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Metodinėje priemonėje dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi, kaip ugdymo procese galima 
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m. Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ atlikto veiksmo tyrimo, kuriuo siekta įvertinti lipdymo iš 

molio poveikį vaikų kalbai ugdyti, išvadomis.  
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Lėlė Molė 

 

Mane iš molio lipdė vaikas, 

kai laukė vakare mamos, 

kai buvo liūdnas metų laikas –  

pradžia ūkų, pradžia žiemos. 

 

Mane iš molio lipdė vaikas, 

svajonių pilnas ir vilties, 

ir taip apsidžiaugė užbaigęs, 

ir pabučiavo iš širdies. 

 

Mane iš molio lipdė vaikas,  

aš prasimerkiau jo delnuos 

ir pasakiau linksmai jam: „Sveikas! 

Aš Molė, Molė vadinuos!“ 

   

Judita Vaičiūnaitė 
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DARBAS SU MOLIU 

 

      

 

Molis – lengvai keičiama ir deformuojama, taktilinius, kinestetinius jutimus veikianti 

medžiaga. Lipdymas iš jo – tarsi  prisilietimas prie primityvaus vidinio ego per fizinius pojūčius ir 

emocijas, išlaisvinant fantaziją, skatinant erdvinį pojūtį, atskleidžiant gilius ir užslėptus jausmus, 

išgyvenimus (Sherwood 2004; Masters, 2005). Darbas su moliu skatina mąstymą, ugdo gebėjimą 

priimti sprendimus, nes nuolat tenka galvoti, ką ir kaip lipdiny vertėtų ar norėtųsi pakeisti; be to, ši 

plastiška medžiaga lengvai pasiduoda formos ir išvaizdos pokyčiams, tad, lipdydamas iš molio, galì 

sukurti kažką iš nieko, transformuoti jau padarytą, keisti, minkštame molio gabale lengva įspausti 

pirštų antspaudus, padedančius palikti „tikro gyvenimo asmeniškus ženklus“ – tokia patirtis 

išgyvenant čia ir dabar pojūtį padeda kenčiantiems nuo širdgėlos, netekties (Sholt, Gavron, 2006).  

Molis – kartu ir terapijos priemonė, o pats lipdymo procesas – minkyti, lipdyti, kurti ir 

perkurti – teikia daug gražių ir džiaugsmingų akimirkų. Oaklander (2007), aprašydama savo 

terapijos seansus, stebisi įspūdinga molio galia. Pasak jos, būtent darbe su moliu – nereiklia, 

plastiška, lanksčia, nešvaria, minkšta, švelnia medžiaga – labiausiai pastebimi vaiko mąstymo, 

jausmų procesai. Molis tinkamas terapijoje dėl savo savybių, kurios išryškėja jį liečiant. 

Prisilietimas – vienas iš pirmųjų pojūčių žmogaus raidoje, kūdikiams tai – bendravimo, pažinimo 

priemonė. Molio lietimas, spaudymas ypatingai svarbus taktiliniams pojūčiams, smulkiajai 

motorikai, bendravimui neverbaline kalba. Sherwood (2004) atkreipė dėmesį, kad vaikų idėjos, 

fantazijos gali tapti apčiuopiama forma, susijusia su jų pojūčiais, tik liečiant, maigant medžiagą. 

Procesas, paverčiantis beformį molio gabalą nauja skulptūra ir atvirkščiai, jau yra terapinis procesas 

(Sholt, Gavron, 2006). 

Masiukaitė (2006) lipdymo iš molio veiklą apibūdina dvejopai. Iš vienos pusės, 

vadovaujantis technologiniais profesionaliosios dailės reikalavimais, ji orientuota į išliekamojo 



meninio rezultato siekį. Būtent į rezultatą orientuota veikla priskirtina meniniam ugdymui, kur 

pagrindinis tikslas – išmokyti keramikos meno taisyklių. Ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose su 

lipdymo iš molio, kaip dailinio ugdymo dalies, veikla yra susijusios pažintinė, psichofizinė, darbinė 

bei komunikacinė veiklos, kai vaikai savo emocijas, jausmus, patirtį išraiškia kurdami žodžiu, garsu, 

judesiu. Iš kitos pusės, lipdymas iš molio – labai paveiku atliekant  terapines sensomotorines 

užduotis, kai molis naudojamas kaip pagalbinė priemonė asmens pojūčiams ir saviraiškai skatinti. 

Tad čia dėmesys kreipiamas į patį kūrybos procesą, kai, Kriukelienės (2008) žodžiais, svarbus tampa 

kūrybinio proceso poveikis, kūrybinė saviraiška, savivertės kėlimas, nesirūpinant baigtinio rezultato 

kokybe. 

Dažniausiai darbas su moliu priskiriamas dailės terapijos  sričiai. Ir nors pasaulyje yra 

nemažai terapeutų (pvz., Sherwood, 2004; Sekar 2007), darbą su moliu įvardijančių kaip atskirą 

molio terapiją (clay therapy), šis terminas daugelyje šalių (taipogi ir Lietuvoje – J. T.) neįtrauktas į 

sąlyginę meno terapijos rūšių klasifikacinę sistemą, kurią sudaro dramos terapija, muzikos terapija, 

žaidimų terapija, saviraiškos terapija, pasakų terapija, biblioterapija, šokio terapija, kūno terapija, 

dailės terapija (Dubowski, 2005). Dalley (2004), Sekar (2007) ir kt. nuomone, molio terapija 

artimiausia būtų žaidimo terapijai. Bene įprasčiausias literatūroje terminas – darbas su moliu (clay 

work) (Sidorova, Sholt, Masters, 2005; Gavron, 2006).  

Molis, kaip vizualinės ir plastinės raiškos priemonė, yra naudojamas visose meno terapijos 

krypčių – medicininės (psichoterapinės), socialinės ir pedagoginės – veiklose.  

Psichoterapijoje darbas su moliu pasitelkiamas kaip kūrybinės raiškos priemonė 

paslėptiems, neįsisąmonintiems, psichiką traumuojantiems išgyvenimams pažinti ir iš jų vaduotis 

(Malchiodi, 1999; Dubowski, 2005; Rybakova, 2007). Molis naudojamas dirbant su vaikais ir 

suaugusiaisiais, turinčiais psichologinių problemų, asmenybės, valgymo sutrikimų, patyrusiais 

prievartą, išgyvenančiais sielvartą ir kitus slegiančius jausmus, pvz., Sekar (2007) aprašė, kaip 

naudojo molį, norėdamas padėti cunamį išgyvenusiems vaikams; Nez (cit. Masters, 2005) dalijosi 

praktine patirtimi apie molio, kaip gydymo priemonės, poveikį tiems, kurie buvo skriaudžiami 

vaikystėje ir kt.  

Socialinės meno terapijos krypties kontekste molis pasitelkiamas kaip nukreipiamųjų 

įspūdžių, užimtumo priemonė, pvz., Leveinson, Yaretzky (1996), Shaw (1997) dalijosi patirtimi, 

kaip molis naudojamas pagyvenusių žmonių pensionatuose; Masters (2005) aprašė darbo su moliu 

poveikį, padedant paaugliams sukonkretinti savus jausmus ir atrasti ateities kelią. Darbo su moliu 

veiklų siūlo ir edukacinės programos, kai veiklos tikslais numatomas teigiamas kūrybinio proceso 

poveikis, kūrybinė saviraiška, asmens kūrybingumo, savarankiškumo ugdymas, užimtumas 

(Kriukelienė, 2008).  

 



  

  

 

    Svarbi molio savybė – galimybė jame palikti žymę. Wadeson (1987) žodžiais, jokia kita 

medžiaga taip „nekviečia žaisti“ kaip molis – jį galima minkyti, lankstyti, nesiekiant jokio rezultato. 

Čiuopiama medžiaga gali provokuoti reikšti savo emocijas, jausmus minkymu, spaudymu, 

daužymu. Ypatingai molis tinka pykčiui ir agresijai išlieti – molio mušimas su pykčiu palengvina 

vaikui suprasti savo jausmus, pažadinti juos, pašalinti stresą (Rubin, 1978; Masters, 2005). Dirbant 

su moliu galima patenkinti kūrimo–griovimo–perkūrimo poreikį, taip „atrandant“ netikėtų jausmų, 

kuriuos, kaip aiškina Sholt, Gavron (2006), galima keisti keičiant lipdinio formas.  

 

      

 



          

             

Ne mažiau svarbi molio savybė – galimumas kurti trijų dimensijų apimties objektus. Kai galì 

kurti apimtinę, iš visų pusių apžiūrimą formą, tai galì sumanytus vaizdus perteikti tikroviškai, 

sukurti adekvačius daiktus, kurie paskui praverčia kaip žaidimo objektai ar net būna tarpininkai tarp 

kliento ir terapeuto (Sidorova, 2005; Sholt, Gavron, 2006; Sekar, 2007).  

Lowenfeld, Brittain (1964), pabrėždami, kad svarbiausia vaiko kūryboje – kiek stipriai jis 

susitapatina su savo patirtimi ir raiška, išskiria tokius kūrybos poveikio vaiko brandai aspektus: 

 emocinei brandai svarbu pasitenkinimas pasiektu rezultatu, išgyvenamas sėkmės pojūtis;  

 intelektinę brandą skatina savęs ir aplinkos pažinimas;  

 fizinei brandai reikšmingas judesys, kuris lavina regos, judesių koordinaciją, tikslina 

motorikos, raumenų valdymą;  

 pojūčiai vystosi kūrybos procese veikiant vizualiniam, auditoriniam, kinestetiniam, 

taktiliniam suvokimui; 

 socialiai priimtino elgesio įgūdžių formavimąsi tiesiogiai lemia tenkinamas poreikis 

priklausyti grupei, asmeninės patirties suvokimas, savęs ir savo poreikių pažinimas, 

atsakomybės jausmas. 

Visi šie komponentai sudaro vientisą struktūrą ir drauge turi didelį poveikį psichiniams, 

fiziniams ir emociniams vaiko išgyvenimams, suvokimui, kartu ir vaiko kalbai, nes, pasak 

Muchinos (1988), vaiko kalba susijusi su pažintiniais procesais, mokymasis kalbėti priklauso nuo 

veiklos suvokimo ir mąstymo. Kūryba susijusi su kalbine raiška. Pasak Brazauskaitės (2005), vaiko 



kūryba yra vienas iš ekspresyvių reprezentacijos būdų bendrame vaiko elgsenos kontekste, į kurį 

įeina ir žaidimas, ir kalba, ištartas žodis susijęs su regimaisiais vaizdais ir popieriuje palikta žyme, 

keverzone. Vaikas išreiškia save ne tik kurdamas, bet ir pasakodamas, ką nupiešė, komentuodamas 

savo veiksmus. Pasak Brazauskaitės (2000), kalbos ir kūrybinės raiškos raida susijusios – kuo 

įvairesnė grafinė raiška, tuo turtingesnė žodinė raiška, o žodžio ir vaizdo sąveikoje atsispindi 

kalbinės raiškos etapai nuo pavienių žodžių iki pilnų frazių. Kalbinė raiška papildo vaiko kūrinį ir 

apibūdina emocines būsenas (Lapėnienė, 2005).  

Mokslininkų pastebėta, kad vaiko kūrybos procesą lemia vaiko intelekto raida, bendras 

išprusimas, gyvenimiškoji patirtis, įgimti gebėjimai, socialinė aplinka. Vaikų raidos ir meninės 

raiškos sąsajas analizavo daug mokslininkų, savaip apibūdinusių piešinio raidos stadijas, tačiau tik 

Lowenfeld, Brittain (1964), Brazauskaitė (2000), Bailer (2001) įvardijo lipdymo iš molio raidos 

etapus, kurių kiekvienas pasižymi tam tikrais bruožais. 

Apie saviraiškos pradžią (2–4 metai) informuoja atsitiktinės žymės – pirmosios vaiko 

pastangos piešti. Lipdymo procese „atsitiktinės žymės“ – molyje matomi atsitiktiniai rėžiai, padaryti 

pasirinktais įrankiais. Svarbu, kaip tuos pirmuosius „kūrybinius darbus“ priima suaugusieji, nes tai 

gali turėti didžiulės įtakos tolesnei vaiko raidai. Brazauskaitė (2000) šiame etape akcentuoja 

kinestetinės patirties poveikį sensomotorinių įgūdžių, kūno koordinacijos vystymuisi. Pasak jos, 

kurdamas vaikas demonstruoja garsines savęs stimuliacijos formas – skleidžia neartikuliuojamus 

garsus, kalbasi su savimi, teigiamai reaguoja į pedagogo siūlomus garsinius stimulus – „garsiai“ 

spausti molį, ploti.  

