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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas: Kauno vaikų lopšelis-daželis „Vaivorykštė“;  

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

Grupė: neformaliojo švietimo mokykla; 

Tipas: lopšelis – darželis; 

Darbo forma: dieninė; 

Sveikatą stiprinanti mokykla nuo 2012 m. registracijos Nr. SM –125.  
Adresas: Geležinio Vilko g. 9, LT - 49274 Kaunas. 

Elektroninis paštas: darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt ; Elektroninė svetainė – http://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt 

 

mailto:darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt
http://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/


4 

 

Ikimokyklinio ugdymo teisinė bazė 
 

Vadovaujantis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (įsigaliojo1992-03-01), Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (LR seimo nutarimas 

„Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ 2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1569), siekiame „kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, 

talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus; ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms; šalies, kurioje vaikas gyvena; 

parengti vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam supratimo, taikos, pakantumo, tautų, etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip pat 

vietinės kilmės asmenų draugystės principais; ugdyti pagarbą gamtai“ (Vaiko teisių konvencija. Priedas. 29str.) 

Rengiant ir tobulinant darželio Ikimokyklinio ugdymo programą atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą (2011), lopšelio – darželio 

„Vaivorykštė“ nuostatus (2018), Vaikų lopšelio – darželio strateginį planą, Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepciją (1989), Priešmokyklinio ugdymo 

koncepciją (2000), Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją (2008). Programa tobulinta vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu 

(2014), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014), Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), Geros mokyklos koncepcija 

(2015).  

 

Filosofija: „Gera mokykla yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu, po tuo pačiu stogu visi moko ir mokosi. Mokiniai moko ir mokosi, direktoriai moko ir 

mokosi, mokytojai moko ir mokosi“ Rolandas Barthas, 2009. 
 

Ugdytiniai, tėvai ir jų poreikiai 

 

Sudarydami vaikų ugdymo turinį vadovaujamės humanistine ugdymo kryptimi, pabrėždami vaiko saviraiškos svarbą ugdymo procese. 

Kiekvienas ugdytojas yra ir ugdytinis, o ugdytinis – ir ugdytojas, nes mokomės visi, iš besiugdančiųjų patirties, pripažindami kiekvieno unikalumą. Itin 

svarbu ugdytojo ir ugdytinio sąveika, bendradarbiavimas.  

Svarbus kiekvienas vaikas. Pedagogai atkreipia dėmesį į individualius ugdytinių  poreikius ir gebėjimus. Kiekvienam vaikui sudarytos 

sąlygos žaisti, veikti, bendrauti ir bendradarbiauti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, improvizuoti. Siekiama visuminio, kokybiško vaikų ugdymo(si). 

  Į ikimokyklinio ugdymo grupes integruojami vaikai su specialiais ugdymo(si) poreikiais, turintys kalbos ir komunikacijos, elgesio ir emocijų, 

kitų sutrikimų. Įstaigoje dirba pagalvos vaikui ir šeimai specialistai – logopedai, socialinis pedagogas, teikiama judesio ir padėties korekcijos specialisto 

pagalba: neformaliojo ugdymo mokytojo (kūno kultūra). 

  Programos pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orientuoti į kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą: 

➢ jaustis svarbiu ir mylimu; 

➢ eksperimentuoti, kurti, tyrinėti, pamatyti, atrasti, pažinti; 

➢ žaisti, patirti atradimo džiaugsmą ir nesėkmės kartelį, bendrauti ir bendradarbiauti; 
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➢ aktyviai reikšti(s) įvairiomis meninės raiškos priemonėmis; 

➢ judėti, aktyviai sportuoti; 

➢ būti pastebėtam, pripažintam, įvertintam, pasitikinčiu savimi. 

Įstaigoje gausu edukacinių erdvių vaikų ugdymui(si) – menų studija, kūno kultūros salė, muzikos salė, Lego Dacta ir etikos estetikos būrelis; 

kiemo aplinka pritaikyta vaikų kūrybiniams sumanymams realizuoti, patyriminiam ugdymui (eksperimentams), judejimo poreikiui tenkinti. Ugdomos 

visos pagrindinės kompetencijos: socialinė, meninė, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo. Didelis dėmesys skiriamas kūrybiškumo, tautinio 

identiteto, sveikatos puoselėjimui 

Tėvams svarbu, kad vaikų darželyje vaikas: 

➢ būtų saugus ir jaustųsi gerai; 

➢ išmoktų bendrauti ir bendradarbiauti;  

➢ visapusiškai ugdytųsi; 

➢ plėstų ir gebėtų žinias pritaikyti praktikoje;  

➢ taptu smalsiu, išradingu, aktyviu; 

➢ tenkintų specialiuosius poreikius; 

➢ būtų motyvuotas mokytis mokykloje. 

Tėvai įstaigoje – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai. Siekiant udymo kokybės, taikomi įvairūs sąveikos su šeima būdai: vykdomas tėvų 

švietimas, organizuojami tradiciniai ir netradiciniai įstaigos vaikų – tėvų – pedadogų bendruomenės renginiai, šventės. Tėvai dalyvauja ugdymo turinio 

projektuose, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime.  

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, sėkmingą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų socialinę integraciją, teikiame kompleksinę pagalbą 

vaikui ir šeimai, siekiame aktyviai įsitraukti visus įstaigoje dirbančius specialistus, vaiko šeimą ir pedagogus. Taikomi meno terapijos, 

Geštaltpsichologijos metodai, kur ypač akcentuojamas psichinių reikšmių, pirmiausiai jutimo ir suvokimo, visybiškumas.  

Lopšelyje – darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą šeimai, 

saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, individualios ugdymo programos pritaikymą vaikams, turintiems didelių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, atlieka specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas, teikia konsultacijas tėvams. 
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Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 

Įgyvendinant ugdymo programą, svarbiausias vaidmuo tenka pedagogui, nes jis, orientuodamasis į vaiką, atsižvelgia į platų kontekstą – ne 

tik į vaiko šeimą, darželio etosą, bet ir į visuomenės nuostatas, kultūrinį šalies paveldą bei vyraujančią aplinkos kultūrą.  

Įstaigos pedagogai praturtina ikimokyklinio ugdymo programą, taikydami savitas vaikų ugdymo metodikas.  

Lopšelyje – darželyje dirba kompetentinga pedagogų, pagalbos vaikui ir šeimai specialistų komanda. 2018 metų duomenimis įstaigoje dirba: 

16 auklėtojų, 6 iš jų – priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 11 – metodininkų, 5 – įgiję vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. 2 – logopedai 

metodininkai, 1 – socialinis pedagogas. Įstaigos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

Darželyje dirba 2 menų pedagogai. Dailės pedagogė – ekspertė Joana Tėvelytė originaliai organizuoja vaikų dailės raišką, kuria vaikų dailės 

ekspozicijas, suburia įstaigos vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenę dailės kūrybai, rengia kvalifikacines programas, veda seminarus, skaito pranešimus 

miesto, šalies ir tarptautinėse konferencijose. Reikšmingas indėlis lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ veiklai, aktorės Lijanos Neverauskienės patirtis. Ji, 

nuolat atranda naujų netradicinių būdų žadindama vaikų meilę muzikai, laisvai improvizacijai. Komandoje dirbančios pedagogės inicijavo ir vykdo 

meno terapijos projektą šalies mąstu „Žaidžiame meną...“, kur ugdomoji meno terapija apjungia šokį, muziką dailę, žaidimą ir kt., iškelia tikslus – 

aktyvinti pozityvias vaikų, ypač turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savybes, stimuliuoti kūrybiškumą, emocinį, socialinį intelektą. Kuria ir skleidžia 

savitą vaikų meninio ugdymo patirtį ne tik Kaune bet ir šalyje, dalinasi visuminio ugdymo praktika taikant dailės, muzikos, teatro ir kitų meno sričių 

specifiką.  

Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra) Gediminas Mažeika, profesionalus, tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas,  rūpinasi vaikų 

fizinio aktyvumu, organizuoja netradicinius vasaros, žiemos renginius vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenei, rengia sporto pramogas, projektus. 

Įstaigos pedagogai aktyviai inicijuoja ir dalyvauja miesto, šalies projektuose, renginiuose, akcijose. Tobulina savo kvalifikaciją; rengia 

kvalifikacijos programas, veda seminarus miesto ir šalies pedagogams; dalinasi pedagoginio darbo patirtimi, rengia ir publikuoja straipsnius įvairiuose 

šalies leidiniuose ir elektroninėje erdvėje – „Švietimo naujienos“, „Kauno diena“, http://www.didaktika.leu.lt, http://www.svietimonaujienos.lt. 

Pedagogai – mieste įsikūrusių draugijų – „Dailės“, „Muzikos“, „RIUKPPA“ nariai.  Dalyvauja ir vykdo pasaulinius, šalies ir miesto projektus: 

ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“, socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą „Kimochis“; projektą ,,Kauno 

vaikai šypsosi“, „Sveikatiada“, „Mes rūšiuojam“ ir kita. Nuo 2014 m. priešmokyklinės (6 – 7 m.) grupės vykdo tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui 

labas“ („Say hello“). 

 

 

 

http://www.didaktika.leu.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
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Įstaigos savitumas 

 

Kauno lopšelyje – darželyje „Vaivorykštė” veikia 10 grupių, 190 vietų vaikams nuo 1,5 iki 6(7) metų. 7 grupės ikimokyklinio amžiaus 

vaikams  (1,5 – 6 m.). Iš jų 2 grupės ankstyvojo amžiaus, 1,5 – 3 metų vaikams, 5 grupės 3 – 5 m. vaikams. 3 grupės priešmokyklinio amžiaus, 6 –7m. 

vaikams.  

Grupių darbo laikas suderintas su tėvų poreikiais: 7.00–19.00 val. 

➢ Efektyvi partneryste su šeima, socialiniais partneriais, plėtojama savanorystės idėja, ieškant įvairesnių socialinių partnerių ir siekiant vaikų holistinio 

ugdymo.  

➢ Lopšelis – darželis – sveikatą stiprinanti įstaiga. 

➢ Kompetentingi pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai. Vyrauja komandinis pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų darbas;  

➢ Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui, kūrybiškumui, tautiškumui ugdyti(s). 

➢ Parengtos ir vykdomos lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ugdymo turinio programos: Ikimokyklinio ugdymo programa; Lipdymo terapijos programa, 

skirta specialiųjų poreikių vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais; Sveikatos stiprinimo programa 2018 – 2023 metams  „Noriu būti sveikas“; 

,,Meno terapijos sesijos šeimai“ programa.  Meno terapijos programa „Žaidžiame meną“; Suburta darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms 

šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir vesti“ inicijuoja ir organizuoja projektus miesto ir  šalies mąstu „Mano Lietuvai“. 

➢ Įstaiga turi savas tradicijas, kurios skatina aktyvų bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais: Kauno pradinėmis, vidurinėmis mokyklomis, 

gimnazijomis, Kauno vaikų lopšeliais – darželiais, Šiaulių ir Raseinių lopšeliu – darželiu;  Kauno Tado Ivanausko Zoologijos muziejumi; Kauno 

apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija; Vaikų gerovės centru „Pastogė“; Lietuvos Zoologijos sodu, V. Kudirkos viešosios bibliotekos 

„Versmė“ filialu; VšĮ „Vaiko labui“, Kauno Kalniečių bendruomenės centru, Kauno valstybiniu lėlių teatru; Kauno kolegijos, J.Vienožinskio menų 

fakultetu, kurio studentai atlieka pedagoginę praktiką ir kita.  

➢ Įstaiga populiari, žinoma Kauno mieste. Puikūs tėvų atsiliepimai vaikų darželio atsiliepimų knygoje, žiniasklaidoje, elektroninėje erdvėje, bendraujant 

individualiai. Vaikų stokos įstaigoje nejaučiame, stengiamės patenkinti visų, laukiančių eilėje, poreikius. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. veikia 2 lopšelio 

grupės vaikams nuo 1,5 – 3 metų. 

 

 

Ugdymo(si) aplinka ir priemonės 

 

Vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ yra Eigulių senūnijoje, Kalniečių mikrorajone. 

Aplinka, saugi, estetiška, skatinanti judėti, veikti, ieškoti, atrasti, pažinti. Siekiant sėkmingo vaikų ugdymo(si) ir atsižvelgiant į vaikų – tėvų – pedagogų 

poreikį, įstaigos vidaus ir kiemo edukacinės erdvės nuolat atnaujinamos. Aplinką (interjerą ir eskterjerą) kuria visa vaikų darželio, vaikų – tėvų – 

pedagogų bendruomenė. 
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                  Kiekviena grupė atvira, savita, turinti savo originalų stilių, leidžia grupės „Žinias“, lankstinukus. Pedagogai rengia savo grupių pristatymus, 

išryškina savitumą. Visose grupėse yra, šviesos stalai, įrengtos erdvės eksperimentavimui. Įstaigoje veikia internetas, visose grupėse yra nešiojami 

kompiuteriai, įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. 

       Lopešyje – darželyje yra dailės studija, salė ir mankštos (kineziterapijos) salė. Salėje įrengta stacionari multimedijos įranga, įsigyta garso ir 

šviesos aparatūra. Muzikos ugdymui įstaigoje sukaupta muzikos įrašų fonoteka, koncertinė apranga, specifinės priemonės (skraistės, kaspinai, audiniai, 

kamuoliai, lankai). Gausu tradicinių ir rečiau naudojamų muzikos instrumentų. Nemažai sukaupta sporto inventoriaus.  

           Koridoriuose įrengtos manipuliacinės lentos, veikia vaikų kūrybos darbų parodos. 

           Sukaupta knygų biblioteka vaikams ir šeimai.  

           Įstaiga turi savo atributiką: vėliavą, logotipą, vizitines korteles, lankstinukus, atvitukus, diplomus, maškinėlius vaikams ir darbuotojams. 

Sukūrta „Vaivorykštės Daina“, kurią sukūrė  muzikos pedagogas kartu su vaikais. Joje atsispindi dešimties grupių pavadinimai, kurie siejami su gamtos 

reiškiniais. 

            Lauke įrengti sporto ir gimnastikos kompleksai, futbopulas, krepšinio lentos, nameliai, pojūčių lavinimo erdvė – refleksoterapinis takas, 

lentos piešimui. Esant palankioms oro sąlygoms, įrengiamos mobilios priemonės ir erdvės saviraiškai, kūrybiškumui, judėjimo poreikiui tenkinti. 

Įrengtas šiltnamis, yra alpinariumai, gėlynai, auga medžiai. 

 

Programos perspektyva 

Programa skirta 1,5–5(6) metų amžiaus vaikams. Programos trukmė apie 3–4 metai.  

Kasmet darželį palieka ir pradeda lankyti apie 50 naujų vaikų. Vaikų ugdymo(si) procese, praktiškai išbandant naujas idėjas, atsižvelgiant į vaikų – tėvų 

– pedagogų poreikius, šalies švietimo sistemos tendencijas, atsiranda nauji metodiniai atradimai, keliantys vis naujų išššūkių. Kyla poreikis atnaujinti 

programą, papildyti, ar patikslinti naujomis įžvalgomis.  

 

 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo principų laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo(si) aplinką, 

organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su vaiko šeima, vietos bendruomene ir socialiniais partneriais 

būdus. 
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Visuminio vaiko ugdymo principas. Programos ugdymo turinys sudarytas ne linijiniu būdu, o siekiant integruotai ugdyti visas vaiko 

kompetencijas, atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą, bei raidos ypatumus. Vyrauja ugdymo tikslo, uždavinių, turinio, metodų dermė, 

garantuojanti vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darną. 

Demokratiškumo – humaniškumo principas. Ugdoma vaiko ir suaugusio tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, visų bendruomenės narių 

dalyvavimas priimant sprendimus. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė. Puoselėjama etnokultūra, tautiškumas. Auginamas doras, geras, kūrybingas 

žmogus, kuriam sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam asmenybės vystymuisi. 

Individualizavimo principas. Vaiko išgalių suvokimas, jo asmeninių savybių puoselėjimas. Nuostata, kad kiekvienas vaikas turi savo 

gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio pažinimo stilių. Ugdymo procesas grindžiamas individualių vaiko fizinių, psichinių galių, socialinių ypatybių 

pažinimu. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų grupės ar į konkretaus vaiko ugdymosi poreikius; keliami individualūs ugdymo tikslai, 

parenkama vaiko išgales atitinkanti sudėtingumo mokomoji medžiaga bei užduotys; sudaromos sąlygos vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskirtinių gebėjimų, mokymosi sunkumų) ugdymui(si). 

Kūrybiškumo principas. Prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą. 

Meninė veikla integruojama į kitas ugdymo veiklas, plėtojant ugdomąją įtaką vaiko jausmams, dvasinėms vertybėms ir nuostatoms, protiniams, 

socialiniams – kultūriniams gebėjimams ir fizinėms savybėms. 

Partnerystės su šeima principas. Ugdymas grindžiamas tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu. Vaikas ugdomas atsižvelgiant į jo 

auklėjimo šeimoje tradicijas, tėvų lūkesčius,  vaiko įgytą patyrimą, nuostatas, įpročius. Vyrauja abipusė pagarba tarp šeimos narių ir pedagogų, siekiama 

glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, užtikrinant visapusišką vaiko pažangą. 

Tęstinumo principas. Ugdymo turinys atitinka  1 – 6 metų vaiko psichofizines galimybes, jo pažinimo ir raiškos būdus, bendravimo ir 

elgesio modelius. Ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus ir 

galimybes. Atskirų amžiaus grupių ugdymo turinys suderintas, siekiant darnaus vaiko ugdymo ir šeimoje, ir  ikimokyklinėje grupėje, priešmokyklinėje 

grupėje, o vėliau – mokykloje. 

Grįžtamojo ryšio principas. Nuolatinė veiklos refleksija padeda analizuoti pasiekimus vienoje ar kitoje ugdymo proceso dalyje ir siekti 

kokybinių pokyčių. 

 

 

 

 

 



10 

 

3. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomeninės raidos tendencijas, sukurtos sąlygos, padedančios vaikui tenkinti prigimtinius, 

kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius,  saugumo, aktyvumo, saviraiškos poreikius.  

UŽDAVINIAI: 

➢ Garantuoti vaikui saugią, motyvuojančią veikti ir kurti, visapusišką (holistinį) ugdymą(si), aplinką. 

➢ Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, gebėjimus, galias bei tėvų lūkesčius, padėti atrasti ir kaupti naują patirtį, skatinti tyrinėti, 

eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus. 

➢ Plėtoti estetinę ir dorovinę pasaulėjautą, tautinį identitetą. 

➢ Ugdyti vaiko kultūrą, kūrybiškumą, jautrumą aplinkai, estetiką, skatinti atsiskleisti įvairiomis saviraiškos priemonėmis. 

➢ Motyvuoti rūpintis savo bei aplinkių sveikata, jos stiprinimo būdais, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius. 

➢ Lavinti vaiko kalbą, turtinti žodyną bendraujant, žaidžiant, inspiruojant kalbos raiškai tinkamas situacijas; 

➢ Ugdyti emocinį intelektą, padėti išreikšti jausmus, tinkamai spręsti problemas. 

➢ Siekti vaiko ugdymo(si) tęstinumo namuose, kuriant partneriškus tėvų (globėjų) ir įstaigos 

bendruomenės santykius; 

Anktyvąjame amžiuje (1,5 – 3 m.) ugdymo proceso pagrindiniai uždaviniai: 

➢ Užtikrinti emocinį, fizinį saugumą. 

➢ Formuoti savarankiškumo, higienos įgūdžius. 

➢ Skatinti judėti, išlaikyti pusiausvyrą. 

➢ Padėti kalbos pagrindus. 

➢ Kiek įmanoma geriau stimuliuoti visus vaiko (penkis) pojūčius. 

➢ Padėti vaikui įgyti pozityvų savęs ir aplinkos suvokimą. 
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4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą, jo mąstymo bei veiklos sinkretiškumą, yra orientuotas į vaiko 

gyvenimui ir ugdymuisi reikalingų socialinių, kultūrinių gebėjimų plėtojimą, tautinio tapatumo jausmo žadinimą. Siekiama aprėpti visus vaikų poreikius, 

lavinami įvairiapusiai gebėjimai. Sudaromos sąlygos skleistis visoms vaiko galioms: fizinėms, psichinėms, dvasinėms.  

Ugdymo siekiamybė – padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam tolesniam ugdymui(si) būtinų kompetencijų. Išskiriame 

penkias kompetencijų grupes, kurių pagrindas – jau susidarytų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties visuma.  

Vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), kiekvienai kompetencijai priskiriamos vaiko pažangos vertinimo 

sritys ir esminės nuostatos bei gebėjimai, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų (vieneri metai – vienas žingsnis).   

➢ Socialinė kompetencija.  

Ugdymosi sritys: santykiai su bendraamžiais ir suaugusiais, savireguliacija ir savikontrolė, emocijų suvokimas ir raiška, savivoka ir savigarba, 

iniciatyvinumas ir atkaklumas, problemų sprendimas, mokėjimas mokytis. 

Esminės nuostatos: Nusiteikęs pozityviai  bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams 

sunkumams bei iššūkiams įveikti save vertina teigiamai, valdo savo emocijas ir domisi kitų emocijomis ir jausmais,  noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko 

išmoko, didžiuojasi didėjančiais savo gebėjimais. 

Vaiko ugdymosi gebėjimai: palankiai bendrauja su visais, savo iniciatyva pasirenka veiklą ir ją plėtoja, mokosi žaisdami, įvaldo kai kurias mokymosi 

strategijas, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus, jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, ieško tinkamų 

sprendimo būdų. Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save šeimai, supranta ir gina savo 

teises. 

➢ Komunikavimo kompetencija. 

Ugdymosi sritys: rašytinė ir sakytinė kalba. 

Esminės nuostatos: Išklauso kitus ir išreiškia save bei savo patirtį kalba, domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vaiko ugdymosi gebėjimai: Kalbasi su suaugusiais ir vaikais, laisvai reiškia savo išgyvenimus, mintis, patirtį. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius ir kitus 

simbolius, pradeda skaitinėti. 

➢ Pažinimo kompetencija. 

Ugdymosi sritys: tyrinėjimas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, kiekis, forma, erdvė, matavimai, mokėjimas mokytis). 

Esminės nuostatos: Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, tyrinėja aplinkos daiktus, jų ryšius, 

santykius.  
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Vaiko ugdymosi gebėjimai: Aktyviai tyrinėja, įvaldo įvairius tyrinėjimo būdus. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius. Sudaro, 

palygina grupes pagal kiekį, formą, dydį, tapatina, grupuoja, klasifikuoja, sudaro sekas, naudodamas žodžius geba paiškinti, įvardinti veiksmus. Domisi 

technika ir noriai mokosi ja naudotis.  

➢ Meninė kompetencija. 

Ugdymosi sritys: kūrybiškumas, meninė raiška, estetinis suvokimas. 

Esminės nuostatos: Jaučia kūrybinės laisvės ir meninės raiškos džiaugsmą. Domisi meno kūriniais, jais gėrisi, džiaugiasi. 

Vaiko ugdymosi gebėjimai: Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. Siūlo savitas netikėtas idėjas ir jas įgyvendina. 

➢ Sveikatos saugojimo kompetencija. 

Ugdymosi sritys: fizinis aktyvumas, kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. 

Esminės nuostatos: Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui rekalingus įgūdžius, noriai, džiaugsmingai juda. 

Vaiko ugdymosi gebėjimai:Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu. Reikalui esant 

kreipiasi pagalbos į suaugusiuosius 

Spontaniškai ir tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių – rankos koordinacija, išlavėjusi smulkioji motorika. Saugo savo sveikatą ir saugiai 

elgiasi aplinkoje 

Ugdymo metodai parenkami atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus, grupelės ar vaikų grupės poreikius, galimybes ir amžių, tikslą, 

turinį, norimą pasiekti rezultatą, materialinę ugdymo įstaigos bazę. Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, 

pedagogų sumanymus, vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį. 

Pagrindinis ugdymo metodas bei natūralus vaiko ugdymo(si) būdas ikimokykliniame amžiuje – žaidimas.  

 

                                                                                  Žaidimo nauda vaikui: 
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Žaidimas vaikui svarbiausia saviraiškos, pažinimo, savireguliacijos, susivaldymo, mokymo(si) priemonė. Žaisdamas vaikas atskleidžia savo 

turimus gebėjimus, žinias, patirtį, tačiau nesuvokia, kad jis žaisdamas visapusiškai ugdosi, vis labiau pažįsta aplinką, gali išreikši savo emocijas ir 

jausmus. Žaidimas skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą.  

 

Tradiciniai metodai: 

• Vaizdinis metodas – nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius.  

• Praktinis metodas – vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką. 

• Žodinis metodas – (pasakojimas, pokalbis) suteikia galimybę perduoti informaciją. 

• Kūrybinis metodas – sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų. 

• Probleminis – ieškoma sprendimų, kalbama, aiškinamasi; 

• Tiriamasis (stebėjimas, eksperimentas, piešiniai, kita); 

 

Netradiciniai arba aktyvieji ugdymo metodai: 

• „Minčių lietus“ (išreiškiami norai, siūlomos idėjos). Tikslas – pateikti klausimą ir leisti vaikams siūlyti kuo daugiau galimų sprendimų. Atsakymai 

turi būti greiti ir neapmąstyti. Tai leidžia išgauti originalių minčių. 

• Diskusijos ir debatai – kai vaikai bendrauja tarpusavyje, atsako vienas kitam į iškilusius klausimus. 

• Modeliavimas, stebėjimas – išmokimas stebint kitų veiklą. 

• „Žodžių traukinys“ – konstruojamas traukinys: garvežys – esminis žodis, vagonai – žodžiai temos plėtotei, kita.  Lavina vaikų sakytinę kalbą, 

vaizduotę. 

• „Smegenų šturmas“ – kuo daugiau idėjų veiklai, temai, eksperimentui ir t.t. 

• Projekų metodas – aktualus, nes ikimokyklinio amžiaus vaikams labai svarbus pats procesas, tačiau nemažiau svarbus ir rezultatas, nes jis įprasmina 

veiklą, vaikams svarbu, kad gali parodyti iniciatyvą, jiems patinka tęstiniai darbai, kuriems gali atsiduoti, rinkti ir kaupti medžiagą, mėgsta 

konsultuotis, tartis, ieškoti išeičių. Ieško būdų kaip įprasminti save, būti naudingiems ir daryti atradimus. Projekto tikslas – daugiau sužinoti apie 

vaikus dominančią temą. Projektinė veikla, sąmoningai orientuota ieškoti atsakymų į klausimus, kurie gali iškilti vaikams.  Ši veikla didina vaikų 

pasitikėjimą, motyvuoja pažinti nepažintą. Projektai suteikia vaikams galimybę tapti tyrėjais, eksperimentatoriais, atradėjais. Kartu dirbant, ugdomi 

visuomeniškumo ir socialumo įgūdžiai. Projekte visų teisės yra lygios – tiek vaikai, tiek tėvai ir pedagogai turi būti nusiteikę būti jo vadovais.  Tai 

tikra demokratijos mokykla! 
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Ugdymo turiniui įgyvendinti sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaiko poreikius ir galimybes atitinkanti, į ugdymo(si) tikslus ir 

uždavinius orientuota, saugi ir estetiška aplinka: grupės erdvės, kitos vidaus ir kiemo edukacinės erdvės, funkcionalios priemonės.  

➢ Socialinei kompetencijai ugdyti: Baldai siužetiniams žaidimams, indeliai, lėlės, lėlių vėžimėliai, žaislinės mašinos, profesijų atributai, socialinio 

turinio vaikiškos knygelės, paveikslėliai, žurnalai, dėlionės, žaislai-galvosūkiai, stalo žaidimai, nuotaikų kortelės, domino, loto, mozaikos, kaladėlės, 

konstruktoriai, širmos, užtiesalai, pagalvėlės, kilimėliai, vaikiška bižuterija, apranga skirta persirenginėjimui, žaislai skirti suaugusiųjų veiklai 

imituoti, muzikos įrašai, kita. 

➢ Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti: Servetėlės, vienkartiniai rankšluoščiai, šukos, dantų šepetėlis, dantų pasta, muilas, indai, stalo įrankiai, 

paveikslėliai, knygos, dėlionės, loto, plakatai higienos, saugumo ir sveikatos ugdymo temomis, krepšinio, futbolo, mankštos kamuoliai, lankai, 

kėgliai, šokdynės, dideli gimnastikos kamuoliai, čiužiniai, krepšinio stovas, futboliuko vartai, gimnastikos sienelė, kopetėlės, virvės, gruoblėti 

paviršiai plokščiapadystės profilaktikai, masažuokliai, lazdos, priemonės estafetėms, kliūtims, parašiutas, badmintono raketės, įvairūs kamuoliukai, 

didelės minkštos figūros laipiojimui, balancinės plokštumos, sunkūs kamuoliai jėgos ugdymui, gimnastikos kilimėliai, muzikos įrašai, sūpuoklės, 

refleksoterapinis takas, kita. 

➢ Pažinimo kompetencijai ugdyti: Knygos, žurnalai, enciklopedijos, žemėlapiai, gaublys, gyvūnų, augalų plakatai, albumai nuotraukoms, plakatai, 

kalendoriai, švenčių, žmonių buities, profesijų atributai, mechaniniai, elektrononiai, smėlio laikrodžiai, skaičiuotuvai, termometras, didinamieji 

stiklai, veidrodžiai, vaizdo ir garso aparatūra, fotoaparatas, mikroskopas, žiūronai, muliažai, ūgio matuoklis, vaikiška bižuterija, priemonės varstymui, 

segiojimui, spalvų pažinimui, priešingybių, priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos paveikslėliai, vaikams pritaikyti indai, stalo įrankiai, 

matavimo priemonės, svarstyklės, vaikiškos transporto priemonės, įrankių rinkiniai, eismo ženklai, rinkiniai konstravimui, įvairių medžiagų ir dydžių, 

erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros, kaladėlės, loto, domino, gyvūnų, paukščių figūrėlės, stalo žaidimai, gamtinė medžiaga, priemonės 

eksperimentavimui, šiltnamis, planšetiniai kompiuteriai, kita. 

➢ Komunikavimo kompetencijai ugdyti: Grožinės literatūros, poezijos knygos, žurnalai, enciklopedijos, plakatai, žemėlapiai, atlasai, paveikslėliai, 

iliustracijos, knygos spalvinimui, nuotraukos, albumai,tautodailės reprodukcijų rinkiniai, tautiniai rūbai, tautinė simbolika raidžių, žodžių, kortelės 

paveikslėlių loto, domino, stalo žaidimai su raidėmis, įvairios dėlionės, iš įvairių medžiagų pagamintos raidės, magnetinė lenta, magnetai, kreidelės, 

pagaliukai, smėlis, žaisliniai telefonai, įrašantus garsą mikrofonai, žaidimai ir kt. priemonės jausmų ir emocijų pažinimui, garsų, pasakų įrašai, 

kompiuteriai, projektorius, CD ir DVD diskai, kompiuteriniai didaktiniai žaidimai, kita. 

➢ Meninei kompetencijai ugdyti: Piešimo, spalvotas popierius, kartonas, akvarelė, guašas, dažai rankomis piešti, pieštukai, flomasteriai, teptukai, klijai, 

plastilinas, trafaretai, štampai, krapštukai, šiaudeliai, klijuotės, servetėlės, paprastos ir figūrinės žirklės, liniuotės, miltai, druska, molis, modelinas, 

gipsas, apranga darbui su dažais, vaškas, žvakės, molbertai, šviesos stalai, paveikslai, knygos, enciklopedijos, meno kūriniai, plakatai. Širmos, 

medžiaga dekoracjių gaminimui, lėlės marionetės, pirštukų lėlės, lėlės ant lazdelių, kostiumai teatro veiklai (skraistės, kostiumai, skrybėlės, skarelės, 
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šalikai, suknelės, sijonai, švarkai, papuošalai), grožinė literatūra vaikams. Muzikiniai instrumentai, gamtos garsų, muzikos kūrinių garso bei vaizdo 

įrašai, muzikinis centras, priemonės instrumentų gamybai, priemonės improvizacijai pagal muziką (kaspinai, vėliavėlės, skraistės, plunksnos ir pan.), 

šviesos instaliacija, vaizdo projektorius, muzikos literatūra, kita. 

 

 

5. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vertinimas tai sistemingas, cikliškas procesas, kurio metu renkama, analizuojama informacija apie vaiko pasiekimus, numatomi tolimesni 

žingsniai vaiko ugdymui. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga  stebima ir vertinama vadovaujantis Imokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų aprašu. 

Aprašo esminės nuostatos ir gebėjimai apima svarbiausius visapusiško vaiko ugdymo(si) pasiekimus. 

Vaikų pasiekimų bei pažangos stebėjimas sudaro prielaidas tikslingiau pritaikyti ugdymo/si turinį, būdus bei aplinką kiekvienam vaikui ir 

visai grupei. 

Vertinimo uždaviniai: 

➢ išsiaiškinti vaiko gebėjimus; 

➢ ugdyti pasitikėjimą savimi; 

➢ skatinti domėjimąsi aplinka, bendraamžiais; 

➢ siekti mokymosi motyvacijos; 

➢ palaikyti tinkamą mikroklimatą;  

➢ įpratinti vaiką vertinti savo pasiekimus, nes tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo požymis.  

Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinama nuolat. Sistemingai atliekami vaikų stebėjimai. Vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami pagal 

kiekvieno vaiko individualią pažangą (du kartus per metus, ketvirčio, pusmečio pabaigoje ir kt.). Pagrindiniai vaiko pasiekimų stebėtojai ir vertintojai 

yra grupių pedagogai. Jų informaciją apie vaikus papildo pagalbos vaikui specialistai, meno pedagogai.  

