūrinėlius, kuria personažų 

kalbą. 

 

 

Atpasakoja girdėtus 

grožinės literatūros 

kūrinius, filmus, 

įvykius. Deklamuoja 

eilėraščius. Seka 

pasakas, kuria, 

fantazuoja. 

Vartoja vaizdingus žodžius.  

Deklamuoja trumpus eilėraščius. Deklamuoja 

tradicinius bei modernius eilėraščius ir poemėles.  

Seka savo kūrybos pasakas. Kuria savo kūrybos 

knygeles, tekstą ,,užrašydami” piešiniais, simboliais.  

Kuria bendras grupės pasakų, eilėraščių, mįslių, 

naujienų knygeles, sumano pavadinimus.  
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Žaidžia žodžiais (sudaro naujus žodžius, trumpina, 

pailgina ir kt.).Atpažįsta tikrovę nuo fantazijos. 

Išvardija realius ir išgalvotus dalykus (reiškiniai, 

būtybės). 

Aiškinasi sinonimus, antonimus, vaizdingus 

būdvardžius, išsireiškimus. 

 Iliustruoja žinomas ir savo kūrybos pasakas. Kuria 

daineles, melodijas pasakų personažams. Kuria savitą, 

išgalvotą kalbą pasakų veikėjams. 

 

Stengiasi teisingai 

tarti kalbos garsus. 

Pratinasi teisingai 

vartoti kalbos dalis 

Žaidžia kalbinius žaidimus skirtus garsų tarimui. 

Atlieka įvairius kvėpavimo, pūtimo pratimus. 

Parenka, sumano atitinkamų žodžių veiksmažodžius 

(eina – kūprina, sėlina, šleivoja ir t.t.).  Nusako 

daiktavardžio mažybines formas. Žaidžia stalo 

žaidimus, kurie skatiną teisingą įvardžių ir 

skaitvardžių vartojimą (penki kiškiai, dvi braškės ir 

t.t.). 

Kuria rišlius, vaizdingus, kūrybingus pasakojimus. 

Tyrinėja liežuvio, dantų, gerklų teisingą padėtį įvairių 

garsų tarimo metu. 

Stebi save veidrodyje. Stebi, tyrinėja vieni kitus. 

Paaiškina būdvardžių laipsnių sąvokas (pvz.: geras – 

geresnis, geriausias). 

 

Domisi parašytu 

žodžiu. 

 

 

 

Varto knygas, ,,skaito” paveikslėlius. Pažymi savo 

vietą, daiktus simboliais.  

 Žaidžia su įvairių medžiagų raidėmis. 

 ,,Rašo” laiškus, pasakas, istorijas piešiniais, ženklais.  

Sumano knygų, paveikslėlių pavadinimus. Pasižymi 

daiktus pirmąją vardo raide.  

Stebi auklėtojos rašymą ir skaitymą.  

Atkartoja, kopijuoja žodžius nuo kortelių ir knygų 

spausdintom raidėm.  

Atpažįsta grupės aplinkoje, žurnaluose, laikraščiuose, 

gatvėje žinomas raides, žodžius. 

Gamina vardo korteles.  

Štampuoja, puošia ornamentais, kerpa raides. Lanksto 

iš popieriaus, vielos ir kitų medžiagų žinomas raides. 

 Susipažįsta su savo, draugų, šeimos narių raidėms.  

Atpažįsta užrašytą vardą. 

 Pasako iš kokių garsų susideda vardas. 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

(Savireguliacija, savikontrolė, savivoka, savigarba, iniciatyvumas, atkaklumas,  santykiai su 

bendraamžiais ir suaugusiais, problemų sprendimas ir kūrybiškumas) 

Suvokia asmeninį 

saugumą šeimoje  

Didžiuojasi  savo 

šeima ir artimaisiais 

 

Žiūrinėja, varto nuotraukų albumą su šeimos nariais.  

Atpažįsta šeimos narius. Sužino savo, savo senelių 

(dėdžių, tetų) gyvenamosios vietos pavadinimą. 

 Tyrinėja, sudarinėja schemas, - šeimos medį, darbą ir 

kt.  

Sužino, kad yra vaikų ir tėvų teisės. 

 Įvardija savo šeimos narius, paaiškindamas giminystės 

ryšius: brolis, sesuo, pusseserė, teta, dėdė ir t.t.  

Išsako savo nuomonę, kodėl šeimoje būtina vienas 

kitam padėti. 

Kas tai yra šeimos paslaptis, kodėl reikia ją saugoti, 

kam galima ją patikėti. 

Klausinėja, atsako į pedagogo klausimus: ,,Į ką esi 

panašus?” ,,Ką veikiate visi kartu?”, ,,Su kuo 

pasikalbi, kai tau liūdna? ir kt. 

Pasiūlo, kuria meninius projektus, kūrybinius 

darbelius. 

 Inscenizuoja realias, gyvenimiškas situacijas. 

Priemonės: 

Asmeninis žaislas, 

albumas, segtuvas (su 

šeimos ar grupės 

gyvenimo 

nuotraukomis, 

piešiniais ir kt.), 

žaislai vaikams 

džiuginti, nuotraukų 

albumai, atvirutės, 

paveikslai, 

paveikslėliai, 

vaizdajuostės, 

konstruktoriai, 

kaladėlės, siužetiniai 

žaislai, loto, 

siužetiniai žaislai 

(lėlės, vežimėliai, 

baldai, indeliai, 

drabužiai, įvairių 

profesijų atributai; 

atskiri lapai su 

bendravimo ir kt. 

situacijomis; ūgio 

matuoklė; vaiko 

dienoraštis, socialinio 

turinio vaikiškos 

knygos, žurnalai;  

interesų, talentų 

kortelės, paveikslėliai;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žino, kad reikia būti 

atsargiam su 

svetimais žmonėmis; 

neiti su jais nors jie 

kviečia, 

neimti siūlomų 

skanėstų; neįsileisti į 

namus, jei esi 

vienas. 