Nekontroliuojamo lipdymo etapui būdingas molio maigymas, kočiojimas be jokio regimo 

tikslo, ir tai atitinka betvarkį piešimą. Bailer (2001) teigia, kad šiame etape vaikai „atranda“ molį, 

tyrinėja jį spausdami, baksnodami, plėšdami, daužydami. 

     

Atsitiktinės žymės 



     

Nekontroliuojamos keverzonės lipdymas 

 

Kontroliuojamo lipdymo etape prasideda dešrelių ir rutulių gaminimas. Vis dar žaidžiama 

su medžiagomis, tyrinėjant jas ir nesistengiant sukurti jokių objektų, tačiau vaikas jau pradeda 

domėtis formų kūrimu (Bailer, 2001).  

Nekontroliuojamos ir kontroliuojamos keverzonės etape atsiranda žodinis darbo įvardijimas, 

Brazauskaitės (2000) žodžiais, – darbo komentavimas. (Lowenfeld, Brittain (1964) vartoja terminą 

– įvardytos keverzonės.) Pedagogas turėtų reaguoti į šias verbalizacijas ir teikti vaikui klausimų apie 

jo darbą, piešinį, taip skatindamas kalbinę raišką.  

 

                        

Kontroliuojamas lipdymas 

Ikischeminėje stadijoje (4–7 metai) išryškėja vaiko pirmosios atvaizdavimo pastangos. 

Šiame etape prasideda sąmoninga formos kūryba. Lowenfeld, Brittain (1964) teigia, kad santykis 

tarp judesio ir darbo lipdant darosi vis tikslesnis ir pagaliau virsta tikru atvaizdavimu, kuris siejamas 

su regimais dalykais. Pagrindinė veikla vis dar kinestetinė, tačiau atsiranda santykis su regimuoju 

pasauliu, t. y. vaikas suvokia, jog yra ryšys tarp jo lipdinio ir išorinių objektų, pastebimos formos 

paieškos. Išskirtini du lipdybos tipai (Tamulienė, 2002): 1) analitinis (atitinka spontaniškąjį meninį 



tipą) – lipdinio detalės ištampomas iš vientiso gabalo molio ir 2) sintetinis (atitinka divergentinį, 

meninį tipą) – atskirų detalių lipdymas į bendrą visumą. Pirmuoju atveju dominuoja regimasis 

suvokimas paprastai nepereinama iki detalizavimo. Vaikas įsivaizduoja visumą, kurią kūrybinio 

proceso metu pamažu detalizuoja. Antruoju atveju lipdydamas vaikas neatsiriboja nuo savo kūno 

pojūčių, savijautos, remiasi turimomis žiniomis, todėl naudoja daugiau keramikos technikų, įvardija 

lipdomą detalę, numato jos paskirtį, tikslingai jungia vieną detalę prie kitos.  

 

                          

Ikischeminė stadija 

 

Schematinėje stadijoje (7–9 metai) vaikai dažniausiai lipdo daiktus, matomus artimiausioje 

aplinkoje, išlieka ankstesnieji – analitinis ir sintetinis – lipdybos tipai. Šiame etape vaikas 

lipdydamas mielai šneka, dalijasi patirtimi, savijauta, įspūdžiais, dėl to reikalingi skatinamieji 

pokalbiai, orientuoti į pojūčių atpažinimą, patirties plėtimą, skatinantys vaiką kalbėti, fantazuoti.           

   

            Schematinė stadija 

 

DARBAS SU MOLIU – KALBOS UGDYMO PRIEMONĖ 

 

Edukologų ir psichologų (Dailidienė, 1989; 1990; Herm, 2004; Dodge ir kt., 2007; 

Bernotienė, Juraitienė, 2012; ir kt.) aiškinimu, kalbos mokomasi visą gyvenimą, tačiau sparčiausiai 

– ikimokykliniais metais, būtent pirmieji šešeri vaiko gyvenimo metai – tai pradinio kalbos 



mokymosi etapo imliausia fazė, jautriausias laikotarpis, kada smegenyse formuojasi už kalbą 

atsakingos neuroninės jungtys, ir kuo daugiau žodžių vaikas girdi aplink, tuo daugiau jų greitai 

pradės suprasti ir įsiminti.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žodynas gausėja kartu su aplinkos pažinimu. Tai nuolatinis 

nežinomų ar mažai žinomų žodžių aiškinimas, supažindinant vaikus su objektyvios tikrovės 

daiktais, reiškiniais, jų ypatybėmis, veiksmais ir jų pavadinimais (Federavičienė, 1989, p. 11). Vaikų 

kalbos raidos tempai yra labai individualūs ir skirtingi: kai kurie vaikai pradeda kalbėti anksčiau, 

kai kurie vėliau. Visgi dėl įvairių organinių centrinės nervų sistemos ir / ar periferinių kalbėjimo 

organų pažeidimo bei jų funkcijos sutrikimo gali rastis įvairių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų: įvairūs fonetiniai kalbėjimo sutrikimai (garsų tarimo trūkumai), kai girdimasis suvokimas 

yra normalus; kalbėjimo tempo sutrikimai (greitakalbystė ir lėtakalbystė); balso sutrikimai; kalbos 

sutrikimai: kalbos neišsivystymas; fonologiniai klausos sutrikimai; sulėtėjusi kalbos raida; 

sutrikdyta kalbos raida (Garšvienė, Ivoškuvienė, 1993).  

Kaffemanienė, Reseckienė (2005) teigia, kad, plėtojant vaiko kalbinius bei motorikos 

gebėjimus, reikia daugiau dėmesio skirti ugdymo individualizavimui bei kompleksiškumui, 

sujungiant įvairių specialistų pastangas (komandinis darbas). Pasak jų, ugdymo veiksmingumas 

priklauso nuo specialiosios pedagoginės pagalbos modelio, t. y. atsižvelgti į kiekvieno vaiko 

individualius poreikius, gebėjimus bei pasiekimus, sukurti tinkamą aplinką. Užsiėmimų tikslas nėra 

vien tik korekcinis – ne mažiau svarbu gerinti vaikų emocinę, socialinę būklę. Vaikų kalbos 

ugdymas nėra izoliuotas procesas, jis apima visą vaiko asmenybės raidą, todėl, be logopedinės 

pagalbos, vaikų kalba ugdoma pasitelkiant dailę, keramiką, muziką, skatinama ir motyvuojama 

žaidimais. Kūrybinis procesas – tai daugiau nei kūrybinės idėjos realizavimas, kartu tai ir 

atskleidimas, ką vaikas mąsto, kaip jaučiasi. Kūrybos procese, kaip ir žaidime, neatskiriamai 

susilieja veiksmas, kalba ir vaizdavimas (Kaluinaitė, 2006).  

Kūrybinis procesas – veikla, sukurianti „kalbėjimo motyvą“ (Левина, 1975; Постальчук, 

2006), kai klausimais inspiruojamas pokalbis. Piešdamas, lipdydamas ir kartu kalbėdamas apie tai, 

ką kuria, vaikas įsidėmi daiktų pavadinimus, jų savybes, atliekamus veiksmus ir pan., išmoksta 

vartoti tuos žodžius kasdienėje kalboje. Be to, kūrybos procese neišvengiamas bendravimas – 

prireikia paprašyti priemonių, pakviesti draugą, paaiškinti, atsakyti klausiamam, dalytis idėjomis, 

stengtis mintis dėstyti aiškiai, rišliai, kad būtum suprastas ir t. t.  

Lipdymo, karpymo, aplikavimo, konstravimo užduotys stimuliuoja motoriką – lavinami 

pirštų ir riešo judesiai, o kartu ir smegenų veikla, atsakinga už kalbos vystymąsi, jutiminių sistemų, 

kineztetinę brandą (Palačionienė, 2003; Malchiodi, 2006; Birontienė, 2008).  

 



      

            

               

Meninė veikla svarbi pasaulio jutiminiam pažinimui, pojūčių, suvokimo, turinčių įtakos 

loginio mąstymo ir kalbos formavimuisi, lavinimui: piešdami, lipdydami, plėšydami, vaikai 

perpranta tekstūrines daiktų savybes, dydžių parametrus, erdvinius santykius, susipažįsta su įvairių 

objektų savybėmis, formomis, spalvomis, dydžiais, erdvių santykiais (Glebuvienė ir kt., 1990), 

išmoksta juos įvardyti.  

Dailės terapija inspiruoja laisvą žaidimą su medžiaga ir stiprina motyvaciją. Tai savo ruožtu 

stimuliuoja raidą, moko sukoncentruoti dėmesį, padeda vaikui susidoroti su psichologinės gynybos 

mechanizmais. Tokia veikla, kaip ir žaidimas, neįpareigoja, gerina vaiko emocinę būseną, skatina 

bendravimą, leidžia plėtoti kūrybinės veiklos įpročius ir padeda kontroliuoti fantazijos bei realybės 

objektus (Winnicott, 2009). 

 

      



                    

 

Meninė veikla leidžia improvizuoti ir įsijausti – estetinė patirtis, suvokimas, atsižvelgiant į 

skirtingas kūrybinės raiškos etapų savybes, kūrybinio proceso metu įtraukiami į interpretuojantį, 

žaidybinį dialogą. Interaktyvumas akcentuoja kompleksiškumą – vaizdą, garsą, taktilinius potyrius, 

žaidimo elementus, komponavimą, suvokimą, vaidybą, dialogiškumą, per visa tai vaikas ir 

pedagogas yra įtraukti į konkretų kalbinį žaidimą (Mažeikis, Vaitkevičienė, 2004). Kopytin (2000), 

apibūdindamas žaidybinę veiklą su tuo ką vaikas nulipdo ar nupiešia ir kas savo ruožtu lemia 

socialinę komunikaciją, vartoja sąvoką „psichologinis priartėjimas“. Pasak jo, piešimas ar lipdymas 

neturėtų apsiriboti tik meninės veiklos ar pareigos kažką atlikti supratimu, dailės terapijos 

užsiėmimų situacijas reikia kurti žaidybines, leidžiančias procese naudoti vaizdinius ir vaidmenis. 

O žaidimas, kaip ir dailės terapijos užsiėmimas, neįsivaizduojamas be verbalinės komunikacijos, 

nes, pasak Vaitkevičienės (2005), ugdytinis turi įsisąmoninti ir išreikšti savo kūriniais perteikiamus 

išgyvenimus, taip jis skatinamas kalbėti, pasakoti savo piešinio turinį, jo nuotaiką, siužetą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Plečiasi pažinimas. 

 

 

 

 

      



Tikslas:  

Lipdant iš molio, stiprinti vaikų, turinčių žymų arba vidutinį kalbos sutrikimą, emocijų, elgesio ir 

socialinės raidos sutrikimą, individualų vystymąsi, padėti mokymo ir socialinės adaptacijos 

procese. Skatinti vaiko norą kurti ir pasitikėti savimi. 

Uždaviniai:  

 Lipdant iš molio, kartu su vaikais, kurti istorijas, pasakas. 

 Užtikrinti integruotą ugdymą. 

 Į mokymosi procesą įjungti kalbos, skaičiavimo, žaidimo elementus, tapybos, grafikos 

technikas adaptuotas vaikų ugdymui. 

 Atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus bei galias, lavinti pažintinę veiklą, skatinti 

tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas. 

 Atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius sugebėjimus visose plotmėse, per daug 

nesikišant į jo plastinę kalbą. 

 Skatinti tėvų, specialistų, vaikų bendradarbiavimą. 

 

PROGRAMA (rekomenduojama) 

Data Tema 

 

Kalbos ugdymas įvairios veiklos metu 

 

Meninė veikla 

keramika 

Kalbos korekcija Pažintinių 

procesų ugdymas 

Veikla grupėje 

Spalis  

I savaitė 
Mūsų 

augintinai 

 

Gyvūnėliai 

Lipdyti gyvūnėlius, 

klijuojant 

tarpusavyje 

nulipdytus rutuliukus 

ir pagaliukus. 

Stengtis kuo panašiau 

perteikti jų išvaizdą, 

jiems charakteringas 

detales. Dėlioti juos 

ant popieriaus lapo, 

paskirsčius 

kiekvienam po 

kvadratėlį.  

Skatinti vaiką 

pasakoti, kur koks 

gyvūnėlis stovi 

vienas kito atžvilgiu. 