Pirmas įvertinimas atliekamas rugsėjo mėnesį. Jo metu išsiaiškinami vaiko gebėjimai, patirtis, individualūs ypatumai. Numatomi vaikų 

ugdymo prioritetai, kryptys, būdai, individualizavimo, paramos formos. Antrojo vertinimo metu – gegužės mėnesį nustatoma individuali kiekvieno vaiko 

pažanga, pasiekta per mokslo metus.  

Analizuodamas šiuos duomenis, pedagogas planuoja vaikų ugdymo procesą visai grupei, grupelėse, individualiai. Mokslo metų pabaigoje 

sudaroma bendra lopšelio – darželio vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos mokytojų tarybos posėdyje, nurodant bendrą 

įstaigos vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangossituaciją, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis. 
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Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų lūkesčiai, jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, pomėgius, asmenines savybes. Tėvai užpildo 

anketas. Visų  vaikų veiklos darbai kaupiami ištisus metus. 

Pasiekimų fiksavimas: 

➢ vaikų pasiekimai ir pažanga stebimi, fiksuojami atsižvelgiant į ugdymo(si) kompetencijas, vaiko pasiekimų žingsnius; 

➢ pagal vaikų pasiekimų aprašą vertinamos vaiko ugdymosi pasiekimų sritys. 18 esminių nuostatų ir gebėjimų, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki 

šešerių metų. 

➢ fiksuojami kiekvieno vaiko, savo tempu žingsnis po žingsnio, įgyti pasiekimų apraše numatytos esminės nuostatos ir gebėjimai. 

➢ vaikai nelyginami tarpusavyje, jų pažanga – individuali.  

➢ pasiekimai ir pažanga vertinami vaikų, tėvų, pedagogų, specialistų; 

Dažniausiai naudojami būdai, metodai, padedantys pedagogams stebėti vaiko pažangą bei fiksuoti individualius pasiekimus: 

➢ stebėjimai; 

➢ pokalbiai su vaiku natūralioje aplinkoje, diskutuojant, protokoluojant;https://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/userfiles/image/New Folder.jpg 

➢ fotografuojant individualius ir grupės žaidimus; 

➢ vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė;  

➢ pokalbiai su tėvais, klausimynai tėvams ir pedagogams. 

Vaiko pasiekimai dokumentuojami grupės el. dienyne „Mūsų darželis“; vaiko pasiekimų ir pažangos Aplanke, Knygoje „Aš“.  

Vaiko pasiekimų ir pažangos aplanką sudaro: 

➢ individuali pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelė pildoma tėvų;  

➢ individuali pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelė pildoma pedagogų;  

➢ reikalui esant protokoluojami pokalbiai su vaiku ir tėvais; 

https://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/userfiles/image/New%20Folder.jpg
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➢ vaiko kūrybos darbai, pasiekimų įrodymai fiksuojantys pažangą atskirose kompetencijose (metų eigoje, kai padaryta konkreti pažanga, pvz.: 2 – 

3 piešiniai; vaiko sukurti eilėraščiai, pasakos, knygelės, „minčių lietus“, kt.); 

➢ anketos tėvams; 

➢ stebėjimų protokolai; 

➢ specialistų ir tėvų atsiliepimai apie vaiko ugdymo pasiekimų rezultatus, kita aktuali informacija; 

Knyga „Aš“. Knygos turinį sudaro puslapiai pagal vaiko amžių; vaiko sumanymus, tėvų ir pedagogų pasiūlymus. Tikslingai stebint vaikų ugdymo(si) 

pasiekimus, pažangą, atpažįstami vaiko ugdymo(si) poreikiai. Tai padeda kryptingiau pritaikyti ikimokyklinio ugdymo(si) turinį vaikų grupei ir 

kiekvienam vaikui, garantuoti ugdymo(si) kokybę, užtikrinti tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymu(si). Tėvams vaikų 

pasiekimų fiksavimas padeda geriau suprasti, ko galima tikėtis iš vaikų darželio, aktyviau išsakyti lūkesčius dėl vaiko ugdymosi rezultatų, proceso, 

sąlygų, nuosekliau įsitraukti į ugdymo procesą įstaigoje, taip užtikrinant dermę tarp vaikų ugdymo(si) namuose ir įstaigoje.  

Vaiko pasiekimų aplankas, Knyga „Aš“, vaiko veiklos pavyzdžiai, vaikui pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę perduodami priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui. Aplankas kaupiamas toliau ir atiduodamas šeimai, kai vaikas išeina į mokyklą.  

 

P. S.  

Priedas Nr. 1 Lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo programos gairės 1,5– 5(6) metų amžiaus vaikams. Ugdymo turinys sudarytas 

pagal ugdytinas kompetencijas, nurodomos vaiko esminės nuostatos ir gebėjimai, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų (vieneri metai – vienas 

žingsnis), vaiko veiksenos, ugdymo(si) gairės. 

Priedas Nr. 2 Lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo programos gairės 3 – 5(6) metų amžiaus vaikams. Pateikiami ugdomųjų veiklų – 

temų pavyzdžiai, pagal  įstaigos tradicijas, netradicinius renginius, kalendorines šventes, rengiamus projektus, vaikų, šeimos ir gyvenimo diktuojamus 

poreikius. Programos turinio temos sąlyginės. Pedagogas nuolat stebi vaikų(o) domėjimąsi veikla, tariasi su vaikais, vaikai su pedagogu reflektuoja 

įgytą patirtį, vertina ir įsivertina. 
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Lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo programos gairės 1,5– 5(6) metų amžiaus vaikams. Ugdymo turinys sudarytas pagal 

ugdytinas kompetencijas, nurodomos vaiko esminės nuostatos ir gebėjimai, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų (vieneri metai – vienas 

žingsnis), vaiko veiksenos, ugdymo(si) gairės. 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA  

UGDYMO(SI) SRITIS – EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Nuostata: 

Domisi savo ir kitų 

emocijomis bei jausmais. 

 Esminis gebėjimas: 

Atpažįsta bei įvardina savo 

ir kitų emocijas ar 

jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose 

emocijas ir jausmus 

išreiškia tinkamais, kitiems 

priimtinais būdais, 

žodžiais ir elgesiu 

atsiliepia į kito jausmus 

(užjaučia, padeda). 

Ugdo(si): 

• savo jausmų raiška, 

suvokimas ir jų 

pavadinimas;  

• kitų jausmų atpažinimas 

ir tinkamas reagavimas į 

juos; 

• savo bei kitų nuotaikų ir 

jausmų apmąstymas. 

 

 

 

 

1-asis žingsnis 

• Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia džiaugsmą, liūdesį, baimę, 

pyktį. Verkia, kai yra alkanas, šlapias ar ilgesniam laikui paliktas vienas. 

Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir džiaugsmą jiems sugrįžus. Išreiškia 

nerimą, pamatęs nepažįstamą žmogų. 

• Atspindi kitų vaikų emocijų raišką (kartu juokiasi, jei juokiasi kitas, 

nusimena, jei kitas verkia). Krykštauja, kai suaugusieji su juo žaidžia. 

• Stengtis suprasti vaiko emocijų reiškimo ženklus ir pasirūpinti juo, kai mažylis 

yra liūdnas, piktas. 

•  Pasirūpinti, kad vaikas matytų save veidrodyje, kai yra linksmas, liūdnas, 

piktas. Kalbinti vaiką ir įvardyti jo emocijas. 

• Paimti, priglausti, pamyluoti mažylį, kai jis atsiskiria nuo tėvų, užimti jį įdomia 

veikla, suteikti džiugių, malonių potyrių, nukreipti dėmesį nuo liūdesį keliančių 

situacijų. Užtikrinti vaiko saugumą. 

• Paguldyti, pasodinti vaiką šalia kitų vaikų, duoti žaisliukų, skatinti pabendrauti. 

2-asis žingsnis 

• Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia skirtingu intensyvumu. 

• Emocijos pastovesnės, tačiau dar būdinga greita nuotaikų kaita. Vaikas 

džiaugsmą išreiškia ir ramiai šypsodamasis, ir kvatodamas balsu. Ilgesnį 

laiką pabūna linksmas arba ramus, lengviau įžvelgiamos pasikeitusių 

nuotaikų priežastys – pavargo, kitas vaikas atėmė žaislą ir pan.  

• Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio, pykčio 

emocijų išraiškas. Paveikslėliuose atpažįsta verkiantį, besijuokiantį vaiką. 

• Grupėje įtaisyti vaikų ūgio veidrodinę sieną, kad vaikai matytų save ir savo 

veido išraišką. Kalbinti vaiką ir pavadinti jo reiškiamas emocijas. Visada 

pasirūpinti vaiku, kai jis jaučiasi blogai. 

• Kartu su vaiku vartyti knygeles, kuriose veikėjai yra skirtingos nuotaikos. 

Dainuoti skirtingų nuotaikų daineles. Įvardyti vaikų bei savo emocijas. Pasakyti, 

kad vaikas liūdnas, pačiam jį paglostyti ir paskatinti kitą vaiką jį paglostyti. 

• Su lėlėmis, kitais žaislais žaisti žaidimus, kuriuose jie skirtingai jaučiasi ir 

elgiasi. 

3-asis žingsnis 

• Pradeda atpažinti ką jaučia, turi savus emocijų raiškos būdus. Pradeda 

vartoti emocijų raiškos žodelius ir pavadinimus, supykęs gali pasakyti „Aš 

piktas!“  

• Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai reiškiamas 

emocijas ir į jas skirtingai reaguoja (pasitraukia šalin, jei kitas piktas; 

glosto, jei kitas nuliūdęs). 

• Jautriai reaguoti į vaiko rodomus emocijų ženklus – veido mimika susitapatinti 

su jo nuotaika, komentuoti emocijas ar jausmus, juos pavadinti. 

•  Pastebėti, kai vaiko emocijų ir jausmų raiška išsiplečia ir skirtingai į ją reaguoti, 

padėti atrasti naujų emocijų raiškos būdų. Vartyti ir skaityti vaikui „nuotaikų 

knygeles“. Būti vaikui pavyzdžiu, kaip reikia reaguoti į kito vaiko emocijas: jei jis 

džiaugiasi, pasijuokti kartu su juo, jei liūdi, verkia – paglostyti, duoti žaislą.  

• Mokyti atsiprašymo ir susitaikymo ritualų. Žaisti žaidimą „Veidelis“. Užsidengti 

veidą ir atsidengti, demonstruojant vis kitą emocinę išraišką. 

4-asis žingsnis 

• Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose jaučia skirtingas emocijas, 

kad jas išreiškia mimika, balsu, veiksmais, poza. Pasako, kad švenčiant 

• Paskatinti kasdien po kelis kartus žymėti savo nuotaiką, parenkant ją atitinkantį 

nuotaikų veidelį. Skatinti reikšti visus jausmus, kad būtų galima pastebėti, kada 

vaikui reikia pagalbos, ir jam padėti. Pasiūlyti idėjų nuotaikoms ir jausmams 
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gimimo dieną buvo linksma, kad supyko, kai draugas su juo nežaidė. 

•  Stovėdamas prieš veidrodį paprašytas gali nutaisyti linksmą, liūdną, 

piktą veido išraišką. Nuotaikų veideliais pažymi savo nuotaiką. Pavadina 

pagrindines emocijas.  

• Geriau supranta kitų emocijas ir jausmus, dažnai tinkamai į juos 

reaguoja (pvz., stengiasi paguosti, padėti). Jei pastebi supykusį 

bendraamžį, pasitraukia nuo jo, gali prieiti prie auklėtojos. Pradeda  

• suprasti, kad jo ir kitų emocijos 

•  gali skirtis. Pasako, kad jam linksma, o draugui nelinksma. 

tyrinėti. Skaityti knygeles apie jausmus ir jų išraišką. 

• Pasiūlyti žaidimų, skatinančių tyrinėti ar imituoti kitų žmonių nuotaiką. Skatinti 

pastebėti bendraamžių savijautą. Skatinti pasakyti, kaip jaučiasi jis ir kiti.   

5-asis žingsnis 

• Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie 

kilo. Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir situacijas, kuriose jie 

kyla (pakviečia žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą nepriėmė kiti).  

• Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako ar paklausia, kodėl 

pyksta, kodėl verkia. Susipeša su draugu dėl žaislo. Auklėtojo sustabdytas 

pasako, kad nori to paties žaislo, kaip ir draugas. Auklėtojo padedamas 

susitaria su draugu žaisti žaislu paeiliui. 

• Pasiūlyti žaidimų, kuriuose vaikas būtų skatinamas išreikšti savo jausmus: 

emocijas reikšti dainuojant, piešiant, šokant, komentuoti jausmų paveikslėlius, 

siųsti Šv. Valentino dienos atvirukus draugams ir kt. 

•  Kalbėtis apie savijautą „Ryto rate“, skaityti „Jausmų knygeles“, žaisti vaidmenų 

žaidimus, įsijaučiant į kito savijautą. Paskatinti vaikus žodžiais išreikšti įvairius 

jausmus, kilusius skirtingose situacijose. 

•  Tarpininkauti, kai vaikai išreiškia sunkius jausmus. Skaitant įvairius tekstus kuo 

ryškiau intonuoti, išryškinant veikėjų veiksmus, poelgius, jų nuotaikas. 

6-asis žingsnis 

• Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos sukėlusias situacijas bei 

priežastis. Vaikas sako: „Aš myliu savo broliuką. Bet truputį pykau, kai jis 

suplėšė mano knygą.“ Tėvams pasakoja apie dienos nuotaikų kaitą. 

• Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, kaip 

jaučiasi kitas, pastebi nuskriaustą, nusiminusį, pakviečia kitą žaisti kartu, 

jei šis atrodo draugiškai nusiteikęs. Dažniausiai geranoriškai stengiasi 

padėti kitam.  

• Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti pasijusti geriau, jei esi 

nusiminęs, piktas. Žino keletą išeičių, ką galima daryti, kai kas nors erzina, 

atima žaislus, suduoda. Erzinamas nepuola muštis, bet ateina ir pasako 

auklėtojai. 

• Kalbėtis apie tai, kada buvo linksmas, kada – liūdnas ar piktas. Paskatinti 

samprotauti, kas pradžiugino, kas nuliūdino ar papiktino, kodėl? Kalbėtis su 

vaikais, kaip jaučiasi jų draugai, artimieji, kas gali juos pradžiuginti, kaip galima 

juos paguosti. 

•  Paskatinti bendrus žaidimus, kuriuose reikia suprasti kitą ir geranoriškai 

bendradarbiauti. Skatinti vaikus nesivelti į muštynes, pranešti auklėtojai apie 

konfliktą. Aptarti su vaikais, ką galima daryti, kai kas nors erzina kitą, atima 

žaislus, suduoda. 

UGDYMO(SI) SRITIS – SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Nuostata: 

Nusiteikęs valdyti emocijų 

1-asis žingsnis 

• Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, 

• Žaisti su vaiku, parūpinti spalvingų, skambančių, judančių žaislų, nedūžtančių 

veidrodėlių. 
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raišką ir elgesį. 

 Esminis gebėjimas: 

Laikosi susitarimų, elgiasi 

mandagiai, taikiai, 

bendraudamas su kitais 

bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus 

(suvaldo pyktį, neskaudina 

kito), įsiaudrinęs geba 

nusiraminti.   

Ugdo(si): 

• gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

• savo jausmų raiška 

tinkamais būdais, jausmų 

raiškos kontrolė; 

• gebėjimas laikytis 

susitarimų, taisyklių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supamas.  

• Įprastoje aplinkoje ramiai žaidžia, ramiai užmiega, nurimsta kai mama 

ar tėtis paima ant rankų ir priglaudžia. 

•  Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra prisirišęs, emocijomis. Kai 

suaugusysis kalba linksmai, gyvai, vaikas pradeda šypsotis. 

• Sukurti mažai kintančią, saugią aplinką. 

• Kiekvieną kartą vaikui sunerimus reaguoti švelniai ir suteikti fizinį komfortą. 

Pagal galimybes dažniau paimti vaiką ant rankų.  

• Mokytis atpažinti vaikų poreikių raiškos ženklus (kai skauda, kai nori valgyti, 

nori bendrauti...). Kalbinti vaiką, dainuoti jam įvairia intonacija – linksmai, ramiai, 

liūdnai. Juokinti, džiuginti vaiką, kad kuo daugiau laiko būtų linksmas, smagus. 

2-asis žingsnis 

•  Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina suaugusiojo kalbinamas, 

glaudžiamas, maitinamas.  

• Pats ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą žaislą arba čiulpia 

čiulptuką, šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant kelių. 

•  Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. 

• Į vaiko išreikštus poreikius reaguoti nuosekliais, pastoviais veiksmais, 

intonacijomis, žodžiais. 

•  Nustatyti vaikui ir jo veiklai būtinus apribojimus ir nuosekliai jų laikytis. 

• Suteikti vaikui galimybę išreikšti savo emocijas (pvz., nespėjus pravirkti 

neskubėti raminti). Padėti vaikams nusiraminti, pasiūlant minkštus, švelnius 

daiktus, leisti miegoti, apsikabinus iš namų atsineštą mėgstamą žaislą.  

• Vaiko elgesiui reguliuoti taikyti veido mimiką ir balso intonacijas. Vaikams 

parodyti, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. 

3-asis žingsnis 

• Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei ritualais. Jeigu kas 

nepatinka, nueina šalin, atsisako bendros veiklos. Pats pasirenka žaislus, 

susiranda žaidimo draugų ir žaidžia.  

• Noriai sėdasi prie stalo atėjus pietų metui. Ramiai sutinka eiti miegoti. 

Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. 

(Neskaudžiai užsigavęs bando sulaikyti ašaras, jei auklėtoja šypsosi ir 

raminamai šneka). 

•  Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda sutelkti dėmesį, 

kontroliuoti savo elgesį. 

• Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo būdus 

(rėkia, neduoda žaislo, pasako suaugusiajam ir kt.). Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir susitarimų (suaugusiojo paprašytas priima atstumtą 

vaiką į žaidimą). 

• Žinoti ir taikyti kiekvienam vaikui priimtiną dienos ritmą, priimtinus 

nusiraminimo būdus. 

• Pasiūlyti vaikams žaislų ar priemonių, padedančių išreikšti jausmus. Žaidimui 

pasiūlyti lėles su emocija veide. 

• Skatinti vaikus vartoti žodžius, pasakant, ko jie nori, o ne fizinę jėgą. Paaiškinti 

ar suvaidinti, kaip vaiko elgesys įskaudino kitus. Dažnai klausti vaikų, ar jiems 

nereikia pagalbos. 

• Pasiūlyti vaikams būdų, kaip spręsti kylančius konfliktus. Įrengti grupėje 

nusiraminimo, gerų emocijų kampelį. Leisti vaikui pačiam pasirinkti, nuspręsti, ką 

darys, kaip pasielgs toje veikloje, kurioje jis jau sugeba priimti sprendimą. 

•  Savo veido išraiška ir kalbos intonacijomis padėti vaikui valdyti savo emocijas 

ir spontaniškus impulsus. Padrąsinti vaikus reikšti visas emocijas. Vaikui žaidžiant 

su lėlėmis, parodyti daugiau, nei vaikas vartoja, emocijų ir jausmų raiškos būdų. 

Pagirti vaiką, kai jis atsižvelgia į suaugusiojo prašymą ir nepažeidžia susitarimų. 

Pakomentuoti, kodėl buvo svarbu atsižvelgti į prašymą, kodėl svarbi viena ar kita 

elgesio taisyklė. 

4-asis žingsnis 

• Nusiramina, kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino, ir girdėdamas 

suaugusiojo komentarus. Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

• Susitarti su vaikais, kad atbėgtų pasitarti su auklėtoju, kai jaučiasi įskaudinti ar 

nežino išeities sudėtingoje situacijoje.  

• Paskatinti vaikų vaidmenų žaidimus, kuriuose jie prisiima bendraamžio 
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intensyvumą priklausomai nuo situacijos (pvz., ramioje aplinkoje 

džiaugsmą reiškia santūriau). 

•  Paklaustas ramioje situacijoje pasako galimas savo ar kito asmens 

netinkamo elgesio pasekmes. Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo 

bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių (sutvarko žaislus, su kuriais žaidė, paragintas iššluosto vandenį, 

kurį pats išpylė). Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo taisyklių, kreipiasi į 

suaugusįjį, norėdamas pasitikslinti taisyklių pažeidimo pasekmes. 

vaidmenį įvykusioje konfliktinėje situacijoje ir kartu ieško išeities. Siūlyti 

žaidimus, padedančius mokytis spręsti konfliktines situacijas ir rasti tinkamą išeitį. 

• Taikyti paskatinimo, pagyrimo, loginių pasekmių metodus, padedant mokytis 

kontroliuoti emocijų raišką. Kalbėtis apie tinkamus emocijų raiškos būdus. Kartu su 

vaikais nustatyti paprastas kasdienes elgesio grupėje taisykles, kuriose matytųsi ir 

vaikų atsakomybė. Paskatinti, pagirti vaikus už taisyklių ir tvarkos laikymąsi, 

pagalbą auklėtojui. 

5-asis žingsnis 

• Nusiramina, atsipalaiduoja, klausydamasis ramios muzikos, pabuvęs 

vienas, kalbėdamasis su kitais (nusiminęs nueina pažaisti „Ramybės 

kampelyje“, nusiramina kalbėdamasis su auklėtoja).  

• Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. 

Ramioje situacijoje sugalvoja kelis konflikto sprendimo būdus, numato jų 

taikymo pasekmes. Siekia norimo žaislo, siūlydamas savo žaislą kitam. 

•  Retkarčiais primenamas laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų 

ir taisyklių. Pats sutvarko žaidimų vietą po žaidimų. Pats primena kitiems 

tinkamo elgesio taisykles ir bando jų laikytis pats. Pats bando sudrausminti 

išdykaujančius bendraamžius. 

• Įkurti grupėje ramybės erdves, judančių švieselių įrenginius, muzikos 

klausymosi per ausines vietas su minkštais žaislais. 

• Pasirūpinti, kad būtų žaislų, kurie padeda vaikui suvaldyti emocijas: muzikinių 

dėžučių, grojančių, švilpiančių vilkelių ir pan.  

• Skatinti vaiko pastangas pačiam spręsti problemas ir nesutarimus, ieškoti taikių 

išeičių, keliant problemų sprendimą skatinančius klausimus: „Kaip galima išspręsti 

šią problemą? Kas atsitiks, jeigu padarysime taip?“ Leisti vaikui pačiam spręsti 

problemas, neskubėti patarinėti, nurodinėti. Pasakoti istorijas arba žaisti žaidimus, 

kurių veikėjai pozityviai sprendžia konfliktus. Būtinai padėti vaikui, kuriam 

reikalinga pagalba derybose (pvz., vaikams su kalbos sutrikimais), konkrečiose 

konfliktinėse situacijose. Pastebėti vaiko pastangas laikytis tvarkos ir susitarimų, 

pagirti vaiką, padrąsinti. 

6-asis žingsnis 

• Pats taiko įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus (pastovi 

prie akvariumo su žuvytėmis, klausosi pasakos, varto, spalvina knygelę, 

kt.)  

• Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį provokuojančiose 

situacijose, ieško taikių išeičių, kad neskaudintų kitų. Stengiasi suvaldyti 

savo pyktį, įniršį. Nepasidalinus vaidmenimis žaidime, bando tartis ir rast 

sprendimą be auklėtojo pagalbos.  

• Paprašytas tvarko kitų išmėtytus žaislus, nors ir pyksta bei mano, jog tai 

neteisinga. Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir 

dažniausiai savarankiškai jų laikosi. Lengvai priima dienos ritmo 

pasikeitimus. 

 

• Padėti vaikui išreikšti savo jausmus bei nusiraminti, jį išklausant, su juo 

žaidžiant. Skaityti M. Molickos „Terapines pasakas“ ir kalbėtis apie tinkamas 

išeitis konfliktinėse situacijose. 

• Padėti įvardyti sudėtingus jausmus: nusivylimą, nerimą, pavydą. Leisti vaikams 

žaisti kovos žaidimus, bet stebėti, ar nėra ribų peržengimo ženklų. 

• Nustatyti ribas, kurias peržengus žaidimai gali tapti pavojingi, aiškintis su 

vaikais skirtumus tarp kovinių žaidimų ir peštynių tikrovėje. 
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UGDYMO(SI) SRITIS – SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Nuostata:  

Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas:  

Supranta savo asmens 

tapatumą („aš esu, buvau, 

būsiu”), pasako, kad yra 

berniukas / mergaitė, 

priskiria save savo šeimai, 

grupei, bendruomenei, 

pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai 

kalba apie save, tikisi, kad 

kitiems jis patinka, 

supranta ir gina savo 

teises būti ir žaisti kartu su 

kitais. 

Ugdo(si): 

• vaiko asmeninio 

tapatumo jausmas; 

• bendrumo su šeima, 

grupe jausmas, tautinio 

tapatumo jausmas; 

• pozityvus savęs 

vertinimas. 

1-asis žingsnis 

• Reaguoja į pasakytą savo vardą. Pradeda jausti savo kūno buvimą – 

apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų judėjimą.  

• Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, tyrinėja jo kūną. Pamatęs žaislą, su 

kuriuo žaidė vakar, prisimena save su žaislu ir kartoja veiksmus su juo. 

Vaikas tarsi jaučia, kad „su manimi tai jau vyko“ ir tai stiprina „aš“ 

jausmą. 

•  Pašauktas vardu, pasuka galvą, žiūri į akis. Jaučiasi svarbus kitiems – 

šypsosi, krykštauja, kai aplinkiniai maloniai bendrauja su juo. 

• Laikytis pastovaus dienos ritmo ir ritualų, su tais pačiais žaislais žaisti tuos 

pačius žaidimus. 

• Dažnai kreiptis į vaiką vardu, įvardijant jo jausmus ir veiksmus. Žaisti lietuvių 

liaudies žaidinimus. Žaisti žaidinimus su vaiko kūno dalimis, jas įvardijant. Ploti 

katučių vaiko rankomis. Žaisti darant pauzes, kad vaikas pakartotų judesius, garsus. 

2-asis žingsnis 

• Turi savo kūno išorės vaizdinius – parodo save neseniai darytose 

šeimos, vaikų grupės nuotraukose ir pasako savo vardą.  

• Žiūrėdamas į savo atvaizdą veidrodyje pastebi dažus ant kaktos ir valo 

savo kaktą, o ne atvaizdą veidrodyje, pavadina kelias kūno dalis. 

• Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai 

suaugusysis neleidžia to daryti. Prieina prie suaugusiojo, kad parodytų, ko 

išmoko. Krykštauja, kai jam paplojama, jis pagiriamas. 

• Žaisti su vaiku žaidinimus, judinant rankeles, kojeles, liečiant nugarytę, pilvuką. 

Parūpinti dėžę su kamuoliukais, kad vaikas galėtų joje vartytis. Vartoti kūno dalių 

pavadinimus. Pasiūlyti žaislų su veidrodėliais, žaidimų su drabužių detalėmis 

(kepurėmis, kaspinais) stebint save nedūžtančiame veidrodyje.  

• Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai 

suaugusysis prašo to nedaryti. Vaiko protestą suprasti kaip jo poreikių ir norų 

išraišką, o ne kaprizus. Sudaryti vaikui pasirinkimo situacijas, naudoti tik būtinus 

draudimus (kad nenukristų, nenusidegintų). 

3-asis žingsnis 

• Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo 

veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką turi.  

• Tarp kitų daiktų atpažįsta savo atsineštą žaislą ir jį parodo. 

•  Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria berniukus nuo 

mergaičių, pavadina 5–6 kūno dalis. 

•  Prašo, kad suaugusysis stebėtų tai, ką jis daro ir kaip daro, rodo 

suaugusiajam savo žaislą, reikalauja, kad jo darbelis būtų matomas. 

• Bendrauti su vaiku taip, kad šiam reikėtų sakyti: „aš dedu, tu dedi, jis deda“ ir 

pan. Dažnai įvardyti daiktus, kurie priklauso vaikui, paminint jo vardą. 

Komentuojant vaiko veiklą, būtinai paminėti vaiko vardą. Pasiūlyti žaidimų „mano 

– tavo“, „Mano kūnas“, „Mano žaidimai“ ir kt.  

• Kalbėtis su vaikais, ką mėgsta žaisti berniukai ir mergaitės.  

• Pasidžiaugti, paploti, jei vaikas padeklamuoja, padainuoja. Pakomentuoti ir 

pagirti vaiko pasiekimus atėjusiems jo pasiimti tėvams, kad vaikas tai girdėtų. 

Pakabinti vaiko darbelius taip, kad jis galėtų juos matyti. 

4-asis žingsnis 

• Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. 

Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis pats ir kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 

•  Supranta, kad suaugęs žmogus negalėjo matyti to, ką jis matė, ką darė 

arba kas atsitiko, jeigu nebuvo kartu (tėvams pasakoja, ką veikė darželyje 

ir kt.). Pasakoja auklėtojui, ką veikė per išeigines dienas, o šeimos nariams 

• Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Kas aš esu?“, „Mano kūnas“, „Žmonių 

panašumai ir skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“, „Mano ir kitų jausmai“. Stebėti, 

ar neatsiranda nepakankamo savęs vertinimo ženklų (nuleista galva ar pečiai), ir 

pasidomėti, kas atsitiko? Kodėl? Dažnai kartoti, kad vaikas yra ypatingas ir svarbus 

kitiems grupėje. 
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– ką veikė darželyje.  

• Bando nutylėti savo prasižengimus. Giriasi, kad turi daug draugų, kad 

auklėtoja yra jo draugė. 

5-asis žingsnis 

• Supranta ir pasako, kad jo vardas, akių spalva, mama ir tėtis niekada 

nepasikeis, atpažįsta save kūdikystės nuotraukose, apibūdina savo 

išvaizdą, teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis 

(mamytė). 

•  Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys, kalba apie tai, ką veikė 

namuose su mama, tėčiu ar kitais šeimos nariais. Į grupę atėjusiems 

tėvams noriai aprodo grupę, pasakoja apie tai, ką joje veikė, apie draugus, 

auklėtoją.  

• Savęs vertinimas nepastovus, priklauso nuo tuo metu išsakyto 

suaugusiojo vertinimo. Vaikas sako, kad jis yra blogas, nes auklėtoja ant jo 

supyko. Kitą dieną jis sako, kad yra geras, nes auklėtoja jį pagyrė. Vaikas 

nenori eiti į darželį, nes kiti su juo nežaidžia (nors iš tiesų su juo nežaidžia 

tik vienas vaikas, su kuriuo jis nori žaisti).  

• Kalbėti su vaiku apie jo praeitį, dabartį, ateitį. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: 

„Mano kūnas, pomėgiai, norai, gebėjimai praeityje, dabar, ateityje“. Žaisti 

žaidimus, kuriuose vaikas vaizduoja tai save, tai ką nors kitą, save praeityje arba 

ateityje. 

•  Dažnai kalbėtis su vaikais apie jų šeimas, tėvelių darbus, šventes, organizuoti 

šeimos dienas darželyje, išvykas į darbovietes. Turėti vaiko šeimos, grupės 

nuotraukų albumėlius.  

• Rengti grupės šventes, prisistatymus tėvams, kitoms darželio grupėms. Kalbėtis 

su vaikais apie tai, kas yra gerai, o kas blogai. Skatinti ir girti vaiką, tai siejant su jo 

asmeniu, išsakyti pastabas konkrečiam jo poelgiui ar veiksmui, nesiejant su jo 

asmenybe. 

•  Paskatinti vaikus dažniau keisti žaidimo partnerius, įtraukti į savo žaidimus 

mažiau populiarius vaikus, paskatinti sakyti komplimentus vienas kitam, žaisti 

žaidimą „Kas mane pagirs?“ Įžeidus, nuskriaudus draugą paskatinti atsiprašyti ir 

jam pasakyti 3– 5 malonius dalykus. Dažniau kreiptis į vaiką vardu, pagiriant ir jį, 

ir jo gebėjimus. 

6-asis žingsnis 

• Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, savybes, gebėjimus.  

• Nupiešia save ir pakomentuoja, kaip atrodo, ką turi, ką veikia, pasako 

ką nors apie šeimą, bendruomenę, Tėvynę.  

• Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką kitam (pralinksminti, padėti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla susijusius sprendimus ar kt.).  

• Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių, jeigu jos nesukėlė rimtų 

pasekmių.  

• Save apibūdina, nusakydamas fizines ir elgesio savybes, priklausymą 

šeimai, grupei, gali pasakyti savo tautybę.  

• Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų 

palankumo ir nepalankumo jam ženklus (pasakytus žodžius, kvietimą 

žaisti kartu ir kt.). 

• Paskatinti samprotauti apie save, savo pomėgius, veiklą: „Kas? Kada? Ką? Kur? 

Kaip? Su kuo?“ („Kur buvai? Su kuo buvai? Ką mėgsti veikti?“). Pasiūlyti idėjų 

savęs, šeimos, kitų žmonių, jų grupių, Tėvynės tyrinėjimams. Pristatyti vaiko ir 

tėvų pomėgius vakaronėse, parodose ir kt. 

• Leisti vaikui vis daugiau rinktis pačiam, nepažeidžiant savo ir kitų saugumo bei 

nustatytų elgesio taisyklių. 

• Paskatinti pastebėti juokingą pusę savo klaidose. Skatinti juos pozityviai 

reaguoti į savo klaidas. Sąmoningai suklysti, pademonstruojant, kaip galima juoktis 

iš savo apsirikimų.  Skatinti pokalbius, diskusijas apie fizines savybes, pomėgius ir 

elgesio savybes, šeimą, grupę, Tėvynę. 
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UGDYMO(SI) SRITIS – SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

Nuostata:  

Nusiteikęs geranoriškai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

suaugusiaisiais.   

Esminis gebėjimas: 

 Pasitiki pedagogais, juos 

gerbia, ramiai jaučiasi su 

jais kasdienėje ir 

neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi, drąsiai reiškia 

jiems savo nuomonę, 

tariasi, derasi; žino, kaip 

reikia elgtis su 

nepažįstamais 

suaugusiaisiais.   