 

Sužino apie įvairių žmonių ketinimus, gerus ir blogus. 

Mokosi atpažinti rizikingas situacijas, susilaikyti nuo 

rizikingo elgesio.  

Su vaiku diskutuojama probleminiais klausimais. 

 Aptarinėjamos konkrečios situacijos: ,,Ką darytum,..”, 

galimos pasekmės. Suvaidinamos ,,realios” situacijos. 

 

 

Pasitiki savimi ir 

savo gebėjimais. 

Vertina save 

teigiamai, 

bendraudamas su 

kitais. Suvokia, kas 

yra draugystė ir 

draugai. Vertina, 

žino, kaip išsaugoti 

draugą. 

Pasako savo vardą, pavardę.  

Pasakoja apie mėgstamus daiktus, žaislus, mylimus 

žmones, darbus. 

Žaidžia žaidimus, skatinančius prisitaikyti, susipažinti, 

pakalbinti draugą, pakviesti žaisti ir kt.  

Klausosi literatūrinių kūrinių, pasakėlių. Kalbasi, kuria 

pasakėles apie draugus. 

 Žaidžia žaidimus skatinančius pasirinkti draugą, 

sakyti žodžius - ,,komplimentus”. 

Aiškinasi sąvokas ,,tikras draugas”, ,,draugystė”.  

Piešia save, savo mėgstamus daiktus, žaislus, žmones. 

  Kuria dailės darbelius kartu.  

Pasirenka saugius 

žaislus ir saugias 

žaidimo vietas. 

Padeda kitam jas 

atpažinti. 

 

Tyrinėja, pastebi, atpažįsta nesaugius žaislus (aštrius, 

sulūžusius ir pan.), žaidimo vietas. 

Sužino apie pavojingų vietų paženklinimą (pavojaus 

ženklai). 

 Susitaria dėl taisyklių ir jų laikymosi. 

Diskutuoja apie pavojingų žaidimų pasekmes. Skaitytų 

kūrinių iliustravimas.  

Situacijų piešimas. 
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Suvokia, jog patekus 

į bėdą būtina prašyti 

pagalbos. 

 

Sužino, kad pagalbos gali kreiptis į draugą, suaugusį, į 

žmogų, kuriuo pasitiki. 

 Įsidėmi telefono numerius, kuriais galima kviesti 

pagalbą.  

Klausosi literatūros kurinių, pasakų apie rizikingas 

situacijas. 

Žaidžia siužetinius žaidimus. 

 

 

 

Ugdomoji aplinka: 

Grupės aplinka; 

muzikos salė; 

sporto salė;logopedo 

kabinetas; 

lauko aikštelės; namai, 

kuriuose vaikai 

gyvena; pramogų 

centras „Akropolis“; 

Karoliniškių 

mikrorajonas, 

A.P.Kavoliuko gatvė; 

Vilniaus senamiestis, 

Rasų kapinės, 

Gedimino pilis, Trijų 

kryžių kalnas; Lenkų 

kultūros namai; 

Trakai, Europos parkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendraudamas, 

veikdamas drauge 

laikosi taisyklių, 

susitarimo. Naudoja 

lankstesnes valios 

reiškinio formas: 

prašymą, derėjimąsi 

ir kt. 

Žaidžia žaidimus, padedančius suvokti bendrumo 

svarbą grupėje, žaidime.  

Diskutuoja, aptaria, kodėl svarbu laikytis susitarimų. 

 Sužino, ką reiškia susitarimas, dėl ko žmonės tariasi.  

Išbando susitarimus su draugu, pedagogu. Drauge 

kuria dailės darbelius. 

 

Gerbia draugus ir 

suaugusiuosius. 

Derina su kitais savo 

norus ir veiksmus. 

Atsižvelgia į kitų 

poreikius, atsakingas 

už  bendro reikalo 

atlikimą. 

 

Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi.  

Atpažįsta draugiškas ir konfliktiškas bendravimo 

situacijas. 

Aiškinasi sąvokas ,,atsakingas, sąžiningas, teisingas”, 

pvz.: žaidimas ,,Aš ir mes”. 

 Vaikas tariasi dėl taisyklių ir stengiasi jų laikytis. 

Tariasi dėl bendros veiklos. 

Diskutuoja, svarsto, ar lengva kito klausytis. Drauge su 

kitais kuria meninius projektus. 

 

Suvokia ir atpažįsta 

draugo, suaugusiojo 

emocines nuotaikas. 

Bando derinti 

bendraudamas ir 

bendradarbiaudamas 

 

 

Įvardija, pasakoja apie išgyventas būsenas, jausmus – 

dalinasi savo turima patirtimi. Klausosi grožinės 

literatūros kūrinėlių juos aptaria.Tariasi, kaip įveikti 

atsiradusią kliūtį. 

Kuria savo bendras pasakėles.Stebi, tyrinėja, aiškinasi 

mimikų, gestų reikšmę.Tyrinėja nuotaikų 

simbolius.Pagal pedagogo pateiktas situacijas atpažįsta 

liūdesį, džiaugsmą, pyktį, susierzinimą, pavydą, baimę 

ir kt. Sužino, išbando kelis įveikimo būdus savijautai 

pagerinti. Piešia, improvizuoja savo išgyvenimus 

klausant muzikos.Imituoja vaikų ir pedagogų 

pasiūlytas situacijas. Žodžiu, muzikos garsais, judesiu 

išreiškia savo, kito žmogaus (veikėjo) išgyvenimus. 

 

Suvokia pojūčius ir 

jausmus. 

 

 

Apibūdina, kokias pasakas mėgsta klausytis; 

pasakoja ką matė, lietė, girdėjo, uodė, ragavo; 

klausosi mėgstamos grožinės literatūros kūrinėlių. 

Kuria meninius darbelius apie savo pomėgius; vaidina 

mėgiamas pasakas. 