Ar kvadratėliai, 

paskirti kiekvienam 

gyvūnui yra vienodi, 

kurie didesni, kurie 

mažesni. Paslėpti 

keletą gyvūnų ir 

skatinti vaiką, 

papasakoti ko 

Skirti ir tarti 

garsiažodžius: mū 

mū, iha ha, au au, 

miau miau ir kt.  

Plėsti žodyną 

gyvulių 

pavadinimais, jų 

jauniklių 

pavadinimais. 

Suprasti ir vartoti 

žodžius ir žodžių 

junginius: kanopa, 

snukis, šeimininkas, 

mykia, žvengia ir 

pan.  

Apibūdinti naminius 

gyvulius, jų 

veiksmus, požymius. 

Suprasti klausimus: 

kas? ką? kam? 

kodėl? suprasti 

apibendrinamąsias 

sąvokas: naminiai 

gyvuliai, žvėrys, 

gyvūnai. 

Lyginti naminių 

gyvulių ir jų 

jauniklių bei jų 

kūno dalių dydį 

﴾didelis, mažas, 

didesnis, 

mažesnis, ilgas, 

trumpas, ilgesnis, 

trumpesnis, storas, 

plonas, storesnis, 

trumpesnis﴿. 

Apžiūrėti 

siužetinius 

paveikslėlius, 

pasakyti 

pavaizduoto 

gyvulio vietą, 

erdvinius daiktų 

ryšius. 

Žaisti dėmesį 

lavinančius 

žaidimus: „Kas ne 

taip?“, „Kuo 

skiriasi?“ „Sudėk 

iš dalių“. 

Klausytis ir aptarti 

estų liaudies 

pasakos „Kaip šuo 

ėjo į teismą“. 

Išsiaiškinti, kas 

namuose augina 

šunį, katę, ar kitą 

augintinį, pasakoti 

nutikimus su 

augintiniais, kaip 

jais rūpinamasi.  

Minti mįsles apie 

augintinius - kabo 

kabikas, žiūri 

žiūrikas, jei 

kabikas nekabėtų 

tai žiūrikas 

nežiūrėtų (lašiniai 

ir katinas) ir pan. 

Diskutuoti, kokią 

naudą teikia 

naminiai gyvūnai: 

katė - gaudo 

peles, šuo-saugo 

namus, žuvytės-



trūksta, kas dingo. 

Skatinti jį pasakoti 

apie gyvūnus, jų 

išvaizdą. Pažaisti su 

nulipdytais 

gyvūnėliais. 

Nulipdyti jų „namus, 

ėdesį, sudėlioti kas su 

kuo „draugauja“ kas 

ėda vienas kitą, „eiti 

vienas pas kitą į 

svečius“. 

Aptarti nulipdytų 

gyvūnų skirtumus, 

formas, dydžius. 

Kalbėtis, reikšti 

mintis 3-4 ar 

daugiau žodžių 

sakiniais. 

Taisyklingai vartoti 

žodžių linksnių 

galūnes, derinti 

giminę ﴾juodas 

arklys ėda šieną, 

marga karvė geria 

vandenį﴿. 

Grupuoti žaislus, 

paveikslėlius į dvi 

grupes, 

apibendrinti: 

naminiai gyvuliai, 

žvėreliai.  

Dėlioti daiktus, 

paveikslėlius 

eilėmis, palyginti 

jų kiekį: daugiau, 

mažiau, po lygiai, 

po vieną, po du, 

po tris. 

ramina, 

paukšteliai - lesa 

vabzdžius, muses 

ir kokią žalą gali 

jie padaryti. 

 

Spalis 

II 

savaitė 

Rudenėlio 

dovanos 

 

Vaisiai ir 

daržovės 

Gaminti rutuliukus, 

sukant molio 

gabaliukus tarp 

delnų, puošti juos, 

klijuoti vieną su kitu, 

lipdyti vaisius ir 

daržoves. Žaisti 

„sriubos virimą“, 

pjaustyti, tarkuoti, 

„virti“, „ragauti“, 

kalbėtis prie „vaišių 

stalo“ apie maisto 

gaminimą iš 

daržovių. 

Aptarti „išvirtos 

sriubos“ sudėtį, 

prisiminti „naudotų“ 

daržovių 

pavadinimus. 

Įvardinti atliktus 

veiksmus. 

Skirti aplinkos ir 

kalbos garsus. 

Išgirsti garsą a. 

Sąvokų „vaisiai“, 

„daržovės“ plėtimas.  

Suprasti ir vartoti 

žodžių junginius: 

kriaušių košė, 

džiovinti obuoliai, 

sodas, daržas, 

vienodi, nevienodi, 

nuriedėjo ir pan. 

Tarti garsiažodžius: 

bum, tekšt, papt. 

Pasakoti, kur auga 

vaisiai (kriaušės, 

obuoliai) ir daržovės 

(morkos, bulvės ir 

pan.). 

2-3 ar daugiau 

žodžių sakiniais 

atsakyti į klausimus 

kuo? ﴾kuo skiriasi? 

kuo panašus? kuo 

pasieksi?﴿, kada? 

﴾rudenį, dieną, 

naktį﴿, koks? ﴾storas, 

plonas, lygus﴿. 

Skirstyti vaisius ir 

daržoves pagal 

dydį, spalvą, 

formą. 

Klasifikuoti 

paveikslėlius 

„vaisiai“, 

„daržovės“, rasti 

skirtumus. 

Dalinti vaisius ar 

daržoves į 2-4 

lygias dalis.  

Skanauti vaisius, 

daržoves nusakyti 

skonį: rūgštus, 

saldus, kartus ir 

pan. 

Iš grupės vienodų 

daiktų paimti 

skirtingo dydžio, 

spalvos ar formos 

vieną ir du 

daiktus. Dėliojant 

daiktus, 

paveikslėlius 

eilėmis, palyginti 

jų kiekį: daugiau, 

mažiau, po lygiai. 

Žaidimas „Kas 

auga sode, kas 

auga darže“. 

Penktadienis – 

maisto gaminimo 

diena. 

Nuplauti vaisius, 

nulupti daržoves, 

pjaustyti, tarkuoti, 

dalintis su 

draugais.  

Iš vaisių ir 

daržovių gaminti 

įvairius darbelius 

(šventė „Rudenio 

gėrybės“); 

Dainuoti daineles 

apie vaisius ir 

daržoves 

imituodami 

judesiais: „Kas 

ten darže auga“, 

„Tindi rindi 

riuška, kas sodely 

puška“, 

žaisti žaidimus: 

„Pupos“, „Šimtas 

vyšnių“. 

Spalis  

III 

savaitė 

Mūsų duonelė 

 

Duona 

Rankų judesiais 

formuoti pagaliukus, 

rutuliukus, juos 

pjaustyti, plėšyti, 

klijuoti. Gaminti 

įvairią „duoną“, 

pinigus.  

Pažaisti su vaikais 

„duonos 

parduotuvę“, duonos 

valgymą, sumuštinių 

gaminimą, 

pjaustymą, jų 

„pirkimą“.  

Aptarti nulipdytų 

duonų formų 

skirtumus, kainas, 

Skirti garsą o, 

skiemenis su garsu 

o, žodžius, kurie 

prasideda garsu o. 

Plėsti žodyną 

žodžiais: javai, 

rugiai, pribrendo, 

užderėjo, duonos 

riekelė, pyragas 

minkštas, purus, 

malūnas, kepykla ir 

pan. 

Sudarinėti 

įnagininko linksnio 

būdvardžius ir 

daiktavardžius.  

Atsakymai į 

pateiktus 

Žaisti žaidimus, 

lavinančius erdvės 

﴾aukštai, žemai, 

viršuje, apačioje, 

dešinėje, kairėje, 

pirmyn, atgal, ant, 

po, už, prie, šalia, 

iki﴿ ir laiko ﴾diena, 

naktis, rytas, 

vakaras, vakar, 

šiandien, rytoj, 

vasarą, rudenį, 

žiemą, pavasarį﴿ 

suvokimą: „Kas 

kur tupi?“, Kas 

kada keliasi?“, 

„Ar rytas, ar 

vakaras – vis prie 

Minti mįsles, 

mokytis patarlių ir 

priežodžių apie 

darbą ir duoną. 

Klausytis 

skaitomų pasakų: 

„Stebuklingoji 

duona“, 

„Pagrandukas“. 

Žaisti didaktinius 

žaidimus: „Padėk 

vienu daugiau“  ir 

kt. 

Sveikos mitybos 

piramidės plakate 

atrasti duonos 

produktus, 

diskutuoti apie 



prisiminti mėgiamos 

duonos spalvą. 

klausimus﴾iš ko 

kepama duona?, kas 

ir kur užaugina 

javus?, kodėl verkia 

duonelė tinginio 

valgoma? ir pan.﴿ 

vientisiniu 

išplėstiniu sakiniu. 

darbelių“, „Kur 

nuskrido bitės?“. 

Žiūrinėjant 

paveikslėlius, 

atrinkti kaimo 

vaizdus ir 

analizuoti kaimo 

vaizdų objektus: 

laukas, pieva ir 

pan.  

daromą naudą 

žmogaus 

organizmui, 

išsiaiškint, kad 

duona vitamino B 

šaltinis. 

Spalis 

IV 

savaitė 

Rudens spalvų 

paletė 

 

Lapai  

Pjaustyti iškočiotą 

molį, puošti 

plokštumą įvairiomis 

faktūromis, 

tekstūromis, 

pasidarytais 

antspaudais Daryti 

įvairių prisirinktų 

medžio lapų (ąžuolo, 

klevo, liepos, 

kaštono) antspaudus 

molyje.  

Lipdyti didelį bendrą 

medį, puoštą 

pasidarytais 

antspaudais.  

Žaisti nulipdyto 

medžio gyvenimą – 

lapų augimą, 

šnarėjimą, rudeninį 

jų kritimą, paukščių 

atskridimą ir t.t., 

reikalingas detales 

lipdant iš molio. 

Aptarti nulipdyto 

medžio įspūdį, 

prisiminti naudotų 

medžių lapų 

skirtumus, medžių 

pavadinimus. 

Skirti žodžius, 

kuriuose yra garsas 

ė. Atviro ir uždaro 

skiemens garsinė 

analizė ir sintezė: 

mė, nė, lė, ėm, ėn 

,ėl. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius: 

ruduo, laukas, 

medžiai, miško 

gėrybės, ošti, 

šlamėti, grėbti, 

rinkti, klevo lapai, 

kaštono lapai, saulė 

raudona, žvaigždės 

geltonos, lapai 

krenta, pagelto lapai.  

Atsakyti į 

klausimus: 

Koks metų laikas? 

Kaip atrodo dangus? 

Kaip atrodo medžiai, 

krūmai? Kaip 

rengiasi žmonės? Ką 

veikia žmonės 

rudenį? 

Surasti rudos, 

geltonos, žalios, 

raudonos, spalvos 

daržoves, vaisius, 

lapus. 

Pažinti apvalias, 

ovalias ir pailgas 

daržoves, vaisius, 

uogas 

﴾šermukšnio, 

erškėtrožės﴿, giles, 

kaštonus, 

kankorėžius. 

Stebėti skirtingo 

dydžio lapus, 

kaštonus, įvairaus 

dydžio šakeles. 

Aptarti dienos ir 

nakties požymius: 

dieną – šviesu, 

aukštai šviečia 

saulė; naktį – 

tamsu, aukštai 

šviečia mėnulis, 

žvaigždės. 

Rūšiuoti rudens 

gėrybes į 2 – 3 

grupes ﴾vaisiai, 

lapai, medžiai, 

miško gėrybės﴿. 

Žaidimai „Kas kur 

auga“, „Kas 

netinka“, 

„Ketvirtas 

nereikalingas“. 

Kurti pasakėles 

apie medžių 

lapus, gamtą. 

Diskutuoti kaip 

keičiasi medžių 

rūbas, taip pat ir 

žmonių apranga. 

Stebėti augalų, 

medžių pokyčius, 

grožėtis 

spalvomis, jas 

vardinti. 

Žaisti su lapais, 

kankorėžiais, 

gilėmis, kaštonais; 

didaktinius 

žaidimus: „Rask 

tokį patį lapą“, 

„Rask savo vietą“. 

Maišyti spalvas 

išgaudami vis 

kitokius 

atspalvius, dažyti 

lapus, piešti 

medžius, gamtą. 

Nudažytus lapus 

palyginti su 

atsineštais iš 

kiemo. 