Ugdo(si): 

• gebėjimas atsiskirti nuo 

tėvų ir pasitikėti 

pedagogais, abipusė 

pagarba; 

• gebėjimas mokytis 

palaikyti partneriškus 

santykius su pedagogais; 

• žinojimas, kaip saugiai 

elgtis su nepažįstamais 

suaugusiaisiais. 

1-asis žingsnis 

• Atsiskirdamas nuo tėvų, kai auklėtojas jį paima ant rankų, atsisuka į 

tėvus, tiesia į juos rankas, pravirksta, tačiau nešiojamas nurimsta, susidomi 

jam rodomais žaislais.  

•  Šypsosi, čiauška ir džiaugsmingai juda, kai jį kalbina juo besirūpinantis 

auklėtojas. Šliaužia, ropoja, eina prie juo besirūpinančio auklėtojo, tiesia 

rankas, kad šis jį paimtų, kai į grupę įeina nepažįstamas žmogus. 

• Padėti vaikui pajusti prieraišumą prie juo besirūpinančio auklėtojo, t. y.: 

palaikyti akių kontaktą su vaiku, jam nusišypsoti, jį paglostyti, panešioti, pažaisti su 

juo veidas prieš veidą, parūpinti vaikui įdomių žaislų, užtikrinti vienodą dienos 

ritmą grupėje ir namuose, sužinoti iš tėvų ir taikyti tokius pačius, kaip ir namuose, 

vaiko raminimo būdus.  

• Bendraujant prisitaikyti prie vaiko bendravimo ritmo – atsakyti šypsena į vaiko 

šypseną, pakartoti vaiko sakomus žodžius ir, atvirkščiai, nusišypsoti ir palaukti, kol 

vaikas atsakys šypsena, kalbėti ir palaukti vaiko atsako. Stebėti ir reaguoti į vaiko 

rodomus ženklus apie norą būti paimtam ant rankų (tiesia rankas), pažaisti (duoda 

žaisliuką, veda prie žaislų) ir kt. 

2-asis žingsnis 

• Verkia ar sunerimsta, atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau raminamas 

glaudžiasi prie auklėtojo, susidomi kitais vaikais ir žaidimais.  

• Vaikas rodo suaugusiajam stiprius jausmus: apkabina arba nusisuka, 

myluoja arba atstumia. Išprašo iš suaugusiojo to, ko nori – panešioti, 

padainuoti, paskaityti.  

• Mėgsta, kai jo žaidimą stebi, juo žavisi, jam pritaria juo besirūpinantis 

suaugęs žmogus. Nori lipti laiptais, palipa ant pirmos pakopos ir pažiūri į 

suaugusiojo veidą. Pamatęs šypseną, lipa toliau, o griežtą veido išraišką – 

sustoja ir laukia. Pargriuvęs žvilgteri į suaugusiojo veidą, pamatęs išgąsčio 

išraišką, pravirksta, pamatęs šypseną – atsistoja.  

• Vaikas bijo eiti iš grupės į salę, bet vedamas už rankos ten eiti sutinka. 

Vaikas traukiasi nuo naujo, didelio, tamsaus, gauruoto meškino; šalinasi 

judančių ir neįprastai skambančių žaislų. Stebėdamas spektaklį darželyje, 

išsigąsta scenoje pamatęs nepatrauklų personažą. 

• Sukurti ir laikytis atsisveikinimo su tėvais ritualų: apsikabinti, palinkėti smagių 

žaidimų, pasakyti, kada ateis pasiimti, susitarti, kad dar galės pamojuoti per langą, 

palikti savo nuotraukėlę, žaislą iš namų ir kt. Grupėje turėti įdomių žaislų, žaidimų 

ir kurį laiką pažaisti su vaiku, kol nusiramins ir įsitrauks į grupės veiklą. Pastebėti, 

kada vaikui reikia auklėtojo dėmesio, ir padrąsinti, paskatinti jį. Stengtis, kad 

auklėtojo bendravimas su vaiku būtų pozityvus.  

• Vaikui supykus, užsispyrus, reaguoti pozityviai – jautriai aiškintis pykčio 

priežastis, padėti vaikui taikyti vis daugiau būdų išreikšti savo poreikiams ir 

nuotaikai. Žaisti su vaiku taip, kad šis lyderiautų, tampant trūkstamos informacijos 

teikėju, elgesio modeliu, pagalbininku.  

• Raiškia pritariančia ar nepritariančia veido mimika reaguoti į tinkamus ar 

netinkamus vaiko veiksmus, poelgius. Pirmiausia parodyti vaikams naują aplinką, 

joje pažaisti ką nors smagaus, malonaus. Pristatyti vaikams naujus žaislus, 

supažindinant, kaip jie atrodo, juda, kokius garsus skleidžia, kelis kartus pakartoti 

veiksmus su žaislais, pakviesti vaikus pabandyti su jais pažaisti kartu su auklėtoju. 

Tik po to skatinti vaikus su nauju žaislu žaisti savarankiškai. Prieš einant į salę 

stebėti spektaklio, nuteikti vaiką teigiamai, kalbėti apie personažus. 

3-asis žingsnis 

• Dažniau išlieka ramus, kai artimieji atsisveikina ir išeina. Bėgiodamas 

kieme nutolsta nuo auklėtojo, apžiūrinėja aplinką, kitus vaikus, tačiau 

stengiasi auklėtojo neišleisti iš akių. Jei užėjęs už čiuožyklos auklėtojo 

nemato, tuoj pat grįžta atgal. 

• Žaidžiant su vaiku skatinti jo savarankiškumą, veikimą tarsi, tariamai, daiktų 

pakaitalų naudojimą, persikūnijimą, tapimą kuo nors: klausti, ko reikės žaidimui; 

paduotą kubelį „suvalgyti“ lyg bandelę; vadinti vaiką prisiimto vaidmens vardu – 

mama, tėveliu, pardavėju; parūpinti vaidmens atributų, žaislų komplektų (pvz., lėlė, 
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• Siužetiniame žaidime mėgdžioja mamos, auklėtojo padėjėjos ir 

auklėtojos buitinius veiksmus, savaip juos sudėliodamas į siužetą ir 

palydėdamas girdėtais žodžiais bei intonacijomis: maitina lėlę, valo stalą, 

šluoja grindis, tvarko žaislus. Pats susiranda žaislus, naudoja žaislus 

pakaitalus, nemėgsta, kad suaugusysis siūlytų žaidimo veiksmų seką, bet 

džiaugiasi pagyrimu. 

• Dažnai kartoja „Aš pats“, nesileidžia nurengiamas, aprengiamas, bando 

tai padaryti pats. Smalsiai apžiūrinėja į grupę atėjusius svečius, paima jų 

duodamą žaislą, jeigu šalia yra auklėtojas. 

indai, vonelė, sunkvežimis, kubeliai); įsitraukus į žaidimą ką nors pirkti, ko nors 

pageidauti, kad vaikas galėtų praturtinti žaidimą; kalbėtis su vaiku apie tai, kas 

žaidžiama. 

• Kai vaikas sako „Ne“, priešgyniauja arba užsispiria, parinkti tinkamus 

bendravimo su juo būdus – pasiūlyti jam rinktis vieną iš dviejų: „Ką pirmiau 

valgysi – sriubą ar mėsytę?“; pasiūlyti išspręsti problemą: „Dabar aš dėsiu žaislus į 

dėžutę. O kas man juos padavinės?“; paskirstyti vaidmenis ir veiklą: „Aš nuplausiu 

stalą, o tu gali jį nušluostyti.“ Jei vaikas užsispyrė to, kas jam pavojinga, tikslinga 

nukreipti jo dėmesį į kitą įdomią veiklą.  

• Į grupę retsykiais pasikviesti svečių, kviesti tėvus ar senelius, dalyvauti vaikų 

ugdymo procese, kad vaikai pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. 

4-asis žingsnis 

• Vaikas atsisveikina su tėvais ir pats bėga į grupę, dairosi, ką ir su kuo 

žaisti. Vaikas įsitraukia į auklėtojo pasiūlytą veiklą, tačiau ją plėtoja 

savitai, kalbasi su auklėtoju, ką ir kaip daro, klausia patarimų, prašo 

priemonių, rodo, ką padarė.  

• Vaikas paklauso auklėtojo patarimo užsidėti kepurę ir apsirišti šaliką, 

kadangi lauke pučia stiprus vėjas. Vaikas kalbasi su į grupę pakviesta 

tautodailininke, stebėdamas jos veiklą ir pats bando tapyti, piešti. 

• Pasiūlyti vaikams veiklas, per kurią reikia kalbėti apie šeimą. Pakabinti vaiko ir 

šeimos fotografijas vaiko akių lygyje. Organizuoti šeimos dienas grupėje. Kviesti 

tėvus dalyvauti grupės veikloje. Dėl vaikų ugdymo, išvykų, švenčių ir kt. tartis su 

vaikais bei jų tėvais. 

• Organizuoti stalo žaidimų vakarus su tėveliais. Kviesti į grupę vaikams įdomius 

žmones ir skatinti vaikus ką nors veikti drauge.  

5-asis žingsnis 

• Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą, pokalbius apie savijautą ir elgesį. Priima su veikla 

susijusius suaugusiojo pasiūlymus. 

•  Tikrina suaugusiojo išsakytas leistino elgesio ribas – atsiklausia,  

pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia komentarų.  

• Dažniausiai laikosi sutartų taisyklių, suaugusiojo prašymų, pasiūlymų, 

tačiau stipriai supykęs, išsigandęs, susijaudinęs gali priešintis 

suaugusiajam: susijaudinęs atsisako deklamuoti eilėraštį per šventę, nors 

auklėtojas to ir prašo.  

• Į grupę atėjusiems svečiams aprodo savo žaislus, darbelius, atsako į jų 

klausimus.  

• Vaikams prašant įsitraukti į jų žaidimus, atlikti antraeilius vaidmenis, palaikyti 

jų sumanymus, užduoti klausimų, padedančių plėtoti žaidimą. 

• Kalbėtis su vaikais apie tai, kuo naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina jų 

laikytis, kas nutinka, kai jos pažeidžiamos. Būti tinkamo elgesio modeliu vaikams. 

Kalbėti su jais apie tinkamą bendravimą su tėvais, broliais ir seserimis. 

• Suprasti vaiko priešinimosi priežastį ir padėti jam įveikti kylančias problemas. 

Grupės vakaronėse skatinti deklamuoti eilėraštį kartu su šeimos nariais. Paskatinti 

vaikus bendrauti su grupės svečiais, papasakoti apie juos daugiau, kad vaikai turėtų 

apie ką kalbėtis, kartu su vaikais sugalvoti jiems klausimų. 



29 

 

6-asis žingsnis 

• Atėjęs iš namų auklėtojui pasipasakoja savo rūpesčius ir džiaugsmus. 

• Vaikas pasako, kokio elgesio norėtų grupėje ir kartu su auklėtoju 

suformuluoja taisyklę. 

• Vaikas paaiškina auklėtojui, kad dabar nenori piešti piešinio, pasako, 

kad nori žaisti statybų kampelyje. 

•  Vaikas pasako, kad nepažįstamas suaugęs žmogus gali būti negeras: 

gali ką nors pavogti, kur nors nusivežti vaiką, ką nors blogo jam padaryti. 

•  Pamokytas vaikas pasako, kad pasiklydęs pagalbos kreiptųsi į 

policininką, pardavėją ar kitą žmogų. 

• Padėti vaikams keisti netinkamus bendravimo su suaugusiaisiais būdus, siekiant 

geranoriškai bendrauti. 

• Kartu su vaikais sudaryti dienotvarkę, tartis dėl jos pakeitimų. Kartu kurti 

elgesio grupėje taisykles. 

• Sudaryti galimybes vaikams išsakyti savo nuomonę visais aktualiais gyvenimo 

grupėje klausimais. 

• Padėti vaikams išmokti būdų, kaip pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kitų 

(tėvų, senelių, draugų).  

• Aiškintis bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisykles ir galimus pavojus. 

Išklausyti vaikų pasakojamus atsitikimus su suaugusiaisiais ir pasvarstyti, kaip kitą 

kartą panašiose situacijose jie galėtų elgtis. 

UGDYMO(SI) SRITIS – SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Nuostata:  

Nusiteikęs geranoriškai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais.  

Esminis gebėjimas: 

 Supranta, kas yra gerai, 

kas blogai, draugauja bent 

su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais 

(supranta kitų norus, 

dalijasi žaislais, tariasi, 

užjaučia, padeda), 

suaugusiojo padedamas 

supranta savo žodžių ir 

veiksmų pasekmes sau ir 

kitiems.  

Ugdo(si):  

• gebėjimai užmegzti 

geranoriškus santykius su 

1-asis žingsnis 

• Patinka žiūrėti į kitą vaiką, žiūri jam į veidą, bando paliesti akį, nosį, 

tempia už plaukų.  

• Pravirksta, jeigu verkia kitas kūdikis, nusišypso, jei kitas kūdikis 

juokiasi. 

• Pasodinti kūdikius vieną šalia kito, duoti tokių pačių žaislų, skatinti bendrauti, 

tačiau stebėti, kad jie neužgautų vienas kito. 

2-asis žingsnis 

• Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems šypsosi, 

mėgdžioja jų judesius, veiksmus, ką nors pasako. Gali duoti žaislą kitam, jį 

imti iš kito, tačiau supykęs gali atimti žaislą iš kito, jam suduoti.  

• Ramiai žaidžia greta nepažįstamo vaiko, tačiau pastebėjęs, kad 

auklėtojo nėra šalia, sunerimsta ir bėga jo ieškoti. Bando atimti žaislą iš 

kito vaiko, kai šis jo neatiduoda, suduoda jam kastuvėliu. 

• Paskatinti vaikus žaisti greta. Komentuoti vieno ir kito norus, emocijas, 

veiksmus. Pagal galimybes parūpinti pageidaujamų žaislų. Paskatinti būti 

geranoriškiems vienas kitam.  

• Padėti vaikams pažinti grupės naujoką. Pristatyti jį kitiems. Skatinti pažaisti 

greta, kol auklėtojas yra šalia ir vaikai jaučiasi saugūs. Stebėti vaikus, stabdyti 

netinkamus veiksmus ir paaiškinti, kodėl negalima taip elgtis. 

3-asis žingsnis 

• Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu 

vaiku, trumpam įsitraukia į kito vaiko žaidimą. Vaikas ima tą patį arba tokį 

patį žaislą ir mėgdžioja kito veiksmus; tiesia žaislą kitam, nors ne visada jį 

atiduoda; rodo žaislą kitam; ima žaislą, su kuriuo žaidė ir jį paliko kitas; 

pakaitomis atlieka veiksmus su kitu, kiekvienas su savo žaislu arba tuo 

pačiu žaislu. 

• Jei kitas nori atimti žaislą, jo nepaleidžia, bėga šalin, rėkia. Išmoksta 

pasakyti: „Nesimušk, man skauda.“ Graso piršteliu: „Nu, nu, nu“, jeigu 

• Grupėje turėti po kelis tokius pačius žaislus. Pakomentuoti draugiškus vaikų 

veiksmus ir jausmus, pritarti ketinimui žaisti kartu, padėti įsitraukti į bendro 

žaidimo epizodus. 



30 

 

kitais vaikais; 

• gebėjimai mokytis 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti 

tarpusavio nesutarimus; 

• gebėjimai užmegzti ir 

palaikyti artimesnius 

asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais. 

mato kurį nors vaiką atimant kito žaislą. 

•  Dažniau nei su kitais žaidžia su vienu vaiku. 

4-asis žingsnis 

• Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, 

priima, prašosi priimamas į žaidimą). 

•  Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, stengiasi suprasti 

kita kalba nei jis kalbančio vaiko sumanymus.  

• Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų. Padedamas suaugusiojo, palaukia 

savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą. 

•  Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius žaidimų partnerius. Su jais 

lengvai susipyksta ir susitaiko. 

• Skirti pakankamai laiko ir vietos vaikų bendriems žaidimams. Naudoti smėlio 

laikrodį, susitarimus ir kitus būdus, padedančius vaikams palaukti savo eilės. 

Paskatinti paprašyti žaislo, tartis dėl žaislo, žaisti juo kartu. Atkreipti dėmesį ir 

pagirti vaiko norą pasidalyti, ypač tose situacijose, kai tenka trumpam atidėti savo 

norų patenkinimą. 

• Įvairiose situacijose atkreipti vaiko dėmesį į jo veiksmų pasekmes kitam. 

• Vengti lyginti vaikus, vartojant žodžius „geresnis“, „blogesnis“.   

5-asis žingsnis 

• Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. Geranoriškai 

veikia kartu su kitais, siūlydamas sumanymą ar priimdamas kitų 

sumanymą, fantazuodamas. 

•  Tikslingai atsineša žaislą iš namų bendram žaidimui su žaidimo 

draugu. Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti savo žaislu arba žaidžia juo 

paeiliui. 

•  Noriai žaidžia su vaikais iš kitos kultūrinės ar socialinės aplinkos, 

natūraliai priima vaikų skirtumus. Gali padėti kitam vaikui.  

• Pats randa nesutarimo, konflikto sprendimo būdą arba prašo 

suaugusiojo pagalbos.  

• Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką nesikeičiančius žaidimų 

partnerius. 

• Jei grupėje yra vaikų, kurių kiti nepriima į žaidimus, išsiaiškinti to priežastis ir 

padėti atstumtiesiems įsitraukti į žaidimus.  

• Siūlyti įvairios veiklos, turtinančių vaiko patirtį apie bendruomenę, žmones, jų 

veiklą, panašumus ir skirtumus. Pagiriant pastiprinti tinkamą, draugišką vaikų 

elgesį. 

• Tarpininkauti vaikams ieškant išeičių konfliktinėje situacijoje. Pasiūlyti veiklos, 

kurioje keliems vaikams reikia siekti vieno tikslo, skatinti bendradarbiavimą. 

6-asis žingsnis 

• Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti 

su jais gerus santykius, domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja. 

•  Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais vaikais dėl žaidimų 

sumanymų ir veiklos. Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui. 

Siekdamas rasti kompromisą, įsitraukia į derybų procesą. Supranta, kad 

grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi susitarti dėl visiems priimtino 

elgesio. 

• Sudaryti galimybes vaikams gauti naujų įspūdžių, galinčių praturtinti jų 

žaidimus. 

•  Atkreipti vaikų dėmesį į tinkamus jų poelgius bei santykius su kitais, 

pabrėžiant, kad tai padeda visiems pasijusti laimingesniems.  

• Paskatinti vaikus aiškintis, kas yra gerai, o kas blogai. Kartu su vaikais kurti 

taisykles, susitarimus, pasiryžtant jų laikytis. Pasiūlyti veiklų, kuriose reikėtų ką 

nors daryti drauge. 

• Kalbėtis apie draugus ir draugystę. 
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•  Supranta, koks elgesys yra geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo 

veiksmų pasekmes sau ir kitiems. Pasako, koks elgesys yra tinkamas, o 

koks – ne.  

• Palaiko ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku. 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

UGDYMO(SI) SRITIS –KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Nuostata:  

Noriai ugdosi sveikam 

kasdieniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas: 

 Tvarkingai valgo, 

savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, 

naudojasi tualetu, 

prausiasi, šukuojasi. 

Saugo savo sveikatą ir 

saugiai elgiasi aplinkoje. 

Ugdo(si):  

• vaiko asmeniniai 

valgymo ir mitybos 

įgūdžiai; 

• kūno švaros ir aplinkos 

tvarkos palaikymo 

įgūdžiai, 

•  saugaus elgesio 

įgūdžiai; 

1-asis žingsnis 

• Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio. Pats laiko šaukštelį, 

bando juo valgyti. Mažais gabalėliais supjaustytą maistą ima dviem 

pirštais ar sauja.  

• Skatinti valgyti pirštais. Tirštą maistą duoti tik šaukšteliu, skystą iš puoduko, kad 

jaustų skirtumą tarp to, ką valgo ir ką geria. Žaidžiant mokyti laikyti šaukštelį, 

puodelį, semti šaukšteliu ir pan. Žaisti žaidimą „Pamaitinkime lėlytę, meškutį“, 

pratinti būti savarankiškam. 

2-asis žingsnis 

• Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai. Valgo sriubą, košę 

šaukštu, geria iš vaikams pritaikyto puoduko. Norėdamas tuštintis ar 

šlapintis rodo į tualeto duris, atsineša puoduką ar savais ženklais pasako. 

• Rengiamas kiša koją į batuką, ranką į rankovę, deda kepurę ant galvos. 

• Tiesia nešvarias rankas tikėdamasis, kad suaugusysis jas nuplaus ar 

nušluostys. Padedamas pučia nosį į nosinę. 

• Nuneša žaislą (lėlę, meškiuką, kiškutį, mašinytę, kamuoliuką) į jam 

skirtą vietą.  

• Skatinti vaiką valgyti savarankiškai, pasakant ar parodant, kaip valgo grupės 

vaikai. Žaisti žaidimus „Su kuo lėlytė valgo?“, „Meškiukas nori valgyti“. 

•  Atsižvelgiant į vaiko tuštinimosi ir šlapinimosi įgūdžius sodinti ant puoduko ar 

klozeto. 

• Grupėje turėti didelę lėlę su drabužių rinkiniu, siūlyti vaikui ją rengti žaidžiant 

žaidimą „Lėlytė eina į lauką“. Žaisti žaidimus imituojant rengimosi veiksmus (pvz., 

pritaikyti tam žaidimą „Jurgelis meistrelis“). Rengiant vaiką, pratinti apsirengti ir 

nusirengti drabužėlius tam tikra tvarka, rengti žaidinant „Šmurkšt kojytę į kojinytę 

(batuką)“ ir t. t. 

• Kurti žaidybines situacijas, skatinančias vaiką panaudoti savo mokėjimus ir 

įgūdžius: „Parodykime meškučiui kaip plauname rankeles, išpučiame nosį.“  

• Kurti siužetines situacijas, skatinančias vaiką padėti žaislą į jam skirtą vietą. 

„Mašinytė grįžta į garažą“, „Lėlytė sėdasi prie stalo, gulasi į lovytę (vežimėlį)“, 

„Kamuoliukai pavargo ir nori pailsėti“ ir t. t. 

3-asis žingsnis 

• Valgo šaukštu, šaukšteliu, šakute. Pasako, kokius patiekalus mėgsta. 

Priminus arba pats savarankiškai eina į tualetą. 

• Mėgina apsiauti batukus, apsivilkti, bando sagstyti sagas, varstyti batų 

• Skatinti ragauti ir valgyti įvairų maistą. Pratinti gerai sukramtyti maistą, 

neskubinti valgančio vaiko, mokyti valgyti ramiai. Pratinti keltis nuo stalo tik 

baigus valgyti. Siūlyti žaisti žaidimus, mokant naudotis stalo įrankiais (pvz., 
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•  taisyklinga kūno 

laikysena. 

raištelius. 

• Prieš valgį, pasinaudojęs tualetu, susitepęs pats plaunasi rankas. 

Susitepęs prausiasi ir šluostosi veidą. 

• Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas.  

„Gimtadienis“, „Kavinėje“ ir kt.). Prižiūrėti, kad vaikas valgytų su įrankiais taip, 

kaip jis gali, pagirti vaiką už pastangas. Turėti grupėje indelių, skatinti vaiką jais 

žaisti.  

• Žaisti žaidimus „Kuo aš apsirengsiu, eidamas į lauką ar iš darželio namo?“, 

„Aprenk draugą“. Skatinti klausytis ir (ar) imituoti eilėraštukus: R. Kašausko 

„Batukai pyksta“, R. Skučaitės „Močiutės spinta“. 

• Naudoti įvairias spalvotas, kvepiančias vaikiškas higienos priemones. Kalbėtis 

su vaikais apie švarą. Skaityti kūrinėlius (pvz., K. Binkio „Jonas pas čigonus“). 

Sistemingai skatinti pažaidus sudėti žaislus ir kitas priemones į vietą. 

• Tvarkyti žaislus, dainuojant dainelę: „Visi žaisliukai turi savo vietą, turi savo 

vietą, vietą numylėtą.“ 

4-asis žingsnis 

• Valgo nedideliais gabaliukais, gerai sukramto, valgydamas nekalba, 

neužsiima pašaliniais darbais, nežaidžia; taisyklingai naudojasi šaukštu, 

šakute, pradeda naudotis peiliu, pavalgęs nusivalo servetėle. Pavalgęs 

padėkoja. Primenamas po valgio skalauja burną.  

• Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, uogas, daržoves. Padeda 

suaugusiajam serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą. Žino, kad galima 

apsinuodyti valgant nepažįstamas uogas, vaisius.  

• Maunasi (nusimauna) kelnes, aunasi (nusiauna) batus, šlepetes, velkasi 

(nusivelka) megztinį, užsideda (nusiima) kepurę. 

• Pastebi, kada yra nešvarus, ir savarankiškai prausiasi, šluostosi 

rankšluosčiu. Priminus šukuojasi plaukus šukomis. Čiaudėdamas ar 

kosėdamas prisidengia burną ir nosį, pasitraukia nuo kitų vaikų. 

• Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas. Pasako, kad negalima imti 

degtukų, vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų.  

• Priminti, kad vaikai valgytų neskubėdami. Su vaikais kalbėti apie tai, kad labai 

svarbu pusryčius, pietus, vakarienę valgyti tuo pačiu metu. Žaisti žaidimus, 

kuriuose formuojasi maitinimosi ritmo suvokimas (šeima, restoranas ir kt.). 

Žaidžiant vaikai mokomi atskirti pagrindines produktų grupes – pieną, mėsą, 

vaisius, daržoves.  

• Kiekvieną kartą prieš valgant įtraukti vaikus į stalo padengimo veiklą, siekti, kad 

stalai būtų serviruojami pagal taisykles, patiekalus atitinkančiais indais.  

• Kalbėtis su vaikais, kodėl reikia plauti vaisius, daržoves, uogas, sudaryti sąlygas 

mokytis praktiškai juos nuplauti Mokyti vaikus taisyklingai plautis ir šluostytis 

rankas, praustis ir šluostytis veidą. 

• Priminti, kad čiaudint ar kosint būtina prisidengti burną ir nosį. Priminti, kad 

naudotųsi nosinaite. 

• Skatinti susitvarkyti žaislus, su kuriais žaidė, įvairiai motyvuojant, padedant. 

Pasiruošti ir naudoti vaizdines priemones apie saugų elgesį. Rodyti mokomuosius 

filmus. Žiūrinėjant paveikslėlius, vartant vaikiškus žurnalus, pastebėti ir parodyti 

dvejopas situacijas, pvz.: tas, kuriose saugu vaikui, ir tas, kuriose gali įvykti 

nelaimė. Skaityti, kurti kūrinėlius apie saugų elgesį. 

• Organizuoti saugaus elgesio savaites (viktorinas), kviesti medicinos darbuotojus, 

gaisrininkus. 

5-asis žingsnis 

• Išmano, kuriems patiekalams valgyti skirti įvairūs stalo įrankiai.  

• Įvardija kelis sveikus maisto produktus (morką, obuolį, pieną ir t. t.) bei 

• Savo pavyzdžiu rodyti, kaip taisyklingai naudotis stalo įrankiais. 

• Patraukliomis formomis paaiškinti pieno, mėsos, vaisių ir daržovių naudą. 

Papasakoti apie per didelio saldumynų kiekio žalą organizmui. 
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kelis nenaudingus sveikatai (traškučius, cocacolą, guminukus). Pasako, 

kad pieną, mėsą, vaisius, daržoves valgyti naudingiau nei saldumynus. 

Pasako, kad saldžiuosius gėrimus gerti nesveika. 

• Pratinasi pasiteirauti suaugusiųjų apie neįprasto skonio ar nemalonaus 

kvapo maistą. 

•  Pasako, kaip reikia apsirengti šiltu ir šaltu oru. Stengiasi būti 

tvarkingas, nesutepti drabužių, tvarkingai juos padėti, sulankstyti. 

Priminus savarankiškai pasikeičia savo sušlapusius rūbus, avalynę. 

Suaugusiojo padedamas kloja lovą. 

• Sudeda žaislus, šluosto dulkes, valo stalą, surenka šiukšles aikštelėje. 

Saugiai elgiasi grupėje, lauko aikštelėje (stengiasi bėgti nekliudydamas 

kitų, nelipti ant tvoros). Taisyklingai sėdi (nesikūprina) ant kilimo, prie 

stalo. Atlieka pratimus, stiprinančius nugaros ir pilvo raumenis.  

• Kviesti vaikus į talką dengiant stalą gimtadieniui, šventei. 

• Priminti, kad sudėtų ne tik gerai matomus žaislus, bet ir tuos, kurie yra po stalu, 

lova, spintele ir kt. Skatinti vaikų savarankiškumą. 

• Pasiūlyti vaikams tvarkantis apsirengti specialiais vaikiškais darbo drabužiais – 

prijuostėlėmis, kepurėlėmis.  

• Kartu su vaikais organizuoti viktorinas, projektus apie saugų vaikų elgesį. 

Žaidimas „Saugių žodžių piramidė“: kiekvienas vaikas „stato“ saugių žodžių 

piramidę, aukščiausia piramidė tampa saugaus elgesio nuostatomis. 

•  Savo pavyzdžiu rodyti, kaip taisyklingai sėdėti, stovėti, vaikščioti. Stebėti ir 

priminti, kad taisyklingai sėdėtų.  

6-asis žingsnis 

• Valgo tvarkingai. Pasako, jog maistas reikalingas, kad augtume, būtume 

sveiki. Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, vieną kitą – 

kurio vartojimą reikėtų riboti. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. 

Taisyklingai naudojasi peiliu. 

•  Jaučia, kada sušilo arba sušalo, ir savarankiškai apsirengia arba 

nusirengia megztinį, striukę, pasikeičia savo sušlapusius rūbus, avalynę. 

• Plaunasi rankas, prausiasi, tvarkosi. Savarankiškai ar priminus laikosi 

susitartų saugaus elgesio taisyklių. Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi 

veiklai skirtais aštriais įrankiais. Pjausto daržoves, vaisius. Žino, kaip 

saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. 

• Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai. 

• Kartu su vaikais aptarti, kodėl žmogus valgo. Paprašyti vaikų pasakoti, ką jie 

dažniausiai valgo pusryčiams, pietums ir vakarienei, diskutuoti, kurie iš jų 

vartojamų produktų, patiekalų yra naudingiausi jų augimui ir gerai savijautai. 

Vaikams pateikti paveikslėlius su įvairiais maisto produktais ir patiekalais, jais 

žaidžiant mokytis atskirti naudingą ir bevertį maistą. 

•  Organizuoti įvairių kūrybinių darbelių (piešinių, inscenizacijų ir t. t.) kūrimą, 

jais skatinti pasirinkti sveikus produktus ir patiekalus. Klausytis skaitomų knygelių, 

vaidinti, žaisti loto, žiūrėti filmukus apie žmogui naudingus maisto produktus 

(duoną, obuolius, pieną, vandenį ir kt.). Žaidžiant su lėlėmis ar kitus žaidimus 

rūšiuoti maisto produktus (jų paveikslėlius) į naudingus ir vengtinus. Pasiūlyti 

vaikams apsirengti lengvesniais ar šiltesniais drabužėliais. Sušlapusius rūbus, 

avalynę pasidžiauti. 

• Parūpinti skysto muilo su dozatoriumi, parodyti, kaip ir kiek dozuoti, kad rankos 

būtų švarios. Priminti, kad reikia taupyti vandenį, paaiškinti, kodėl, pasiūlyti 

vandens čiaupą atsukti tiek, kiek reikia, kad muilas nusiplautų. 

• Pasiūlyti „Rankų plovimo dienoraštį“ 5–8 metų vaikams: 

http://www.hi.lt/content/ G5_1_naud_inf.html. 

• Žaidimas „Išmanieji pirštukai“. Auklėtojas kartu su vaikais piešia didelę 

plaštaką ir ant kiekvieno pirštuko užrašo vaikų mintis, kodėl reikia plautis rankas. 

Apsilankyti su vaikais gaisrinėje, policijoje, ligoninėje, autoservise ir t. t. 
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• Auklėtojas kartu su vaikais „Minčių lietuje“ diskutuoja, aptaria, vertina. 

• Auklėtojas pasiūlo, kad vaikai pasakytų, kai pastebės jį (ją) vaikštantį ar sėdintį 

susikūprinus. 

UGDYMO(SI) SRITIS – FIZINIS AKTYVUMAS 

Nuostata:  

 Noriai, džiaugsmingai 

juda, mėgsta judrią veiklą 

ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas:  

 Eina, bėga, šliaužia, 

ropoja, lipa, šokinėja 

koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai 

ir tikslingai atlieka 

veiksmus, kuriems būtina 

akių-rankos koordinacija 

bei išlavėjusi smulkioji 

motorika. 

Ugdo(si): 

•  stambiosios motorikos 

įgūdžiai ir fizinės vaiko 

savybės;  

•smulkiosios motorikos 

įgūdžiai, akių-rankos 

koordinacija.  

 

 

 

 

 

 

 

1-asis žingsnis 

• Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais 

aukštyn, ko nors įsitvėręs atsistoja, stovi laikydamasis ar savarankiškai, 

žingsniuoja laikydamasis, vedamas arba savarankiškai, išlaiko 

pusiausvyrą.  

• Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą seka akimis, pačiumpa ir laiko 

daiktą saujoje, paglosto žaislą jo nečiupdamas, kiša jį į burną, purto, 

mojuoja, stuksena, gniaužo, dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – suima 

smulkų daiktą, perima daiktus iš vienos rankos į kitą. 

• Vaiko regėjimo lauke padėti žaislų ir skatinti ropoti iki jų; pasiūlyti ropoti 

peršviečiamu tuneliu, po stalu. Svarbu nepalikti vaiko vieno. Žaisti žaidimą „Eikš 

pas mane“. Atsistokite arba atsiklaupkite prieš vaiką, ištieskite rankas ir kvieskite į 

savo glėbį. Kviesti susipažinti su nauju žaislu: apžiūrėti, liesti, purtyti, gniaužyti ir 

kt.  