Skiria nežodinius (nekalbinius) garsus, atspėja, kas 

skambėjo, paukščio balsų pamėgdžiojimus; 

užuodžia, nustato kvapus; ragauja užsimerkus, atspėja, 

kas valgoma; jaučia šilumą ir šaltį, tyrinėja vandens ir 

oro temperatūrą; stebi daiktus viena ir abiem akimis, 

stengiasi pamatyti tamsoje; suvokia dėl ko džiaugiasi ir 
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pyksta, ką myli ir gerbia.  

Ugdomoji aplinka: 

Grupės aplinka; 

muzikos salė; 

sporto salė; logopedo 

kabinetas; 

lauko aikštelės; namai, 

kuriuose vaikai 

gyvena; pramogų 

centras „Akropolis“; 

Vilkpėdės  

mikrorajonas, 

Žemaitės  gatvė; 

Vilniaus senamiestis, 

Rasų kapinės, 

Gedimino pilis, Trijų 

kryžių kalnas; Lenkų 

kultūros namai; 

Trakai, Europos parkas 

Bando daryti 

teigiamą poveikį kito 

nuotaikai. 

 

Žaidžia žaidimus skatinančius sakyti vienas kitam 

gerus žodžius – komplimentus. Sužino kaip galima 

padėti kitam. Išbando kelis pagalbos būdus (užjaučia, 

paduoda, padeda, pakviečia, globoja ir t.t.). 

Daro kūrybinius darbelius draugui, kartu su draugu. 

Kartu kuria, inscenizuoja. 

Geba priimti 

tinkamus 

sprendimus 

Aptaria įvairias kasdienines situacijas: ,,Ką aš 

daryčiau?” pateiktas pedagogo ir vaikų. 

Išsako savo nuomonę. ,,Blogus” sprendimus paverčia 

gerais. Analizuoja situacijas: pavojingi ir nepavojingi 

sprendimai. Saugūs sprendimai.Sužino, aiškinasi, kad 

sprendimai priimami kasdien. (Žaidžiant, būnant 

vienam, lauke, grupėje, namuose ir kt.). Vaidina 

situacijas. 

 

Kontroliuoja, geba 

valdyti savo elgesį, 

staigų pyktį, 

agresijas ar kitas 

apraiškas. 

Taikiai sprendžia 

konfliktus. 

Stebi, tyrinėja savo, draugo suaugusių elgesį. Sužino, 

kaip gali sau ir draugui padėti.Žaidžia bendrus 

kūrybinius žaidimus. Kuria ,,Taikos kilimą”, ,,Taikos 

gėlę” ir panašiai.Sprendžia ,,grupės” problemas. 

Tariasi dėl taisyklių, bendros veiklos. Klausosi 

grožinės literatūros kurinių. Išsako savo nuomonę - 

,,Kaip aš pasielgčiau?” Sugalvoja ,,gerų” sprendimų”. 

 

Savarankiškai 

prižiūri savo daiktus. 

Susiranda priemonių 

būtiniausiems 

poreikiams 

patenkinti: įsipila 

vandens, persiauna 

sušlapusią avalynę ir 

kt. 

Išsako savo nuomonę. Klausosi literatūros kūrinių. 

Kuria pasakaites. Inscenizuoja ,,gyvenimiškas” 

situacijas. Vaizduoja meninėmis 

priemonėmis.Tyrinėja, stebi, lygina ,,tvarką” ir 

,,netvarką”.Sužino, kur laikomas geriamas vanduo. 

Pasimoko, išbando pats įsipilti vandenį į stiklinę ir kt. 

vaikui prieinamus darbus. Sužino, ką vaikas gali 

atlikti be suaugusiojo pagalbos. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

(Aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, tyrinėjimai, mokėjimas mokytis) 

Žino vardą, pavardę, 

adresą. 

 

 

Diskutuoja, jog vardą gali turėti gyvūnai ir augalai, 

nusako iš kokių garsų susideda vardas, išvardija 

raides savo vardo kortelėje, bando kopijuoti, rašyti 

savo vardą. 

Pasako vardą, pavardę, adresą; atpažįsta savo vardą 

knygoje, žurnale; atranda kortelę su užrašytu savo 

vardu, ją naudoja asmeniniams daiktams žymėti; 

įžiūri skirtumus, lygina savo vardo kortelę su kitų 

vaikų vardo kortelėmis. 

Štampuoja savo vardą; plėšia, kerpa nesudėtingos 

formos savo vardo raides; piešia savo namą, gatvę. 

 

 

Priemonės: 

Įvairių dydžių, spalvų 

skaičių trafaretai, 

matavimo priemonės, 

įvairaus ilgio 

liniuotės, svarstyklės, 

stiklo šukės, 

kalendorius, įvairios 

mozaikos, figūrėlės, 

monetos, popierinių 

pinigų maketai, 

metalo gabaliukai, 
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Tyrinėja ir pažįsta 

daiktinę aplinką ir 

reiškinius. 

 

 

Įvardija grupėje esančių daiktų skirtumus, 

nusako, kokie daiktai yra švelnūs, aštrūs, lengvi ir kt., 

geba apibūdinti žaislus, drabužius, indus ir kt. vartoja 

apibendrinamuosius žodžius šnekamojoje kalboje; 

pavadina geometrines formas. 

Geba apibūdinti spalvas ir jų pastovumą (sniegas 

baltas ir kt.). bando kopijuoti skaičius; vartoja kalboje 

kelintinius skaitvardžius (pirmas ir t.t.). 

Pasakoja ką pats vaikas, tėvai veikia ryte, diena, 

vakare. 

 Pažįsta, tyrinėja grupėje esančius daiktus; 

eksperimentuoja, aiškinasi daiktų savybes (aštrus, 

švelnus, sunkus, lengvas). 

Įįsimena ir teisingai vartoja daiktų pavadinimus; 

supranta apibendrinamųjų žodžių prasmę: žaislai, 

drabužiai, baldai, indai; žaidžia, liečia, čiupinėja 

grupėje esančius daiktus, išsiaiškina, kad jie skiriasi 

dydžiu, forma; deda daiktus vieną prie kito, lygina, 

supranta, kad jie yra aukšti ir žemi, stori ir ploni, ilgi ir 

trumpi. 