Žaisti imitacinį 

žaidimą „Vėjas ir 

medžiai“. 

Lapkritis 

I savaitė 
Žodis 

skriaudžia, 

žodis glaudžia 

 

Žvakelė 

Iš iškočioto molio 

lipdyti ažūrines 

žvakides, puošti jas 

sugalvotomis 

detalėmis  

Deginti žvakeles 

tamsoje, stebėti ir 

aptarti šviesos 

žaismą.  

Susėdus, siųsti 

žvakides ratu, iš 

rankų į rankas, 

kalbėtis, aiškintis kas 

yra liūdesys, kada 

vaikai liūdi 

(kiekvienas 

asmeniškai). 

 

Girdėti garsą e, skirti 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

e. 

Plėsti žodyną 

sąvokomis ir žodžių 

junginiais: Vėlinės, 

mirusiųjų pagerbimo 

diena, liūdėti, rimtis, 

gėlių puokštė, 

žvakės, kapinės, 

žvakių liepsnelės 

mirga ir pan. 

Sudarinėti 

vienaskaitos ir 

daugiskaitos 

vietininko linksnio 

daiktavardžius ir 

būdvardžius. Keisti 

Įvardyti ir atrinkti 

daiktus pagal 

formą: apvalus, 

pailgas, 

stačiakampis, 

kvadratas, 

trikampis. 

Stebėti daiktų 

išdėstymą 

kabineto erdvėje, 

jų padėtį vienas 

kito ir vaiko 

atžvilgiu (prieš 

mane stalas, už 

manęs spinta ir t. 

t.). 

Klausytis garsų, 

kuriuos skleidžia 

daiktai (stiklinis 

Grupėje 

„užsiauginti“ 

„gerumo medį“, 

ant kurio kabinti 

gerumo ir padėkos 

ženkliukus, 

paaiškinti, kodėl? 

Kalbėti kaip reikia 

elgtis kapinėse, 

kaip pagerbti 

mirusiųjų 

atminimą.  

Klausytis 

pasakojimų apie 

Vėlines, aiškintis, 

kodėl taip 

vadinasi mirusiųjų 

paminėjimo diena 

(literatūra 



vardininką į 

vietininką. 

Atkuriamasis 

pasakojimas iš vaikų 

patirties, pateikiant 

klausimus: kur 

buvai?, kodėl 

žmonės lanko 

artimųjų kapus? 

Kita. 

indas, medinis 

baldas ir pan.). 

Dėlioti daiktus 

didėjančia ir 

mažėjančia 

tvarka, 

suskaičiuoti. 

 

 

 

„Lietuvių liaudies 

kalendorinės 

šventės“). 

Įvairia technika 

vaizduoti Vėlinių 

nuotaiką.  

 

Lapkritis 

II 

savaitė 

Seku seku 

pasaką 

 

Lipdyti pasirinktus 

įvairius daiktus, 

figūras – personažus, 

kurti pagal juos 

pasaką kiekvienam 

atskirai žaidžiant ir 

lipdant.  

Kiekvienam 

papasakojus ir 

sukūrus savo pasaką, 

kurti vieną bendrą 

pasaką, panaudojant 

visus sukurtus 

lipdinius, žaisti, 

improvizuoti, judinti 

, transformuoti 

figūrėles, lipdyti 

trūkstamas detales.  

Aptarti pasakos 

siužetą, prisiminti 

savo žaistus 

personažus. 

Skirti garsą m, 

skiemenyse ir 

žodžius su garsu m. 

Sekti pasakas 

naudojant įvairias 

priemones: IKT, 

serijinių paveikslėlių 

sudėjimas, pasakų 

be galo kūrimas ir 

pan. 

Kalboje vartoti 

daiktavardžius, 

būdvardžius, 

esamojo ir būtojo 

kartinio laiko 

veiksmažodžius. 

 

Iš grupės vienodų 

daiktų paimti 

skirtingo dydžio, 

spalvos ar formos 

vieną ir du 

daiktus. 

Rūšiuoti 

paveikslėlius 

pagal skirtingas 

pasakas, atrinkti 

pagal nurodytus 

požymius ﴾jaunas, 

senas, didelis, 

mažas ir pan.﴿. 

 

Aptarti pasakų 

veikėjus, jų 

poelgius. 

Pamėgdžioti 

veikėjų balso 

intonacijas, jų 

judesius, poelgius.  

Klausytis 

sekamos lietuvių 

liaudies pasakos 

„Eglė žalčių 

karalienė“ ir kt. 

Kurti ir sekti 

įvairias pasakas. 

Bandyti įspėti, 

kokie veikėjai, iš 

kokios pasakos 

„apsilankė“ 

(pirštukinėse 

lėlėse). 

Kurti pasakų 

knygeles. 

Lapkritis 

III 

savaitė 

Visos mano 

juslės 

 

Mano kūnas 

Lipdyti skirtingo 

dydžio molinius 

rutuliukus, virveles, 

iš kurių padaryti 

žmogaus figūrą – 

save, įkomponuoti 

figūrą lape, 

užpildant, išpiešiant 

lapą aplinkos 

detalėmis – namais, 

saule, mėgiamais 

gyvūnais, žaislais. 

Pasakoti apie save, 

apie savo šeimą, 

pomėgius, įvardinti 

savo kūno dalis,  

Aptarti nulipdytą 

žmogų, nupieštas 

detales. 

 

Skirti garsą l, 

skiemenis, žodžius, 

kuriuose yra garsas 

l. 

Žinoti ir pavadinti 

kūno dalis (parodyti 

savo, lėlės ar kito 

vaiko kūno dalis). 

Žinoti, kad akimis 

matome, ausimis 

girdime, nosimi, 

užuodžiame, 

rankomis liečiame. 

Pasakyti kaip 

rengiamės: kepurę – 

užsidedame; paltą – 

velkamės; kelnes – 

maunamės; diržą – 

juosiamės; pirštines 

– maunamės; kojines 

– apsiauname; batus 

– aunamės; palaidinę 

– velkamės; 

prijuostę – 

prisijuosiame; skarą 

– gaubiamės, 

rišamės. 

Kalboje vartoti 

įvairių linksnių 

daiktavardžius ir 

būdvardžius bei 

esamojo ir būtojo 

Sąvokos „didelis“, 

„mažas“ 

įtvirtinimas 

(surasti ir parodyti 

didelį daiktą, 

mažą daiktą). 

Lyginti savo ir 

lėlės kūno dalis, 

pamatyti dydžio 

skirtumus. 

Įsiminti ir 

pavadinti kūno 

dalių erdvinę 

padėtį (galva 

aukštai, kojos 

žemai ir pan.). 

Skirti ir rūšiuoti 

du vienodus 

(tokius pat) 

daiktus; rinkti 

juos po vieną į 

krūveles. Lyginti 

daiktų dydį ir 

formą. Rasti du 

vienodo (tokio 

pat) dydžio, 

vienodos formos 

daiktus. 

Suprasti kas yra 

žmogaus juslės, 

teisingai jas 

įvardinti. 

Aptarti kam 

reikalingas 

liežuvis, akys, 

ausys, nosis. 

Apibūdinti ir 

nustatyti savo 

emocinę būseną: 

aš džiaugiuosi, 

liūdžiu; aš jautrus, 

galiu pykti, bijoti 

ir pan. 

Kurti pasakas, 

minti mįsles apie 

jusles. 

Kopijuoti žodžius: 

ranka, nosis, akys, 

ausys, oda. Surasti 

raidžių 

panašumus, 

skirtumus.  

Žaisti žaidimus: 

„Meškiuk 

pabusk“, „Atspėk, 

kas tai?“. 

 



kartinio laiko 

veiksmažodžius. 

Lapkritis 

IV 

savaitė 

Žengia saulė 

aplink dangų 

 

Mano savaitė 

 

 

Pjaustant ir klijuojant 

iškočioto molio 

plokšteles, gaminti 

savo kambarį, jame 

esančius baldus, 

daiktus 

Nusilipdžius 

žmogaus figūrėlę, 

žaisti gyvenimą tame 

bute, dienos ritmą – 

kėlimąsi, rengimąsi, 

žaidimą, valgymą ir 

t.t.  

Žaidžiant „lankyti 

vienas kitą, 

nulipdytuose 

kambariuose. 

Aptarti ką kiekvienas 

veikia namuose, 

kiekvieną savaitės 

dieną. 

Skirti garsą n, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

n. 

Plėsti žodyną 

žodžiais ir jų 

junginiais: savaitės 

dienų pavadinimai, 

paros dalių 

pavadinimai, 

sudurtiniai žodžiai 

(vardadienis, 

gimtadienis...). 

Kalboje vartoti 

sudurtinius 

daiktavardžius, 

žodžius su 

priesagomis –ynas, -

inė. 

Sudaryti 

apibūdinamąjį 

pasakojimą pagal 

pateiktus klausimus: 

ką aš veikiau 

pirmadienį?, kaip 

vadiname savaitės 

dienas?, ką veikiau 

per poilsio dienas?, 

kuri diena man 

labiausiai patiko ir 

kodėl? 

Lyginti daiktų 

dydį, ilgį, plotį, 

storį, aukštį 

(didesnis, 

mažesnis, 

didžiausiais, 

mažiausias, 

ilgesnis, 

trumpesnis, 

ilgiausias, 

trumpiausias, 

aukštas, žemas, 

aukštesnis, 

žemesnis, 

aukščiausias, 

žemiausias, 

platus, siauras, 

platesnis, 

siauresnis, 

plačiausias, 

siauriausias, 

storas, plonas, 

storesnis, 

plonesnis, 

storiausias, 

ploniausias).  

Dėlioti siužetinius 

paveikslėlius 

loginiu veiksmų 

nuoseklumu. 

Aptarti  šias 

temas: „Kaip 

matuojama diena“ 

(dienos dalys),  

„Kaip galima 

matuoti 

laiką?“(įvairūs 

laikrodžiai), 

„Kaip matuojami 

metai?“ (dienos, 

savaitės, 

mėnesiai); 

Piešti, aplikuoti, 

lipdyti: „Saulė“, 

„Mėnulis ir 

žvaigždės“, 

„Laikrodis“, 

„Diena“, 

„Naktis“, 

„Aušra“, „Rytas“, 

„Vakaras“ ir pan 

namo“; 

Žaisti įvairius 

žaidimus: „Tek 

saulelė“ ir pan. 

Gruodis 

I savaitė 
Žiemos 

ramybė. 

Adventas 

 

Atėjo žiema 

Iš kočioto molio 

lakštų formuoti 

adventinius vainikus, 

lipdyti žvakes, puošti 

molį gamtinėmis 

medžiagomis.  

Žaisti „žvakių 

uždegimą“, pokalbį 

prie stalo, aptarti 

savo svajones.  

Nuspalvinti vainikus, 

pasirinktomis 

spalvomis. 

Aptarti nulipdytų 

vainikų dydį, formą, 

panaudotas 

medžiagas. 

Skirti garsą ė, 

skiemenis, žodžius, 

kuriuose yra ė. 

Stebėti ir aptarti 

pirmuosius žiemos 

požymius: medžiai 

be lapų, pirmasis 

sniegas, šlapdriba ir 

pan. 

Kalboje vartoti 

būdvardžius, 

daiktavardžius, 

prieveiksmius bei 

esamojo ir būtojo 

kartinio laiko 

veiksmažodžius. 

Stebėti žiemos 

požymius, 

reiškinius: sninga, 

vėjas, pūga, ledas. 

Atkreipti į žiemos 

spalvas, vaizdus, 

jais gerėtis. 

Įsiminti sniego ir 

ledo savybes: 

kietas, minkštas, 

šaltas. 

Dėlioti žaislus, 

paveikslėlius ant 

stalo, lentynų, 

popieriaus lape: 

viršuje, kairėje, 

dešinėje, viduryje. 

Aptarti adventinio 

laikotarpio esmę, 

kam jis skirtas, 

adventinio 

kalendoriaus 

prasmingumas. 

Minti mįsles, 

prisimenti patarles 

ir priežodžius, 

žaisti žaidimą 

„Stebuklingas 

maišelis“. 

 

Gruodis 

II 

savaitė 

Sveika, balta 

žiema! 

 

Šaltis  

Virvelinės keramikos 

technika lipdyti 

snaiges, spalvinti jas 

su baltu moliu, 

puošti faktūromis, 

tekstūromis. 

Lyginti snaigių dydį, 

grožį, trapumą.  