• Siūlyti dėlioti žaislą ar kokį nors daiktą iš vienos rankos į kitą. Lengvais 

sukamaisiais judesiais masažuoti vaiko delniukus. Žaisti su įvairaus dydžio 

kamuoliukais, balionais. 

2-asis žingsnis 

• Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, pasilenkia, eina į priekį, šoną ir 

atgal, eina stumdamas ar tempdamas daiktą, bėga tiesiomis kojomis, 

atsisėdęs ant riedančio žaislo stumiasi kojomis, pralenda per kliūtis 

keturpėsčia, padedamas lipa laiptais aukštyn pristatomuoju žingsniu, spiria 

kamuolį išlaikydamas pusiausvyrą. 

•  Vaikas sudeda 4–6 kaladėles vieną ant kitos, varto knygelę po vieną 

puslapį, atsuka, užsuka dangtelius. 

• Siūlyti žaidimus, lavinančius ir įtvirtinančius vaiko judėjimą (pvz., „Atnešk 

žaisliuką takeliu“, „Ištaškyk balutę“, „Skrenda paukšteliai“ ir kt.).  

• Sudaryti vaikui galimybę nešioti žaislus „takeliu“ tarp dviejų virvių, stumdyti 

žaislinį vežimėlį, prikrautą kubelių, vaikytis ir ridenti kamuolį, joti ant linguojančių 

žaislų, važiuoti pasispiriant kojomis, pakviesti eiti „tilteliu“ paskui save.  

• Turėti grupėje žaislų, kuriuos galima stumdyti, sėdėti ar jais važinėti. Siūlyti 

statyti bokštelį, užsukti ir atsukti dangtelius. Pasiūlyti padaryti kamuoliuką: paimti 

popieriaus lapą ir suglamžyti taip, kad būtų panašus į kamuoliuką. Žaisti žaidimą 

„Takelis“. Iš popieriaus juostelių padaryti apie 3–5 cm takelį. Duoti vaikui kruopų, 

tegu beria ant takelio ir kviečia paukštelius lesti. Duoti lipdyti iš minkšto plastilino. 

3-asis žingsnis 

• Vaikas stovi ant vienos kojos (apie 3–4 sekundes), po to pakeičia koją. 

Vaikas vaikšto, bėgioja aplink pagalvėlę, gulinčią ant grindų, jos 

neužkliudydamas. Vaikšto keturiomis, kaip šuniukas, nerangiai kaip 

dramblys, tyliai kaip pelė, ištiesęs kaklą kuo aukščiau kaip žirafa 

• Ant grindų išdėstytos pėdos – vaikas jomis eina paprastai, po to ant 

pirštų galų. Vaikas laikomas už rankos šokinėja abiem kojomis, ant vienos 

kojos, paskui ant kitos. Vaikas įmeta sagą, kaštoną, gilę į dėžutę, kurioje 

padaryta tinkamo dydžio anga. Į išvirkščią pusę išverčia savo kojines. 

• Naudoti priemonę ,,Kempinėlių takelis“ (tai nebereikalinga parketo lenta, ant 

kurios užklijuota minkšta kempinėlė). Sudaryti sąlygas vaikui vaikščioti įvairiu 

atstumu, neužkliudant padėtų daiktų (žaidimas „Neužkliudyk“).  

• Organizuoti siužetinių pratimų, kurie skatintų vaiką peržengti kliūtis, eiti plačia 

linija. Sudaryti sąlygas vaikams laipioti kopėtėlėmis siekiant tikslo – pauostyti, 

pasiekti, nukabinti.  

• Kartu su vaikais imituoti šuoliuojančius gyvūnus. Žaisti žaidimą „Viens, du, trys 

– pasiruošęs – šok!“ 

•  Pasiūlyti vedžioti labirintą (galite rasti internete arba patys nubraižyti). Tegu 
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Ridendamas ar mesdamas kamuolį vaikas taiko į kėglius, išdėliotus ant 

žemės, vartelius. Atsuka ir užsuka įvairaus dydžio dangtelius; sudeda 

daiktus vieną ant kito (pastato 5–6 kubų bokštą); ant siūlo suveria sagas.  

• Vaikas gaudo suaugusiojo metamą kamuolį, kai tik pagauna, kamuolys 

metamas iš naujo, vis labiau nuo jo tolstant. Įkerpa žirklėmis popieriaus 

kraštą. 

vaikas veda pieštuku arba piršteliu. Kad būtų įdomiau, sugalvokite pasakojimų, 

pasakų: kur veda šis kelias, pas ką ir t. t.  

• Sudaryti galimybes vaikui ridenti, gaudyti, mėtyti, spardyti kamuolius. Kartu su 

vaikais pasidarykite vėrinį, verkite makaronus, sagas, karoliukus ir t. t. Pradėti nuo 

didesnių skylučių, taip mažyliui bus įdomiau, po to verti vis smulkesnius daiktus. 

Siūlyti žaidimus ir žaislus, kuriuose atliekami sukamieji plaštakos judesiai (pvz., 

žaidimas kėgliais ir kt.). Mokyti žirklėmis įkirpti popierinės saulutės spindulėlį. 

4-asis žingsnis 

• Vaikas eina lyg čiuoždamas, o kai suplojama rankomis, jis eina aukštai 

keldamas kelius. Žaisdamas juda įvairiais būdais (pvz., vaikšto kaip 

gandras, šokinėja kaip varlytė ir kt.).  

• Atsigula ant nugaros ir „mina dviratį“. Iš pradžių lėtai, paskui vis 

greičiau ir greičiau. Vaikas suglaustomis kojomis šoka į apskritimo vidų, 

paskui į išorę, po to šokinėja viena koja.  

• Pieštuku, teptuku piešia, braižo nesudėtingas geometrines figūras. Iš 

plastilino lipdo įvairius daiktus, kerpa tiesiai, taisyklingai laikydamas 

žirkles ir klijuoja paveikslėlius.  

• Vieną ant kito dėlioja daiktus (pastato 8–10 kubų bokštą); glamžo 

popierių ir formuoja įvairaus dydžio gumuliukus; išvarsto batų raištelius ir 

iš naujo suveria; atsega ir užsega sagas. Vaikas ranka, paskui visais pirštais 

liečia stalą. 

• Siūlyti vaikui įvairių žaidybinių situacijų, skatinančių vaikščioti ant pirštų, kulnų 

(pvz., įsidūriau į pirštelį – einu ant kulno ir kt.). Iš laikraščio ant grindų suformuoti 

tiesią, maždaug trijų metrų ilgio ir penkių centimetrų pločio liniją. Vaikas eina šia 

linija, nenukrypdamas nuo jos, paskui grįžta atbulas. Sudaryti sąlygas vaikui 

važinėti triratukais, paspirtukais. 

•  Paprašyti mažylio surinkti pagaliukus po vieną ir dėti į dėžutę, kai juos netyčia 

išberiate. Parūpinti pagaliukų kaišiojimui. Sudaryti vaikui sąlygas minkyti tešlą, 

lipdyti iš modelino, plastilino. Leisti kirpti nesudėtingas formas, po to priklijuoti jas 

ant popieriaus.  

• Žaisti su vaiku pirštukų žaidimus.  Sudaryti sąlygas vaikui žaisti „vonelėse“ su 

pupomis, grikiais ar šiaip įvairiomis kruopomis. Į didelį dubenį galima įberti gilių, 

kaštonų ir paslėpti ten kokį nors smulkų daiktą (mažą žaisliuką, kamuoliuką), 

vaikas jų ieško. Pasiūlyti vaikui pabūti vaistininku – įvairius daiktus imti 

žnyplėmis, pincetu, perdėti iš vieno indo į kitą įvairaus dydžio karoliukus. 

5-asis žingsnis 

• Eina pristatydamas pėdą prie pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju 

žingsniu, aukštai keldamas kelius, atlikdamas judesius rankomis, 

judėdamas vingiais. 

•  Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, greitėdamas ir lėtėdamas, 

išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. Šokinėja abiem kojomis vietoje ir 

judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, šokinėja per virvutę, peršoka žemas 

kliūtis, pašoka siekdamas daikto. Laipioja lauko įrenginiais. Spiria 

kamuolį į taikinį iš įvairių padėčių.  

• Vaikas piešia ar rašo pieštuku, bando piešti statinius, gyvūnėlius, 

pieštuką laiko taisyklingai, veria ant virvelės smulkius daiktus, apsirengia 

ir nusirengia, (už)riša kilpas. Sprigtu svaido rutuliukus. Iš storų siūlų pina 

• Organizuoti veiklą, kad vaikas eidamas atliktų ritminius judesius pečiais, galva, 

muštų kamuolį, mestų į viršų, ėjimą keistų bėgimu. Žaisti žaidimą „Raganėle 

pamotėle“.  

• Sugalvoti maršrutą, kad vaikas turėtų eiti, bėgti, perlipti suolą, pralįsti po kėde ir 

t. t. Organizuoti bėgimo estafetes, įvairių šuolių žaidimus, panaudojant įvairias 

priemones: kaspinus, kamuolius, lankus, lazdas. Žaisti žaidimus su išsisukinėjimais, 

kurių tikslas – ilgiau likti nepagautam. Siūlyti vaikams šokinėti per šokdynę, lanką. 

•  Pasiūlyti piešti įvairių linijų, pieštuku apvesti daiktus: stiklinę, apverstą lėkštutę, 

puoduką; po truputį duoti sudėtingesnes užduotis. Sudaryti sąlygas vaikui žaisti su 

pipete. Parinkti įvairių priemonių (sagų, rutuliukų, karolių), kad vaikas galėtų verti 

ant siūlo. Duoti vaikui krepšį su skalbinių segtukais, paimti segtuką trimis pirštais, 

prisegti, paprašyti, kad ir jis taip pat padarytų. 
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 kasą, veja virveles. Batų dėžės šonus apsagsto skalbinių segtukais. Meta 

kamuolį į žemę viena ranka, o kita ranka jį pagauna.  

6-asis žingsnis 

• Juda greta kito vaiko poroje, ratu, rikiuotėje, sutartinai su kitais vaikais. 

Važiuoja dviračiu plačiu ir siauru takeliu, ratu.  

• Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. 

Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas. Kerpa 

įvairias formas taisyklingai naudodamasis žirklėmis.  

• Su kamuoliu atlieka sportinių žaidimų elementus, žaidžia komandomis, 

derindamas veiksmus.  

• Organizuoti vaikams įvairias estafetes, kurių metu vaikai galėtų judėti poroje, 

ratu, sutartinai su kitais vaikais. Sudaryti sąlygas žaisti žaidimą „Klasės“, šokinėti 

per gumytę. 

•  Parūpinti priemonių, tinkančių konkretiems sportiniams žaidimams (krepšinio, 

futbolo kamuolius, badmintono rakečių, kėglių, lazdų, salės riedulio vartų). 

Organizuoti sportinius žaidimus, kad vaikai galėtų varžytis tarpusavyje. 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 
 

UGDYMO(SI) SRITIS – SAKYTINĖ KALBA 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Vertybinė nuostata: 

Nusiteikęs išklausyti kitą ir 

išreikšti save bei savo 

patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas:  

Klausosi ir supranta kitų 

kalbėjimą, kalba su 

suaugusiaisiais ir vaikais,  

natūraliai, laisvai 

išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, 

mintis, intuityviai junta 

kalbos grožį. 

Ugdo(si): 

•aplinkinių kalbėjimo, 

skaitymo klausymas; 

•kalbėjimo atpažinimas ir 

supratimas; 

•natūralus vaiko 

kalbėjimas su 

1-asis žingsnis 

Klausymas 

• Įdėmiai klausosi suaugusiojo. Skiria griežtą ir malonų kalbinančio 

suaugusiojo toną. 

• Tiesiog kalbėti su vaiku. Kalbėti apie tai, ką tuo metu darote ir matote, kai 

keičiate sauskelnes, maudote, maitinate ar rengiate, guldote miegoti. 

 

•Supranta elementarius kalbinančiojo klausimus ir prašymus. Atpažįsta 

artimiausios aplinkos garsus. Džiaugiasi  įvairiais  garsais ir ritmais.  

Supranta  savo ir artimųjų vardus, artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių 

pavadinimus. Supranta veiks-mų pavadinimus, geba veiksmais atsakyti į 

klausimus. 

•Kasdien grupės aplinką papildyti naujais daiktais, žaislais, juos vaikui nuolat 

įvardijant. Žaidinti, juokinti, kykuoti vaiką, sakant trumpus eilėraštukus, pvz., 

„Virė virė košę“.  

  

Kalbėjimas 

•Komunikavimui vartoja įvairius garsus ir judesius: daug čiauška, kartoja, 

mėgdžioja jam tariamus garsus ir skiemenis. 

•Skatinti vaiką tarti jo čiauškėjimo garsus, garsų junginius, jo netariamus garsus ir 

garsų junginius. 

•Skatinti vaiką mėgdžioti trumpus žodelius. 

•Vartoja kelis trumpus žodelius objektams, veiksmams įvardyti, norams 

išsakyti, palydėti juos judesiu. 

•Kalbėtis su vaiku taisyklingai tariant garsus ir žodžius. Kad susidarytų ryšys tarp 

daikto ir žodžio, veiksmo, judesio ir žodžio, intonacija pabrėžto žodžio ir daikto ar 

veiksmo, rodymas turi sutapti labai daug sykių. 

2-asis žingsnis  

Klausymas 

•Klauso ir kalba, mimika, gestais rea-guoja į suaugusiųjų ir vaikų 

kalbėjimą. 

•Nuolat kalbėti apie artimiausios aplinkos daiktus, reiškinius, santykius, tą patį 

dalyką nusakyti kuo įvairesniais žodžiais. 

•Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie artimiausios aplinkos objektus, •Taisyklingai vadinti su juo bendraujančius suaugusiuosius, įvardyti kūno dalis, 
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suaugusiaisiais ir vaikais 

apie savo patirtį ir 

išgyvenimus; 

•vaiko kalbėjimas su 

suaugusiaisiais ir vaikais 

apie supančią aplinką, jos 

objektus, įvykius; 

•kalbėjimas laikantis 

perprastų kalbos taisyklių; 

•tautosakos ir grožinės 

literatūros kūrinėlių 

deklamavimas, sekimas, 

pasakojimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reiškinius, santykius, nesudėtingus trumpus tekstukus: eilėraštukus, 

pasakas, pasakojimus, su dienotvarke susijusius paaiškinimus, prašymus, 

paprastus klausimus. 

•Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų žodžių. Išklauso ir supranta du 

vienas po kito išsakomus prašymus, kvietimus. 

aplinkoje esančius daiktus ir žaislus. Skatinti vaiko klausinėjimą. Kalbant su vaiku 

sudaryti ryšį tarp daikto ir žodžio, veiksmo, judesio ir žodžio. Sutapatinti žodžio 

tarimą su daikto ar veiksmo rodymu. Kasdien raiškiai deklamuoti, pasakoti 

trumpus tekstukus. 

Kalbėjimas 

•Noriai dalyvauja pokalbiuose. Mėgdžiojimu, žodelių pakartojimais, 

veiksmais, mimika ir pantomimika dalyvauja paprastuose žodiniuose  

žaidimuose. 

•Palaikyti vaiko norą tarti, kartoti žodžius. 

•Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko, 

ko nori. 

•Pastebėti, kuo vaikas domisi, į ką žiūri, ką rodo, ko klausia, ką bando pasakyti, 

išreikšti. Paskatinti vaiką kalbėti jam padedant pasakyti žodžius. 

•Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus trumpus kūrinėlius. 

 

 

•Skatinti vaiką kartoti dainelių, eilėraštukų, pasakėlių tekstų garsus, žodžius, 

frazes, juos papildant kūno kalba. Žaisti su vaiku žaidimus, kurių metu vaikui 

reikėtų šokinėti, pliaukšėti delnais, šokti. 

3-iasis žingsnis  

Klausymas 

•Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. 

•Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius 

prašymus, siūlymus, patarimus. 

 

•Skaityti ir pasakoti vaikams apie kitus vaikus, artimiausios aplinkos gyvūnėlius, 

vaikams skirtų televizijos laidų veikėjus, siejant tai su jo gyvenimiška patirtimi. 

Skaityti atsižvelgiant į  kūrinį - garsiai arba tyliai, greitai arba lėtai, perteikiant 

teksto emocijas. Kalbėjimą su vaiku nuolat įvairinti naujais žodžiais, nusakančiais 

artimiausią aplinką. 

•Mokyti suprasti suaugusiojo prašymus. 

Kalbėjimas 

•3 - 4 žodžių sakiniais  kalba ir klausinėja apie save, savo norus, 

poreikius, išgyvenimus. Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų   kalbėseną.   

Sako „ačiū“, „prašau“. 

•Skatinti vaiką nuolat pasakoti apie save, savo norus, rūpesčius, šeimos narius. 

•Kalbinėmis užduotimis keliant klausimus: „Koks?“ „Kodėl?“„Kur?“ „Kaip?“ 

skatinti vaiką nusakyti aplinkos reiškinių savybes, ieškoti įvykių priežasčių ir 

pasekmių, pasakoti apie tai, kas vyksta ar vyko aplink vaiką. Kalbant skatinti 

vaiką vartoti mandagumo žodelius. 

•Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir girdėjo, apie aplinkos objektus, jų 

savybes, įvykius, net jei jų dabar ir nemato. Domisi laidomis, 

animaciniais filmais vaikams, kalba apie juos. Vienu ar keliais žodžiais 

atsako į elementarius klausimus. 

•Įvairiose bendravimo situacijose nuolat klausinėti vaiko apie jį patį, apie tai, ką 

jis veikia, ko nori, ką mėgsta, skatinti apie tai pasakoti. 

 

 

•Kalba kelių žodžių sakiniais, žodžius derina pagal giminę, skaičių, 

linksnį. 

•Skatinti vaiko kalbėjimą, pateikiant taisyklingo kalbėjimo modelius. 

•Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomas 

pasakas, eilėraščius. 

•Deklamuoti eilėraštukus, užbaigti žinomų pasakų, eilėraštukų frazes. Kartu su 

vaiku žiūrint vaikiškus filmukus, skatinti jį pasakoti apie tai, ką matė ir girdėjo 

žodžiais ir gestais. Kartoti girdėtus eilėraštukus, dainuoti daineles, žaisti žaidimus. 

4-asis žingsnis  

Klausymas 

•Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, pasakojamų, skaitomų, 

deklamuojamų kūrinių literatūrine kalba, tarmiškai. 

 •Skaityti vaikui tekstus ne tik litera-tūrine kalba, bet ir tarmiškai. 
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•Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, ką jam sako, aiškina 

suaugusysis ar vaikas. Stengiasi suprasti kita kalba kalbančių vaikų norus, 

pasiūlymus. 

•Atkreipti vaiko dėmesį į kita kalba kalbančius aplinkinius. 

Kalbėjimas 

•Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, užkalbina, prašo, pašaukia, 

kartais laikydamasis elementarių kalbinio etiketo normų. Kalba, pasakoja 

apie tai, ką jaučia ir jautė, veikia ir veikė. Žaidžia garsais ir žodžiais, 

kuria naujus žodžius. 

•Skatinti vaiką įvairiose bendravimo situacijose gyvai kalbėtis su draugais. 

Bendraujant su suaugusiaisiais, vartoti elementarius  mandagumo žodžius. 

•Kalba, pasakoja apie tai, ką mato ir matė, girdi ir girdėjo, ką sužinojo, 

suprato, vartodamas elementarius terminus, girdėtus naujus žodžius. 

•Skatinti vaiką kalbėti apie dabartinę ir buvusią veiklą, esamus ir buvusius 

išgyvenimus, vartojant girdėtus naujus žodžius. 

•Kalbėdamas vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai taisyklingus 

sakinius. Taisyklingai taria daugumą gimtosios kalbos žodžių garsų. 

Padedant atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus. 

•Su vaiku kalbėti taisyklingų konstrukcijų sakiniais, taisyklingai tariant gimtosios 

kalbos garsus, skatinant įvairiuose žodžiuose juos atpažinti. 

•Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja trumpas pasakas ar 

apsakymus, pridėdamas savo žodžių, pasakojimą palydėdamas gestais ir 

mimika. 

•Džiaugtis kiekvienu vaiko žodinės kūrybos bandymu, neprieštarauti, nesišaipyti 

iš jo. 

•Vaiko kalbos jausmą žadinti emocinga, ekspresyvia ir vaizdinga kalba. 

5-asis žingsnis  

Klausymas 

•Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, publicistinių, enciklopedinių, 

informacinių), apie aplinką, įvairius įvykius, reiškinius klausosi gyvai, 

įrašų. 

•Sudaryti galimybes vaikui susipažinti su įvairių žanrų tekstais. Padėti vaikui 

pajausti tekstų stilistinę įvairovę. 

•Supranta sudėtingesnio turinio tekstus. Supranta, kad į jį kreipiamasi ar 

kalbama ne gimtąja kalba. 

•Skaityti įvairių žanrų tekstus (pvz., skelbimus, reklamines skrajutes, įvairių 

enciklopedijų tekstus, autorines pasakas ir pan.). 

Kalbėjimas 

•Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, 

nesupratus paaiškina, pakartoja. Kalbėdamas žiūri į akis. 

•Palaikyti kiekvieno vaiko kalbėjimą, rodant susidomėjimą tuo, ką jis kalba, 

užduodant vaikui atvirus klausimus. Skatinti vaiką kalbėti apie savo norus, 

išgyventus įspūdžius, vidinį pasaulį. Plečiant jo žodyną, turtinti jį įvairiais 

techniniais terminais. Sužinojus naują žodį, skatinti išsakyti savo įspūdžius. 

•Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę, įvykę, tai siedami su 

žmonėmis, tautos gyvenimu, gamtos reiškiniais. Vartoja įvairią techniką, 

transporto priemones bei prietaisus įvardijančius žodžius. Pasakoja, 

kalbasi apie matytus animacinius filmus, televizijos laidas, žaistus 

kompiuterinius žaidimus. Bando susikalbėti su kitakalbiu vaiku, 

pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį. 

•Skatinti vaiką kalbėti apie nutikimą, patirtį prisimenant kuo daugiau įvykio 

aplinkybių, detalių, pateikiant vaikui įvairių klausimų, padedančių įvairinti 

kalbėjimą: kur tai nutiko, ką ten girdėjai, ką tada jautei ir kt. Būti dėmesingu 

pasakojimo klausytoju. 

•Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius jungia 

laikydamasis perprastų kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių 

(daiktavardžius,  veiksmažodžius būdvardžius, prieveiksmius, 

prielinksnius ir kt.). Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, 

•Kalbant su vaiku vartoti įvairias kalbos dalis (dalyvius, veiksmažodžių laikų 

įvairovę, įvairius būdvardžių laipsnius, ištiktukus, jaustukus ir pan). 

•Skatinti vaiką išgirsti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, draugų 

vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. Su atpažintu garsu sugalvoti naujų žodžių. 
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 draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. Žaisti žodžiais juos trumpinant, įvairiai jungiant. 

•Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, 

eilėraštukus, inscenizuoja. Deklamuoja skaitomų pasakų eiliuotus 

intarpus. 

•Žaisti klausimų-atsakymų rimavimo reikalaujančius žaidimus (pvz., „Kas ten 

triuška? Tindi riuška.“) Skaitant kūrinėlius, nutylėti frazę ar žodį, skatinant vaiką 

juos pasakyti. Įvairiai inicijuoti eilėraščių, istorijų, pasakų kūrimą, pvz., kitaip 

sugalvoti pasakos pradžią ar pabaigą, atvirkštinę pasaką. 

6-asis žingsnis  

Klausymas 

•Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių, 

erzinimų, pajuokavimų bendrine kalba ir tarme. 

 

•Ugdymo veikloje klausytis įvairios stilistikos tekstų. 

 

 

•Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Supranta 

pajuokavimus, dviprasmybes, frazeologizmus, perkeltinę žodžių prasmę. 

Supranta artimiausioje aplinkoje vartojamus kitos kalbos žodžius. 

•Padedant vaikui suvokti pasakojimo turinį, išskirti ir aptarti su vaiku pasakojimo 

eigą. Žaisti žaidimus, susijusius su pasakojimo tekstu, jį iliustruoti, inscenizuoti. 

Kalbėjimas 

•Kalba natūraliai, atsižvelgdamas į bendravimo situaciją, išsakydamas 

savo patirtį, norus, svajones, svarstymus, kalba apie problemų sprendimą, 

vartoja mandagumo bei vaizdingus žodžius (sinonimus, antoni-mus ir 

kt.), technologinius terminus (mikrofonas, pelė, klaviatūra ir kt.). Bando 

susikalbėti su kitakalbiu vaiku, suaugusiuoju. Garsiai svarsto savo 

planuojamos veiklos eigą, praneša apie tai draugui, grupelei draugų, visai 

grupei. Klausinėja apie tai, kas išgirsta, matyta, sugalvota, pajausta. 

•Sudaryti kuo daugiau ir įvairesnių bendravimo situacijų, kurios inicijuotų 

turiningus vaikų pokalbius apie jiems įdomius daiktus, poelgius, reiškinius, 

nutikimus, vartojant jiems mažiau girdi-mus, sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Skatinti vaikus klausinėti apie tai, kas jiems įdomu, negirdėta, diskutuoti apie tai 

tarpusavyje ir su auklėtoja. Pratinti vaiką reikiamą informaciją perduoti kitiems. 

•Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos reiškinius, techniką, įvardydamas 

įvairias detales, savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius. 

•Pasakoti vaikams apie jiems nepažįstamą patirtį, skatinant juos kurti pasakojimus 

apie nekasdienius, fantastinius nuotykius, personažus, vartojant išgalvotus 

žodžius, kalbą. 

•Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, vartoja pagrindines kalbos 

dalis. Išgirsta žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi skirtingą reikšmę. 

Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio viduryje esančius garsus. Skiria 

gimtosios kalbos žodžius nuo išgirstų kitos kalbos žodžių. 

•Žaisti įvairius garsų keitimo žodžiuose   žaidimus   (pvz., „kur - mur, mė - bė“ ir 

kt.), dainuoti ritmines daineles, ieškoti aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai 

prasideda arba baigiasi nurodytu garsu. 

•Išmėginti kalbinės raiškos priemones kuriant dialogus, inscenizuojant, vaidinant. 

•Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja pasakas, padavimus,  apsakymus,  

matytus ir girdėtus per įvairias skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD). 

Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, mįsles, humoristines istorijas, 

deklamuoja savo sukurtus kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir beprasmiais 

žodžiais, bando juokauti, kalba „ateivių“ kalbomis, „užsienio“ kalbomis. 

Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, intonacijas ir kt. 

•Inicijuoti įvairius vaikų žodžių žaidimus, pasakojimų būdus: spontaniškus, 

atkuriamuosius, kūrybinius, fantastinius, ir kt. 

•Išmėginti kalbinės raiškos priemones, kuriant dialogus, inscenizuojant, vaidinant. 

UGDYMO(SI) SRITIS – RAŠYTINĖ KALBA 

Vertybinė nuostata:  

Domisi rašytiniais 

1-asis žingsnis 

Skaitymas 

•Sukurti vaikui knygų aplinką, kad jis galėtų pačiais įvairiausiais būdais pažinti 

knygutes: vartinėti, čiupinėti, plėšyti, kramtyti, žaisti. 
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ženklais, simboliais, 

skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas:  

Atpažįsta ir rašinėja 

raides, žodžius bei kitokius 

simbolius, pradeda 

skaitinėti. 

Ugdo(si): 

•domėjimasis skaitymu, 

raidėmis, žodžiais bei 

įvairiais simboliais ir jų 

reikšmėmis; 

•domėjimasis rašymu, 

raidžių bei žodžių 

rašinėjimu, įvairių 

simbolių braižymu ar 

piešimu; 

•trumpų žodelių skaitymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių knygeles, žiūrinėja paveikslėlius. 

Palankiai reaguoja į knygelių skaitymą (vartymą) kartu su suaugusiaisiais. 

•Pasisodinus kūdikį ant kelių, kartu vartyti, žiūrinėti paveikslėlius. Kalbėti vaikui 

apie tai, ką mato kiekviename puslapyje. 

Rašymas 

•Stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, brauko 

jomis įvairias linijas. 

•Sudaryti situacijas, kuriose mažylis galėtų matyti, kaip rašote. 

2-asis žingsnis  

Skaitymas 

•Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo.  Pradeda  

atpažinti  jo mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam paskaitytų. Kartais 

knygelę laiko taisyklingai. Reaguoja į skaitomą  tekstą.  Kreipia  dėmesį į 

aplinkoje esančias raides, žodžius, simbolius. 

•Laikant vaiką ant kelių, skaityti knygutę. Leisti vaikui  pačiam  laikyti  knygutę, 

versti lapus. Rodyti vaikui knygelių paveikslėlius, kalbėti apie juos. Vartant ir 

skaitant knygeles skatinti vaikų žodinę ir kūno kalbą. Skaitomų kūrinėlių tekstą 

sieti su jo gyvenimu. 

Rašymas 

•Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko popieriaus lape. 

 

•Papildyti vaiko rašytinę aplinką. 

•Parūpinti vaiko rašinėjimams popie-riaus ir jo amžiui tinkančių įvairių rašiklių. 

3-iasis žingsnis  

Skaitymas 

•Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, 

prašydamas paskaityti. Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais 

konkrečiais daiktais, juos pavadina. Pradeda pažinti aplinkoje esančius 

simbolius. 

•Skaityti vaikui kelis kartus per dieną, parinkus trumpus tekstukus, kuriuose 

kartojasi tie patys žodžiai. Skaityti normaliai, vengti vaikiškų intonacijų, 

teatrališkumo. Skirtingai perteikti atskirų personažų kalbą. 

•Skatinti vaiką pavadinti kiekvieną paveikslėlį. Kalbėti su vaiku apie iliustraciją, 

kad jis susietų vaizdą su konkrečiu daiktu. Skaitymo metu leisti vaikui liesti ar 

laikyti su tekstu susietus daiktus. 

•Nuolat atkreipti vaikų dėmesį į jų artimoje aplinkoje esančius simbolius, aiškinti 

jų reikšmę. 

Rašymas 

•Įvairiomis rašymo priemonėmis kraigalioja vertikalias ir horizontalias 

linijas. 

•Pozityviai vertinti vaiko keverzones. Džiaugtis jo pasiekimais. Nuolat skatinti 

keverzonėmis reikšti savo mintis. 

4-asis žingsnis 

Skaitymas 

•Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri jam buvo skaityta. 

„Skaito“ knygelių paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir veikėjų 

bruožus, veiksmus. Atkreipia dėmesį į raides, simbolius (grafi vaizdus) 

aplinkoje, pradeda jais manipuliuoti įvairioje veikloje. 

•Įvairioje bendravimo aplinkoje vartyti žurnalą, knygą, bukletą ar skrajutę. 

Skatinti vaiką domėtis suaugusiojo skaitomu tekstu suteikiant jam informacijos 

apie skaitymą. 

•Vaikui užduoti klausimus apie tai, ką „perskaitė.“ Atsakymus užrašyti ir jam 

paskaityti. Vaiko „perskaitytą“ tekstą pasiūlyti iliustruoti. 

•Žiūrint paveikslėlį skatinti apie jį pasakoti, kas ką daro, ką kalba ir pan. 

Rašymas 

•Domisi ne tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti 

(planšetiniu kompiuteriu ir kt.). Kraigalionėse ir piešiniuose pasirodo 

realių raidžių elementai ir raidės. Raidėmis ir simboliais (grafi vaizdais) 

pradeda manipuliuoti įvairioje veikloje. 

•Turtinti vaiko aplinką įvairiais rašikliais, sudaryti galimybę pažinti kompiuterį. 

•Skatinti keverzonėmis užrašyti savo vardą, pavardę, norus, pasirašinėti po dailės 

darbeliais, grupės ar viešoje bibliotekoje atsiimant knygas ir kt. 

•Verti vardo, pavardės raidžių karolius. Ieškoti aplinkoje žodžių, kuriuose yra 

vaiko vardo raidės. 

5-ais žingsnis 

Skaitymas 

•Grupėje kurti kuo įvairesnę raidžių aplinką. Skaityti tekstukus, kuriuose 

žaidžiama su kalbos garsais, kurie  atspindi vaiko pažįstamas raides. Raidėms   
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. •Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žo-džius, prasidedančius ta pačia 

raide. Supranta, kad kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir specifinę 

grafinę raišką. Supranta aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žodžių 

prasmę. 

sugalvoti   smagius pavadinimus: A - stogelis, H - kopėtėlės, sudarant žodinius 

vaizdinius. Skatinti vaiką apie raides, jų charakterį kurti istorijas, pasakas. 

•Nuolat kreipti vaiko  dėmesį į aplinkoje esančius užrašus, simbolius, reklaminius 

užrašus ir pan. 

•Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, knygelėms. Įvardija specifinius 

skaitomo teksto veikėjų bruožus. 

 

 

 

 

 

 

•Skatinti vaiką pavadinti savo sukurtas knygeles, nupieštus piešinius, atliktus 

darbelius. 

•Skatinti nusakyti veikėjų, daiktų, veiksmų savybes būdvardžiais, 

veiksmažodžiais, jaustukais, ištiktukais, dalyviais, prieveiksmiais. 

•Skatinti vaikus kurti rankų darbo knygeles su paslaptingomis durelėmis, 

langeliais, uždengtais paveikslėliais ir kt. Padėti pajusti vaikams ryšį  tarp  vaizdo  

ir  žodžio „skaitant“ iliustracijas. Skatinti vaiką sugalvoti rankų darbo knygelėms 

pavadinimus, tekstukus. 

Rašymas 

•Domisi ir supranta skirtingų spaudinių funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, bukletas ir pan.) 

• Praturtinant vaiko aplinką skirtingo turinio spaudiniais, skatinti savaran-kiškai 

kurti reklamas, skelbimus, sveikinimus, kvietimus, dienotvarkę, orų prognozes 

suvestines ir kt. 