 Skiria spalvas ir atspalvius, teisingai jas pavadina; 

skaičiuoja daiktus, domisi skaitmenimis, juos pažįsta 

iki 10; skiria dešinę ir kairę savo kūno puses. 

Geba paaiškinti paros laiko tėkmę, teisingai pavadina 

paros dalis; suvokia, kad laikas matuojamas laikrodžiu, 

jį tyrinėja; 

Nustato savaitės dienų pastovumą, teisingai įvardija 

savaitės dienas. 

Kuria meninius darbelius apie grupėje esančius 

daiktus; štampuoja, plėšo, kerpa geometrines formas; 

konstruoja iš įvairių figūrų; kerpa, lipdo įvairaus ilgio, 

pločio, storio formas, kuria meninius darbelius. kuria 

meninius darbelius ,,gyvi” skaičiai ir kt.; 

 Bando sukonstruoti saulės laikrodį; piešia, ką veikia 

kiekvieną savaitės dieną. 

 Piešia gatvę; kuria meninius darbelius, knygeles apie 

Vilniaus miestą. 

 

žąsies ir vištų 

plunksnos, įvairių 

birių daiktų (kruopų, 

smėlio, cukraus, 

druskos, žemės, 

akmenukų ir kt.) 

pavyzdžiai, dėlionės, 

loto, lego, domino, 

popierius, žirklės, 

pieštukai, spalvoti 

pieštukai trintukai, 

flomasteriai. Skaičių 

„kasos“, 

„šimtalangė“. Žaislinė 

virtuvė, lentyna  vaikų 

persirengimo ar lėlių 

drabužiams, lėlės, 

įvairūs buitiniai 

daiktai (telefonai, 

laikrodžiai). Daug ir 

įvairių drabužių 

persirengimui, 

karolių, skarų, 

skrybėlių, rankinių, 

vyriškų ir moteriškų 

batų ir t.t. Medžių 

šakelės, sodinukai ar 

sėjinukai, akvariumas. 

Įvairi gamtinė 

medžiaga, 

nekenksmingos 

buitinės atliekos, 

laikrodžiai, kompasas, 

fotoaparatai, smėlio 

laikrodžiai 

padidinimo stiklai, 

mikroskopas, lupa, 

termometrai. Įvairūs 

sraigteliai, varžtai, 

vinutės, raktai.  

Indeliai su vandeniu ir 

smėliu, kibirėliai, 

įvairios smėlio 

formelės, puodeliai, 

įvairūs semtuvėliai, 

šaukštai, vandens ir 

muilo burbulai, 

įvairios tirpios 

medžiagos (druska, 

cukrus, 

dažai).Parenkami 

įvairių formų 

akmenukai, 

Suvokia kas yra 

šeima. 

 

Pasakoja apie šeimos narius, jų pomėgius, švenčiamas 

šventes; pokalbiai apie tėvų darbą; klausosi pakviestų į 

grupę tėvų pasakojimų apie savo profesijas.  

Išvardija šeimos narius; žiūrinėja šeimos albumą; 

domisi tėvų profesijomis; aiškinasi, kas buvo seneliai, 

proseneliai; prisimena mirusius šeimos narius, suvokia 

netektį. 

Piešia šeimą, piešia, iliustruoja šeimos medį; drauge su 

tėvais dalyvauja šventėse, pramogose, parodose. 

Stebi ir tyrinėja 

augalus. 

Žino kaip reikia 

elgtis su augalais ir 

gyvūnais. 

 

Pasakoja ko reikia augalui, kad augtų, kaip juos 

prižiūrėti; klausosi lietuvių liaudies pasakų, eilių, 

dainų, padavimų apie augalus, jų ypatybes, 

 Pasakoja kokią naudą teikia augalai, kas iš jų 

gaminama; nusako keletos vaistažolių gydymo 

tradicijas (liepos žiedai, čiobreliai ir kt.); paaiškina, 
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kaip reikia elgtis gamtoje; klausosi pasakojimų, 

eilėraščių, dainelių apie gyvąją gamtą. 

 Stebi ir prižiūri grupėje augančius augalus; tyrinėja, 

domisi darželio kieme augančiais augalais; nori 

sužinoti, kokie medžiai ir krūmai auga Pasakų parke; 

domisi darže, sode augančiais augalais. 

Domisi kituose kraštuose augančiais augalais; 

pažįsta nuodingus ir nenuodingus grybus; 

domisi vaistingiausiais augalais, renka vaista-žoles, 

išsiaiškina jų poveikį; pažįsta valgomas miško uogas; 

geba paaiškinti sąvokas daržovės, vaisiai, uogos; žino, 

kaip reikia elgtis gamtoje (nelaužyti medelių, 

nešiukšlinti ir kt.); suvokia kaip išsaugoti gražią gamtą. 

Geba paaiškinti, kad visi gyvūnėliai nori gyventi ir 

negalima deginti žolės.Kuria meninius darbelius apie 

augalus. 

 

kriauklelės, medinės 

lentelės 

„laivai“.Saugaus 

eismo ir elgesio 

kortelės, knygelės, 

paveikslėliai, 

dėlionės, stalo 

žaidimai,  nuotaikų 

kortelės; priemonės 

šviesos ir šešėlių 

žaismui; veidrodžiai; 

Lietuvos ir regiono 

žemėlapiai; Lietuvos 

Respublikos vėliava 

(maža); gaublys, 

Lenkijos ir Rusijos 

vėliavos (mažos), 

Lietuvos, Lenkijos ir 

Rusijos herbai, 

žemėlapiai.Vilniaus 

miesto herbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domisi gyvąja 

gamta. 