Žaisti jų kritimą iš 

„dangaus“, stebėti jų 

deformaciją nuo 

kritimo, aptarti tikrų 

snaigių laikinumą – 

tirpimą. Užmerkti 

Girdėti garsą e. skirti 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

e.  

Sąvokos „rūbai“ 

plėtimas. Rūbų 

pavadinimai, 

pagrindiniai jų 

požymiai.  

Lyginti, aptarti 

suaugusiųjų ir vaikų 

aprangą bei veikla 

žiemą. 

Rūšiuoti 

paveikslėlius: 

metų laikai 

﴾ruduo, žiema, 

pavasaris, vasara; 

išdėlioti 

paveikslėlių 

grupes kaitos 

nuoseklumu﴿; 

rūšiuoti žiemos ir 

vasaros rūbų 

paveikslėlius.  

Apibendrinti 

surūšiuotus 

Aptarti žiemą, 

artėjančias 

šventes, žieminius 

rūbus. Žaisti 

žaidimą 

„Rengiamės 

žiemiškai“.  

Prisiminti 

šąlančius 

žvėrelius ir 

paukštelius, 

aptarti kaip jiems 

padėti. 



vandenyje sausą 

molį, stebėti molio 

pokyčius, leidžiamus 

garsus. 

Kalboje vartoti 

įvairių linksnių 

būdvardžius, 

daiktavardžius bei 

juos derinti. 

 

paveikslėlius: 

metų laikai: 

ruduo, žiema, 

pavasaris, vasara; 

vasaros, žiemos 

rūbai. 

 

Tyrinėti aplinką, 

metų laikų 

paveikslus, 

akcentuoti žiemos 

pagrindinius 

bruožus bei 

spalvas. 

Gruodis 

III - IV 

savaitės 

Kalėdų ir 

naujųjų 

belaukiant 

 

Kalėdos 

Pasirinktinai kurti iš 

molio Kalėdų, 

žiemos pasakų 

personažus (Kalėdų 

senelį, nykštukus, 

ledo karalienę ir t.t.), 

dovanas, eglutę. 

Dėlioti, 

bendradarbiaujant 

vienam su  kitu kurti 

bendrą kompoziciją 

– žiemos pasaką. 

Dėlioti, kalbėti 

pasakos veikėjų 

vardu. 

Aptarti sukurtą 

pasaką, apibendrinti 

pasakos veikėjų 

charakterius, 

pasidalinti įspūdžiais 

apie pasakos 

žaidimą. 

Formuojant, 

klijuojant pagaliukus 

ir rutuliukus, 

formuoti įvairius 

žaislus, žaidimus. 

Žaisti su jais, dalinti 

tarpusavyje, 

dovanoti.  

Prisiminti, 

papasakoti apie 

naujausias kalėdines 

dovanas. 

Skirti garsus e – ė, 

skiemenis, ir žodžius 

su tais garsais. 

Nustatyti pirmą 

garsą žodyje. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius, 

reiškiančius kalėdinę 

atributiką, šventines 

nuotaikas, emocines 

būsenas: Kūčios, 

Kalėdos, kūčiukai, 

džiaugsmas, 

prakartėlė, giesmelė, 

angelas, laužk 

kalėdaitį ir kt. 

Suprasti ir atsakyti į 

klausimus: ką darau? 

ką daro? koks? 

kada? kiek?; 

sveikinimus: 

„laimingų, linksmų 

šventų Kalėdų“, 

„sveiki sulaukę 

Naujųjų metų“: 

posakius: „Kalėdos 

baltos- Velykos 

žalios“, „Kalėdos 

šaltos – Velykos 

šiltos“. 

Skaičiuoti įvairius 

daiktus, žaislus. 

Grupuoti daiktus 

pagal medžiagą, iš 

kurios padaryti, 

formą, spalvą, 

dydį. 

Lyginti ir rūšiuoti 

eglutes, 

žaisliukus, 

dovanėles bei jų 

paveikslėlius 

pagal dydį, formą, 

spalvą. 

Apibendrinti: 

kalėdiniai žaislai, 

kalėdinės 

dovanos, eglutės. 

Dėlioti siužetinių 

paveikslėlių 

seriją, suprasti ir 

paaiškinti įvykių 

seką. 

Lyginti, skaičiuoti 

daiktų kiekį: 

daugiau, mažiau, 

po vieną, po du, 

po tris ir pan. 

Pasakoti apie savo 

gerus darbus, 

didžiuotis ir 

tikėtis  už juos 

sulaukti Kalėdų 

senelio dovanų. 

Klausytis Kristaus 

gimimo istorijos, 

žiūrinėti 

iliustracijas vaikų 

Biblijoje. 

Aptarti praėjusių 

metų grupės 

pasiekimus. 

Žaisti su 

mėgstamais 

žaislais ir dalintis 

su draugais žaisti 

įvairius  žaidimus, 

iš kaladžių, 

kartoninių dėžių 

statyti pilis, lėlių 

loveles, kitus 

kambario baldus. 

Pasakoti, kurti 

įvairias istorijas, 

patarles, 

pasakojimus. 

Sausis 

I savaitė 
Žiemos 

pramogos, 

išdaigos lauke 

 

Nauji Metai 

 

Kočioti molį, piešti 

su baltu moliu, 

raižyti jį, kurti 

snaiges, iš rutuliukų 

klijuojant detales, 

lipdyti senį 

besmegenį, žnaibant, 

tampant molį 

formuoti save. 

Žaisti buvimą, 

žaidimą lauke, 

statant, judinant 

nulipdytas figūras.  

Aptarti lauko 

žieminius žaidimus, 

išsakyti savo 

mėgiamiausius. 

 

Skirti garsus i – y, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra i – y 

garsai. 

Džiaugtis žiemos 

pramogomis, kviesti 

draugus dalyvauti 

žaidimuose, reikšti 

teigiamus jausmus 

žaidžiant. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius, 

reiškiančius daiktus, 

veiksmus, požymius, 

emocines būsenas, 

pozas, sniego, ledo 

oro savybes. 

Atsakyti į 

klausimus: kada? 

kaip? koks? kodėl? 

Atrinkti nurodytų 

spalvų žaislus į 

dėžutes. Rasti 

tokios pat spalvos 

žaisliukus, 

įvairius daiktus. 

Surasti apvalius ir 

kampuotus 

daiktus, snaiges. 

Lyginti snaigių 

formą, dydį, 

įtvirtinti sąvokas 

„didelis – mažas“. 

Suvokti laiką 

orientuojantis 

pagal suaugusiųjų 

ir vaikų veiklą: 

rytas, diena, 

vakaras, vakar, 

šiandien, rytoj. 

Dėlioti siužetinių 

paveikslėlių 

seriją, suprasti ir 

Prisiminti ir 

pasakoti apie 

žiemos pramogas 

ir išdaigas, 

linksmus 

nutikimus, 

džiaugsmus ir 

negandas. 

Mokytis įvairių 

posakių: „Plikas 

kai tilvikas“, 

„Varlė iškeptų ant 

liežuvio“ ir pan. 

Kurti trumpus 

pasakojimus apie 

sniego senius, 

istorijas apie 

žiemą. 

Skaičiuoti 

besmegenius 

naudodami 

kelintinį 

skaičiavimą. 



paaiškinti įvykių 

seką (žiemos 

tema). 

Lyginti, skaičiuoti 

daiktų kiekį: 

daugiau, mažiau, 

po vieną, po du po 

tris. 

Eksperimentuoti 

su vandeniu. 

 

Sausis 

II 

savaitė 

Močiutės 

seklyčioje 

 

 

Virvelinės keramikos 

technika, kurti 

puodynes, jų 

dangtelius, šaukštus. 

Žaisti su nulipdytais 

daiktais, imituoti 

„valgio virimą 

senovišku būdu – ant 

laužo“, ragavimą, 

valgymą. 

Aptarti „senoviškus 

indus“, „senovišką 

valgio gaminimą“. 

Skirti žodžius, 

kuriuose yra f-v 

garsai. Nustatyti 

pirmąjį garsą žodyje. 

Supažindinti vaikus 

su senoviniais 

buities daiktais ir 

darbo įrankiais bei 

jų dirbimo būdais. 

Kalboje vartoti kuo 

daugiau sakinių, 

vaizdingų posakių. 

Žaisti lietuvių 

liaudies žaidimus, 

minti mįsles, 

skatinti kalboje 

vartoti vaizdingus 

posakius, patarles, 

priežodžius. 

Seklyčioje 

apžiūrėti 

senovinius 

daiktus, pajusti 

ryšį su seniai 

gyvenusiais 

žmonėmis. 

Mokyti vaikus 

senovinių 

žaidimų, dainų, 

sekti pasakas. 

Klausytis 

eilėraščių: V. 

Valsiūnienės  

„Tėviškėle tu 

graži“. 

Sausis 

III - IV 

savaitė 

Žiemojantys 

paukščiai ir 

žvėrys 

 

Aš myliu zylutę 

Lapė snapė 

Iš skirtingo dydžio 

molio gabaliukų 

lipdyti paukštelius, 

palyginti jų dydžius. 

Iš iškočioto molio 

lakštų lipdyti 

lesyklėlę, 

pasmulkinti molio 

trupinėlių, pažaisti 

„paukščių lesinimą“, 

jų gyvenimą žiemą. 

Reljefo principu 

klijuoti lapės figūrą 

ant plokštumos. 

Kurti kailiuko 

imitaciją, naudojant 

faktūras, pažaisti su 

nulipdytais 

paveikslėliais. 

Nulipdyti lapės 

šeimą, namus, 

pažaisti jų gyvenimą. 

Aptarti, apibendrinti 

žaidimą, pristatant 

nulipdytus žaidimo 

personažus. 

Skirti garsus u-ū, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsai 

u-ū garsai. Nustatyti 

paskutinį garsą 

žodyje. 

Turtinti žodyną 

žiemojančių 

paukštelių, žvėrelių 

pavadinimais, 

būdingais kūno dalių 

pavadinimais (ragai, 

kanopos, 

plunksnos...), 

gyvenamojo būsto 

pavadinimais (drevė, 

lizdas...), 

vaizdingais žodžiais, 

posakiais, balsų 

pamėgdžiojimais. 

Kalboje vartoti 

būdvardžius, 

daiktavardžius, 

prieveiksmius bei 

veiksmažodžius.  

Skirti: lapė ruda, 

vilkas pilkas. 

Lyginti ir skirti 

žvėrelių ir 

paukščių spalvas, 

jų kūno dalis. 

Pagal paskirtį 

vartoti sąvokas: 

didesnis, 

mažesnis, 

didžiausias, 

mažiausias, ilga, 

trumpa, ilgesnė, 

trumpesnė. 

Sudėlioti 4 dalių 

geometrines 

formas: ovalą, 

skritulį, kvadratą. 

Dėlioti žvėrelių 

maketus ant, po, 

prie, į dėžutes. 

Suprasti paros 

laiką – diena, 

naktis, rytas, 

vakaras. 

Klasifikuoti ir 

apibendrinti: 

miško žvėrys, 

naminiai gyvuliai, 

laukiniai 

paukščiai, 

naminiai 

paukščiai. 

Skaičiuoti žaislus 

(žvėrelius) iš 

eilės; sudaryti 

nurodytą kiekį (1, 

2, 3, žvėreliai, jų 

paveikslėliai ir 

pan.) 

Aptarti  kaip 

ruošiasi 

paukšteliai ir 

žvėreliai žiemai. 

Tobulinti kalbos 

įgūdžius, vartoti 

apibendrinamąsias 

sąvokas. 

Mokytis mintinai  

M. Vainilaičio 

eilėraščius „Šalčio 

uogos“, 

„Paukšteliai 

žiemą“. 

Inscenizuoti 

pasaką „Lapė ir 

varna“. 

Stebėti kokie 

paukščiai, 

žvėreliai gyvena 

žiemą, kaip 

prisitaiko prie 

žiemos sąlygų. 

Skaičiuoti 

paukščius, 

žvėrelius 

paveikslėliuose, 

rūšiuoti juos pagal 

dydį, būdą, naudą, 

naudoja kuo 

daugiau 

būdvardžių. 



Vasaris 

I savaitė 
Kambariniai 

augalai 

 

Gėlė  

Lipdyti gėles, kurti 

žiedelius iš klijuotų 

detalių užmauti jas 

ant pagaliuko. 

Pasiūlyti, kad vaikas 

pamėgintų įvairius 

gėlių variantus – 

didelis rutuliukas – 

vidury, maži – 

aplinkui, mažas – 

vidury, dideli 

aplinkui, kas antras 

lapelis didelis it t.t. 