•Kopijuoja raides, paprastus žodžius. „Iliustruoja“ pasakas, pasakojimus, 

istorijas, filmukus, iliustracijose parašydamas nukopijuotas raides, 

žodžius. Kuria ir gamina rankų darbo knygeles su elementariais 

nukopijuotais sakiniais, žodžiais, raidėmis. Braižo ir aiškina planus, 

schemas, grafikus. Bando rašyti raides, pradėdamas savo vardo raidėmis. 

(Planšetiniame kompiuteryje rašo savo vardą, trumpus žodelius.) 

•Skatinti vaiką įvairioje veikloje kopijuoti atskiras raides, žodžius. Skatinti rašyti 

savo vardą įvairiais rašikliais, kompiuteriu. 

•Skatinti vaiką savo  veikloje skaitytas pasakas atvaizduoti įvairiomis schemomis, 

grafikais, juos komentuoti. 

•Skatinti vaiką pasirašyti savo piešinius, darbelius pirmąja vardo raide, visu vardu. 

6-asis žingsnis  

Skaitymas 

•Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, supranta nesudėtingą jų 

siužetą, klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto, iliustracijų ir 

asmeninės patirties. Žino keliolika abėcėlės raidžių. Supranta, kad garsas 

siejamas su raide, o raidės sudaro žodį. Pradeda skirti žodžius sudarančius 

garsus, skiemenis. Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų raidžių junginį. 

•Grupės knygų kampelį nuolat papildyti įvairių žanrų knygomis, rašytiniais 

tekstais. 

•Kartu su vaiku kasdien skaityti knygas. 

•Pakalbėti apie skaitomo teksto veiksmą, kokie įvykiai aprašyti. Susieti perskaitytą 

tekstą su vaiko patirtimi. 

•Organizuoti vaiko vardo raidžių dieną. Skaitant knygeles,  atkreipti  vaiko  

dėmesį į atskiras raides, žodžius, teksto dėstymą įvairaus žanro knygose. 

•Sudaryti vaiko vardo, jo artimųjų vardų raidžių abėcėles (t. y., asmeninį vaiko 

raidžių žodynėlį). 

•Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, 

kirpyklų, kavinių pavadinimus. 

•Skatinti vaiką atpažinti artimiausioje aplinkoje esančius įvairius simbolinius 

ženklus, skaitinėti įvairias trumpas iškabas. 

Rašymas 

•Spausdintomis  raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus 

žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų objektų pavadinimus. Įvairiais 

simboliais bando perteikti informaciją. Planšetiniu kompiuteriu rašo 

raides, žodžius. Supranta rašymo tikslus. 

• Skatinti  vaiką  kuo  dažniau kurti žodinius laiškus, telegramas, pranešimus, 

žinutes. Sukurtą tekstą pasiūlyti perteikti įvairiais simboliais. 

•Skatinti vaiką kopijuoti reikiamus žodžius, raides, simbolius nuo pavyzdžių 

įvairiuose raidynuose, knygose, bukletuose, skrajutėse, žurnaluose, laikraščiuose, 

iškabose. 

•Skatinti vaiką įvairiais simboliais perteikti informaciją apie save, kitus, aplinką. 
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Pasiūlyti veiklos, kurioje vaikui kiltų poreikis užrašyti įvairių objektų 

pavadinimus, simbolius. 

•Pasiūlyti vaikams atskiras raides, žodžius, simbolius ar šiaip įdomią informaciją 

perrašyti ar savarankiškai užrašyti kompiuteriu. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

UGDYMO(SI) SRITIS – APLINKOS PAŽINIMAS 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Vertybinė nuostata: 

 Nori pažinti bei suprasti 

save ir aplinkinį pasaulį, 

džiaugiasi sužinojęs ką 

nors nauja. 

Esminis gebėjimas: 

 Įvardija ir bando 

paaiškinti socialinius bei 

gamtos reiškinius, 

apibūdinti save, savo 

gyvenamąją vietą, šeimą, 

kaimynus, gyvosios ir 

negyvosios gamtos 

objektus, domisi technika 

ir noriai mokosi ja 

naudotis. 

Ugdo(si): 

•socialinės aplinkos 

pažinimas; 

•gamtinės aplinkos 

pažinimas; 

•pagarba gyvybei ir 

aplinkai. 

 

 

 

 

1-asis žingsnis 

•Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti esančius veidus, daiktus. 

•Aplinkoje turėti žaislų, spalvotų, kontrastingo dizaino daiktų, su kuriais kūdikiai 

gali pradėti susipažinti, atpažinti, išbandyti. 

•Vaikui rodyti jo atvaizdą veidrodyje. 

•Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius, kvapus, garsus, skonius. 

 

 

 

•Vaikui padėti pamatyti daiktus iš skirtingų perspektyvų, pvz., iš arti ar toli, iš 

priekio, iš šono, tyrinėti juos visais pojūčiais (matyti spalvas, liesti skirtingus 

paviršius, girdėti skleidžiamą garsą). 

•Atpažįsta  artimus  žmones, žaislus, daiktus. •Liesti vaiką, švelniai, saugiai imti ant rankų. Parodyti, kad dalijatės su kūdikiu 

malonumu ir atradimais. 

2-asis žingsnis  

•Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje. 

•Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, žmones, daiktus, jų atvaizdus. 

•Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais naudojasi (šukos, šaukštas, 

nosinaitė). 

 

 

 

 

•Skatinti vaikus išbandyti daiktus kaip įrankius, juos pavadinti. Parodyti, kaip tai 

daryti, įvardyti, kas daroma, taip mokant pavadinti veiksmą. 

•Skatinti vaikus ir jiems padėti pavadinti įvairius daiktus, galvoti ir kalbėti apie tai, 

ką jie daro su žaislais ar daiktais. Inicijuoti klausimus apie tai, kodėl kas nors 

vyksta, atsitinka, ir atsakyti į juos. 

•Sudaryti galimybę tyrinėti, kaip dviejų ir trijų dimensijų daiktai tinka vienas prie 

kito, pvz., dėlionės, kaladėlės. 

•Suteikti progą dalyvauti prižiūrint tam tinkamus augalus, gyvūnėlius. Pratinami 

plautis rankas, naudotis dantų šepetuku ir pan. 

3-iasis žingsnis 

•Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų 

(sodo, daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais. 

•Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

•Orientuojasi savo grupės, darželio, namų aplinkoje. 

•Pasako savo ir savo šeimos narių vardus. 

•Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus. 

 

•Skatinti vaikus stebėti ir pavadinti augalus ir gyvūnus, esančius artimiausioje 

aplinkoje, patalpose ir išėjus į lauką, rodyti paveikslėlius skatinant apie juos kalbėti. 

Sudaryti galimybę prisidėti prižiūrint kambarinį augalą, naminį gyvūnėlį. Skatinti 

kalbėti apie tai, ką gyvū-nėlis ėda, kokius vaikus veda, ko reikia augalui, kad jis 

augtų ir pan. Padėti vaikams, tačiau netrukdyti išsakyti savo supratimą. 

•Mokyti savo kūno dalių pavadinimų, aptarti jų paskirtį ir priežiūrą. 

•Rodyti kiekvienam vaikui, kad juo rūpinamasi, bendrauti su kiekvieno vaiko 

artimaisiais. 
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4-asis žingsnis 

•Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namai, automobiliai, keliai, 

parduotuvės ir pan.). 

•Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, pavadinimus, savo vardą ir 

pavardę. 

•Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. 

•Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir augalų požymius. 

•Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, 

medžius, gėles, daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus. 

•Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems požymius, skiria 

daugiau gamtos reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). 

 

•Sudaryti galimybę stebėti augalus ir gyvūnus gamtoje ir namų (ūkio) aplinkoje, 

žiūrėti paveikslėlius ir klausyti skaitymo apie naminius ir laukinius gyvūnus, 

patiems dalyvauti juos prižiūrint. Skatinti vaikus kalbėti apie stebimų gyvūnų ar 

augalų kūno dalis, išvaizdą, apie tai, ko jiems reikia, kad augtų, kaip juos saugoti, 

prižiūrėti. Paaiškinti, kad ne visus augalus galima ragauti, yra nuodingų arba 

dilginančių. 

•Skatinti stebėti dienos orus, metų laiką ir gamtos pokyčius, kurie tuo metu vyksta. 

Sudaryti  galimybę  ne tik apie tai kalbėti, bet ir pavaizduoti piešiniu, vaidinimu, 

dainele, surasti paveikslus knygose ir kt. 

•Sudaryti galimybę tyrinėti, kaip daiktai juda ir kaip juos pajudinti, pvz., pučiant, 

traukiant, stumiant, sukant, supant, skandinant. 

5-asis žingsnis 

•Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius 

gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo 

skirtsmus. 

•Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip naudoti maistui. 

•Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., 

ugnikalnių išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio audra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Organizuoti vaikų išvykas į gamtą (gyvūnai, augalai, grybai, jų požymiai, 

poreikiai), muziejus (daiktai ir jų istorija), ūkius (naminių gyvūnų priežiūra, 

kultūrinių augalų auginimas), tėvų darbovietes (profesijos), skiriant jiems nedideles 

užduotis, ką turėtų pastebėti, ko paklausti. Grįžus padėti vaikams sudėlioti parodėlę 

grupėje iš rastų įdomių daiktų, gamtinės medžiagos (akmenukai,  plunksnos sėklos, 

lapai ir t. t.), piešinių, paveiksliukų, bukletukų ir pan. Parsineštą gamtinę medžiagą 

galima mokytis grupuoti pagal požymius. 

•Vaikams sukurti situacijas, aiškintis (ragauti), kaip daržovės, vaisiai, uogos 

vartojami maistui, kuo jie naudingi, diskutuoti apie tai, kuriuos jie mėgsta ir kurių - 

nelabai. 

•Vaikams suteikti progą išbandyti techniką, kuri padeda tyrinėti judėjimą, pvz., 

ratai, skridiniai, magnetai, sūpynės. 

•Skatinti domėtis šeimos tradicijomis ir apie jas kalbėti. Parodyti, kad ir darželyje 

laikomasi tradicijų, švenčiamos šventės. Įtraukti į pasiruošimą joms visus vaikus, 

sudaryti jiems sąlygas dalyvauti, klausytis vaikų idėjų ir padėti jas įgyvendinti, 

stengtis, kad tai būtų tikra šventė, o ne koncertinis pasirodymas. 

6-asis žingsnis 

•Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir augalų. 

Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai 

gyvūnai. 

•Moka prižiūrėti kambarinius augalus, daržoves, stebi jų augimą. 

•Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą žmonėms ir augalų naudojimą 

maistui. 

•Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

•Sudaryti vaikams galimybes pažinti gamtinę  ir socialinę aplinką stebint 

artimiausius objektus: kraštovaizdžius, augalus, gyvūnus, statinius, paminklus ir kt. 

•Organizuoti netolimas išvykas. Pagal galimybes keliauti pėsčiomis ir autobusais. 

•Kartu su vaikais atlikti nesudėtingus bandymus, pvz., tirpinti medžiagas, daiginti 

sėklas, išardyti nebereikalingus prietaisus ir pan. 



44 

 

Pasako tėvų profesijas, įvardija savo giminaičius, žino savo namų adresą. 

•Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą. 

•Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį palengvinančią 

techniką (prietaisai, transportas, įrenginiai). Samprotauja apie tai, kad 

gamindami daiktus žmonės įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui 

reikia darbe, kokios yra profesijos. 

•Domisi, kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė. 

•Papasakoja apie tradicines šventes. 

•Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, 

dalyvauja ją prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir 

įvardija gyvenamosios vietovės objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), 

gyvūnus ir augalus. 

•Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir besiformuojančią 

atsakomybę už jos išsaugojimą. 

•Mokosi rūšiuoti atliekas. 

 

•Siūlyti vaikams tyrinėti žemėlapius, gaublį. 

•Supažindinti su giminės medžiu. 

•Ekskursijos į tėvelių darbovietes. Kviesti tėvelius papasakoti apie savo profesiją. 

•Turėti grupėje kampelį su Lietuvos atributika. 

•Pagal galimybes supažindinti vaikus su senoviniais rakandais, leisti juos išbandyti, 

lyginti juos su dabartine technika. 

•Švęsti tradicines šventes. 

•Naudoti vaizdo įrašus apie Respublikoje švenčiamas tradicines šventes (pvz., 

Užgavėnės Rumšiškėse, žirgų lenktynės Dusetose ir kt.), fotoalbumus apie gamtą, 

kalbėtis apie tai, ką juose pamatė. 

•Skirti užduotėles vaikui stebėti žvaigždes žiemą ryte einant į darželį ir pasakoti. 

•Stebėti su vaikais įvairius gamtos reiškinius. 

•Supažindinti su atliekų panaudojimo galimybėmis ir siūlyti daryti įvairius 

darbelius iš jų. 

•Siūlyti stalo žaidimų, įvairių loto. 

UGDYMO(SI) SRITIS – SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Vertybinė nuostata: 

Nusiteikęs pažinti pasaulį 

skaičiuodamas ir 

matuodamas. 

Esminis gebėjimas: 

Geba skaičiuoti daiktus, 

palyginti daiktų grupes 

pagal kiekį, naudoti 

skaitmenis,apibūdinti 

daikto vietą 

eilėje, sudaryti sekas. 

Geba grupuoti daiktus 

pagal spalvą, formą, dydį.  

Jaučia dydžių skirtumus, 

daikto vietą ir padėtį 

erdvėje. Supranta ir 

vartoja žodžius, kuriais  

apibūdinamas atstumas, 

ilgis, masė, tūris, laikas. 

Pradeda suvokti laiko 

1-asis žingsnis 

Skaičiavimas 

•Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, taip 

(ne). 

•Žaisti tą patį žaidimą  (pvz.„Slėpynes“) su tuo pačiu žaislu. Žaidimo metu kalbinti 

vaiką, vartojant žodžius  „yra“, „nėra“, „dar“, „taip“, „ne“ bei juos palydint 

atitinkamais gestais, mimika (pvz., pritariant - palinksėti galva, nusišypsoti, 

nepritariant - papurtyti galvą, susiraukti). 

Matavimas 

•Susidomi, kai parodomas kitokios formos, dydžio, spalvos daiktas: 

siekia jį paimti, tyrinėja. Atkreipia dėmesį į judančius, artėjančius 

daiktus, daug kartų kartoja matytus veiksmus su daiktais. 

•Žaisti tuos pačius žaidimus su skirtingų spalvų, dydžių, formų daiktais: priartinti - 

nutolinti, paslėpti - parodyti, sugretinti. 

•Įvardijant daikto spalvą, dydį, formą, daryti pauzes, vis pakartoti žodžius, jei 

norime, kad vaikas juos įsidėmėtų. 

2-asis žingsnis  

Skaičiavimas 

•Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek 

turi metukų). 

•Klausytis ir teatralizuoti žaidinimus, daineles, skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus 

ar žaisti žaidimus, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojama, randama dar ir dar... 

(pvz., eilėraštukai „Mano batai buvo du“, „Du gaideliai“, kopūsto lapų lupimas po 

vieną). 

Matavimas 

•Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos formos, dydžio ar spalvos daiktą. 

Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta anksčiau matytą daiktą. Supranta vis 

daugiau žodžių, kuriais nusakoma daikto forma, dydis, spalva, judėjimas 

erdvėje: paimti didelį, nueiti iki, pažiūrėti į viršų ir pan. 

•Sukurti aplinką, kurioje vaikas galėtų vartyti tas pačias knygeles kietais viršeliais, 

nevaržomai ardyti ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius, visaip 

eksperimentuoti su spalvomis, dydžiais ir formomis, įvairiai judėti. Domėtis, ką 

veikia vaikas, jį kalbinti. Darant pauzes, pakartojant žodžius, judesius, skatinti 

vaiką juos įsidėmėti. 

3-iasis žingsnis  •Duoti vienodo dydžio ir formos daiktų ir mokyti paimti vieną (du) daiktus, 
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tėkmę ir trukmę. 

Ugdo(si): 

•gebėjimas vartoti skaičius 

ir matematinius simbolius 

daiktų kiekiui žymėti, 

daiktų grupėms  

palyginti pagal kiekį; 

•gebėjimas suprasti daikto 

vietą eilėje, pastebėti 

dėsningumus, sudaryti 

įvairias sekas; 

•gebėjimas tapatinti, 

grupuoti, klasifikuoti 

daiktus pagal formą, dydį, 

spalvą; 

•gebėjimas matuoti; 

•daikto vietos ir padėties 

erdvėje suvokimas; 

•laiko tėkmės suvokimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičiavimas 

•Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir daug. Paprašytas duoda kitiems po 

vieną žaislą, daiktą. 

padalyti daiktus po vieną (pvz., kitiems  vaikams), sudėlioti juos į dvi, tris krūveles. 

Klausti, kurioje iš dviejų grupių yra vienas daiktas ir kur jų yra daug ir pan. 

•Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę. •Teatralizuoti daineles, pasakas, žaisti žaidimus, kuriuose kas nors paeiliui daroma, 

rikiuojama. 

•Inscenizuoti:rusų liaudies pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies daina „Išėjo tėvelis į 

mišką“ ir kita. 

Matavimas 

•Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda tokios pat spalvos 

(raudonos, mėlynos, geltonos, žalios) daiktus. 

•Vartyti knygeles, kuriose pavaizduoti objektai leidžia samprotauti apie dydžius, 

formas, spalvas. Skatinti vaiką pakartoti paveikslėliuose pavaizduotų objektų dydį, 

formą, spalvą nusakančius žodžius. Sudaryti galimybes rūšiuoti daiktus. 

•Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, o apačioje mažesnės 

kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti daiktų palyginimui 

skirtus žodžius: didelis - mažas, ilgas - trumpas, sunkus - lengvas, storas 

- plonas, toks pat, ne toks, kitoks, vienodi - skirtingi ir pan. 

•Leisti eksperimentuoti su įvairių formų ir dydžių daiktais, kaladėlėmis, kai iš jų 

norima pastatyti kuo aukštesnį bokštą, nutiesti ilgesnį kelią ir pan. 

 

 

 

4-asis žingsnis  

Skaičiavimas 

•Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų grupes pagal daiktų 

kiekį grupėje. Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). 

Supranta, kad prie daiktų pridedant po vieną jų skaičius grupėje didėja, o 

paimant po vieną -mažėja. 

• Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras...). 

 

 

•Naudoti paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti 1 - 3 daiktai ar dvi trys 1 - 3 daiktų 

grupės. Atkreipti dėmesį, koks daiktų skaičius  grupėje, klausti „Kiek?“ „Ar daiktų 

yra po lygiai?“ ir pan.  

Žaisti su vaiku domino. 

 

 

• Teatralizuoti daineles, pasakas, kuriose veikėjai ką nors dalijasi. 

•   Žaisti: „Du godūs meškučiai“, „Pagrandukas“, „Lapė ir varna“ it kita. 

Matavimas 

•Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), keturkampės (keturkampio), 

kvadratinės (kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio ar spalvos 

daiktus. Statydamas, konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas 

pradeda atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. 

•Mokyti apibūdinti erdvės objektus, nurodant į juos panašius iš kasdienės aplinkos 

ir vartojant tokius palyginimus kaip: „panašus į Rubiko kubą“, „apvalus kaip 

kamuolys“, „tokios pat formos kaip skardinė“ ir pan. Formuoti supratimą, kad 

figūros forma nepriklauso nuo jos spalvos ir dydžio (pvz., paprašyti atrinkti 

vienodos spalvos, bet skirtingos formos ar dydžio  daiktus).  Leisti  vaikui 

manipuliuoti daiktais (juos vartyti, padėti šalia, uždėti ant, įdėti į ir pan.), stebėti 

kitus, kaip jie komponuoja įvairius daiktus, eksperimentuoti. Pasiūlyti žaisti lego. 

•Labai skirtingus ir vienodus daiktus  palygina  pagal ilgį, storį,  aukštį,  

masę ir pan. Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda vartoti žodžius: 

didesnis - mažesnis, ilgesnis - trumpesnis, storesnis - plonesnis, 

aukštesnis - žemesnis ir pan. Už save didesnius daiktus vadina dideliais, 

o mažesnius - mažais. 

•Prašyti palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, storį, 

plotį ir t. t., juos dedant vieną prie kito, kilnojant. Formuoti supratimą, kad daikto 

(pvz., virvutės) ilgis, masė nesikeičia, daiktą (virvutę) suraičius ar sulenkus. 
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•Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno puses, kūno priekį, nugarą. 

Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) vartoja žodžius: pirmyn - 

atgal, kairėn - dešinėn, aukštyn - žemyn. 

•Žaisti judrius žaidimus, kai reikia pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu. 

•Žaisti: „Diena - naktis“, „Šilta - šalta“, „Skrenda-neskrenda“, „Valgomas-

nevalgomas“ ir kita. 

•Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu. Žino metų laikus ir būdingus 

jiems požymius. 

•Kalbėtis apie tai, ką vaikas kasdien daro ryte, dieną, vakare, naktį. Vaikščiojant 

gamtoje, atkreipti dėmesį į metų laikams būdingus požymius. 

5-asis žingsnis  

Skaičiavimas 

•Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir 

kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas 

kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek 

daugiau?“ „Kiek mažiau?“. 

•Prieš pradedant žaisti stalo žaidimą, paklausti vaikų, ar visi žaidėjai paėmė 

reikiamą kortelių skaičių. Skatinti vaikus ne veiksmu, o žodžiu pasakyti, kaip turėtų 

pasielgti ne tokį kortelių skaičių paėmęs žaidėjas, vartojant tokius posakius, kaip 

„atiduok man“, „paimk iš manęs“, „padėk į šoną“, „paimk dar“ ir pan. 

•Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1 - 2 

daiktais (elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų (elementų) 

seką, nebūtinai laikosi tos pačios sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali 

imti daiktus (elementus) pagal vieną požymį, vėliau - pagal kitą). Skiria 

kelintinius skaitvardžius. 

•Pasiūlyti vaikui dalyvauti žaidimuose, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojami 

du trys skirtingi judesių ar garsų elementai, kur vaikas turėtų keisti savo ar  daikto 

padėtį erdvėje ar daryti ką nors tam tikra seka. 

 •Žaisti: „Trečias bėga“, „Daryk taip, kaip Jonelis daro“ ir kita. 

 Žaisti žaidimą, kai nutilus muzikai ar suplojus kaskart pasakoma, kaip kitaip vaikai 

turi pasielgti: susigrupuoti - sustoti po du, susėsti į du ratukus, parodyti 4 pirštukus 

ir pan. Kalbėtis su vaikais apie tai, kiek veikėjų buvo pasakoje, kokia buvo įvykių 

pasakoje eilė, ką darė pirmasis, antrasis ir t. t. veikėjai. 

 • Pasakos: „Trys paršiukai“, „Mergaitė ir lokys“, „Pagrandukas“ ir kita. 

Matavimas 

•Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius 

daiktus. Kalbėdamas apie  spalvą,  vartoja  žodžius „vienos spalvos“, 

„dvispalvis“. Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, 

formą arba dydį. 

•Žaisti stalo žaidimus. Karpyti, paišyti, spalvinti trikampius, stačiakampius. Iš 

įvairių formų detalių ar piešiant (spalvinant) figūras kurti aplikacijas, ornamentus, 

šventinę atributiką, įvairius daiktus, kuriais galima papuošti aplinką. 

 

•Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu matu (trečiu daiktu). 

Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja 

žodžius: ilgesnis – trumpesnis, siauresnis - platesnis, aukštesnis - 

žemesnis, lengvesnis - sunkesnis. Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo 

mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. 

•Skatinti vaiką naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą) daiktų   dydžiams    palyginti 

(pvz., matuoti pėdomis, žingsniais). Kaupti tvermės dėsniui suvokti reikalingą 

patyrimą (pvz., plastilino gabaliukui suteikti vis kitą formą). 

 

•Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. 

Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius daikto 

santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje 

ir pan. 

•Kartu skaityti knygeles, „rašyti“ laiškus. Žaisti judrius žaidimus, kuriuose vaikams 

tenka vartoti vietą ir padėtį nusakančius įvairius žodžius. 

•Žaisti: „Lobio ieškojimas“, „Surask meškutį“ ir kita. 
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•Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, 

rytoj. 

•Domėtis, ką vaikai veikė vakar, kalbėtis apie tai, kas bus rytoj. Žaisti žaidimus, 

padedančius suvokti laiko trukmę (pvz., auklėtojai garsiai skaičiuojant iki 10, 

vaikai turi sustoti į ratą). 

• Žaisti: „Laikrodis mušą penktą valandą“, „Savaitė“ ir kita. 

6-asis žingsnis  

Skaičiavimas 

•Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių 

žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. Palygina mažai daiktų 

turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: daugiau 

(mažiau) vienu, dviem, po  lygiai,  pusiau,  į 2 dalis, į 4 dalis. 

 

•Skatinti vaiko norą sužinoti, pažinti, kuo daugiau išmokti. Leisti pasirinkti vaikui 

įdomius ir suprantamus stalo žaidimus, dalomąją medžiagą, taip pat veiklą, kurioje 

dalyvaudamas jis galėtų lavinti savo mąstymo ir skaičiavimo įgūdžius, formuotis 

svarbius tolimes-niam matematikos mokymuisi vaizdinius. Skatinti vaiką aiškinti 

kitiems savo mintis, idėjas apie atliekamus skaičiavimus. Kalbėdamas vaikas geriau 

pajunta skirtumą tarp to, ką jis mano, ir to, ką jis sako (tai labai svarbu vystantis 

vaiko mąstymui). 

•Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, formų, 

spalvų sekas su 2 - 3 pasikartojančiais elementais. 

•Mokyti vaiką kuo įvairesnėse aplinkose pastebėti įvairius sekų sudarymo būdus ir 

pasiūlyti kuo įvairesnės veiklos, kuria vaikas galėtų išbandyti matytus ir paties 

sugalvotus sekų sudarymo būdus. 

Matavimas 

•Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. 

Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. 

•Skatinti vaiką aplinkoje ieškoti daiktų ir jų dalių, savo forma primenančių 

pažįstamas, matytas geometrines figūras. 

•Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais 

sąlyginiais matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda, kad į 

skirtingos formos daiktus galima sutalpinti tą patį skystų ar birių 

medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas dydžius, vartoja jų 

skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį 

mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt). 

•Matuoti pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, lazdele ir pan. Pasiūlyti veiklą, 

formuojančią supratimą apie tvermės dėsnį (pvz., sudaryti sąlygas 

eksperimentuojant atrasti, kad toks pat medžiagos ar produkto kiekis gali būti 

supakuotas skirtingų formų pakuotėse). Sudaryti sąlygas atrasti, kad skirtingos 

formos daiktai gali būti tos pačios talpos ar masės. Siūlyti žaidimus, veiklą, kurioje 

dalyvaudamas vaikas įgytų supratimą apie ilgio, tūrio, masės matavimo priemones 

ir būdus.  Formuoti ir plėsti vaiko žodyną, reikalingą dalinantis idėjomis apie daiktų 

dydžių santykius („šiek tiek didesnis“, „truputį  mažesnis“, „didžiausias“, 

„mažiausias“ ir kt.). 

•Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, 

sakydamas: į kairę - į dešinę, aukščiau - žemiau, virš -  po; šalia, greta, 

viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, 

tarp, viduje, išorėje ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

•Pasiūlyti veiklą, kurioje aktyviai dalyvaudamas vaikas galėtų plėsti žodyną, 

reikalingą judėjimo krypčiai, daiktų vietai nusakyti. 
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UGDYMO(SI) SRITIS - TYRINĖJIMAS 

Vertybinė nuostata: 

Smalsus, domisi viskuo, 

kas vyksta aplinkui, noriai 

stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas: 

 Aktyviai tyrinėja save, 

socialinę, kultūrinę ir 

gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo  

būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), 

mąsto ir samprotauja apie 

tai, ką pastebėjo, atrado, 

pajuto,  

patyrė. 

Ugdo(si): 

•domėjimasis aplinka; 

•tyrinėjimas naudojant 

pojūčius; 

•atrastų, sužinotų dalykų 

aptarimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-asis žingsnis 

•Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, paragauti žaislus ir kitus 

daiktus. 

•Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando dalyvauti (mimika, judesiais, 

garsais). 

 

 

•Visa, kas yra artimiausioje aplinkoje, laikyti  žaidimo priemonėmis. Kūdikiui 

sudaryti galimybes žaisti su žaislais arba tam tinkamais  daiktais, judėti, liesti 

daiktus, išlaikyti pusiausvyrą, stengtis pajudėti daikto link, jį pasiekti, paragauti. 

•Vaikus paguldyti ar pasodinti taip, kad jie galėtų plačiai matyti aplinkui - stebėti 

kitus vaikus ir su jais bendrauti. 

•Sudaryti sąlygas patirti skirtingas žaidimo erdves, tokias, kaip lygios grindys, 

kilimas, žolė, smėlis, minkšti ir kieti paviršiai, erdvės viduje ir lauke; pajusti 

įvairius pojūčius - šviežio oro, įvairių paviršių, kvapų, temperatūrų skirtumo, garsų. 

•Vaikams pajusti ir tyrinėti duoti įvairių medžiagų, formų, skatinti žaisti su savo 

kojų pirštais, liesti savo ir pažįstamų žmonių veidą, plaukus, rankų pirštus, kartoti 

tai kelis kartus. 

2-asis žingsnis 

•Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo 

kitiems, ką pavyko padaryti. 

•Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų. 

 

•Vaikams sudaryti sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką, suaugusieji padeda, bet 

netrukdo, nepertraukia. 

•Duoti įvairių tinkamų žaisti daiktų ir žaislų, kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, 

tiek smulkiuosius judesius. 

•Jiems sudaryti sąlygas naudoti ir vystyti įvairius gebėjimus, pvz., klausyti, stebėti, 

prisiminti, kalbėti, aptarti, kas vyko (reflektuoti), priimti sprendimus. 

•Jau nuo mažumės mokyti atpažinti spalvas, simetriją ir formas, atkreipti dėmesį, 

kurios tinka viena prie kitos, yra giminingos. 

3-iasis žingsnis 

•Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, 

vyksta. 

•Skatinti manipuliuoti kiekiais, eiti nuo vientiso prie dalių ir atgal, pvz., padalyti 

plastilino gabalą ir vėl sulipdyti į vieną, išpilstyti vandenį į mažus buteliukus ir vėl 

supilti į didelį indą. 

•Sudaryti galimybes surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus kokia nors tvarka, įvairiais 

būdais žaisti su medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą, t. y. grupuoti paprastus 

daiktus ar padėti juos į jų vietą. 

•Pateikti knygų ir paveikslėlių apie įvairius jų kasdienio gyvenimo aspektus. 

•Skirti laiko mokytis apsirengti ir valgyti, padėti vienas kitam. 

4-asis žingsnis 

•Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir medžiagas, 

paaiškina, kodėl pasirinko. 

•Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar 

skęsta, rieda ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito ar ne ir pan.). 

•Ugdymo programą ir aplinką kurti taip, kad vaikams būtų prieinamos įvairios 

medžiagos ir priemonės, kuriomis pasinaudodami galėtų inicijuoti kryptingą 

iškilusios problemos sprendimo veiklą, patys sugalvoti problemų ir su pasiten-

kinimu ieškoti jų sprendimo būdų. 

•Skatinti nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo iškeltų problemų spren-dimų, 

pasinaudoti ankstesniu patyrimu ir juo remiantis bandyti naujus sprendimo kelius. 

5-asis žingsnis 

•Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties (pvz., 

ratai yra apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti). 

•Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia 

•Vaikus skatinti stebėti ir apibūdinti daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos objektų 

savybes ir bruožus, piešti ar konstruoti įsivaizduojamus daiktus. 

•Sudaryti galimybę suskaičiuoti, prognozuoti, pvz., į kiek dalių reikės padalyti 

pyragą, po kiek saldainių imti, kad visi gautų po lygiai. 
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medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, pasirinkimo tikslingumą (pvz., 

kodėl mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš gumos). 

•Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir medžiagomis reikia elgtis 

atsargiai, stengiasi taip daryti. 

•Išskiria akivaizdžius daiktų, medžiagų, gyvūnų, augalų bruožus, 

savybes, kalbėdami apie tai kartais susieja skirtingus pastebėjimus. 

•Skatinti pasitelkti simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti situacijas, nukreipti savo 

dėmesį į ką nors kita ar atkreipti dėmesį dabar. Skatinti paaiškinti savo 

pasirinkimus ir logiškai juos pagrįsti. 

•Vaikams pateikti tinkamų knygų, paveikslų, plakatų, žemėlapių, kuriais jie galėtų 

remtis pagrįsdami savo požiūrį. 

6-asis žingsnis 

•Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai, 

noriai atlieka paprastus bandymus, tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti 

daiktai, kur jie naudojami. 

•Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius klausimus, 

siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. 

•Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, kaip žmonės gyvena kitose šalyse. 

•Aktyviai tyrinėdami aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno kontrolę, 

tinkamai pasitelkia visus pojūčius, savo galimybėms išplėsti pasitelkia 

įrankius ir kitas priemones (pvz., lupą, mikroskopą). 

•Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, 

bandymų ar konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti 

juos nesudėtingose lentelėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato 

savo tyrinėjimus ir kitus darbus. 

•Stebėdamas fotografi aiškinasi, kuo yra panašus į savo artimuosius, kuo 

skiriasi nuo jų. 

•Sudaryti sąlygas ir skatinti tyrinėti gamtos ir socialinės aplinkos objektus, jų kaitą, 

savybes. 

•Siūlyti atlikti nesudėtingus bandymus, stebėti prietaisų veikimą. 

•Vykdyti projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams stebėjimams (pvz., stebėti augalo 

augimą). Mokyti vaikus fiksuoti pastebėjimus, pildyti lenteles ir pan. 