Stebi, prižiūri darželyje, namuose savo augintinius; 

domisi naminiais gyvūnais ir paukščiais, žino jų 

pavadinimus; supranta gyvūnų naudą žmogui; 

žiūrinėja knygas, nuotraukas apie laukinius žvėris ir 

paukščius; 

stebi vabalus ir vabzdžius; išsiaiškina, kokie yra 

vandens paukščiai; domisi ropliais (žaltys, gyvatė ir kt. 

(ieško informacijos knygose…); 

nori sužinoti apie kituose kraštuose gyvenančius 

gyvūnus, lankosi zoologijos sode. Klausosi 

pasakojimų, mįslių, eilėraščių, patarlių apie gyvūnus; 

Apibūdina gyvūnų išvaizdą, gyvenimo būdą ir kt.; 

Atpažįsta paukščių balsų pamėgdžiojimus. 

Piešia, aplikuoja paukščius, gyvūnus; 

Imituoja, bando atkartoti gyvūnų judesius, balsus. 

 

Domisi žemės 

planeta ir dangaus 

kūnais, lygina, 

matuoja. 

 

 

Klausosi pasakojimų apie vandens, šviesos svarbą, 

žemę, saulę ir kt.; pasakoja, ką matė vakare stebėdami 

žvaigždes, mėnulį. 

Piešia, aplikuoja saulę, mėnulį, žvaigždes, žemę. Geba 

suprasti saulės, vandens svarbą, atlieka eksperimentus 

su vandeniu, matuoja, skaičiuoja, 

tyrinėja gaublį, stengiasi suvokti, kad žemė yra apvali; 

stebi vakare žvaigždes ir mėnulį. 

 

 

Domisi skaičiais, 

lygina kelias daiktų 

grupes, dalina 

daiktus, lygina 

daiktus pagal formą, 

spalvą, dydį, 

stengiasi susieti 

daiktų kiekį su  

daiktų skaičių 

žyminčiu simboliu, 

   Eksperimentai, tyrinėjimai su veidrodžiu, 

svarstyklėmis, matuoklėmis. Įvairūs didaktiniai 

žaidimai (pvz., ,,Kur daugiau?“, ,,Kas 

trumpesnis/didesnis“, „Kokia spalva?“ ir pan.). Miesto, 

namų, gatvių maketų darymas. 
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Supranta ir pradeda 

vartoti daiktų 

palyginimui skirtus 

žodžius: didelis – 

mažas, ilgas – 

trumpas, sunkus – 

lengvas, storas – 

plonas, toks pat, 

kitoks ir pan. 

 

Ugdomoji aplinka: 

Grupės erdvė; 

veiklos kampeliai, 

lauko aikštelės; 

muzikos salė; 

 sporto salė; logopedo 

kabinetas;  

Vilniaus miesto 

Savivaldybės ir 

prezidentūros 

prieigos, jų lauko 

teritorija. 

Darželio virtuvė;  

Tėvelių  darbovietės; 

Prekybos centrai 

„Maxima“; “RIMI” 

Eurovaistinė; 

Monetų kalykla; 

Geležinkelio stotis; 

Oro uostas; 

Statybų aikštelė,  

Požeminis garažas; 

Spaustuvė „Vilspa“. 

 

 

Domisi metų laikais. Stebi augalus ir gyvūnus įvairiu metų laiku; 

geba suvokti metų laikų kaitą; išvardija metų laikų 

požymius; įžiūri metų laikų skirtumus; 

geba nustatyti augmenijos ir gyvūnijos ryšį keičiantis 

klimatui, oro temperatūrai. Kuria pasakojimus apie 

augalus, gyvūnus, žmonių darbus, apsaugą įvairiais 

metų laikais; 

Geba apibūdinti gyvūnų prisitaikymą įvairiais metų 

laikais. Kuria meninius darbelius apie augalus, 

gyvūnus visais metų laikais. 

 

 

Nori pažinti gimtąjį 

miestą Vilnių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žino, kokioje gatvėje gyvena. Žiurinėja nuotraukas, 

albumus, knygas, žemėlapius apie Vilnių, išsiaiškina, 

kokios yra gatvės; nori sužinoti, kokios yra gamyklos, 

parkai, mokyklos, muziejai, ežerai, bažnyčios, nauji 

pastatai; keliauja po įžymias miesto vietas; 

domisi darbščiais, talentingais miesto žmonėmis; 

dalyvauja miesto šventėse. 

Pasakoja apie savo gyvenamą vietą; vardija kokios 

gatvės yra Vilniuje, kokia pagrindinė; 

klausosi pasakojimų apie Gedimino pilį, Trijų kryžių 

kalną, Senamiestį, Vingio parką, Kryžių kalną, 

gamtininkų stotį ir kt.,klausosi pasakojimų apie 

žinomus miesto žmones; pasakoja švenčių įspūdžius. 

 

Domisi Lietuva.  

 

Žiūrinėja Lietuvos, Lenkijos, Rusijos miestų 

nuotraukas, albumus; žino, kas yra Lietuvos sostinė, 

didieji Lietuvos miestai; domisi Lietuvos, Lenkijos, 

Rusijos simboliais, praeitimi. 

 Nori sužinoti apie Lietuvos prezidentą, žymius 

Lietuvos žmones (dainininkus, aktorius, sportininkus); 

domisi Baltijos jūra, ežerais, upėmis. 

 Klausosi pasakojimų apie Lietuvą. Piešia, aplikuoja 

miestus, pilis, žymius žmones ir t.t. klausosi Lietuvos 

himno; pasakojimų apie pilis, senovinius pastatus, 

rūbus; bando paaiškinti, kas yra prezidentas, kokius 

žino dainininkus, aktorius ir kt. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

(Meninė raiška (muzika, šokis, vaidyba, vizualinė raiška) ir estetinis suvokimas) 

Dailės priemonėmis 

išreiškia patirtus 

įspūdžius, gamtos 

reiškinius. 

 

 

Stebi gamtą, jos reiškinius. Grožinė gamtos harmonija. 