Žaisti gėlyčių 

„augimą“, 

„laistymą“. 

Dekoruoti, spalvinti 

išdžiūvusias molines 

gėles, „merkti“ jas į 

pačių virveline 

technika pasidarytas 

vazas.  

Žaisti „gėlių 

parduotuvę“, 

pasidaryti įvairių 

gėlių ir jas 

pardavinėti, 

naudojant iš molio 

pasidarytus pinigus. 

Aptarti gėlių 

įvairovę, jų priežiūrą. 

Skirti skiemenis, 

žodžius, kuriuose 

yra p-b garsai. 

Pasakyti pirmą ir 

paskutinį garsą. 

Įtvirtinti kambarinių 

gėlių pavadinimus 

(begonija, azalija...); 

augalo dalių 

pavadinimais 

(šaknis, žiedas, 

stiebas) ir kitais 

žodžiais: kvapnios, 

plačialapės, 

spalvingos, aukštoji, 

žemoji... 

Savarankiškoje 

kalboje vartoti 

įvardžiuotinius 

būdvardžius. 

Apibūdinamasis 

pasakojimas pagal 

planą: 

Kas žydi kabinete, 

grupėje? 

Kaip vadiname šitas 

gėles? 

Kaip atrodo dalys? 

Kaip prižiūrime 

augalus ir kodėl? 

Stebėti, grožėtis 

kambarinių gėlių 

žiedų spalvomis; 

skirti, pavadinti 

spalvas: raudonos, 

baltos, geltonos, 

mėlynos gėlės.  

Pastebėti apvalios, 

pailgos formos 

gėlių žiedus, 

lapus. 

Rikiuoti 3 

vazonėlius 

didėjančia ir 

mažėjančia tvarka 

pagal dydį, aukštį, 

gėlių stiebų storį 

ir pan. 

Žaidžiant, suprasti 

gėlės aukščio, 

vazonėlio ir 

erdvės santykį: 

aukštas gėles dėti 

žemai; žemas 

aukščiau. 

Klausytis vandens 

garsų (laistant, 

lašant). 

Atkreipti dėmesį į 

kambarinių augalų 

panašumus ir 

skirtumus. 

Stebint natūralias 

gėles, jų 

paveikslėlius 

analizuoti gėlės 

dalis (šaknys, 

stiebas, lapai, 

žiedai). 

Žaisti 

„Parduotuvę“ 

pirkti, parduoti 1, 

2, 3, 4, gėles. 

Prižiūrėti grupėje 

augančius 

augalus. 

Aptarti - „Kodėl 

dovanojamos 

gėlės?“, įsiminti 

augalus ir jų 

pavadinimus. 

Mokytis mintinai 

P. Širvio eilėraštį 

„Kačiukai“, A. 

Matučio 

„Nusijuok 

saulyte“, 

K.Kubilinsko „Kir 

vir pupa“. 

Kopijuoti gėlių 

pavadinimus. 

Minti mįsles apie 

augalus. 

Tyrinėti 

dirvožemį, 

kuriame auga 

augalai, 

susipažinti su 

sąlygomis, 

reikalingomis 

augalų augimui. 

Laistyti pasėtas 

sėklas, keisti 

vandenį, stebėti, 

kaip kalasi 

daigeliai, 

sodinukai, 

svogūnai leidžia 

šaknis. 

Vasaris 

II 

savaitė 

Namų namai – 

tai Lietuva 

 

Kelias namo 

Išsikočiojus molį, 

trafaretų pagalba, 

išsipjauti įvairaus 

dydžio kvadratų, 

trikampių, iš kurių 

ant popieriaus lapo 

sukomponuoti 

įvairaus dydžio 

namų. Išpiešti tarp jų 

takus, kelius, saulę, 

medžių.  

Žaidžiant, skatinti 

pasakojimą, kaip 

nueiti, kur sukti, kad 

pasiektų išsirinktą 

kelią, namą.  

Aptarti kelią namo, 

palyginti kelio 

sudėtingumą. 

 

Skirti skiemenis, 

žodžius, kuriuose 

yra ė-ie garsai. 

Nusakyti pirmą ir 

paskutinį žodžio 

garsą. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius: 

Lietuva, tėvynė, 

žemėlapis, upė, jūra, 

sostinė, Vilnius, 

Kaunas, miestas, 

kaimas. 

Mėgdžioti vėliavų 

šlamėjimą, medžių 

ošimą. Derinti 

žodžius sakiniuose 

gimine, linksniu, 

skaičiumi. 

Aptarti Lietuvos 

vėliavą pagal 

spalvas (geltona, 

žalia, raudona), 

formą.  

Apibūdinti spalvų 

išsidėstymą 

Lietuvos vėliavos 

plote: viršuje – 

geltona, viduryje 

– žalia, apačioje – 

raudona. Rasti 

žemėlapyje savo 

miestą, Lietuvos 

sostinę, Baltijos 

jūrą. 

Pažinti garsus: 

vėliava šlama, 

miškas ošia. 

Smalsauti, 

aiškintis, klausytis 

Aptarti, kad 

gyvename 

Lietuvoje ir yra 

ištikimi savo 

kalbai ir 

papročiams, 

sužinoti 

didžiuosius 

miestus, miestą, 

kuriame 

gyvename. 

Domėtis 

tautinėmis 

šventėmis. 

Vartyti ir aptarti 

įvairias knygas 

apie Lietuvą, jos 

gamtą, miestus, 

žymias vietas. 

Klausytis 

skaitomo J. 



pasakojimo, 

atidžiai ieškoti 

žemėlapyje 

nurodytos vietos. 

Įsiminti Lietuvos 

vėliavos spalvų 

nuoseklumą, 

Lietuvos sostinę, 

savo gimto miesto 

pavadinimą. 

Nekrošiaus 

eilėraščio „Kaip 

surasti Lietuvą?“, 

E. Gricio „Jūratės 

ašaros“. 

Vasaris 

III 

savaitė 

Vaivorykštės 

spalvos – 

darželio 

gimtadienis 

 

 

Ant iškočioto molio 

lakštų piešti darželio 

pastatą, lipdyti 

mažas vaikų figūras.  

Stumdant figūras ir 

kitas smulkias 

molines detales, 

žaisti būvimą 

darželyje.  

Nupasakoti kuriame 

aukšte yra grupė, kur 

laiptai, kaip pasiekti 

grupę, einant iš 

dailės studijos. 

Skirti garsus t-d 

garsus, skiemenis ir 

žodžius, kuriuose 

yra t-d garsai. 

Džiaugtis darželio 

švente, kviesti 

draugus dalyvauti 

žaidimuose. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius: 

gimtadienis, šventė. 

Atsakyti į 

klausimus: kada? 

kur? koks? kaip? 

Pažinti 

vaivorykštės 

spalvas, jas 

derinti, 

eksperimentuoti. 

Atrinkti nurodytų 

spalvų juosteles, 

jas sudėti ir 

priklijuoti ant 

popieriaus. 

Suvokti laiką 

orientuojantis 

pagal suaugusiųjų 

ir vaikų veiklą: 

rytas, diena, 

vakaras, jau atėjo 

gimtadienis. 

Dėlioti siužetinių 

paveikslėlių 

seriją, suprasti ir 

paaiškinti įvykių 

seką. Lyginti, 

skaičiuoti daiktų 

kiekį: daugiau, 

mažiau, po lygiai, 

vienu daugiau, 

vienu mažiau. 

Domėtis darželio 

darbuotojais, 

sužinoti jų vardus, 

profesijas. 

Tartis kaip galėtų 

švęsti darželio 

gimtadienio 

šventę. 

Dalytis įspūdžiais 

apie darželyje 

švenčiamas 

šventes (žiūrinėti 

darželio ir grupių 

metraščius). 

Kurti pasakas, 

eilėraštukus: 

„Mano darželis“, 

„Darželis po 

šimto metų“ ir 

pan. 

Vasaris 

IV 

savaitė 

Užgavėnės 

 

Žiema, žiema 

bėk iš kiemo 

Apvedžiojus kaukių  

šablonus, lipdyti 

skirtingas  

kaukes, kiekvieną jų 

papuošti skirtingomis 

geometrinėmis 

figūromis ir jų 

deriniais.  

Žaisti su jomis, 

apibudinti kaukės 

personažą. 

Aptarti kaukių 

lipdymą, papasakoti 

lipdymo eigą, 

įvardinti naudotų 

geometrinių figūrų 

pavadinimus. 

Skirti o-uo garsus, 

skiemenis, žodžius 

su tais garsais. 

Išgirsti vieną ir du 

garsus. 

Plėsti žodyną 

žodžiais: kaukės, 

Kanapinis, 

Lašininis, Morė. 

Palyginimais, 

tradiciniais 

sušukimais, 

šmaikštumą, humorą 

reiškiančiais 

garsažodžiais ir 

žodžiais. 

Vartoti kalboje 

dalyvius ir kitas 

kalbos dalis. 

Pasakoti šventės 

įspūdžius. 

Skirti spalvas: 

geltona, juoda, 

raudona, balta. 

Balta spalva – 

sniego senis, 

juoda – akys, 

geltona – senio 

nosis, raudona – 

senio lūpos. 

Lyginti rutulys 

apvalus, o 

kaladėlė – 

kampuota. Lyginti 

rutulius; sudėti 

vieną ant kito 

pagal dydį 

(apačioje didelis, 

po to mažesnis, 

viršuje mažas). 

Dėlioti daiktus 

grupelėmis po du, 

po tris; pasakyti 

po kiek daiktų yra 

grupelėje (po du, 

po tris).  

Lyginti daiktų 

kiekį iš akies ir 

Domėtis 

užgavėnių 

tradicijomis ir 

papročiais. 

Kalbėti, planuoti 

kokie 

persirengėliai 

labiausiai patinka 

ir kaip apsirengti 

norėtų patys. 

Klausytis 

skaitomo J. 

Degutytės 

eilėraščio 

„Pavasario 

varpas“, 

Sasnauskaitės 

kūrinio 

„Užgavėnės“. 

Išsiaiškinti koks 

tai gamtos 

reiškinių lūžis – 

žiema pasuka į 

pavasarį, aptarti 

pasibaigiančios 

žiemos požymius. 



skaičiuojant (po 

lygiai, daugiau, 

mažiau). 

Kovas 

I savaitė 
Amatai ir 

verslai 

 

Mugė 

Lipdyti dūdeles, 

švilpynes, 

formuojant iškočiotą 

molį, dekoruoti 

faktūromis. Pagroti, 

pašvilpti su 

padarytais 

instrumentais.  

Žaisti mugę, 

prisidarius darbelių ir 

molinių pinigų, 

pardavinėti, pirkti. 

Aptarti „prekybos“ 

sėkmę, nesėkmę, 

suskaičiuoti 

„uždirbtus pinigus“. 

 

Skirti k-g garsus, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra k-g 

garsai. Išgirsti vieną 

ir du garsus. 

Pastebėti, kokiose 

situacijose vartojami 

žodžiai: ačiū, prašau, 

atsiprašau. 

Prisiminti sąvokas 

reiškiančias vieno ar 

kito amatininko 

veiklą, įrankius, 

aprangą. 

Aptarti sąvokas: 

mugė, amatai, 

verslai, audėjai, 

verpėjai, 

drožinėtojai..., 

audžia, meistrauja, 

pina... 

Kalboje vartoti kuo 

daugiau antonimų, 

sinonimų. 

 

Pažinti spalvas 

(balta, juoda, 

raudona, geltona, 

žalia, ruda, 

mėlyna, pilka), jas 

derinti. Suprasti, 

kad įvairūs 

amatininkų 

gaminiai gali būti 

tokios pat spalvos. 

Atpažinti įvairių 

dirbinių, jų 

puošybos 

elementų formas: 

apskritimas, 

skritulys, ovalas, 

kvadratas, kubas, 

trikampis, 

stačiakampis. 

Lyginti įvairių 

daiktų dydžius: 

didelis, didesnis, 

didžiausias, 

platus, siauras, 

storas, storesnis, 

lengvas ir pan. 

Apibūdinti daiktų 

padėtį lentynose: 

viršuje, apačioje, 

aukštai, žemai, 

viduryje, kairėje, 

dešinėje. 

iš vienetų. 

Išsiaiškinti 

„Kaziuko mugės“ 

gimimą (kūrinys 

iš „Saulės 

kelias“). 

Minti mįsles apie 

darbą, liaudies 

meną. 