•Grupėje turėti mikroskopą ir kitus galimus prietaisus, skirtus tyrinėti, mokyti ir 

skatinti vaikus jais savarankiškai naudotis. 

•Skatinti vaikus, kad jie patys ieškotų atsakymų į iškilusius klausimus knygose, 

internete, jeigu mato, kad nepavyksta, pasiklaustų suaugusiųjų, kurie gali padėti. 

 

 

 

UGDYMO(SI) SRITIS - PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Vertybinė nuostata: 

Smalsus, domisi viskuo, 

kas vyksta aplinkui, noriai 

stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas: 

Aktyviai tyrinėja save, 

socialinę, kultūrinę ir 

gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo  

būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), 

1-asis žingsnis 

•Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, paragauti žaislus ir kitus 

daiktus. 

•Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando dalyvauti (mimika, judesiais, 

garsais). 

•Visa, kas yra artimiausioje aplinkoje, laikyti  žaidimo priemonėmis. Kūdikiui 

sudaryti galimybes žaisti su žaislais arba tam tinkamais  daiktais, judėti, liesti 

daiktus, išlaikyti pusiausvyrą, stengtis pajudėti daikto link, jį pasiekti, paragauti. 

•Vaikus paguldyti ar pasodinti taip, kad jie galėtų plačiai matyti aplinkui - stebėti 

kitus vaikus ir su jais bendrauti. 

•Sudaryti sąlygas patirti skirtingas žaidimo erdves, tokias, kaip lygios grindys, 

kilimas, žolė, smėlis, minkšti ir kieti paviršiai, erdvės viduje ir lauke; pajusti 

įvairius pojūčius - šviežio oro, įvairių paviršių, kvapų, temperatūrų skirtumo, garsų. 

•Vaikams pajusti ir tyrinėti duoti įvairių medžiagų, formų, skatinti žaisti su savo 

kojų pirštais, liesti savo ir pažįstamų žmonių veidą, plaukus, rankų pirštus, kartoti 

tai kelis kartus. 
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mąsto ir samprotauja apie 

tai, ką pastebėjo, atrado, 

pajuto,  

patyrė. 

Ugdo(si): 

•domėjimasis aplinka; 

•tyrinėjimas naudojant 

pojūčius; 

•atrastų, sužinotų dalykų 

aptarimas. 

 

 

2-asis žingsnis 

•Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo 

kitiems, ką pavyko padaryti. 

•Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų. 

•Vaikams sudaryti sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką, suaugusieji padeda, bet 

netrukdo, nepertraukia. 

•Duoti įvairių tinkamų žaisti daiktų ir žaislų, kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, 

tiek smulkiuosius judesius. 

•Jiems sudaryti sąlygas naudoti ir vystyti įvairius gebėjimus, pvz., klausyti, stebėti, 

prisiminti, kalbėti, aptarti, kas vyko (reflektuoti), priimti sprendimus. 

•Jau nuo mažumės mokyti atpažinti spalvas, simetriją ir formas, atkreipti dėmesį, 

kurios tinka viena prie kitos, yra giminingos. 

3-iasis žingsnis 

•Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, 

vyksta. 

•Skatinti manipuliuoti kiekiais, eiti nuo vientiso prie dalių ir atgal, pvz., padalyti 

plastilino gabalą ir vėl sulipdyti į vieną, išpilstyti vandenį į mažus buteliukus ir vėl 

supilti į didelį indą. 

•Sudaryti galimybes surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus kokia nors tvarka, įvairiais 

būdais žaisti su medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą, t. y. grupuoti paprastus 

daiktus ar padėti juos į jų vietą. 

•Pateikti knygų ir paveikslėlių apie įvairius jų kasdienio gyvenimo aspektus. 

•Skirti laiko mokytis apsirengti ir valgyti, padėti vienas kitam. 

4-asis žingsnis 

•Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir medžiagas, 

paaiškina, kodėl pasirinko. 

•Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar 

skęsta, rieda ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito ar ne ir pan.). 

•Ugdymo programą ir aplinką kurti taip, kad vaikams būtų prieinamos įvairios 

medžiagos ir priemonės, kuriomis pasinaudodami galėtų inicijuoti kryptingą 

iškilusios problemos sprendimo veiklą, patys sugalvoti problemų ir su pasiten-

kinimu ieškoti jų sprendimo būdų. 

•Skatinti nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo iškeltų problemų spren-dimų, 

pasinaudoti ankstesniu patyrimu ir juo remiantis bandyti naujus sprendimo kelius. 

5-asis žingsnis 

•Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties (pvz., 

ratai yra apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti). 

•Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia 

medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, pasirinkimo tikslingumą (pvz., 

kodėl mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš gumos). 

•Vaikus skatinti stebėti ir apibūdinti daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos objektų 

savybes ir bruožus, piešti ar konstruoti įsivaizduojamus daiktus. 

•Sudaryti galimybę suskaičiuoti, prognozuoti, pvz., į kiek dalių reikės padalyti 

pyragą, po kiek saldainių imti, kad visi gautų po lygiai. 

 

•Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir medžiagomis reikia elgtis 

atsargiai, stengiasi taip daryti. 

•Išskiria akivaizdžius daiktų, medžiagų, gyvūnų, augalų bruožus, 

savybes, kalbėdami apie tai kartais susieja skirtingus pastebėjimus. 

•Skatinti pasitelkti simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti situacijas, nukreipti savo 

dėmesį į ką nors kita ar atkreipti dėmesį dabar. Skatinti paaiškinti savo 

pasirinkimus ir logiškai juos pagrįsti. 

•Vaikams pateikti tinkamų knygų, paveikslų, plakatų, žemėlapių, kuriais jie galėtų 

remtis pagrįsdami savo požiūrį. 

6-asis žingsnis 

•Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai, 

noriai atlieka paprastus bandymus, tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti 

daiktai, kur jie naudojami. 

•Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius klausimus, 

•Sudaryti sąlygas ir skatinti tyrinėti gamtos ir socialinės aplinkos objektus, jų kaitą, 

savybes. 

•Siūlyti atlikti nesudėtingus bandymus, stebėti prietaisų veikimą. 

•Vykdyti projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams stebėjimams (pvz., stebėti augalo 

augimą). Mokyti vaikus fiksuoti pastebėjimus, pildyti lenteles ir pan. 
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siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. 

•Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, kaip žmonės gyvena kitose šalyse. 

•Aktyviai tyrinėdami aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno kontrolę, 

tinkamai pasitelkia visus pojūčius, savo galimybėms išplėsti pasitelkia 

įrankius ir kitas priemones (pvz., lupą, mikroskopą). 

•Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, 

bandymų ar konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti 

juos nesudėtingose lentelėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato 

savo tyrinėjimus ir kitus darbus. 

•Stebėdamas fotografi aiškinasi, kuo yra panašus į savo artimuosius, kuo 

skiriasi nuo jų. 

•Grupėje turėti mikroskopą ir kitus galimus prietaisus, skirtus tyrinėti, mokyti ir 

skatinti vaikus jais savarankiškai naudotis. 

•Skatinti vaikus, kad jie patys ieškotų atsakymų į iškilusius klausimus knygose, 

internete, jeigu mato, kad nepavyksta, pasiklaustų suaugusiųjų, kurie gali padėti. 

 

 

 

 

 

 

 

UGDYMO(SI) SRITIS - INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Vertybinė nuostata: 

Didžiuojasi savimi ir 

didėjančiais savo 

gebėjimais. 

Esminis gebėjimas: 

Savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirenka veiklą, 

ilgam įsitraukia ir ją 

plėtoja,  

geba pratęsti veiklą po tam 

tikro laiko tarpo, kreipiasi 

į suaugusįjį pagalbos, kai 

pats nepajėgia susidoroti 

su kilusiais sunkumais. 

Ugdo(si): 

 • veiklos susiradimas  ir 

turiningas jos plėtojimas; 

• įsitraukimas  į 

suaugusiojo pasiūlytą 

ugdymąsi skatinančią 

veiklą, susikoncentravimas 

ir išradingumas ją plėtoti; 

• susidorojimas su 

kliūtimis siekiant realizuoti 

1-asis žingsnis 

•Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) jį sudominusių žaislų, daiktų link. 

Trumpam sutelkia žvilgsnį, seka judantį daiktą akimis, klausosi, atlieka 

tikslingus judesius, veiksmus su daiktais. 

•Pastebėti vaiko rodomą iniciatyvą ir ją palaikyti. Stebėti ir pasidžiaugti vaiko daug 

kartų kartojamais veiksmais, rodančiais jo atkaklumą. 

Šypsodamasis, žvelgdamas į akis, čiauš-kėdamas, duodamas žaislą kitam 

skatina su juo žaisti; išreikšdamas norus parodo „taip“ arba „ne“. 

•Priimti vaiko siūlomus žaidimus. Žaisti su vaiku tol, kol jis to nori. 

•Siūlyti žaisti smulkiajai motorikai skirtus žaidimus, reikalaujančius dėmesio, 

atkaklumo (pvz., sukaišioti detales į atitinkamas ertmes ir kt.). 

2-asis žingsnis 

•Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti 

naują veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. Judesį, veiksmą ar garsą gali 

pakartoti tuoj pat, po kelių valandų, dienų, todėl savarankiškai 

modeliuoja kelis judesius ar veiksmus į vieną seką. Trumpam atitraukus 

dėmesį vėl sugrįžta prie ankstesnės veiklos. 

•Pabūti greta vaiko, kai jis mokosi naujų veiksmų - tai stiprina jo atkaklumą, 

skatina tęsti bandymus. Neskubėti padėti vaikui -  paties atliktas veiksmas turi 

didesnį poveikį jo raidai. 

•Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais jaučiasi saugus. •Žaisti, ką nors veikti vaikų akivaizdoje, kad mažyliai galėtų stebėti atskirus 

veiksmus, procesą. 

•Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda suaugusįjį prie 

dominančių daiktų. Protestuoja, reiškia nepasitenkinimą, negalėdamas 

įveikti kliūties. 

•Kantriai padėti vaikui mokytis, kai jis rodo iniciatyvą, domisi naujais veiksmais. 

•Padėti vaikui įveikti kliūtis, jei po daugelio bandymų jam nepavyksta atlikti 

norimo veiksmo. 

3-iasis žingsnis 

•Nuolat energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats 

keičia veiklą, pasirenka vieną iš kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip 

pasiekti neprieinamą norimą daiktą. 

•Pasirūpinti saugia aplinka grupėje, lauke. Auklėtojui pačiam žaisti įvairius 

sensorinius žaidimus vaikų akivaizdoje, kad jie galėtų jį stebėti ir mėgdžioti, taip 

mokydamiesi naujų veiksmų. Skatinti vaikus pastatyti bokštelį, baigti sudėti 

dėlionę. 

•Siūlyti vaiko poreikius atitinkančių priemonių veiklai. 
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sumanymus. •Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, 

neįprastą veiklą. 

•Nuolat praturtinti grupę kuo nors nauju, pasiūlyti vaikams naujų žaidimų. 

•Neišleisti vaikų iš akių. 

•Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“. •Kai tik įmanoma, palaikyti vaiko norus, patraukliai pasiūlyti jiems pakeisti 

neigiamą nuomonę. 

4-asis žingsnis 

•Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas 

ir su draugais. 

•Palaikyti vaikų veiklos sumanymus, padėti juos išplėtoti, įgyvendinti. 

•Kviečiant, sudominant įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, 

vaikų grupelei ar visai vaikų grupei. 

•Pasiūlyti vaikams veiklos dviese, grupelėje ar su visa grupe. 

•Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, bando ką nors daryti kitaip arba 

laukia suaugusiojo pagalbos. Siekia savarankiškumo, bet vis dar laukia 

suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo. 

•Palaikyti vaikus,  kurie bando iššūkį įveikti savarankiškai, neskubėti teikti 

pagalbos. Vaikams, kurie greit nusimena, meta veiklą, padėti surasti išeitis, 

sprendimus. Pastebėti ir palaikyti vaiko  iniciatyvą atlikti nesudėtingus darbus: 

išplauti teptukus, plauti žaislus ir pan. Džiaugtis vaiko iniciatyva padėti kitam - ką 

nors paduoti, paaiškinti ar pagelbėti užsisegti. 

5-asis žingsnis 

•Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su 

draugais. 

•Skatinti vaikus turiningiau išplėtoti jų pačių sumanymą. 

•Lengviau pereina nuo paties pasirinktos veiklos  prie  suaugusiojo jam, 

vaikų grupelei, visai vaikų grupei pasiūlytos veiklos. Suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, išradingai, savaip, savarankiškai. 

•Veiklą  vaikams  pasiūlyti tik kaip motyvuojančią idėją, kurią jie galėtų 

sukonkretinti ir savaip įgyvendinti. Nesiūlyti uždarų užduočių, kuriose auklėtojas  

nurodo  vaikui visus veiklos atlikimo žingsnius. 

•Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. 

•Pagalbą vaikui teikti ne ką nors darant už jį, bet keliant mąstyti skatinančius 

klausimus, pateikiant keletą alternatyvių pasiūlymų, skatinant bandyti daug kartų. 

6-asis žingsnis 

•Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po dienos miego, kitą 

dieną, kelias dienas. 

•Sudaryti sąlygas grupėje vaikų sumanymus ir auklėtojo pasiūlytą veiklą plėtoti po 

keletą dienų, neardant vaikų susikurtos aplinkos, nebaigtų darbelių. 

•Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo jam, vaikų 

grupelei, visai vaikų grupei pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo paties sugalvotą veiklą. 

•Pasiūlyti vaikams įdomios veiklos idėjų, sumanymų vaikų grupelių veiklai. 

Pastebėti vaiko sumanymus, juos palaikyti, padėti išplėtoti. 

•Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus bando 

įtraukti bendraamžius ir tik po to kreipiasi į suaugusįjį. 

•Skatinti vaikus pabaigti pradėtus darbus, padėti vienas kitam įveikti problemas. 

Siūlyti vaikams kruopštumo, susikaupimo reikalaujančių darbų, pvz.: įverti siūlą, 

įsiūti sagą, prisukti veržlę ir pan. 

UGDYMO(SI) SRITIS - MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Vertybinė nuostata: 

 Noriai mokosi, džiaugiasi 

tuo, ko išmoko. 

1-asis žingsnis 

•Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, daiktus. Stebi ką nors ir 

susitapatina su juo, mėgdžioja, siekia išgauti tą patį rezultatą. Pradeda 

•Palaikyti priežiūros tvarką kuri sudaro galimybes žaidybinei sąveikai. 

•Kalbinti vaiką, rodyti jam įdomius žaislus ar daikktus, sudaryti galimybę judėti, 

praktikuotis, džiaugtis, kai kas nors pavyksta, girti. 
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Esminis gebėjimas: 

Mokosi žaisdamas, 

stebėdamas kitus vaikus ir 

suaugusiuosius, 

klausinėdamas,  

ieškodamas informacijos, 

išbandydamas, spręsdamas 

problemas, kurdamas, 

įvaldo kai kuriuos  

mokymosi būdus, pradeda 

suprasti mokymosi 

procesą. 

Ugdo(si): 

•numatymas, ko nori 

išmokti; 

•aktyvus mokymasis; 

•gebėjimas apmąstyti, ko 

išmoko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tyrinėti žaislus ir daiktus visais pojūčiais. •Maitinant, žaidžiant su vaiku kalbėtis su juo, rodyti ir įvardyti daiktus, veiksmus 

su žaislais. 

•Parūpinti žaislų, kurie skatina tyrinėti visais pojūčiais. 

2-asis žingsnis 

•Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi aplinkos daiktais - juda, 

norėdamas paimti, pasiekti, išbandyti žaislus ar daiktus. 

•Pripažinti, kad viskas, kas vyksta, gali būti naudinga žaidimui ir mokymuisi. 

•Pastebėti vaikų ketinimus, juos įvardyti: 

-Tu nori paimti smėlio formelę ir iškepti pyragą? 

•Jei reikia, padėti įgyvendinti. 

•Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, bando 

pakartoti pavykusį veiksmą. Stebi, mėgdžioja, klausia. 

 

 

 

•Duoti tokių žaislų, kurie skatintų stumti, traukti, imti, čiupinėti pirštais, kišti 

įburną, kuriais galima įvairiais būdais manipuliuoti, esant minimaliai suaugusiojo 

pagalbai. 

•Leisti vaikams žaisti ir mokytis individualiu tempu. Į vaiko individu-alias 

pastangas, smalsumą ir tyrinėjimus žiūrėti pozityviai, išklausyti vaikus, skatinti, 

džiaugtis tuo, ko jie išmoko, jų mažais atradimais. 

•Žaislus ar žaidimui tinkamus daiktus parinkti taip, kad būtų ir tokių, su kuriais 

lengva veikti, ir tokių, kurie keltų iššūkius ir galėtų būti įvairiai panaudojami. 

3-iasis žingsnis 

•Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro rezultato. 

•Atkreipti dėmesį į vaiko ketinimus, norą ką nors išbandyti, pažinti, ir kurti sąlygas 

vaikui mokytis. 

•Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi, bando. 

Modeliuoja veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus. 

•Vaikams padėti suprasti savo galimybes ir apribojimus, sudaryti visas sąlygas 

tobulinti savo gebėjimus individualiu tempu. 

•Leisti vaikams patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems reikalinga pagalba. 

•Vaikus drąsinti inicijuoti žaidimus. Kurti prasmingą ir, kur įmanoma, tikrovišką 

žaidimo ir darbo kontekstą. Pvz., šluota šluojamas takelis, o šlapia šluoste valoma 

siena. 

•Džiaugiasi tuo, ką išmoko. •Kartu su vaiku pasidžiaugti tais dalykais, kurių jis jau išmoko: užsisegti sagas, 

bėgioti, sudėlioti dėlionę. 

4-asis žingsnis 

•Pasako, parodo, ką nori išmokti. 

•Pastebėti situacijas, kuriose vaikas nori ko nors išmokti. Skatinti pasakyti, ko jis 

nori išmokti, sudaryti sąlygas mokytis to, ko jis nori. 

•Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, imasi 

iniciatyvos joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja padarinius. 

•Netrukdyti, kai vaikas įsitraukia į žaidimą, ko nors mokosi, tačiau stebėti ir padėti 

ar padrąsinti, kai vaikas prašo ir kai tai būtina. 

•Pasako, ką veikė ir ką išmoko. •Kalbėtis su vaikais apie tai, ką veikė per dieną ir ko iš jų išmoko. 

5-asis žingsnis 

•Norėdami ką nors išmokti pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja. 

•Vaikus drąsinti sakyti „Aš nežinau“, nebijoti suklysti ką nors darant, iškelti 

klausimus, problemas, galvoti, kaip rasti atsakymą ar sprendimą. Pvz., kaip iš 

aplinkinių daiktų pasistatyti namą, kaip nulipdyti iš plastilino norimą daiktą. 

•Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, 

pasitikslina. 

•Pripažinti, kad vaikų sugebėjimas išlaikyti dėmesį ir domėjimasis aplinkiniu 

pasauliu didėja. Todėl planuojant ugdymo programą numatyti įvairios veiklos, kuri 

padeda mokytis tyrinėti ir pažinti aplinką. 
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 •Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką  darys toliau, spėlioja, kas 

atsitiks, jeigu... 

•Skatinti kalbėti apie savo žaidimus, kitą veiklą ir taip plėtoti jų refleksijos 

gebėjimus. 

6-asis žingsnis 

•Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, kad išmoktų, numato, ką 

veiks toliau, kai išmoks. Laiko save tikru mokiniu, atradėju. 

•„Ryto rato“ ir kitos veiklos metu pasikalbėti su vaikais, ko jie nori išmokti, kaip jie 

gali mokytis, pastebėti vaiko norą ir sudaryti sąlygas to išmokti. 

•Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo iniciatyvą iškeliant ir 

sprendžiant problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa 

reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, pvz., enciklopedijose, 

žinynuose. 

•Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms įgyvendinti. 

 

•Leisti, siūlyti vaikams naudotis imitaciniams žaidimams tinkamomis priemonėmis 

(pvz., spausdinimo mašinėlė ar kompiuterio klaviatūra, skaičiuotuvai, šluotos, 

tuščios dėžės, kartonas, liniuotės, stiklinės, vamzdeliai, žarnelės). 

•Sudaryti sąlygas vaikui žaisti sudėtingus žaidimus ir kartu mokytis tyrinėti daiktus, 

medžiagas, jų savybes ir kitų dalykų. 

•Supažindinti vaikus su enciklopedijomis, internetu, leidžiama, siūloma bei 

mokoma jais naudotis. 

•Pasako, ką jau išmoko, ką dar mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip 

mokysis toliau. 

•Kalbėtis su vaikais ne tik apie tai, ką jie jau išmoko ar mokysis, bet ir apie tai, kaip 

jie mokosi, kaip dar galima mokytis. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

UGDYMO(SI) SRITIS – MENINĖ RAIŠKA 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Vertybinė nuostata: 

 Jaučia meninės raiškos 

džiaugsmą, rodo norą 

aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje. 

Esminis gebėjimas: 

 Spontaniškai ir savitai 

reiškia įspūdžius, išgyve-

nimus, mintis, patirtas 

emocijas muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. 

Ugdo(si): 

•emocijų, patirties, minčių, 

įspūdžių raiška meninėmis 

priemonėmis ir būdais; 

•meninės raiškos 

1-asis žingsnis 

Muzika, šokis 

•Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, balso intonacijas, judesius, 

išraiškingą mimiką, suklusdamas, sutelkdamas žvilgsnį, nutildamas,  

nustodamas arba pradėdamas judėti, krykštaudamas, judėdamas, 

žaisdamas balso intonacijomis, garsais. 

•Dainuoti trumpas, vaiko pasauliui artimas dainas, lopšines vaikui ir su vaiku (pvz., 

„A-a a-a, pupą“, „Užmik, užmik, mažute“, „Učia lylia tu, mažoji“ ir kt.). Žaidinti, 

supti, kutenti, myluoti, jodinti, linksminti vaiką specialiai šiems tikslams skirtais 

žaidinimais ir liaudies dainelėmis (pvz., „Mylu   mylu   spust“, „Katutės“, „Grūdu 

grūdu čiulkinėlį“, „Kėkū kėkū“ ir kt.). Išraiškingai ir džiugiai bendrauti su vaiku, 

siekiant sukelti jam teigiamas emocijas. 

•Į vaiko skleidžiamus garsus atsakyti balsu, perteikiant įvairias vokalines galimybes 

(pvz., dainuoti, niūniuoti, kalbėti vieno aukščio tonu), o judesius atkartoti, 

palaukiant kol vaikas atsakys judesiu. Taip skatinamos pirmosios vaiko kūrybinės 

iniciatyvos. Reikėtų vaiką nešioti, ritmingai sūpuojant, kilnoti, judinti jo rankas ir 

kojas. 

Žaidinimai ir vaidyba 

•Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, norus įvairiomis balso 

intonacijomis, veido mimika, lingavimu, plojimu, mojuodamas žaislu, 

daiktu. 

 

 

•Vaikui pradėjus kaip nors intonuoti, veikti, bandyti jam pritarti, veikti kartu. 

Drąsinti vaiką rodyti iniciatyvą, veikti, tyrinėti. 

•Žaidinti su žaislu ir be jo, kalbėtis įvairiomis emocingomis intonacijomis (švelniai, 

linksmai, meiliai, paguodžiančiai), naudoti įvairų tempą (greitą, lėtą). 

•Teigiamas emocijas reikšti kiek pabrėžtinai, kad vaikas įsimintų. Tuos pačius 

žaidinimus, pokštavimus  kartoti keletą kartų. 
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priemonių tyrinėjimas ir 

eksperimentavimas; 

•meninė kūryba ir 

improvizacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualinė raiška 

•Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, brauko, tepinėja, spaudinėja 

palikdamas pėdsakus (taškus, įvairių krypčių linijų brėžius, dėmes). 

Domisi ir džiaugiasi dailės priemonėmis, jas apžiūrinėja, ragauja, varto. 

•Sudaryti sąlygas vaikams pamatyti žaismingą, elementarių pasikartojančių 

veiksmų suaugusiojo piešimą, lipdymą, kad vaikas pats panorėtų išbandyti 

vienokius ar kitokius veiksmus. 

•Pasiūlyti vaikui saugių, geros kokybės, minkštų, ryškių dailės priemonių ir 

medžiagų (vaškinių kreidelių, storų teptukų, ryškių spalvų dažų, lipdymo tešlos ir 

kt.), kad jomis ką nors veikdamas patirtų džiaugsmą. 

2-asis žingsnis  

 Muzika, šokis 

•Įdėmiai klausosi  muzikos  ir aplinkos garsų, spontaniškai žaidžia balso 

intonacijomis, rankų ir kojų judesiais mėgdžioja žaidinimų judesius, 

suaugusiųjų balso intonacijas, muzikos garsus, dviejų - trijų garsų 

melodijas ar daineles. Skambant muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja, 

barškina, stuksena kokiu nors daiktu. 

 

 

 

 

 

 

 

•Su vaikais klausytis įvairių stilių muzikos (etninės, klasikinės, džiazo, roko ir kt.) 

bei sudaryti muzikinę aplinką, kurioje vaikas galėtų išgirsti įvairius aplinkinio 

pasaulio garsus. 

•Dainuoti su vaiku trumpas, nesudėtingas, pasikartojančio teksto daineles, 

niūniuoti, kalbėti vieno aukščio tonu atskirus garsus ar žodžius. 

•Parinkti įvairios muzikos ir garsų, skatinant vaikus judėti - klasikinę, gamtos 

garsus (lietaus, jūros, upelio čiurlenimo, paukščių balsų, ugnies traškėjimo), tylą. 

Judant su vaikais išgauti kūno perkusijos garsus (plekšnoti per šlaunis, pilvą, 

skruostus, barbenti  pirštais  į   grindis ar kt.). 

•Suteikti vaikams pakankamai laiko tyrinėti įvairius judesius, žaidinti juos, 

naudojant plaštakų, galvos judesius, kykavimus. 

•Sudaryti galimybes kartu su vaiku groti vaikiškais skambančiais žaislais, 

barškučiais, parūpinti medinių, plastmasinių žaislų, su kuriais vaikas galėtų veikti. 

Žaidinimai ir vaidyba 

•Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, kutenimo, pirštukų žaidimus 

bei žaidinimus mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, parodytus 

veiksmus. Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais 

(pamojuoja, apkabina). 

 

 

 

 

•Žaidžiant su vaikais reikšti savo jausmus, norus, rodyti judesius ir veiksmus („Viru 

viru košę“, „Eisim eisim į turgelį“). Kalbėti maloniomis, linksmomis intonacijomis, 

skatinti mėgdžioti veiksmus ir intonacijas. 

•Vedžiojant žaislą, kartoninę figūrėlę, parodyti, kaip galima veikti, skatinti vaiką 

pamėgdžioti ir atrasti savų veikimo būdų. 

•Kartoti tuos pačius veiksmus, žodžius, balso intonacijas: 

-Kiškis atsikėlė, nusiprausė, sėdo valgyti košės. Ar sotus kiškis? 

-Sotus. 

-Tada kiškis apsiavė batus ir išstriksėjo į lauką. 

Vizualinė raiška 

•Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja. 

Džiaugiasi (šūkčioja, krykštauja, mojuoja rankomis) dailės  priemonės 

(tirštais dažais, minkšta tešla) paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, 

siekia pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį. 

•Matant, kad vaikas nori tęsti veiklą, pasiūlyti pasirinkti kitą popieriaus lapą, jau 

pažįstamų arba naujų piešimo priemonių bei medžiagos. Vaiko veiklai skirti daug 

dėmesio, pritarti žvilgsniu, šypsena, pagirti, pasidžiaugti pasiekimais. 

•Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones, intuityviai atranda 

skirtingus veikimo su jomis būdus (brauko pirštais, varvina dažus, maigo 

•Sudaryti galimybes žaisti, tepinėti dažais, paišelioti, dėti spaudus kem-pinėle (pvz., 

atsisėdus prie stalo ar ant grindų, stovint prie mažo molberto ar dažant kartoninio 
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tešlą). namelio sienas), ant įvairaus dydžio, ilgio, formos ar spalvos, paviršiaus popieriaus, 

daiktų (pvz., ant slidaus plastiko ir šiurkštaus akmens). 

3-iasis žingsnis  

Muzika 

•Emocingai atliepia klausomus kūrinius (vaikiškas dainas, 

instrumentinius kūrinius) - šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas 

sūpuoja kojas ar pan. 

•Klausyti su vaikais dainelių apie paukščius, žvėris, gamtos reiškinius ar trumpų 

instrumentinės muzikos kūrinėlių. 

 

 

•Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2 - 4 garsų daineles, palydėdamas jas 

judesiais. 

•Dainuoti su vaikais įvairaus turinio dainas, imituojant jų tekstą judesiais. 

•Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų tekstą imituoja 

rankų, kūno judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka). 

•Žaisti muzikinius žaidimus, eiti ratelius, tekstą  imituojant judesiais. Skatinti judėti 

pagal muziką einant, bėgant, apsisukant. 

•Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos instrumentus ir jais ritmiškai 

groja kartu su pedagogu. 

•Aprūpinti vaikus nesudėtingais vaikiškais muzikos instrumentais (ritminėmis 

lazdelėmis, būgneliais, barškučiais, varpeliais, mediniais šaukštais ir kt.), daiktais ir 

kartu su vaikais groti ritminiais muzikos instrumentais, klausytis jų skleidžiamų 

garsų. Tyrinėti instrumentų ir daiktų garsines galimybes, duodant vaikams laiko 

tyrinėti. 

•Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus žodžius, ritmuoja vaikiškais 

instrumentais ir daiktais. 

•Sudaryti sąlygas ir  skatinti vaikus kurti, dainuojant apie tai, ką jie veikia, žaidžia, 

mato, girdi. 

Šokis 

•Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius. 

•Visas šokio veiklos rūšis stengtis atlikti kartu su vaikais tyrinėjant įvairius 

judesius, kartais atiduodant iniciatyvą vaikams ir kartojant jų atliekamus judesius. 

Vengti prašyti, kad vaikai kartotų jiems rodomus judesius. 

•Šoka spontaniškai kurdamas dviejų - trijų natūralių judesių (eina, 

pritūpia, pasisuka ir kt.) seką. 

 

 

 

•Skatinti vaikus šokti tyloje, kad atsiskleistų jų ritmo suvokimas. Sudaryti sąlygas 

judesių sekas atlikti pagal įvairią muziką (greitą, lėtą). 

•Kviesti vaikus, kurie norėtų parodyti sujungtas judesių sekas grupės draugams, 

aptarti jų pasirodymą, išryškinant teigiamas puses. Tokios šokėjo žiūrovo situacijos 

padeda vaikams vėliau įveikti scenos baimę. 

Žaidimai ir vaidyba 

•Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus veiksmus, judesius. 

Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro. Mėgdžioja šeimos narių 

kalbą, veiksmus. Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja 

siužeto elementus, reiškia savaime kilusias emocijas. 

•Parūpinti įvairių žaislų, leisti jais naudotis. Gėrėtis vaikų žaidimu. Žaidžiant  

drauge, reikšti įvairias emocijas, skatinti vaikus pasakoti, ką jie daro: važiuodami 

mašina linksmai kalba, pasakoja, ką mato, kur važiuoja, kas atsitinka. 

•Skatinti vaikus įsijausti į veikėjus, siužetą: pabūti kaip aguonėlės, augti drąsiai, 

linksmai, gražiai. Rodyti vai-kams veiksmus ir leisti improvizuoti, reikšti tokias 

emocijas, kokios tuo metu kyla. 

Vizualinė raiška 

•Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis labiau 

koordinuodamas rankų judesius. Bando ką nors pavaizduoti (mamą, ma-

•Skatinti pasakoti apie savo piešinį. Nestabdyti vaiko, jei jis su savo kūrybos 

darbeliu ima žaisti,  bėgioti,  vaizduoti tai, ką nupiešė. Tai padės vaikui suprasti, 

kad savo sumanymą galima įkūnyti piešinyje. 

•Stebėti vaiko raiškos procesą, paprašyti papasakoti apie savo piešinį ar lipdinį, 
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šiną). Savo abstrakcijose įžvelgia daiktus ar įvykius. stengtis suprasti, kaip vaikas reiškia savo potyrius ir emocijas, kokią paramą ir 

pagalbą reikėtų teikti, kad vaikas pajustų džiaugsmą ir pasitenkinimą. Svarbu, kad 

jo darbelis būtų matomas, juo pasidžiaugta. 

•Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėja įvairius 

veikimo jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas, tapydamas, 

lipdydamas, konstruodamas labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu. 

•Pasiūlyti eksperimentuoti įvairesnėmis priemonėmis ir medžiagomis (pvz., su 

spalvų palete, vilnos kamuoliuku, skirtu spaudams dėti, šlapiu popieriumi ir kt.). 

Kalbėti apie tai, ką vaikas daro, skatinti išbandyti kitus būdus: 

-Tu žalios spalvos pieštuku nupiešei daug linijų, pabandyk dar, kaip teptukas moka. 

4-asis žingsnis  

Muzika 

•Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus vokalinius ir 

instrumentinius kūrinius, judesiais emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą 

bei keliais žodžiais juos apibūdina. 

•Klausytis su vaikais muzikos kūrinių, gamtos garsų ir juos tyrinėti pasikalbant, 

pasakojant, aptariant. 

•Kartu   su   kitais    dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, 

laipsniškos melodinės slinkties autorines ir liaudies dainas. Dainavimą 

palydi ritmiškais judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, lėčiau). 

•Dainuoti su vaikais trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono liaudies bei 

originalios kūrybos dainas, jas imituoti judesiais. (Pvz., padainavus dainą apie 

kiškį, užduoti vaikams klausimus „Kaip dainuoja kiškis?“, „Koks jo balsas?“ ir kt. 

Kiekvienas vaikas padainuoja savaip ir visi aptaria kiškio dainas.). 