Stebi spalvas, atspalvius, linijas, formas. 

Pastebi skirtumus, erdvinį išsidėstymą gamtoje 

pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. 

Pasakoja, komentuoja vaikams, pedagogui tai, ką 

pamatė, nupiešė, patyrė.  

Individualiai linijomis išreiškia tai, ką išgyvena, 

stebėdami, patirdami, klausydami muzikos, literatūros 

kūrinio ar kt. 

 

Priemonės: 

Karūnėlės, skaros, 

apsiausiati; lėlės, stalo 

teatras, pirštinių 

teatras, kt.Vandeniniai 

dažai, guašas, teptukai, 

molbertai,spec. dažai 

arba pagaminti iš 

kukurūzų, krakmolo, 

muilo drožlių; 

skirtingų formų 

poroloninės 

kempinėlės, sagos, 

banguotas popierius, 

butelių dangteliai ir 

pan., vaškinės 

kreidelės, flomasteriai, 

žirklės, klijai, molis, 

popierius, vielutės, 

juostelės, sąvaržėlės, 

virvelės, gamtinė 

medžiaga. Įvairaus 

dydžio, formų 

kaladėlės, lentelės, 

kubai, piramidės, 

medinės, kartoninės, 

plastiko priemonės, 

kliūčių ruožas, 

palapinės. Įvairios 

mašinėlės, maketai, 

planai, projektai ir 

ženklai, popierius, 

pieštukai, žirklės. 

Įvairūs, nesudėtingi 

muzikos instrumentai 

(barškučiai, švilpynės, 

dūdelės ir kt.), 

muzikiniai įrašai, 

magnetofonas. Švenčių 

atributika (popierinės 

girliandos, širdelės, 

kaukės, žaislai eglutei, 

Geba naudotis 

įvairiomis piešimo 

priemonėmis. 

 

 

Renkasi tapymo priemones. Pasakoja, komentuoja 

savo pasirinkimą, darbelio atlikimo eigą.  

Džiaugiasi savo ir draugų darbais. Kartu su pedagogu 

pasiruošia ir susitvarko veiklos vietą. Laisvai žaidžia 

spalvomis. 

 Piešia pieštukais, flomasteriais, kreidelėmis, medžio 

anglimi, vandeni-niais, guašo dažais, šakele ant 

smėlio, kreida ant asfalto.  

Tapo pirštu, teptuku, voleliu, daržovėmis. Darbelį 

papildo gamtine medžiaga, aplikaciją derina su 

atspaudais ir t.t. 

Sužino, kaip maišant dvi spalvas gauti trečią.  Bando, 

eksperimentuoja, pratinasi pažinti atspalvius. 

 

Piešia įvairius 

daiktus, žmones, 

gyvūnus, perteikia jų 

nuotaikas. 

 

 

Imituoja žmonių, gyvūnų judesius, garsus, nuotaiką, 

ketinimus. Naudoja regimą informaciją – grafinius 

ženklus: raides, skaičius, rodykles, įvairias linijas 

žmogaus, gyvūno, paukščio nuotaikai, judesiui 

perteikti. 

Stebi, tyrinėja daiktus, gyvūnus, žmones aplinkoje, 

knygose. Pastebi formą ir spalvą, dydi, atskirų dalių 

santykį, išsidėstymą. tyrinėja, pastebi panašumus, 

skirtumus. Pasakoja, apibūdina vaizdą, nusako spalvą, 

dydį, nuotaiką, ketinimus ir kt. Dalijasi su draugais 

turima patirtimi. 

Geba plėšti, kirpti 

pagal kontūrą 

įvairias geometrines 

formas ir 

netaisyklingo 

kontūro formas iš 

perpus sulenkto 

popieriaus. 

Tvarkingai užklijuoti 

ant popieriaus ar 

kitos medžiagos. 

Kuria ornamentus, 

siužetus. 

 

Klijuoja pedagogo paruoštas, savo pačių plėšytas, 

kirptas formas (gamtiniai pavidalai, žmonių, gyvūnų 

figūrėlės, geometrines formas). Dėlioja nesudėtingą 

vaizdelį, ornamentą. Aplikavimą derina su piešimu, 

atspauda-vimu, tapymu. Puošia pačių padarytus 

darbelius. Planuoja darbelius žaidimuose, 

vaidinimuose, kitoje veikloje. 

Tariasi su draugais, pedagogu dėl darbelio atlikimo 

eigos. Dalijasi turima patirtimi. 

Susipažįsta su įvairių plokščių formų ir faktūrų 

įvairove. 
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Dekoruoja, kuria 

ornamentus ir 

siužetą. Jaučia 

spalvą ir formų 

ritmą. 

 

 

 

Įvardija priemonių pavadinimus. Pratina vartoti 

stambias dailės sąvokas. Pasakoja veiklos eigą. 

Dalijasi patirtais įspūdžiais.  

Išbando įvairias priemones, kuriomis galima 

štampuoti: teptuku, pagaliuku, kamštuku, kempine, 

kartonu ir kt. Eksperimentuoja, lygina skirtingas 

formas ir spalvas, skirtingas faktūras (popierius, 

medžiaga). Pastebi, tyrinėja žmonių, gyvūnų, paukščių 

pėdsakus smėlyje, sniege.Daro įvairius gamtos daiktų 

atspaudus. Savo darbelį puošia, štampuoja ornamentu. 

Štampavimą derina su piešimu, tapymu, aplikavimu. 

Išbando monotipijos techniką. 

konfeti ir kt.);vaikiška 

bižuterija 

(karoliai,segės, 

dirželiai), rūbai, 

skraistės ir kt., skirti 

persirenginėjimui.  

 

 

Ugdomoji aplinka 

Grupės erdvė; 

Veiklos kampeliai; 

Muzikos ir sporto 

salės; 

Kino teatras „Planeta“ 

Lenkų kultūros namai, 

Lėlės teatras; 

Rusų dramos teatras. 