Mokytis mintinai 

J.Degutytės 

eilėraštį  „Dvi 

rankelės“. 

Sužinoti kuo 

daugiau amatų ir 

meistrystės būdų, 

įsidėmėti 

medžiagų, 

įrankių, darbo 

veiksmų 

pavadinimus. 

Apžiūrinėti pintus 

daiktus iš vytelių, 

nulipdytus iš 

molio. 

Žaisti didaktinius 

žaidimus: 

„Parduotuvė“, 

„Atspėk kainą“, 

„Suplok vienu 

daugiau“. 

Kovas 

II 

savaitė 

Skaičių šalyje 

 

Kas būna vienas 

Sukant molį delnuose 

daryti skirtingo 

dydžio rutuliukus. 

Juos surūšiuoti pagal 

dydį – didėjančia 

arba mažėjančia seka 

– nuo didžiausio iki 

mažiausio arba nuo 

mažiausio iki 

didžiausio. 

Surūšiuotus 

rutuliukus 

suskaičiuoti ir 

suklijuojant 

suformuoti kirmėlę 

papuošti ją – 

prilipdyti kojeles, 

akis ir t.t. 

Žaisti su 

nulipdytomis 

kirmėlėmis, 

skaičiuoti panaudotų 

detalių skaičių.  

Aptarti dydžių, 

skaičių  skirtumus. 

Skirti s-z garsus, 

skiemenis, žodžius, 

kuriuose yra tie 

garsai. 

Tiksliau vartoti 

matematikos 

sąvokas, skaičių, 

kiekį, įvairius 

veiksmus, dėsnius 

įvardijančius 

žodžius. 

Suprasti prašymus, 

nurodymus (atlikti 

veiksmus): paimk 3 

daiktus, atimk vieną 

daiktą, kiek liko? ir 

pan. 

Kalboje vartoti 

skaitvardžius, 

derinant juos su 

kitomis kalbos 

dalimis. 

Įtvirtinti kūno 

dalis: viena galva, 

vienas pilvas, dvi 

kojos, dvi rankos 

ir pan. aiškintis ką 

galima skaičiuoti 

ir suskaičiuoti. 

Išgirsti ir 

pasakyti kiek 

kartų išgirdo 

plojimų, 

trepsėjimų. 

Pasakyti daiktų 

skaičių, įvardyti 

kelintas iš eilės, 

bandyti skaičiuoti 

atgal. 

Įsiminti ir 

pakartoti skaičių 

seką. 

Lyginti, grupuoti, 

sudėti, atimti 

daiktus, atlikti 

užduotis, patys jų 

sugalvotų. 

Aptarti kokio 

amžiaus yra 

vaikai, paaugliai, 

suaugę, seneliai. 

Klausytis 

skaitomos lietuvių 

liaudies pasakos 

„Dvylika brolių, 

juodvarniais 

lakstančių“. 

Mokytis 

greitakalbes. 

Žaisti lietuvių 

liaudies žaidimus: 

„Trys grašiai“, 

„Avelės“, „Dvi 

sesutės“. 

Susipažinti su 

skaičiais, namų 

numeracija. 

Užrašyti, kurti 

draugų telefono 

numerius. 

Kovas 

III 

savaitė 

Sparnuočiai 

sugrįžta 

 

Iš iškočioto molio 

naudojantis šablonais 

išsipjauti įvairių 

Skirti s-š garsus, 

skiemenis ir žodžius, 

Aptarti paukščių 

išvaizdą, lyginti 

skirtingus 

Kalbėtis apie 

grįžtančius iš 

pietų paukščius. 



 dydžių apskritimų – 

lizdų ir įvairių 

dydžių paukščių. 

Surasti dydžių 

atitikmenis (dideliam 

lizdui priderinti 

didelį paukštį ir t.t.), 

surikiuoti visus 

didėjančia tvarka. 

Prisiminti paukščių 

pavadinimus. 

Žaisti paukščių 

gyvenimą savo 

lizduose, „lesinti“, 

„girdyti“ juos. 

Pasidalinti įspūdžiais 

ar asmeniškai matė/ 

girdėjo sugrįžusius 

paukščius. 

kuriuose yra garsai 

s-š.  

Plėsti žodyną 

sąvokomis: 

sparnuočiai 

giesmininkai, 

raudonkojis, 

ilgasnapis, 

kuoduotoji, 

skardžiabalsė, 

juodaplunksnis, 

gūžta, inkilas, 

kenkėjai, čirena, 

švilpauja ir kt. 

Kalboje vartoti kuo 

daugiau sakinių, 

vaizdingų posakių su 

ištiktukais ﴾paukščių 

balsų 

pamėgdžiojimais 

ištiktukais﴿. 

Apibūdinamasis 

pasakojimas, 

lyginant du 

skirtingus paukščius. 

paukščius. 

Atkreipti dėmesį į 

varnėnus, 

tupinčius įvairiose 

vietose: prie 

inkilo, ant šakos, 

ant pastato stogo, 

laidų ir kt. 

Sudėlioti 4-5 dalių 

paukščių 

paveikslėlius, 

dėliones. 

Lyginti metų laikų 

požymius 

siužetiniuose 

paveikslėliuose, 

apibūdinti 

skirtumus ir 

panašumus. 

Vartyti knygeles, 

žiūrinėti 

paveikslėlius, 

iškamšas, aptarti 

paukščių išvaizdą, 

gyvenimo būdą, 

kaip „šneka“. 

Paukščių 

apibūdinimui 

vartoti būdinius: 

skriste skrido, 

lėkte lėkė, bėgte 

bėgo. 

Stebėti paukščius 

lauke, atpažinti 

paveikslėliuose, 

nuotraukose, 

aiškintis kur kokie 

paukščiai gyvena, 

ką lesa, kaip suka 

lizdus. 

 

Kovas 

IV 

savaitė 

Teatro savaitė 

 

Aš veidrodyje 

Lipdyti ant 

veidrodžio. Žiūrint į 

save apvedžioti 

veido formą, 

išlipdyti veido dalis. 

Aptarti veido bruožų 

skirtumus. 

Kurti nuotaiką, 

pasitelkiant mimikos 

taisykles. 

 

Lipdyti įvairius 

pasirinkto personažo 

atributus, derinti prie 

veido, žaisti, kalbėti 

personažo vardu – 

vaidinti. 

Aptarti vaidinimus, 

nulipdytas detales, 

aptarti įvairias 

mimikas.  

Skirti žodžius, 

kuriuose yra š-ž 

garsai.  

Įtvirtinti kūno dalis, 

suprasti prašymus, 

nurodymus (atlikti 

veiksmus): parodyk 

berniuką ir mergaitę; 

save ir draugą; savo 

ir draugo kūno dalis.  

Vartoti žodžius 

įvairiose situacijose: 

vardai, kūno dalys, 

berniukas, mergaitė. 

Rasti berniukus ir 

mergaites, 

apsirengusius 

raudonais, 

geltonais 

drabužėliais. 

Susipažinti su 

apskritimu: 

apvedžioti pirštu 

skritulio kontūrą, 

judesiu pajusti 

apvalią formą 

(parodyti apvalią 

kūno dalį: galvą, 

akis), aplinkos 

daiktus. Lyginti: 

didelis berniukas, 

mažas berniukas, 

didelė mergaitė, 

maža mergaitė. 

Skirti sąvokas 

aukštai, žemai.  

Nematant atspėti, 

kas kalba: 

atpažinti 

pedagogo, draugų 

balsus. 

Kartu kurti, 

vaidinti, žaisti. 

Rinkti pasaką 

vaidinimui. 

Susipažinti su 

būsimais 

veikėjais, jų 

charakteriais. 

Išsirinkti 

vaidinimui 

pasaką, artistus, 

aptarti kaip 

„įsijausti į rolę“. 

Lankytis vaikų ir 

jaunimo teatre 

„Vilkolakis“, 

ikimokyklinių 

įstaigų „Teatro 

dienelės“ 

renginiuose, 

Kauno Lėlių 

teatre. 

 

Balandis 

I savaitė 
Rieda 

margučiai 

 

Velykinis 

kiaušinis 

 

Iš molio virvelių 

gaminti krepšelį, 

sukamaisiais rankų 

judesiais formuoti 

kiaušinėlius, juos 

papuošti faktūromis, 

sudėti į krepšelį, 

suskaičiuoti. Žaisti 

margučių pirkimą, 

klausti kiek kainuoja, 

pirkti, parduoti, 

Skirti žodžius, 

kuriuose yra garsas 

č. Išgirsti vieną, du 

garsus. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius, 

apibūdinančius 

atbundančią gamtą, 

velykinę atributiką, 

veiksmus, ypatybes. 

Ridenant 

margučius, stebėti 

ir apibūdinti 

judėjimo kryptį: 

rieda pirmyn, 

kairėn, dešinėn; 

raudonas kiaušinis 

nuriedėjo toliau, 

baltas arčiau. 

Pastebėti 

atbundančios 

gamtos ženklus, 

Klausytis 

pasakojimo, kaip 

ankščiau žmonės 

ruošdavosi ir 

švęsdavo Šv. 

Velykas. 

Padėti draugams 

marginti 

kiaušinius. 

Žaisti, ridenti, 

mainytis jais, 



skaičiuoti molinius 

pinigus. 

Spalvinti nulipdytus 

kiaušinius. 

Paridinėti juos 

pažaisti, sudaužyti, 

įmesti į vandenį. 

Stebėti kaip tirpsta, 

burbuliuoja ir 

keičiasi molis 

būdamas vandeny. 

Žaisti Velykas – 

daužyti nulipdytus 

kiaušinius, „lupti“, 

„valgyti“...  

Sakiniuose vartoti 

kuo daugiau 

dalelyčių. 

Kartu su vaikais 

dalyvauti margučių 

šventėje. Nuosekliai 

atpasakoti šventės 

įspūdžius. 

pavasario gamtos 

spalvas ir 

atspalvius. 

Įsidėmėti Velykų 

šventės tradicijas, 

papročius. 

Motyvuotai 

pasirinkti margutį: 

patinka todėl, kad 

didesnis, 

gražesnis už kitus 

ir pan. 

Pasidalyti 

kiaušinius po 

lygiai, po1, po2 ir 

pan. 

dovanoti vieni 

kitiems. 

Aptarti kodėl per 

Šv. Velykas 

dažomi kiaušiniai. 

Žaisti ratų 

žaidimus: „Šoka 

kiškis“, „Kiškelis 

bebėgdams“ ir 

pan. 

 

Balandis 

II 

savaitė 

Saugaus eismo 

savaitė 

 

 

Pjaustant, klijuojant, 

žnaibant, maigant 

molį formuoti 

mašinas, šviesoforus, 

žmones namus. 

Popieriaus lape 

išbraižius gatves, 

šaligatvius, uždėjus 

nulipdytas detales, 

žaisti gatvę. 

Stumdant figūrėles, 

žaisti įvairias gatvės 

situacijas – ėjimą per 

gatvę, mašinų 

prasilenkimą, avariją 

ir t.t.  

Kiekvieną figūros 

judėjimą aiškinti, 

naudojant erdvines 

sąvokas.  

Aptarti naudotas 

eismo taisykles.  

Skirti r garsą, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

r. 

Pavadinti transporto 

priemones, jų 

sudėtines dalis, 

judėjimo būdą. 

Apibūdinti 

transporto priemonių 

reikšmę žmonių 

gyvenime, 

transporto ir 

žmogaus ryšį. 

Vartoti įvardžius ﴾aš, 

tu, mes﴿; 

veiksmažodžius su 

priešdėliais 

﴾išvažiavo, 

atvažiavo, 

išskrido...﴿. derinti 

žodžių galūnes 

gimine, skaičiumi, 

linksniu. 

Tyrinėti 

transporto 

priemonių 

sudėtines dalis, 

išorės požymius, 

judėjimą.  

Klasifikuoti 

transporto 

priemonių 

paveikslėlius: 

sausumos, oro, 

vandens 

transportas. 

Pažinti įvairių 

tarnybų 

automobiliams 

būdingas spalvas 

﴾raudona – 

gaisrinė, balta ir 

žalia – policijos, 

balta ir raudona – 

greitosios 

pagalbos 

automobilis﴿. 

Skirti šviesoforo 

spalvas, suprasti 

jų reikšmę. 

Klausytis 

skaitomų kūrinių: 

J. 