•Žaidžia įvairių tautų muzikinius žaidimus, atlikdamas kelis 

nesudėtingus judesius: eina, bėga rateliu, trepsi, ploja, mojuoja, sukasi po 

vieną ir už parankių. Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, gamtos, 

įvairiais muzikos instrumentais, jais ritmiškai pritaria suaugusiojo 

grojimui. 

•Sudaryti galimybę vaikams žaisti muzikinius žaidimus, eiti ratelius atliekant 

nesudėtingus judesius - eiti, bėgti rateliu, suktis po vieną ir už parankių, mojuoti,  

ploti ir t. t. 

 

 

•Improvizuoja skanduodamas, plodamas, trepsėdamas, stuksendamas, 

spontaniškai kuria ritminius, melodinius motyvus savo vardui, žodžiams. 

 

 

 

 

 

 

•Pasirūpinti, kad vaikams netrūktų įvairių vaikiškų muzikos instrumentų groti bei jų 

garsams tyrinėti. Padedant tėvams, atnešti į grupę įvairių medžiagų iš gamtos (pvz., 

akmenukų, kankorėžių, gilių, šakelių ir kt.) ar buities atliekų daiktų (pvz., tuščių 

buteliukų, dėžučių, ričių, tūtelių ir kt.) ir kartu su vaikais pasigaminti namų darbo 

muzikos instrumentų. 

•Skatinti vaikus improvizuoti, kurti balsu ir judesiais melodinius motyvus savo 

vardui, žodžiams. Pastebėti ir įvertinti vaikų bandymus kurti savo dainas, ritmus, 

melodijas, pasiūlyti spontaniškai kurti patiems. 

Šokis 

•Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) 

šokamuosius žaidimus, šoka trijų - keturių natūralių judesių (bėga, 

sukasi, ritasi ir kt.) šokius. 

•Drauge su vaikais žaisti vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, 

gyvūnų) šokamuosius žaidimus, skatinti  juos  interpretuoti, t. y. sugalvoti savo 

judesių vietoj žinomų. 

•Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių natūralių judesių seką. •Kuriantį vaiką skatinti naudoti natūralius, su jokiu šokio žanru nesusijusius 

judesius. Šokdamas vaikas perteikia istoriją, tačiau iš esmės jis tyrinėja šokio 

elementus - erdvę (aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal), tempą (greitai, lėtai), ritmą, 

energiją (kampuotai, plaukiančiai, didelis, mažas judesys). 
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Žaidimai ir vaidyba 

•Žaisdamas atkuria matytų situacijų fragmentus, panaudoja tikrus 

daiktus, reikmenis, drabužius. Kuria dialogą tarp veikėjų, išraiškingai 

intonuoja. Žaisdamas atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar 

savaip perteikia kelis veikėją vaizduojančius judesius, veiksmus, 

spontaniškai reiškia emocijas. 

•Parūpinti žaidimams tikrų daiktų: virtuvės, kirpyklos, statybų reikmenų. Parodyti, 

kur yra ir kaip galima žaisti su stalo teatro pirštininėmis lėlėmis. Paskatinti aprengti 

lėles savo sumanytais veikėjais, kurti situacijas pagal girdėtas pasakas, matytus 

filmukus. Pamačius aktorių parodytą spektaklį   darželyje, siūlyti vaikams patiems 

pažaisti teatrą. 

•Drauge su vaiku eiti ratelius, parodyti judesių, veiksmų, paaiškinti, kas jais 

vaizduojama, skatinti juos kartoti laisvai, savaip. Nekoreguoti vaiko emocinės 

raiškos (nereikalauti iš vaiko tam tikros emocinės išraiškos). Nelyginti vaiko 

išraiškos su kito vaiko ar vaikų. Džiaugtis kiekvieno vaiko pastangomis, atradimais. 

Mokyti pabaigus žaisti nusilenkti. 

Vizualinė raiška 

•Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų deriniais, dėmėmis, 

geometrinėmis ir laisvomis formomis, spalvomis, išgau-damas šiek tiek 

atpažįstamus vaizdus, objektus, juos įvardija. Kuria spontaniškai, kartais 

pagal išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje dažnai kinta, „pasimeta”. 

Kūrybos procesą palydi pasakojimu, komentavimu, gestikuliavimu, 

mimika. 

 

•Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas 

spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas spalvas. Kuria 

koliažus, spauduoja įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

•Laikytis nuostatos, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas ne pirmiau išmoksta, o 

paskui kuria, bet kurdamas mokosi. Vaikas pats atras kūrybos ir vaizdavimo 

ypatumus veikdamas taip, kaip nori, kaip jam patinka. Pedagogo vaidmuo - turtinti 

vaiko patirtį, gausinti įspūdžių ir emocijų, stebėti vaiko raišką ir kūrybą, padėti 

realizuoti idėjas  ir  sumanymus, aprūpinti priemonėmis ir medžiagomis, stiprinti 

vaiko pasitikėjimą, palankiai vertinti kūrybos savitumą, išradingumą, įdėtas 

pastangas ir kt. 

 

•Skatinti žaismingai eksperimentuoti linijomis, spalvomis, formomis (pvz., klausant 

išraiškingo auklėtojo pasakojimo ant smėlio ar dažais padengto plastiko bandyti 

taip, kaip pavyksta, pavaizduoti piktą, šokančią, šokinėjančią liniją; lašinant 

skirtingų spalvų ir skirtingą kiekį dažų į vandenį, sukurti šviesių ir tamsių, šiltų ir 

šaltų spalvų labirintą. 

•Padėti vaikams suprasti, kad iš įvairių medžiagų,  buities ir gamybos atliekų 

galima sukurti originalių, gražių darbelių. 

5-asis žingsnis  

Muzika 

•Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos instrumentu spontaniškai 

improvizuoja, pritaria klausomam vokalinės, instrumentinės muzikos 

įrašui ar gyvai skambančios muzikos kūriniui. Savais žodžiais išsako 

kilusius įspūdžius. Atpažįsta kai kurių instrumentų (smuiko, būgno, 

dūdelės, varpelio) tembrus, girdėtus kūrinius. 

•Sudaryti sąlygas vaikams klausytis  ne  tik   vokalinės ir instrumentinės muzikos 

įrašų, bet ir gyvos muzikos, pakviečiant į darželį profesionalius muzikantus. 

Skatinti vaikus išsakyti savo nuomonę po matyto koncerto, muzikinio spektaklio, 

pramogos ar vakaronės. 

 

 

 

•Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio dainas, jaučia ritmą. 

Dainuodamas išbando 

balso  skambesį, išmėgina jį įvairioje aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). 

Stengiasi tiksliau intonuoti, taisyklingiau artikuliuoti (aiškiai tarti 

balsius, priebalsius, dvibalsius), taisyklingiau stovėti, kvėpuoti. 

•Dainuoti su vaikais vienbalses ir dialogines  dainas. Skatinti dainuoti individualiai 

išmėginant, kaip skamba balsas grupėje, salėje, lauke ir kitur. Skatinti dainuoti 

atliekant įvairius darbus (pvz., piešiant, stebint augalus, gyvūnus, einant  

pasivaikščioti ir t. t.). 
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•Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo gamybos vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

•Pasirūpinti, kad vaikams netrūktų muzikos instrumentų, žaislų, buities daiktų, savo 

gamybos instrumentų, su kuriais jie galėtų groti, pritarti dainoms, šokiams, 

muzikiniams žaidimams. Kartu  su  vaikais   apžiūrėti įvairius instrumentus, juos 

išmėginti, pasigaminti savo instrumentų ir tyrinėti jų skambėjimo galimybes, 

tembrus. 

•Improvizuodamas balsu, vaikišku muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mįslėms, patarlėms. 

•Drauge su vaikais kurti ritmus, melodijas ketureiliams, mįslėms, patarlėms balsu ar 

muzikos instrumentu. Paskatinti vaikus kurti judesius rateliui, žaidimui. 

Pasidžiaugti, pagirti vaikus už jų originalumą, drąsą, norą kurti. 

Šokis 

•Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) ratelius, paprastų žingsnių 

(paprastasis, aukštas paprastasis, stangrus, pritupiamasis) autorinius ir 

penkių -  šešių natūralių judesių (bėga, sukasi, pašoka ir kt.) šokius. 

•Drauge su vaikais šokti paprastus savo forma, t. y. sukamuosius ratelius. (Dėl 

klasifikacijos ir ratelių aprašymo žr. L. Kisielienės knygą „Lietuvių etninės 

choreografijos klasifikacija: rateliai“, 2011). 

 

•Šoka improvizuotai kurdamas penkių–šešių natūralių judesių seką, 

reaguodamas į muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus (gamtos 

reiškinius, gyvūnus). 

•Vaikų sugalvotas judesių sekas rodyti visiems ir klausti vaikų, ką jie matė. Padėti 

vaikams sieti pamatytą personažą su atliekamais judesiais, vartoti frazes, pvz.: 

„bėgo  greitai  kaip  vilkas“, „šokinėjo aukštai kaip varlė“, „šliaužė lėtai kaip 

vėžlys“ ir t.t. 

Vaidyba 

•Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja realistinį ir fantastinį siužetą, 

išplėtoja vyksmą dialogu, monologu, keisdamas balso intonacijas. 

Išreiškia savo norus, jausmus, mintis, baimes. Susikuria ištisą žaidimo 

aplinką, panaudodamas daiktus, drabužius, reikmenis. Muzikiniuose 

žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip perteikia 3 - 4 veiksmų seką, 

vaizduojančią augimą, darbus, veikėjų judėjimą, stengiasi perteikti 

veikėjo nuotaiką. 

 

 

 

 

 

 

•Pasekus ar paskaičius pasaką, pažiūrėjus vaidinimą, paskatinti patiems vaidinti. 

•Parodyti, kaip galima judėti ir kalbėti-intonuoti pagal tipiškus veikėjo bruožus, 

tempo ritmą: katinas juda ryžtingai, meškinas - lėčiau, nerangiau, zuikis - greičiau, 

emocionaliau. Klausti, kaip galėtų judėti ir kalbėti, intonuoti fan- tastinis veikėjas -  

ateivis iš kosmoso? 

•Stebėti vaikų vaidinimus stengiantis suprasti, palankiai vertinti. Jei kas nors 

neaišku, paklausti, pvz., „Ką atsakė šienpjoviai?“ Parodyti, kaip galima keisti 

kostiumus, dekoracijas. 

•Drauge žaisti muzikinius žaidimus ir ratelius, parodyti ir skatinti laisvai, savaip 

kartoti veiksmus. Aiškinant siužetą, padaryti pauzes, kad vaikas galėtų sutelkti 

mintis, sumanymus ir pagal juos veikti. 

•Pasidžiaugti vaiko sukurtais veiksmais, jų emocionalumu, išraiškingumu. Įtraukti 

vaiką į dekoracijų, kostiumų kūrimą ir išdėstymą. Klausti jo nuomonės, atsižvelgti į 

sumanymus. 

Vizualinė raiška 

•Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems atpažįstamais 

•Svarbu turtinti vaiko patirtį, gausinti įspūdžius, kad vaiko kūrybinė raiška nebūtų 

skurdi, pvz.: skatinti juos tyrinėti artimiausią aplinką, dalyvauti renginiuose, stebėti 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaizdais. Išryškina vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales. 

Objektus vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, ką apie juos žino. 

Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali kisti. 

meno kūrinius, žmonių ir gyvūnų gyvenimą, klausyti istorijų bei patiems jas 

pasakoti ir kt. Kuo turtin-gesnė bus vaiko patirtis, tuo išradingesnė ir įdomesnė bus 

jo kūryba. 

•Pradedant vaizduoti žmogaus judesius, svarbu tyrinėti kūno galimybes (gali 

lankstytis, šokinėti, suktis), stebėti kitų judesius (šokėjų, sportininkų), patiems 

išbandyti įvairius judesius ir pozas. 

•Eksperimentuoja tapybos, grafikos, mišriomis dailės priemonėmis ir 

medžiagomis, kuria sudėtingesnius koliažus,  trimates  formas iš įvairių 

medžiagų, asambliažus, fotografuoja, piešia skaitmeninėmis 

priemonėmis (piešimo programomis telefone, kompiuteryje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Kalbėtis su vaiku apie jo kūrinėlį, diskutuoti, ką, kodėl ir kaip jis pavaizdavo. Ką ir 

kodėl norėjo išreikšti, kodėl pasirinko tokias priemones ir kt. Aiškintis, ką jis dar 

norėtų papasakoti, sukurti. Gėrėtis jo sumanymais, pagirti už išradingumą ir kt. 

•Drąsinti kurti iš smulkesnių detalių, gamtinės medžiagos mozaikas, mandalas, 

juostas, kilimėlius, dėlioti vaisių ir daržovių mozaikas Rudenėlio šventei. 

•Skirti pakankamai laiko, kad vaikai galėtų pasinerti į sumanymų realizavimo 

procesą, veikti kūrybingoje aplinkoje. 

•Numatyti vaikų kūrybingumą skati-nančių meno projektų (pvz., muzikos ir dailės 

projektas „Aš piešiu muziką“). 

•Sudaryti sąlygas kurti, reikšti savo  potyrius, įspūdžius neįprastomis sąlygomis ir 

priemonėmis, (pvz., piešiant gamtoje, ant asfalto, šaligatvio plytelių, smėlio, šlapio 

sulamdyto popieriaus, laikraščio, piešti plunksna, kitu teptuko galu, pagaliuku, 

akmenėliu ir kt.). 

•Padėti vaikui išsaugoti kompiuterine grafika sukurtus vaizdus, skatinti apie juos 

pasakoti, sugalvoti pavadinimus. 

 

6-asis žingsnis  

Muzika 

•Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinių ir spalvomis ar 

piešiniu spontaniškai perteikia kilusius įspūdžius. Tyrinėja girdimos 

muzikos, triukšmo, tylos panašumus ir skirtumus. Įvardija kūrinio 

nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai kuriuos instrumentus. 

•Sudaryti vaikams sąlygas klausytis įvairių epochų, kultūrų ir stiliaus muzikos. 

Klausytis tylos, triukšmo, lyginti jų skirtumus. 

 

 

•Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio diapazono 

vienbalses dainas, jas gana tiksliai intonuoja. Dainuoja trumpas daineles 

kanonu, įsiklausydamas į savo ir draugų dainavimą. 

•Dainuoti su vaikais įvairaus turinio dainas ir skatinti juos dainuoti visur, kur 

įmanoma: grupėje, lauke, dirbant, bendraujant, žaidžiant. Pamokyti vaikus 

dvibalsio dainavimo, dainuojant trumputes daineles kanonu. 

•Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groja 2– 3 garsų 

melodijas. Pritaria suaugusiojo grojimui, atlikdami muzikines pjeses solo 

ir orkestre, seka dirigento judesius, stengiasi kartu pradėti ir baigti 

kūrinėlį. 

•Pasirūpinti, kad grupėje vaikai turėtų muzikos instrumentų, spalvotų natų, 

„dirigento lazdelę“, muzikos įrašų, klausymosi aparatūrą, video įrašų apie žymius 

muzikantus ir jų muzikavimą. Groti kartu ir paskatinti vaikus groti melodiniais 

vaikiškais muzikos instrumentais muzikines pjeses solo ir orkestre. Išsirinkti 

dirigentą, kuris diriguotų orkestrui. Pamokyti vaikus sekti dirigento judesius, kad 

jie kartu galėtų pradėti ir baigti kūrinėlį. 

•Improvizuodamas balsu, muzikos instrumentu kuria melodiją trumpam •Žaisti su vaikais kompozitorius, skatinant kurti melodijas tekstams, knygų 
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tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius dialogus, kuria judesius 

kontrastingo pobūdžio muzikai. 

iliustracijoms, paveikslams, trumpoms pasakėlėms. Mokyti dalį teksto dainuoti, 

dalį kalbėti, pratinantis dainuoti „kaip operetėje“. Su vaikais žaisti muzikinius 

dialogus, vietoje kalbos dainuojant. Improvizuoti, kurti judesius kontrastingo 

pobūdžio muzikai, dainoms, šokiams. 

Šokis 

•Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų (paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis, liaunas, smulkus 

bėgamasis) žingsnių autorinius ir natūralių judesių šokius. 

 

•Atlikti parinktus nesudėtingos struktūros folklorinius žaidimus, ratelius. Galima 

naudoti ir kitų tautų folklorinę medžiagą, ypač jei grupėje yra vaikų iš mišrių 

šeimų. Jei renkamasi autorinius (profesionalių choreografų ar auklėtojų) sukurtus 

šokius, atkreipti dėmesį, kad juose nebūtų sudėtiniųjudesių (pvz., kryžiuoti kojas 

vieną prieš kitą, peršokti nuo dviejų kojų ant vienos arba nuo vienos ant dviejų), t. 

y. polkos, valso, ča ča ča ir kitų sudėtinių šokio žingsnių. 

•Šoka improvizuotai kurdamas septynių - aštuonių natūralių judesių 

seką, perteikdamas trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas 

erdvės (aukštai - žemai) ir laiko (greitai - lėtai) elementus. 

•Siūlyti vaikams stebėti gamtą (gyvai, pvz., pro langą, arba nuotraukoje ar 

paveiksle), atkreipti dėmesį, kaip kokie gamtos reiškiniai (lietus, vėjas, ugnis) ir 

aplinkos objektai (gyvūnai, automobiliai, traukiniai) juda ar nejuda, ir ieškoti idėjų 

kuriant savo judesių sekas. 

Vaidyba 

•Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą 

situaciją, improvizuoja trumpas žodines veikėjų frazes, fizinius 

veiksmus, atskleidžia jų norus, emocines būsenas. Tikslingai naudoja 

daiktus, teatro reikmenis, drabužius, aplinką. Žaisdamas muzikinius 

žaidimus ir ratelius, perteikia veikėjo mintis, emocijas. 

 

•Skatinti vaikus žaisti - vaidinti trumpas improvizacijas pagal literatūrinius, 

muzikinius, pačių vaikų išgalvotus siužetus („Katinėlis ir gaidelis“, „Žvirblis“, 

„Kelionė“). Reikalui esant, pasiūlyti savo idėjų, tačiau būti jautriems vaiko 

iniciatyvai,  jos neslopinti. 

•Pasiūlyti naudoti įvairius suneštus butaforinius daiktus, parodyti, kaip tie patys 

daiktai gali būti panaudoti įvairiems tikslams, pvz.: žaisti, kurti vaidinimą lėlių 

teatre arba persirengti dramos, taip pat muzikinio ratelio veikėjais, pasipuošti. 

•Kartais įdomesnį teatrinį rekvizitą (nekasdienišką skrybėlę, didelę dėžę ir pan.) 

tyčia padėti aiškiai matomoje vietoje, kad vaikai jį patys panaudotų teatrinei 

kūrybai. 

•Žaisti muzikinius žaidimus ir eiti ratelius, sudaryti sąlygas vaikams išgyventi 

pasitenkinimą, reikšti savo norus ir jausmus pagal skirtingas to paties siužeto 

situacijas. 

Vizualinė raiška 

•Detalesniais,  įtaigiais  dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines 

istorijas, įvykius. Vaizdus papildo grafi ženklais  (raidėmis, skaičiais, 

žodžiais ir kt.). Kuria pagal išankstinį  sumanymą,  nuosekliai bando jį 

įgyvendinti. Kartu su kitais kuria  bendrus dailės darbus. 

•Turtinti vaikų patirtį, vaizdinius. Suteikti galimybę pamatyti tautodailės, 

taikomosios dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno (ins-

taliacijų, abstrakčių skulptūrų, fotografi ir kt.) kūrinius, menininkų kūrybos procesą 

artimoje aplinkoje, parodose, muziejuose, tradicinėse šventėse. 

•Ugdyti vaiko vaizduotę, skatinant įsižiūrėti bei apibūdinti, kokia gali būti  ir ką 

gali „kalbėti“ linija (ji gali būti rami, aštri, virpanti, gali šokinėti, suktis, gali tyliai 

ir garsiai  skambėti, gali pasakyti apie skirtingus kvapus - rožės ar česnako), spalva 

gali skleisti šilumą ar šaltį, ant popieriaus išpūtinėtų į šonus dažų dėmė gali priminti 

skrendantį paukštį ir pan. 

•Palaikyti unikalų vaiko gebėjimą vaizdu išreikšti jutiminę patirtį (garsų, kvapų, 

skonio ir kt.). 
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•Suteikti galimybę vaikams kurti ornamentus, vaizdus, dekoruoti audinius, daiktus 

grafi ženklais ir simboliais (skaičiais, raidėmis). Paskatinti sukurti savo inicialais 

išgražintą asmeninę kortelę, atviruką, paveikslėlį. 

•Skirtingiems sumanymams įgyvendinti dažniausiai tikslingai pasirenka 

dailės priemones ir technikas. Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės 

technikomis, skaitmeninio piešimo ir kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

•Eksperimentuoti ir atidžiau įsižiūrėti į įvairių medžiagų ir technikų teikiamas 

galimybes (pvz., priešingose stalo pusėse sėdintys vaikai lėtai rankomis brauko ant 

jo esančius dažus, stebėti jų maišymąsi, atsiradusius atsitiktinius raštus ir vaizdus. 

Padaryti vaikams patikusių fragmentų atspaudus. 

•Sudaryti galimybę netikėčiausiais būdais pažinti dailės medžiagų galimybes: 

atliekant  eksperimentą „Sprogstančios spalvos“ (naudojant maistinius dažus, pieną 

ir skystą muilą), piešiant stiklo kamuoliukais, bandant spalvų maišymąsi per 

nutiestus tarp spalvoto vandens indelių popierinio rankšluosčio tiltus, mėgaujantis 

ebru (tapyba ant vandens) ir t. t. 

•Jeigu grupė ar darželis turi kompiuterį, šviesos stalą, fotoaparatą, grafoprojektorių, 

multimediją, interaktyvią lentą, tereikia padrąsinti vaikus įvairiapusei kūrybinei 

raiškai, kūrybai skaitmeninėmis priemonėmis (programomis Paint, Paintbrush, 

Corel, Photoshop ir kt.). Kaupti elektroninius arba popierinius vaikų kūrybos 

albumus (kompiuterinius piešinius, sukurtų kompozicijų nuotraukas ir kt.) 

 

UGDYMO(SI)SRITIS - ESTETINIS SUVOKIMAS 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Vertybinė nuostata: 

 Domisi, gėrisi, grožisi 

aplinka, meno kūriniais, 

menine veikla. 

Esminis gebėjimas: 

 Pastebi ir žavisi aplinkos 

grožiu, meno kūriniais, 

džiaugiasi savo ir kitų 

kūryba,  

jaučia, suvokia ir 

apibūdina kai kuriuos 

muzikos, šokio, vaidybos, 

vizualaus meno estetikos 

ypatumus, reiškia savo 

estetinius potyrius, dalijasi 

išgyvenimais, įspūdžiais. 

1-asis žingsnis 

•Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei rodo pasitenkinimą (krykštauja, 

siekia paliesti rankomis), kai yra emocingai kalbinamas suaugusiojo, kai 

mato ryškius, gražių formų daiktus, spalvingus paveikslėlius, žaislus, 

girdi ritmiškus muzikos ir kitus garsus, mato šokio judesius. 

•Kurti muzikinę aplinką, kurioje vaikas turėtų galimybę klausytis įvairių garsų ir 

malonių, švelnių melodijų, atliekamų balsu ar muzikos instrumentais. 

•Emocionaliai kalbėtis, žaidinti, ben-drauti, kad  vaikas girdėtų intonacijomis ir 

jaustų veiksmais reiškiamas emocijas. 

•Suteikti vaikui galimybę sureaguoti savo tempu, t. y. palaukti tiek laiko, kiek 

reikia vaikui, o ne kiek atrodo tinkama auklėtojui. 

•Būti šalia vaiko, kartu su juo džiūgauti, padrąsinti jo bandymus, pamokyti, kaip 

paimti ir rankoje išlaikyti piešimo priemonę. 

•Kurti jaukią,  gražią  aplinką, kurioje vaikų akių lygyje būtų išdėstyti gražūs 

daiktai, vaikams prieinami žaislai. 

2-asis žingsnis 

•Skirtingai reaguoja girdėdamas besi-keičiančių intonacijų suaugusiojo 

kalbinimą, muzikos garsus, matydamas gražius gamtos bei aplinkos 

daiktus ar vaizdus, spalvingas knygelių iliustracijas, šokančius ir 

vaidinančius vaikus ar suaugusiuosius. Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. 

•Dainuoti vaikui, klausytis įvairios nuotaikos dainų, kontrastingos nuotaikos 

muzikos kūrinių, skatinti teigiamas, džiugias emocijas ir slopinti neigiamų emocijų 

proveržius. 

•Leisti vaikams stebėti šokį gulint ar sėdint ant grindų, kad jie galėtų keisti pozą ir 

laisvai kūnu reaguoti į  stebimo šokio sukeliamus įspūdžius. 

•Kartu su vaiku žaisti ir išraiškingai rodyti, kaip galima veikti, tarytum žaislas ar 
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Ugdo(si): 

•nusiteikimas grožio, 

meninės kūrybos potyriams 

bei džiaugsmui, aplinkos, 

žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio 

pajauta; 

•jautrumas grožiui, meno 

raiškos priemonėms 

(spalvai, linijai, formai, 

judesiui, muzikos garsams 

ir kt.); 

•estetinių potyrių refleksija 

-  jutiminių ir emocinių 

grožio išgyvenimų 

prisiminimas, apmąstymas 

ir dalijimasis su kitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stalo teatro lėlė būtų gyva. Gąsdinimo, pasibaisėjimo emocijas reikšti sąlygiškomis 

mimikomis ir intonacijomis, leidžiant vaikams pajusti ir suprasti, kad taip elgiamasi 

ne iš tikrųjų, o tyčia. 

•Išdėlioti piešinius vaikui matomoje vietoje, kad jis galėtų prieiti ir vėl į juos 

pasižiūrėti. Pagirti, pasikalbėti apie jo kūrinėlį. Suteikti vaikui galimybę pažinti ir 

išbandyti įvairias dailės medžiagas ir priemones. 

•Sudaryti galimybes vaikui matyti gražius gamtos, aplinkos vaizdus, spalvingas 

knygeles, dailės kūrinius. 

3-iasis žingsnis 

•Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, 

matytus šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius. 

•Duoti klausytis įvairios nuotaikos muzikos kūrinių, kad vaikas juos įsimintų ir 

vėliau juos kartu aptarti. 

•Pažiūrėjus drauge šokį, užduoti mąstymą skatinančius klausimus, pvz., „Ką 

matėte?“ „Kodėl tau atrodo, kad ragana buvo pikta?“ 

•Kartu su vaikais žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis jų įrašų. Užduodant 

klausimus (pvz., „Kas čia?“) skatinti atpažinti vaizduojamą pasaką. 

•Skatinti pasakoti apie savo ar kitų piešinį, aplinkoje pamatytus paveikslus ar 

knygelių iliustracijas. Nestabdyti vaiko, jei jis su savo kūrybos darbeliu ima žaisti, 

bėgioti, ką nors vaizduoti judesiais, tai padės vaikui turtinti  vaizduotę  ir  skatinti 

kūrybinės saviraiškos poreikį. 

•Emocingai reaguoja girdėdamas darnų garsų, intonacijų, žodžių 

sąskambį, žiūrinėdamas savo ir kitų piešinėlius, spalvingas knygelių 

iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis savo puošnia apranga. 

•Džiuginti vaikus ir padėti jiems kaupti muzikinius įspūdžius, skatinti atidžiai 

klausytis muzikos, ja gėrėtis. 

•Kadangi vaikai  nuo  gausių ryškių įspūdžių greit pavargsta, reikėtų stebėti trumpą 

vaidinimą (daug kartų tą patį). 

•Stebėti vaiką tomis akimirkomis, kai jis grožisi, džiaugiasi gamtos ir kitos aplinkos 

daiktais ar reiškiniais, žaislais, savo išvaizda. Tinkamu momentu jį pakalbinti, 

paklausti, kas jam gražu. 

•Pritarti vaiko komentarams, papildyti jo vertinimą kitais žodžiais. 

•Pasidomėti, ar vaikui patiko vaidinimas. Nuraminti, jei vaikas bijo, jog vilkas gali 

ateiti ir į jo namus. 

•Akcentuoti, jog teatre viskas vyksta ne iš tikrųjų, o taip yra sugalvota, pramanyta, 

sužaista. 

•Vaikams prieinamoje vietoje, jų akių lygyje, padėti profesionaliosios dailės, 

tautodailės kūrinių bei meniškų taikomosios dailės dirbinių, kad retkarčiais juos 

būtų galima apžiūrėti, pasikalbėti apie juos. 

4-asis žingsnis 

•Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, pasipuošti, 

gražiai atrodyti. 

 

 

 

•Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti muzikinėje veikloje ir darželyje 

vykstančiuose renginiuose. 

•Atkreipti dėmesį, kai vaikas sako, kad nori gražiai ką nors daryti, palaikyti jo norą, 

pasidžiaugti, pagirti. 

•Paprašyti vaiko pasakyti ir parodyti, kaip jis būtų ką nors daręs. 

•Įsiklausyti į vaiko klausimus ir, jei vaikas pats nepaaiškina, prieš vaidinimą 
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trumpai papasakoti, apie ką bus vaidinama. Atkreipti vaiko dėmesį į pabaigą, 

paklausti, kokia ji - laiminga ar liūdna? 

•Padėti pajusti vaizdo, nuotaikų pasikeitimus  keičiantis linijai, formai bei spalvai. 

Pasikalbėti, kokius potyrius pavyko papasakoti piešiniu, naudojant vienokias ar 

kitokias dailės raiškos priemones, paklausti, kaip jam gražiau. 

•Skirtingai reaguoja (ramiai ar emocingai) klausydamas ir stebėdamas 

skirtingo pobūdžio, kontrastingus meno kūrinius, aplinką. 

•Sudaryti sąlygas klausyti, stebėti skirtingus meno kūrinius, paskatinti reikšti savo 

išgyvenimus, paprašyti pasakyti, kaip jaučiasi, ką pajuto. 

•Būti greta vaikui apžiūrinėjant meno kūrinius, daiktus, žaislus, ugdyti estetinį 

jautrumą - pritarti, papildyti jo išsakytas mintis („Taip, ir man patinka, ir man 

gražu.“). 

•Kasdienėje veikloje kalbant su vaikais nuolat vartoti žodžius „džiaugiuosi tavo 

piešinėliu, puikiai atrodai, gražiai pasielgei“, kad vaikai galėtų išgirsti ir pradėti 

suprasti, kas yra gražu. 

•Keliais žodžiais ar sakiniais pasako savo įspūdžius apie klausytą 

muziką, dainelę, eilėraštį, pasaką, matytą šokį, vaidinimą, dailės kūrinį, 

knygelių iliustracijas, gamtos ir aplinkos daiktus ir reiškinius, pastebi ir 

apibūdina kai kurias jų detales. Reaguoja į kitų nuomonę. 

•Skatinti klausant, apžiūrint meno kūrinius kalbėti apie savo ir kitų darbelius: kodėl 

patinka, kuris gražesnis, kuris linksmiausias, kokių spalvų ar formų, kurį norėtum 

dar išgirsti, pamatyti, kodėl? 

•Pažiūrėjus  šokį,  aptarti,  atsakyti  į  klausimus:  „Kaip?“, „Kodėl?“ 

•Kalbėtis su vaiku apie spalvas paletėje, kurios spalvos jiems atrodo linksmos arba 

liūdnos, tyrinėti spalvų maišymosi efektus. 

•Stebėti, kad vertindami neįskaudintų vieni kitų. Dažniau atkreipti vaikų dėmesį į 

tai, kas gražu, gera, nei į tai, kas kelia pasibjaurėjimą, pasipiktinimą. 

•Padėti vaikui ugdytis pasitikėjimą savimi, pritarti, padrąsinti tęsti savo kūrybą. 

5-asis žingsnis 

•Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla. Rodo 

pasitenkinimą bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine veikla, 

geru elgesiu, darbais. Grožisi gamtos spalvomis, formomis, garsais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Paprastai ir vaikams suprantamai atskleisti muzikos kūrinių grožį. 

•Skatinti vaikus savo žaidimuose vaidinti muzikantus, šokėjus, dainininkus, 

vaizduojant, kad jie yra scenoje, dainuoja su mikrofonu ar groja muzikos 

instrumentu. 

•Kartu su vaikais žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis vaidinimų įrašų, 

žiūrėti animacinius filmukus. Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti įvairius 

muzikinius, vaidybinius renginius. 

•Skatinti stebėti menininkų kūrybos procesą bei patiems kartu kurti, nes estetinį 

suvokimą ir jautrumą vaikas geriausiai ugdosi veikdamas, kurdamas, apie tai 

kalbėdamas, aiškindamas. 

•Sudominti vaikus  patrauklia ir malonia veikla paties auklėtojo ir kitų kūrybos 

pavyzdžiais. Išklausyti vaiką ir pačiam pasakoti apie savo kūrybinius sumanymus. 

Diskutuoti, ką dailininkas norėjo pasakyti: 

-Užsimerk ir pasakyk ką, jautei žiūrėdamas į šį paveikslą? 

-Ką dailininkas galvojo taydamas šį paveikslą? 

•Gamta yra pats stipriausias estetinio ugdymo šaltinis, todėl reikėtų skatinti vaikus 

įvairiausiais būdais pamatyti, pajusti kasdien  atsiveriantį vis naują grožį. 
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 •Nuolat ugdyti vaikų  estetinį skonį, atkreipiant  dėmesį į kasdien vaiko aplinkoje 

esančius daiktus, drabužių puošybą, kitų bei pačių vaikų sukurtą tvarkingą ir gražią 

aplinką. 

•Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos proceso ypatumus (siužetą, veikėjų 

bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus). Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, vaidindamas,  piešdamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Dalijasi įspūdžiais po koncertų, spektaklių, parodų, renginių lankymo. 

Pasako savo nuomonę apie muzikos kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, 

dailės darbelį, aplinką, drabužį, tautodailės ornamentais papuoštus. 