 

Pažįsta pagrindines 

spalvas bei 

atspalvius. Geba jas 

pavadinti. 

 

 

Išvardina metų laikų spalvas.  Tariasi bendrai 

atlikdami grupinius darbelius, žaisdami spalvomis. 

Sužino, kaip maišant dvi spalvas gauti trečią. Bando, 

eksperimentuo-ja, pratinasi pažinti atspalvius (pvz.: 

tamsiai raudona, šviesiai mėlyna, salotinė ir kt.). 

Naudoja spalvas tapydami, aplikuodami darydami 

atspaudus, konstruodami ir kt.  Spalvomis reiškia 

literatūros, muzikos kūrinio ar kitokius meninius 

įspūdžius, žmogaus, gamtos nuotaiką. 

Eksperimentuoja su 

forma. Įvairiai 

formuoja lipdomąją 

medžiagą: išploja, 

sulenkia, užlanksto 

kraštus, suapvalina, 

suvolioja rituliukus, 

pagaliukus, 

išskaptuoja ir t.t. 

   Lipdo reljefinį 

vaizdą ant plokš-

tumos (kartono, 

medienos ir kt.). 

Pasakoja apie savo ir kitų dailės darbus. Dalijasi 

patirtimi, patirtais įspūdžiais.  Nusako įvairių 

medžiagų ypatumus. Lipdo įvairias geometrines ir 

netaisyklingas formas, įvairius aplinkos daiktus, 

siužetus.  Atlieka grupinius darbelius. Reiškia 

literatūros, muzikos ar kitų meno kūrinių įspūdžius. 

Darbelį puošia įspaudimais, natūraliomis gamtos 

medžiagomis. Naudoja žaidimams, grupės papuošimui. 

Išbando molio, plastilino, modelino, šlapio smėlio, 

sniego ypatumus.  

Lygina, žaidžia, išbando skirtingus jungimo būdus (iš 

vieno galo, iš atskirų dalių).  

Išmoksta naudotis steku. 

Kuria erdvines 

konstrukcijas. 

Naudoja įvairius 

grupėje esančius 

daiktus, gamtinę 

medžiagą. 

Atlieka popieriaus 

plastikos darbus. 

 

Išbando, naudoja konstravimui, erdvės paskirstymui 

įvairius aplinkos daiktus, gamtinę medžiagą.  

Susipažįsta su popieriaus savybėmis, išbando: galima 

glamžyti, lankstyti, susukti, plėšyti, karpyti ir t.t. 

Tyrinėja, derina įvairių spalvų ir faktūrų derinimus. 

Susikuria sau žaidybinę erdvę. 

Kuria dailės darbelius. Daro žaisliukus, įvairias 

žmogaus, gyvūno, paukščio figūras. 

Pina, lanksto, konstruoja. Darbelį naudoja žaidimui, 

vaidybai, saviraiškai. Kartu veikia, tariasi, žaidžia 

kūrybinius, vaidmeninius žaidimus. Pasakoja, dalijasi 

įspūdžiais. 

 

Dainuoja įvairias 

daineles, pritariant 

instrumentui, be 

instrumento, drauge 

ir po vieną. Šoka 

Tyrinėja, kurias kūno dalis galima ritmiškai judinti, 

kurios kūno dalys padeda išgauti ritminius garsus. 

Tyrinėja, aptaria savo balso galimybes dainuojant 

(garsą, tempą, melodiją). Kuria ritmus žodžiams. 

Dainuoja savo ir draugų vardus, mįsles, patarles ir kt. 
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liaudies, ritminius 

šokius, ratelius, 

žaidžia muzikinius 

žaidimus. 

Kuria, improvizuoja 

įvairius ritminius 

motyvus trepsint, 

plojant, stuksenant. 

Inscenizuoja dainą, ratelį ir kt. Mokosi aiškiai tarti 

garsus, teisingai kvėpuoti. - Kartu dainuoja, vaidina, 

žaidžia.  Dalijasi įspūdžiais. 

 

 

 

Klausosi įvairių 

muzikinių kūrinių. 

Patirties jausmus 

išreiškia žodžiu, 

judesiu, 

garsu.Išgirsta 

muzikinių garsų 

ritmus. Bando ir 

atkartoja juos 

įvairiomis 

priemonėmis. 

Atpažįsta girdėtus kūrinius, muzikos instrumentus. 

Suvokia muzikos nuotaiką. Tyrinėja garso išgavimo 

būdus įvairiais muzikos instrumentais. Klausosi 

,,gyvos” muzikos ir įrašų, atliekamų įvairiais 

instrumentais. Groja vaikiškais ,,gamtos” instrumen-

tais. Pritaria savo dainavimui, pedagogo grojimui. 

Atpažįsta gamtos garsų pasaulį. Skanduoja trumpus 

tekstus. 

 

Improvizuoja, 

vaidina  ir šoka  

laisvai, be įtampos, 

spontaniškai 

išreiškia savo 

jausmus, įspūdžius 

ar siūlomą situaciją 

(pantomima). 

 

 

Stebi, bando, atpažįsta savo, draugų ,,kūno” kalbą. 

Pratinasi vartoti svarbiausias meno (dailės) sąvokas. 

Tariasi, derinasi vienas prie kito. Klausosi grožinės 

literatūros kūrinių. 

Savarankiškai kuria žaidimų siužetus. 

Naudoja įvairius reikmenis padedančius nuosekliau 

veikti. Imituoja, improvizuoja įvairius judesius, garsus. 

Išreiškia patirtus įspūdžius, turimus įgūdžius. 
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
 

 Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą 

kaupimas, interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Pedagogas, siekdamas kuo geriau pažinti vaikus nuolat stebi juos, išsiaiškina vaiko 

poreikius, interesus, gebėjimus, bendravimo ypatumus, tėvų lūkesčius individualios raidos 

tempą. 

Pasiekimų vertinimo tikslas – atsižvelgiant į realius vaiko gebėjimus bei patirtį ir 

siekiant optimalios vaiko vystymosi raidos numatyti tolesnio vaiko ugdymo(si) gaires, 

koreguojant ugdymo procesą.  