Marcinkevičiaus  

„Greitoji 

pagalba“,  

V. Majakovskio  

„Kas gerai ir kas 

blogai“,  

J. Gaižauskaitės 

„Šviesoforo 

pasakojimas“, 

analizuoti 

pavojingas 

situacijas. 

Kurti pasakojimus 

saugaus eismo 

tema. 

Minti mįsles, 

mokytis 

skaičiuotes, 

patarles ir 

priežodžius. 

Balandis 

III 

savaitė 

AUKIME 

SVEIKI 

 

Aš - žmogus 

Lipdyti žmogaus 

figūrą – formuojant 

iš vieno gabalo 

(žnaibant) ir 

klijuojant iš atskirų. 

Žaisti „gydytojus“ – 

„gydyti“nulipdytą 

žmogų, „duoti jam 

pagamintus vaistus“, 

„matuoti ūgį, svorį“, 

„klausyti širdies 

plakimo“, „molyje 

rašyti receptus“, 

„pirkti vaistus“. 

Prisiminti savo 

apsilankymą pas 

gydytoją. 

Skirti garsus l-r, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra l-r 

garsai. 

Pasakyti pagrindines 

kūno dalis ir jų 

veiklą. Žinoti kai 

kuriuos organus ir jų 

paskirtį  ) per plaučius 

ir odą kvėpuojame, 

širdis varinėja 

kraują, skrandis 

virškina maistą). 

Aptarti ką daryti 

susirgus. 

Kalboje vartoti 

įvairias kalbos dalis 

Įtvirtinti 

geometrines 

figūras: trikampis, 

apskritimas, 

kvadratas. 

Skaičiuoti kūno 

dalis, jas įvardinti, 

surasti atitinkamą 

skaitmenį. 

Skirti sąvokas 

aukštai, žemai.  

 

Diskutuoti tema 

„Sveikata 

brangiausias mūsų 

turtas“. 

Aptarti ką reikia 

daryti susirgus, ar 

susižeidus, kur 

kreiptis. 

Žaisti kūrybinius, 

vaidmeninius 

žaidimus: 

„Poliklinika“, 

„Greitoji pagalba“ 

ir kt. 

Aptarti paveikslų 

seriją „Aukime 

sveiki“, 

„Pažinkime savo 

kūną“. 



Balandis 

IV 

savaitė 

DARBAS -  

POREIKIS IR 

DŽIAUGSMAS 

 

Žaisti miesto 

gyventojus. 

Pasirinkus įvairias 

profesijas, (pav.: 

gydytojo, pardavėjo, 

bankininko ir t.t.) 

lipdyti iš molio 

reikalingus žaidimui 

atributus (pinigus, 

prekes, vaistus ir t.t). 

bendrauti 

tarpusavyje (pirkti, 

parduoti, gydyti, 

gydytis). 

Aptarti miesto dieną, 

pasidžiaugti 

„profesine sėkme“. 

Įvardinti 

populiariausias 

profesijas. 

Skirti c garsą, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

c. 

Suprasti žodžius ir 

žodžių junginius, 

reiškiančius įvairių 

specialybių 

pavadinimus﴾kirpėja, 

siuvėja, gydytoja ir 

kt.﴿, veiklą, darbo 

įrankius, priemones. 

Vartoti šnekamojoje 

kalboje: veiksmų 

būdą ﴾gražiai, lėtai, 

garsiai ir kt.﴿; darbo 

pradžią ir pabaigą 

﴾ryte pradėsiu siūti, 

vakare baigsiu ir 

pan.﴿; mandagumo 

žodžius: ačiū, 

prašau, kaip 

jaučiatės? ir kt. 

Apibūdinti 2-3 

siužetinio 

paveikslėlių serijos 

įvykių nuoseklumą. 

Atsakant į 

klausimus, 

papasakoti 

paveikslėlių turinį. 

Atpažinti įvairių 

dirbinių, jų 

puošybos 

elementų formas: 

apskritimas, 

skritulys, ovalas, 

kvadratas, kubas, 

trikampis, 

stačiakampis. 

Atrinkti 

paveikslėlius, 

kuriuose 

vaizduojamos 

tėvų profesijos. 

Žaisti žaidimus, 

lavinančius 

mąstymą: 

„Profesijų loto“, 

„Kur eiti?“ – rasti 

įvairių profesijų 

atstovų veiklą 

atitinkančius 

paveikslėlius, „Be 

ko dirbti negaliu? 

– pažinti, kas 

kokius įrankius 

naudoja savo 

darbe. 

Diskutuoti šiomis 

temomis: „Kokie 

poreikiai verčia 

žmogų dirbti?“, 

„Kas, kodėl ir 

kaip dirba?“, 

„Darbas - ne tik 

pareiga, rūpestis, 

našta, bet ir 

džiaugsmas“. 

Mokytis mintinai  

K. Kubilinsko 

eilėraštį „Pats 

valysiu batukus“, 

Z. Gaižauskaitės 

„Leisk man viską 

padaryti“. 

Minti mįsles, 

mokytis patarlių, 

priežodžių, 

pasakų be galo 

apie darbą. 

Žaisti žaidimą 

„Noriu - galiu - 

turiu“. 

 

Gegužė 

I savaitė 
PAS 

MOČIUTĘ 

KAIME 

 

Apvedžiojus 

šablonus ant 

iškočioto molio, 

formuojant ir 

klijuojant molinius 

rutuliukus, virveles, 

lipdyti įvairius 

naminius gyvūnėlius. 

Stengtis kuo panašiau 

perteikti jų išvaizdą, 

jiems charakteringas 

detales. Dėlioti juos 

ant įvairaus dydžio 

geometrinių figūrų, 

suderinant juos pagal 

dydį. Lipdyti jiems 

ėdesį, namus. Žaisti 

su nulipdytomis 

figūromis, judinat jas 

iš vietos ir 

įsivaizduojant kaip 

gyvūnai gyvena, ką 

per dieną veikia, ėda. 

Pasakoti savo 

buvimo kaime 

įspūdžius. 

Skirti s-c garsus, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra s-c 

garsai. 

Plėsti naminių 

gyvūnų ir naminių 

paukščių 

pavadinimus, žinoti 

jų jauniklius, 

gyvenimo būdą, kuo 

minta, išryškinti 

pagrindinius 

bruožus. 

Kalboje vartoti 

daiktavardžius, 

būdvardžius, 

skaitvardžius, juos 

derinti skaičiumi, 

gimine, linksniu. 

Papasakoti 

paveikslėlių turinį, 

atsakyti į klausimus. 

Stebėti naminius 

gyvulius ir 

paukščius, jų 

jauniklius; 

palyginti jų dydį: 

višta didelė, 

viščiukas mažas ir 

pan.  

Žaisti žaidimus, 

lavinančius erdvės 

﴾aukštai, žemai, 

viršuje, apačioje ir 

t. t.﴿ ir laiko 

﴾diena, naktis, 

rytoj, šiandien ir t. 

t.﴿ suvokimą. 

Klasifikuoti 

paveikslėlius: 

kaimas, miestas, 

naminiai gyvūnai, 

naminiai 

paukščiai, gyvūnų 

būstai, metų 

laikai. 

Aptarti kuo 

skiriasi kaimas 

nuo miesto. 

Prisiminti 

naminius 

gyvūnus,  

paukščius, kuo 

minta, kaip reikia 

jais rūpintis. 

Pasakoti patirtus 

įspūdžius -  „Pas 

močiutę kaime“.  

Prisiminti 

patarles, 

priežodžius, 

mįsles. 

Kurti pasakas apie 

naminius 

gyvūnus. 

Žaisti didaktinius 

žaidimus: „Būk 

atidus“, „Rask 

tokį patį“, „Kas ne 

taip?“. 

 

Gegužė 

II 

savaitė 

MANO 

MAMYTĖ 

MIELIAUSIA 

 

Kočioti molį, daryti 

delnų, pirštų 

antspaudus, padaryti 

rėmelį – ruošti 

dovaną mamytėms.  

Nulipdyti savo 

mamas, žaisti su 

Skirti garsą j, 

skiemenis ir žodžius, 

kuriuose yra garsas 

j. Nustatyti garso 

vietą žodyje. 

Prisiminti ir 

sugalvoti gražiausius 

Apibūdinti mamos 

išvaizdą: 

tamsiaplaukė, 

šviesiaplaukė, ilgi 

plaukai, trumpi 

plaukai ir pan.  

Aptarti kada 

mamos jaučiasi 

laimingos ir kada 

nusiminusios. 

Mokytis patarlių 

apie mamą. 



jomis, išsakyti 

gražiausius žodžius, 

„repetuoti“.  

Prisiminti 

gražiausius žodžius 

skirtus mamai. 

Papasakoti 

kiekvienam apie 

savo mamą, ją 

apibudinti. 

žodžius apie mamą: 

mamutė, mamytė, 

mamaitė; 

darbščiosios rankos, 

geraširdė, 

mylimiausia, be 

mamytės – kaip be 

saulės... 

Skatinti kalboje 

vartoti kuo daugiau 

žodžių, reiškiančių 

įvairius jausmus. 

Klausytis, 

suprasti, įsiminti, 

vykdyti 3-4 dalių 

žodines 

instrukcijas. 

Sudėti iš raidžių 

savo mamytės 

vardą ir žodį 

„MAMA“, 

sugalvoti kuo 

daugiau 

maloninių, 

mažybinių šio 

žodžio formų. 

Gegužė 

III 

savaitė 

KNYGOS - 

ŽINIŲ 

ŠALTINIS 

Iš iškočioto molio 

lakštų išpjauti 

vienodo dydžio 

figūras. Dekoruoti 

jas paveikslėliais, 

raidėmis – kurti 

knygas.  

Kiekvienam 

pristatyti nulipdytą 

knygą, pasakoti apie 

ką ji pasakoja, kaip 

sukurta. 

Aptarti, pasakoti 

lipdymo eigą, 

įvardinti, naudotus 

įrankius. 

Skirti dz-dž garsus, 

skiemenis ir žodžius 

su tais garsais. 

Kalbinė medžiaga: 

mįslės, patarlės, 

priežodžiai, 

greitakalbės, 

vaizdingi posakiai, 

pasakos be galo. 

Stebėti spalvingas, 

įdomios formos, 

įvairaus turinio 

knygeles, kad 

pažadinti norą jas 

vartyti, „skaityti“, 

turėti. 

Tyrinėti, pažinti 

knygų turinį: 

klausyti skaitymo, 

žiūrinėti 

iliustracijas, 

atrasti simbolius – 

raides, skaitmenis, 

bandyti atpažinti 

parašytus žodžius. 

Klausytis 

pasakojimų apie 

knygnešius. 

Kurti savas 

knygeles įvairia 

tematika. 

Kurti bendrą 

grupės knygą 

pagal pasirinktą 

turinį. 

Minti mįsles, 

mokytis patarlių. 

Gegužė 

IV 

savaitė 

SODŲ 

ŽYDĖJIMAS 

 

 

Kurti įvairaus dydžio 

medžius naudojant 

šablonus. Puošti 

juos, papildant 

trūkstamomis 

detalėmis – šakomis, 

vaisiais.  

Lipdant klausyti 

žodinių instrukcijų – 

apvalūs vaisiai ant 

didžiausio medžio, 

pailgi ant mažiausio 

ir t.t.  

Aptarti nulipdytą 

sodą, pasakoti kokius 

vaisius žino, kokius 

mėgsta, kurių 

nemėgsta  

Skirti ch-h garsus ir 

žodžius su tais 

garsais. 

Plėsti žodyną gėlių 

ir medžių 

pavadinimais, 

apibūdinti juos. 

Kalboje vartoti 

įvairias kalbos dalis, 

jas derinti gimine, 

skaičiumi, linksniu. 

Apibūdinamasis 

pasakojimas pagal 

siužetinius 

paveikslėlius. 

Pažinti augalų 

spalvas ir 

atspalvius. 

Sudėlioti 4-5 dalių 

gėlių, medžių 

dėliones, 

sukarpytus 

paveikslėlius. 

Atpažinti gėles, 

medžius pagal 

žodinį išorės 

požymių 

apibūdinimą. 

Lyginti metų laikų 

požymius 

paveikslėliuose, 

paaiškinti 

skirtumus ir 

panašumus. 

Mokytis 

vaizdingų žodžių, 

mįslių, apie 

vaismedžius. 

Pavadinti vietą, 

kas kur auga. 

Kurti pasakas apie 

vaismedžius, 

vaisius. 

Diskutuoti kaip 

atrodo 

vaismedžiai 

pavasarį ir rudenį. 
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