                    Vertinimo metodai. 
 

1.Stebėjimas – vaiko pažinimas, informacijos apie jį kaupimas, nesikišant į jo veiklą. 

2.Vaikų kūybinių darbų analizė – pedagogas iš anksto apgalvoja, ką analizuos, kaip 

vertins, kada vertins, kaip panaudos pasiekimų vertinimą. 

3.Pokalbiai su vaiku, „Minčių lietus“, komentarai ir kt. – vaiko kalba fiksuojama, 

analizuojama daroma pažanga, tariamasi su tėvais, numatomos tolimesnio ugdymo gairės. 

4.Pokalbiai su vaiko tėvais. 

Gauti vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, individualizavimui, 

tėvų informavimui. 

Svarbiausi vertinimo dalyviai yra vaikai, tėvai ir pedagogai. 

Vertinimo dažnumas. 

Vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas mokslo metų pradžioje - rugsėjo mėn.  ir 

baigiantis mokslo metams – gegužės mėn.  Tarpiniai vaikų pasiekimai atliekami, jei išryškėjo 

didelės ugdymo spragos. 

Svarbu išvengti subjektyvumo, skubotų išvadų. Todėl svarbu surinkti kuo daugiau ir kuo 

įvairesnės informacijos iš įvairių šaltinių ir aplinkos.  

Stebėtojas tiksliai fiksuoja vaiko veiksmus, kalbą ir kt., o ne savo interpretacijas, siekiant 

išvengti subjektyvaus palankumo arba išankstinio neigiamo nusistatymo. Fiksuojamas ne tik 

vaiko elgesys, bet ir aplinkybės. Stebėtojas geba apmąstyti priežastis, galėjusias padaryti 

poveikį vaiko elgesiui. Reikėtų neskubėti daryti vienareikšmiškų prielaidų ir išvadų. 

          Apibendrinamasis 1,5 - 3 metų vaikų pasiekimų vertinimas aprašomas susitarta forma 

priede Nr. 1, o 4 - 6 metų vaikų pasiekimų vertinimas pateikiamas priede Nr. 2. 
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             Vaiko pasiekimų aplankalo galimas turinys: 

 Informacija apie vaiko polinkius ir interesus: auklėtojos pastebėjimai, nuotraukos, garso ir 

vaizdo įrašai apie vaiko mėgstamas veiklas, pokalbiai su tėvais, anketos ir kt. 

 Informacija apie vaiko pasiekimus skirtingose ugdymosi srityse: vaiko įvairios veiklos 

momentų įrašai, nuotraukos, darbeliai, pavyzdžiui, keverzonės, raidžių elementai, sukurtos 

knygelės, užduotėlės, piešiniai, lankstiniai ir kt.  

 Planuojamas vaiko pasiekimų aprašas pateikiamas baigiantis rugsėjo mėn., o 

apibendrinamasis – baigiantis gegužės mėn.). 

     Vaiko tėvai ir ugdytojai susitaria, kaip bus aptariami vaiko pasiekimai. Tai galima daryti 

įvairiai, pavyzdžiui, sutartu laiku kalbamasi individualiai, siunčiami trumpi pranešimai ar laiškai 

elektroniniu paštu ar žinute ir pan.  

     Prasminga vaiko pasiekimus aptarti ir namuose. Tėvų nuomonė vaikui labai svarbi. 

Aptarinėdami vaiko darbelius tėvai gali užrašyti vaiko reakcijas, komentarus, mintis. Šia 

informacija dalytis su vaiko ugdytojais, suteikiant galimybę dar geriau pažinti vaiką, jo galias, 

pasiekimų augimą bei numatant tolesnius ugdymosi siekius. Pastebima, jei vaiko tėvai ir 

ugdytojai nuolat bendrauja, aptaria, kaip vaikui sekasi, ko dar reikėtų siekti, vaiko pasiekimai 

gerėja.   

        Vertinimo rezultatų aptarimas. 

        Vertinimo rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tėvais, su įstaigos 

administracija, metodinės grupės susirinkimuose. 
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                                                                                                         Priedas Nr. 1 

VAIKO PASIEKIMŲ APIBENDRINAMASIS VERTIMIMAS 

Laikotarpis_________________________ 

Vaiko vardas, pavardė, amžius___________________________________________________ 

 

Sritys Kas gerai sekasi ir kur reikėtų pasistengti Tolimesnio ugdymosi 

gairės (tikslai) 

Kasdieniai 

gyvenimo 

įgūdžiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizinis 

aktyvumas 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos 

pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Sakytinė ir 

rašytinė kalba 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimas ir 

kūrybiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupės pedagogai____________________________________ 

 

Užpildymo data:_____________________________________  
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Priedas Nr. 2 

VAIKO PASIEKIMŲ APIBENDRINAMASIS VERTIMIMAS 

Laikotarpis_________________________ 

Vaiko vardas, pavardė, amžius___________________________________________________ 

 

Sritys Kas gerai sekasi ir kur reikėtų pasistengti Tolimesnio ugdymosi 

gairės (tikslai) 

Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo kompetencija 

(kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai, fizinis 

aktyvumas, emocijų raiška 

ir suvokimas). 

 

 

 

 

 

 

Komunikavimo 

kompetencija 

(sakytinė ir rašytinė kalba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė kompetencija 

(savireguliacija, 

savikontrolė, savivoka, 

savigarba, iniciatyvumas, 

atkaklumas,  santykiai su 

bendraamžiais ir 

suaugusiais problemų 

sprendimas ir 

kūrybiškumas) 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo kompetencija 

(aplinkos pažinimas, 

skaičiavimas ir 

matavimas, tyrinėjimai, 

mokėjimas mokytis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė kompetencija 

 (meninė raiška ir estetinis 

suvokimas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupės pedagogai____________________________________ 

Užpildymo data:_____________________________________  