•Skatinti vaikus domėtis muzika ir jos išraiškos priemonėmis, aptarti turinį, 

nuotaiką ir muzikos instrumentų tembrus. 

•Sugalvoti įvairių būdų, kaip padėti vaikui suvokti ir papasakoti matyto kūrinio 

siužetą: žiūrėti  pasakojimo  videoįrašą, klausyti ausinėmis audio-įrašo, pasakoti 

draugui „telefonu“ ir kt. 

•Kartu su vaikais žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis vaidinimų įrašų, 

žiūrėti animacinius filmukus. Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti įvairius 

muzikinius, vaidybinius renginius. 

•Sudaryti galimybę vaikams stebėti vaizduojamosios (tapybos, grafikos, skulptūros) 

ir taikomosios - dekoratyvinės (keramikos, tekstilės, odos, amatų, liaudies meistrų 

dirbinių ir kt.) dailės kūrinius, reprodukcijas ir kt. ugdymo įstaigoje, parodose, 

galerijose, mugėse, šventėse, tradiciniuose renginiuose. 

 

•Sukurti situacijų, kad vaikas galėtų meno kūrinius, savo ir kitų meninę veiklą 

vertinti savaip lygindamas. 

•Paskatinti kiekvieną išsakyti savo nuomonę. Paklausti, kaip dar kitaip galėtų apie 

muziką, šokį, vaidinimą pasakyti, ką dar tai galėtų reikšti ir pan. 

•Kasdienėje veikloje suteikti galimybę suprasti ir pajusti, kad tiesa, gėris ir grožis 

visada teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą. 

•Prašyti papasakoti apie savo dailės kūrinius, pateikti į meninius sprendimus 

orientuotų klausimų, pvz.: „Kuriame piešinyje geriausiai pavyko pavaizduoti 

išvyką į zoologijos sodą?“ „Kuriame piešinyje pavyko nupiešti tamsiai arba  

šviesiai  žalią  eglutę?“, „Kodėl tau taip patinka nupiešta karalaitė?“. 

6-asis žingsnis 

•Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti, deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti kuo daugiau ir įvairesnių muzikinių, 

vaidybinių renginių, koncertų, lankytis parodose, muziejuose, teatre, miesto 

šventėse, mugėse, cirke ir kitur. 

•Pasikalbėti apie patirtus įspūdžius, pasidalyti savo mintimis, emocijomis, 

pasidžiaugti pastebėtu grožiu. Užduoti atvirų klausimų: 

-Ką pajutai? 

-Kas įsiminė? 

-Kas patiko? 

-Ko reikia, kad vaidinimas, šokis ar piešinys būtų gražus, įspūdingas? 

•Žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimų, klausytis jų įrašų, žiūrėti animacinių filmukų. 

Skatinti pastebėti subtilesnes veikėjų kalbos intonacijų, poelgių, veiksmų, 
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kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų detales. Vaiko apibūdinimus, pvz., „Kiškis 

greitai bėgo“, vaizdingai papildyti: „Taip, jis skuodė kaip įkirstas.“ (Pasiaiškinti, ką 

reiškia „kaip įkirstas“). Paskatinti pavaizduoti, kaip kiškis bėga „kaip įkirstas“. 

•Sudaryti galimybę vaikui, kitiems girdint ir matant, pasidžiaugti savo ir kitų 

kūryba bei kasdiene veikla. Demonstruoti jo kūrinėlius, ruošti visų vaikų arba 

autorines parodėles, sudaryti individualius albumus arba kaupti skenuotų kūrinių 

elektroninius variantus, juos retkarčiais persiųsti tėveliams, kad vaikas girdėtų ir jų 

pagyrimą bei atsiliepimus. 

•Palaikyti ir skatinti vaiko norą  siekti  grožio,  pagirti už jo pastangas, parodyti 

kitiems, užrašyti vaiko pasakojimą ir prisegti prie demonstruojamo darbelio, kad 

pamatytų, kad jo noras siekti grožio yra pastebėtas ir vertinamas. 

•Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius ir pasako, kas jam gražu. 

Palankiai vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą, pasako vieną kitą 

argumentą, kodėl gražu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Skatinti vaikus aptarti stebėtą ar klausytą meno kūrinį, pagrįsti savo nuomonę, 

atsakant į klausimą, kodėl patiko ar nepatiko. Jei vienas vaikas sako, kad jam 

patiko, klausti, ar yra tokių, kuriems nepatiko, leidžiant suprasti, kad visokios 

nuomonės yra svarbios. Pratinti pastebėti ir atskirti kičą nuo tikrojo meno. 

•Skatinti geranoriškai  vertinti kitų saviraiškos ir kūrybos bandymus, išsakyti savo 

ir gerbti kitų nuomonę. Paprašyti pakomentuoti, kurie kūriniai kelia estetinį 

pasigėrėjimą (malonu žiūrėti į gražius, grakščius šokio judesius)  ir kurie atgraso 

(baisu žiūrėti žiaurumu ir agresiją perpildytą animacinį filmuką). 

•Sudaryti sąlygas suprasti aplinkos grožio svarbą ir jį vertinti. Patiems dalyvauti jį 

puoselėjant: nelaužyti medelių, neskriausti gyvūnėlių, daly-vauti medelių sodinimo 

akcijose, atskrendančių paukščių sutiktuvėse ir kt. Gėrėtis gerai atliktu darbu, 

išsakyti nuomonę apie prastą. 

•Pastebėti, pagauti momentą, kada vaikas kuo nors gėrisi, džiaugiasi, pritarti jam, 

padiskutuoti, kodėl taip reikėtų elgtis, kaip kiti jaučiasi, kai mato kitą netinkamai 

besielgiantį, kokį elgesį pavadintų gražiu ir kt. Pratinti gražiai elgtis viešose vietose 

(teatre, koncerte, parodoje, prekybos centre). 

•Skatinti suprasti ir atskirti, kokia išvaizda gali būti pavadinta gražia, akcentuojant 

tai, ką patys gali padaryti, kad atrodytų gražiai. Siekiant, jog vaikas ugdytųsi 

gebėjimą pamatyti bei tinkamai vertinti savo ir kitų išorės grožį, ieškoti 

tinkamiausių būdų (pvz., kurti projektus, plakatus su šūkiais, skaityti istorijas, 

žiūrėti filmukus ir kt.). 

•Per pasivaikščiojimus lauke ar darželio aplinkoje paskatinti stabtelti ir įsižiūrėti į 

detales, atrasti gražius daiktus, gamtos ar miesto vaizdus. Jei grupė turi fotoaparatą, 

fotografuoti ir, jei yra galimybė, kaupti atspausdintus arba elektroninius vaizdus, 

peržiūrėti naudojant multimediją. Džiaugtis pastabumu, gražiais užfiksuotais 

vaizdais. 

•Kalbėtis, ką jis pats pakeistų aplinkoje, kad būtų gražiau, kurti ir realizuoti įvairius 

projektus. 
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•Su grožiu susijusius dalykus įtraukti į kasdienės veiklos pokalbius ir veiklą, 

atkreipti vaikų dėmesį, diskutuoti, kas gražu ir negražu, išnaudoti visas galimybes 

vaiko estetinėms vertybėms puoselėti. 

•Pasakoja įspūdžius apie muzikos, vaidinimo, šokio siužetą, matytus 

dailės, tautodailės kūrinius, vaizduojamus įvykius, veikėjus, nuotaiką, 

kilusius vaizdinius. Plačiau papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti 

dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė. 

•Dažnai klausytis įvairių muzikos kūrinių (dainų, šokių, simfoninės muzikos, 

operos ar baleto ištraukų), paskatinti vaikus susikaupti, išklausius savo mintimis 

pasidalyti su pedagogu ir draugais. Užduoti klausimų apie skambėjusią muziką, 

atlikėjus. 

•Skatinti aptarti stebėtą šokį, atkreipti dėmesį į šokėjų judesius, kostiumus, šokio 

muziką ir pan. Skatinti reikšti įvairią nuomonę leidžiant suprasti, kad visokia 

nuomonė yra priimtina. 

•Pasamprotauti, ką teatre veikia aktorius, suteikti galimybę pasikalbėti, užduoti 

jiems klausimų apie teatrą. 

•Kalbėtis vaikui suprantama kalba apie vizualaus meno kūrinius ir jų kūrybos 

raiškos priemones - kompoziciją, spalvą, formą, siluetą, proporcijas, padėtį erdvėje 

ir plokštumoje. 

•Paskatinti realizuoti kilusius sumanymus čia ir dabar, nes praktinė patirtis teikia 

daugiausiai peno estetiniam suvokimui ir jausenai. 

•Stebėti ir padėti vaikams realizuoti kilusius sumanymus: suteikti pakankamai 

laiko, parūpinti drabužių ir kitos atributikos, reikalui esant įsilieti į vaidinimą ar 

žaidimą. 

•Diskutuoti ieškant vienokių ar kitokių meninių sprendimų, pvz., kuriuose 

piešinėliuose yra tamsiai, kuriuose - šviesiai mėlyna spalva, kas piešinėliuose 

pavaizduota arti, o kas - toli, kodėl taip atrodo ir kt. 

UGDYMO(SI)SRITIS – KŪRYBIŠKUMAS 

Esminės nuostatos ir 

gebėjimai 
Vaiko veiksenos Ugdymo(si) gairės 

Vertybinė nuostata: 

 Jaučia kūrybinės laisvės, 

spontaniškos 

improvizacijos bei kūrybos 

džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas: 

Savitai reiškia savo 

įspūdžius įvairioje 

veikloje, ieško nežinomos 

informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas 

1-asis žingsnis 

•Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus daiktus, žmones, aplinkos 

pasikeitimus. 

•Pasirūpinti, kad vaikas nuolat patirtų vis naujų įspūdžių. Aplinkoje turėtų atsirasti 

smalsumą žadinančių dalykų -  garsų, spalvų, žaislų, meno kūrinių - kurie keltų 

smalsumą ir atkreiptų dėmesį. 

•Reikėtų išnaudoti visus 5 pojūčius (uoslės, skonio, regos, klausos, lytėjimo), 

suteikiant galimybę apžiūrinėti aplinką, klausytis, skonėtis, uosti, paliesti ir pajusti 

įvairių žaislų medžiagų paviršius (tekstūras). 

•Duoti žaisti su įvairių spalvų, tekstūros, formų žaislais, leisti klausytis įvairių 

garsų, suteikti galimybę užuosti įvairius kvapus. 

2-asis žingsnis 

•Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais. 

 

•Parūpinti įvairių, atkreipiančių dėmesį, naujus potyrius žadinančių žaislų, 

medžiagų (skirtingų formų, tekstūros, spalvų), objektų, skleidžiančių garsus. 

•Medžiagų ir žaislų nuolatinis atnaujinimas, kaitaliojimas turėtų būti vaikams 
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idėjas ir jas savitai 

įgyvendina. 

Ugdo(si): 

•domėjimasis naujais, 

nežinomais, sudėtingais 

dalykais; 

•gebėjimas įžvelgti 

problemas, klausinėti, 

diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti; 

•troškimas ieškoti 

atsakymų, netikėtų idėjų, 

kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

•drąsa veikti, daryti 

savaip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įprastas reiškinys. 

•Aplinka ir joje esantys žaislai, priemonės, naudojami veiklos metu, turėtų lavinti 

visus pojūčius. 

•Atranda naujus veiksmus (tapyti ant veidrodžio, ridenti, nardinti į 

vandenį ir kt.) ir taiko juos daiktams tyrinėti. 

•Naudoti žaislus, kuriuos galima išardyti, išbandyti jų formas, pritaikant 

tinkamiausią, taip pat garsus skleidžiančius žaislus. 

•Parūpinti priemonių ir skatinti veiklą, grindžiamą visų 5 pojūčių panaudojimu 

aplinkai tyrinėti. 

•Pasiūlyti žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, kad eksperimentavimo metu 

įgyta patirtis taptų pirmuoju žingsniu kūrybos link. 

3-iasis žingsnis 

•Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Kurti saugią, džiaugsmingą, laisvą aplinką, kurioje vaikas gali eksperimentuoti su 

įvairia saugia medžiaga. 

•Siūlyti žaidimų su vandeniu. Vaikai jį gali pilstyti, sverti, semti, laistyti (prižiūrimi 

suaugusiųjų). 

•Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant šaltam orui, tinkamai aprengus vaikus leisti 

braidyti po balas, taškyti vandenį, semti jį kibirėliais. 

•Skatinti klausti, domėtis, į klausimus atsakyti trumpai, bet aiškiai, siekiant 

sudominti ir skatinti toliau tyrinėti. 

•Vaikus skatinti daryti taip, kaip iki šiol nedarė, pasirenkant kuo įvairesnių 

sprendimų. 

•Veiklą organizuoti ir patalpose, ir lauke. 

•Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, 

skaitoma. Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus. 

•Skatinti vaikus savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos, statyti smėlio pilis, joms 

dekoruoti naudoti gamtos dovanas (kankorėžius, smilgas, kaštonus, medžių žiedus 

ir pan.), piešti, tapyti, žaisti. 

4-asis žingsnis 

•Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Skatinti išbandyti įvairią veiklą, įvairius daiktų panaudojimo būdus, siekiant, kad 

vaikai pastebėtų, jog tą patį daiktą, priemonę, dalyką galima panaudoti įvairioms  

reikmėms ir tikslams (žaisti, vaidinimui kurti, dekoracijoms puošti), kaip galima 

pakeisti jo funkcijas, išvaizdą, skirtingai jį pritaikius ar panaudojus. 

•Suteikti laisvės, erdvės, laiko, pasiūlant naudoti įvairius suneštus butaforinius 

daiktus, kuriuos vaikai gali panaudoti kurdami vaidinimus, rinkdamiesi jiems 

patinkančią veiklą, režisuodami savo pačių sugalvotas istorijas. 

•Lavinti kūrybinį mąstymą - lankstumą, gausumą, detalumą, originalumą. 

•Klausti: „Kaip dar kitaip galėtum pasakyti, padaryti, ką dar tai galėtų 

reikšti?“(mąstymo lankstumas). 

•Prašyti kuo tiksliau apibūdinti kūrinį, išdailinti piešinį ir pan. (mąstymo 

detalumas). 

•Užduodant netikėtus, fantastinius klausimus, skatinti vaiką išsakyti originalias 

mintis (mąstymo  originalumas). 

•Vaiko prašyti drąsiai išsakyti visas į galvą atėjusias idėjas: nupiešti, išvaidinti, 

atlikti kuo įvairesnius judesius, sukurti melodijas ir t. t.  
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•Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: žaisdamas, pasakodamas, 

judėdamas, kurdamas. 

•Skatinti džiaugtis savo kūriniais, aptarti, kokias sugalvotas idėjas, originalius 

sprendimus galima pritaikyti ar išbandyti realiame gyvenime. 

•Aptarti, ką naujo, originalaus pavyko sukurti, svarstyti, kaip galėtų patobulinti 

panašų kūrinį kitą kartą. 

•Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo būdų. •Girti, įdomiausius posakius, klausimus, veiklos būdai užrašyti, skatinti idėjomis 

pasidalyti grupėje, kad vaikai pajustų, jog originalūs atsakymai ir mintys yra 

vertinami. 

5-asis žingsnis 

•Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, nežinomus dalykus. 

•Skatinti kūrybiškumą, laisvai reikšti idėjas, užduoti daug atvirojo tipo klausimų: 

„Kaip?..“   „Ką dar?..“, „Kas būtų?..“ ir pan.). 

•Klausti ir drąsinti, kad  idėjų būtų kuo daugiau. Ugdyti mąstymo lankstumą - 

skatinti išsakyti, pavaizduoti kuo įvairesnes idėjas. 

•Ugdyti originalumą - prašyti išsakyti idėjas taip, kad niekas kitas taip nesugebėtų, 

drąsinti fantazuoti, kurti, nebijoti savo idėjų, sakyti visa, kas tik ateina į galvą. 

•Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ugdyti fantaziją, žaidžiant ir kuriant nerealias, bet prasmingas situacijas 

(įsivaizduokime, kad mes einame džiunglėmis...). 

•Prašyti sugalvoti, kaip būtų galima detaliai ištobulinti savo „objektą“, 

įsivaizduojant, papasakojant, išreiškiant judesiu, piešiant, kad jis būtų kuo labiau 

išbaigtas, dar tobulesnis. 

•Suteikti galimybę ir skatinti atrasti skirtumus tarp fantazijos ir realybės. 

•Pasiūlyti įdomios veiklos ir patirties, skatinant patirti naujų išgyvenimų. 

•Skatinti dalytis praeityje išgyventa įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais ir 

nuotykiais su kitais vaikais. 

•Vengti vertinti, „rūšiuoti“ vaikus „pagal pasiekimus (kūrybos produktai 

nevertinami, nelyginami vieni su kitais, nerenkami geriausieji kūriniai, vaikai 

nesivaržo vieni su kitais). Priimti ir palankiai vertinti visokius atsakymus, bet kokio 

lygio veiklos rezultatus, visais atvejais surandant, pastebint ir išsakant tai, už ką 

būtų galima juos pagirti. 

•Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai 

sugalvoja, keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus. 

•Džiaugiasi savitu veiksmo procesu ir rezultatu. 

 

•Pateikti įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinant vaiką kurti iš jų naujus 

produktus po vieną ar grupelėse. Skatinti dalytis idėjomis, dirbant porose ir (ar) 

grupelėse, kartu priimti sprendimus. 

•Organizuoti projektus, grupinę veiklą. Mokyti mokytis ir dirbti grupėje, kalbėtis 

apie tai, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei vienas neleidžia kitiems nieko pasakyti. 

•Mokymo dalytis idėjomis, pvz., 

-Jūs abu norite piešti šia spalva, bet ji yra tik viena. Ką jūs galite padaryti, kad ja 

pasidalintumėte? 

•Tokie pokalbiai turėtų vykti nedidelėse  grupelėse. 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-asis žingsnis 

•Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų. 

•Skatinti tolesnį divergentinį mąstymą. Užduoti klausimus: „Kas būtų, jeigu?..“ 

•Siūlyti įvairios veiklos ne tik patalpoje, bet ir lauke, skatinant pamatyti naujus, iki 

tol nepastebėtus įvairius gamtos reiškinius skirtingais metų laikais, stebėti augalų, 

paukščių gyvenimą. 

•Nuolat atkreipti dėmesį į visus žmogaus pojūčius. Mokytis pastebėti, įsiklausyti, 

užuosti, paliesti ir pajusti. 

•Kelia probleminius klausimus, diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, 

fantazuoja. 

•Taikyti  įvairius  metodus ir būdus: 

-smegenų audrinimas (pvz., klausimas, ką daryti, kad žmonės būtų laimingi, kad 

nebūtų karo?); 

-fantastiniai klausimai (pvz., kas būtų, jei nustotų šviesti Saulė, jei išnyktų visi 

suaugusieji?); 

-prašymas išvardyti kuo daugiau daikto naudojimo būdų (pvz., kaip dar galima 

panaudoti šaukštą, plastikinius butelius?); 

-kūrybiniai vaidinimai (prašoma suvaidinti kokia nors tema trumpą siužetą, 

padalijus vaikus į dvi grupeles (vieni vaidina, kiti spėja, kas ten vaidinama); 

-pasakos kūrimas sėdint ratu; 

-fantastinio gyvūno piešimas (po vieną ar grupelėse). 

•Prieš tai vaikams paaiškinama, kad galimi patys įvairiausi atsakymai, ir kuo jie 

įdomesni ir labiau netikėti, tuo geriau. 

•Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų sprendimų, neįprastų medžiagų, 

priemonių, atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, 

siekia savito rezultato. 

•Kurti žaidybinę ir tyrinėjimo aplinką suteikiant įvairių reikiamų priemonių ir 

medžiagų. 

 

 

•Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip. •Skatinti perkurti pasakas (pvz., klausiant, kas būtų, jei pasakoje vilkas taptų geras, 

o Raudonkepuraitė - klastinga?). 
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PRIEDAS NR. 2 
 

 

Lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo programos gairės 3 – 5(6) metų amžiaus vaikams. Pateikiami ugdomųjų veiklų – temų 

pavyzdžiai, pagal  įstaigos tradicijas, netradicinius renginius, kalendorines šventes, rengiamus projektus, vaikų, šeimos ir gyvenimo diktuojamus 

poreikius. Programos turinio temos sąlyginės. Pedagogas nuolat stebi vaikų(o) domėjimąsi veikla, tariasi su vaikais, vaikai su pedagogu reflektuoja 

įgytą patirtį, vertina ir įsiverti 
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3 – 5(6) m. VAIKŲ UGDYMO(SI) TURINIO PAVYZDŽIAI, PAGAL TEMAS 
 

AŠ IR DARŽELIS 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• aptaria vasaros įspūdžius, žvalgosi vieni į kitus, pastebi pasikeitimus, kelia įvairius klausimus, 

susidraugauja su naujais į grupę atėjusiais vaikais; 

• sudaroma konfliktinė situacija, aptariama jos priežastis, sprendžiama, kaip būtų galima išvengti 

tokių situacijų; sudaroma simbolinė taisyklių lentelė; 

• pažaidę vaikai padeda vienas kitam sutvarkyti žaislus; 

• žaidžia įvairius stalo, vaidmeninius, siužetinius, judrius žaidimus; žaidžia grupelėmis ir visi kartu; 

• susipažįsta su grupės  vaikais, mokosi jų vardus, dalyvauja renginyje „Susipažinkime“; 

• guodžia verkiantį vaiką, paglosto, nuramina; 

• dienos nuotaikos piešimas ryte ir vakare, lyginimas; 

• pokalbis „Kaip pralinksminčiau save, kaip pradžiuginčiau draugą“. 

Komunikavimo kompetencija: 

• klausosi skaitomų kūrinių, aptaria juos; 

• diskutuoja ir palaiko pokalbį su auklėtoja ir kitais suaugusiais; 

• vaikų, darbuotojų vardus taria taisyklingai; 

• bando užrašyti savo, vaikų, auklėtojos vardus, perskaito kitiems ką užrašė. 

Pažinimo kompetencija: 

• ekskursija po darželį, stebi grupes, kitas darželio patalpas; 

• aiškinasi skirtumus ir panašumus, diskutuoja, apibūdina save ir  šalia esančius, skaičiuoja kiek 

grupėje mergaičių, berniukų, pasako kelintas yra; 

• diskutuoja, dalinasi ekskursijos metu patirtais įspūdžiais. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, lipdo, aplikuoja labiausiai patikusius grupių simbolius; 

• reiškia savo vasarišką nuotaiką piešiniu; 

• grojant muzikai draugiškumą išreiškia šokant, judant drauge, poromis, trise ir pan.; 

• veiklų metu taupiai naudoja įvairias priemones, susitvarko darbo vietą; 

• klausosi įvairių muzikinių įrašų, atkartoja ritmą plojimu, barškučiais; 

• dainuoja darželio himną, savo grupės dainą; „Aš ir tu“; 

• žaidžia  N.Kavaliauskaitės žaidimą „Trept trept     kojele"; 

•   klauso J. Gaižausko „Skudučių polkutė“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• žaidimų metu padeda silpnesniam, saugoja bendraamžio akinukus. 

Kalbos korekcija: 

• vaikų kalbinių gebėjimų tyrimas. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• ant įvairaus dydžio popieriaus lapų su guašu piešia įvairius spalvų, 

formų fragmentus; 

• klijuoja į vieną piešinį, kuria   bendrą spalvotą kilimą; 

• pieštą save; 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais (lipdymas 

iš molio): 

• iš vieno gabalo molio lipdo save ir šalia sėdintį  vaiką; 

• žaidžia visi bendrai su nulipdytom figūrėlėm, 

• kuria žaidybines situacijas; 

• pasakoja apie kaimyną – kaip apsirengęs, kokios spalvos akys; 

• dalijasi vasaros įspūdžiais.   

Kūno kultūra: 

• sužino kurios patalpos darželyje skirtos kūno kultūrai; 

• susipažįsta su kūno kultūros priemonėmis; 

• atlieka paprasčiausius judesius ir veiksmus; 

Koreguojamoji mankšta: 

• sužino kurios patalpos darželyje skirtos koreguojamai mankštai; 

• susipažįsta su specialiosiomis priemonėmis koreguojamai mankštai; 

• atlieka įvairius koreguojamos mankštos pratimus. 
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MANO ŠEIMA 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• vaikų diskusijos grupelėmis apie savo šeimą; 

•  šeimos narių portretų  (nuotraukų) apžvalga, diskusija. 

Komunikavimo kompetencija: 

• pristato sienlaikraštį „Mūsų šeima“  grupės vaikams, tėvams; 

• dalinasi kelionėse patirtais įspūdžiais; 

• pasakoja išgalvotas istorijas; 

• žaidžia didaktinį žaidimą „Mano šeimoje“; 

• seka lietuvių liaudies pasakas: „Jonukas ir Gretutė“, „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“;  

•  inscenizuoja pasakas. 

Pažinimo kompetencija: 

• randa ir parodo žmogaus kūno dalis, kurios yra po dvi, po vieną, įvardina; 

skaičiuoja iš kelių asmenų susideda šeima; 

• dėlioja paveikslėlius pagal žmogaus amžių. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, aplikuoja, lipdo šeimos narius, draugus, save užaugusį; 

• imituoja įvairius judesius; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Graži mūsų šeimynėlė“; „Sėdi vidurį ratelio,   mamytė ir tėvelis“; 

• klauso J. Štrauso kūrinio „Valsas“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• padeda pažinti savo kūną ir fizines galimybes; 

• skatina vaikuose atsakomybę už savo ir kitų saugumą judant; 

• analizuoja, kiek moka kūno ženklų, kurie padeda bendrauti; 

• domisi sergančiais grupės vaikais, diskutuoja apie ligas, piešia piešinį sergančiam vaikui, aplanko. 

Kalbos korekcija:  

• sąvokos „garsas“  tikslinimas.  

Aplinkos garsai; 

• mėgdžioja aplinkos garsus (karvė – mū, šuo – au, vėjas – ūūū ir pan). 

Kalbos garsą sieja su raide. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• tapo savo šeimą pirštais, spalvomis išreikšdami jausmus ir nuotaikas; 

• mokosi kūrybiškai atsipalaiduoti, perteikti nuotaiką; 

• žodžiais išreiškia mintis apie save, savo šeimą ir apie piešinį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo skirtingo dydžio molinius rutuliukus, virveles, iš kurių sukuria 

žmogaus figūrą – save;  

• įkomponuoja figūrą lape, užpildant, išpiešiant lapą aplinkos detalėmis – 

namais, šeimos nariais, saule, mėgiamais gyvūnais, žaislais; 

• pasakoja apie save, apie 

savo šeimą, pomėgius. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia sportinius žaidimus darželio 

   renginyje „Susipažinkime“; 

• kalba, pasakoja kaip sportuojama  šeimoje; 

•   rodo kokius kūno kultūros pratimus moka. 

Koreguojamoji mankšta: 

•   rodo kokius korekcinius pratimus žino; 

•    korekciniai pratimai, kuriuos 

   rodysime tėveliams. 

 

AŠ IR MANO DRAUGAI 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• aptaria, ką žino apie draugus, draugystę: tikra ir netikra draugystė; 

• diskutuoja: „Kaip susirasti draugų?" 

• mokosi prisiimti atsakomybę už savo poelgius ir pareigas. 

 Kalbos korekcija:  

• geba papasakoti apie savo draugą, ką veikia su juo, kokius pomėgius 

turi; 

• apibūdina nuotaikas ir emocijas: linksmas, liūdnas, susirūpinęs ir t. t. 
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Komunikavimo kompetencija: 

• klauso skaitomų kurinių:  S. Daukantas „Skruzdė ir balandis“, Šarlio Pero „Batuotas katinas“, J. 

Nekrošius „Gero elgesio abėcėlė“, Nuria Roca „Draugystė. Nuo senų draugų iki naujų draugų“; 

• prisimena patarles apie draugystę. 

Pažinimo kompetencija: 

• analizuoja Loretos Barzdonytės – Morkevičienės „Gyvename draugėje“ plakatus; 

• aiškinasi kam reikalingos grupėje taisyklės; 

• kuria savo grupės taisykles, jas piešia, užrašo; 

• skaičiuoja „senus“, „naujus“ draugus, pasakoja apie juos; 

• žaidžia stalo žaidimą „Gero elgesio taisyklės". 

Meninė kompetencija: 

• piešia: „Aš ir mano draugas(ai)“; 

• aplikuoja: „Draugystės gėlė“; 

• gamina dovanėlę draugui; 

• lipdo suvenyrą draugui „Siurprizas“; 

• dainuoja darželio dainą „Vaivorykštei“, „Nosytė viena“; 

• klauso B. Pūkelevičiūtės kūrinių: „Daržovių gegužinė“, „Atradimų pasaulis“ ; 

• žaidžia muzikinius žaidimus: „Aš ir Tu“, „Barškučių  žaidimas“; 

• klausos dainų apie draugystę; 

• žaidžia žaidimus – ratelius: „Draugystės ratelis“, „Susipažinkime“, „Atpažink draugą iš balso“, 

„Vasaros draugai“,  „Saulutė ir mes“, „Vis po du“, „Aš ir tu“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• prisimena higienos, savitvarkos taisykles; 

• kartu gamina sveikas salotas, spaudžia sultis; 

• mokosi saugiai elgtis su aštriais daiktais. 

• kalboje vartoja vientisinius išplėstinius sakinius pagal pateiktus 

logopedo klausimus. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• ant bendro lapo daro savo rankos spalvotus atspaudus; 

• spaudžia vienas kitam dažuotas rankas;  

• stebi kas darosi kai spalvos susimaišo; 

• su guašo dažais pripiešia norimas detales; 

• aptaria darbo procesą ir kaip supranta draugystę. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• kiekvienas stebi  šalia sėdinčio draugo išvaizdą; 

• lipdo stebėto draugo reljefą; 

• pasakoja ką pastebėjo – kokios spalvos rūbas, akys, kt. 

Kūno kultūra:  

• žaidžia „Aš ir mano draugai“. Skirtas adaptaciniam  

laikotarpiui.Susipažįsta su salės inventoriumi; 

• žaidžia „Pašauk draugą“. Vaikai kviečiami vardu ir pakviesti  atlieka 

tam tikrą užduotį; 

• vaizduoja savo gyvūnėlius ir paukštelius. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimą porose su savo geriausiais draugais; 

• pratimai porose: „Suplok delnais“, „Pasilenkimai“ 

• mėgdžioja įvairių gyvūnų eisenas,stiprina pėdų raumenis ir gerina 

laikyseną. 

 

 

MIŠKO PASLAPTYS 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja ryto rato metu; 

• klausosi ir stengiasi suprasti kito nuomonę. 

Komunikavimo kompetencija: 

• kuria pasakas apie gamtą ir gamtos reiškinius; 

• drąsiai reiškia savo mintis, diskutuoja; 

• klausosi skaitomo  A. Sučylienės kūrinio „Išpuikėliai vaikai“; 

• mina mįsles, minkles apie medžius, augmeniją; 

Kalbos korekcija: 

•   ilgi ir trumpi žodžiai. Skiemuo; 

•   plečia sąvoką „miškas ir jo gėrybės“; 

•   vartoja būdvardžius, apibūdinančius 

  mišką rudenį (raudoni lapai, didelis 

  grybas, mažas grybas  ir pan.); 

•   sudarinėja 2 – 4 žodžių sakinius 

  pagal paveikslėlius. 



75 

 

• improvizuoja, kuria sceneles gamtos tematika. 

Pažinimo kompetencija: 

• aiškinasi, kur naudojama mediena; 

• improvizacijuoja, imituoja mišką, medžių ošimą; 

• žaidžia didaktinius žaidimus „Kokio medžio lapai?“, „Ko daugiau?“ 

• varto A. Vaičiulienės knygelę  „Augalų pasaulyje. Miško augalai“, aiškinasi, diskutuoja; 

• aiškinasi, kada reikia šviesos, šilumos, vandens, žmogaus priežiūros; 

• išvykos metu renka, matuoja, lygina kankorėžius, kaštonus, lapus; 

• stebi vėją, jo kryptį, stiprumą, mokosi jį apibūdinti; 

• darželio kieme pažįsta medžius, krūmus, saugoja, apkabina, įvardina požymius, jausmus. 

Meninė kompetencija: 

• vaizduoja  popieriaus lape gamtos reiškinius; 

• vaizduoja „lapų lietų“ popieriaus lape; 

• aplikuoja, lipdo, piešia miško gėrybes, naudodami įvairias medžiagas; 

• dainuoja nežinomo autoriaus dainą „Miško takeliu pirmyn“; 

• žaidžia žaidimą „Ten pas lokį miške“; 

• klausosi M. K. Čiurlionio kūrinio „Miške“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• aiškinasi, kokią naudą žmogui duoda medžiai, kiti miško augalai. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• pučia spalvotus muilo burbulus;  

• daro nuo jų atspaudus ant popieriaus; 

• su pieštukais pripiešia gyvūnus; 

•  pasakoja istorijas apie juos. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• naudoja trafaretus, iš iškočioto molio išpjauna įvairius miško gyvūnus, 

medžius; 

• dėliodami ir stumdydami išpjautas figūras, kiekvienas kuria pasaką apie 

mišką. 

Kūno kultūra: 

• įveikia kliūtis salėje ar sporto aikštelėje, kurios panašios į kliūtis miške; 

• „Renkame grybus“, kas daugiau ir greičiau pasilenks prie grybų; 

• žaidimas „Ką mes galime sutikti miške?“.Vaizduoja žvėrelius ir 

paukštelius. 

Koreguojamoji mankšta: 

• eina per rąstą-virvę,šoka per balą-lanką; 

• rodo, kaip prasiskleidžia 

gėlės miške, sedėdami ir laikydami nugarą tiesiai. 

 

 

 

MANO APRANGA 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• apžiūri, komentuoja kuo yra apsirengę, kokius drabužius dėvi mergaitės, kokius berniukai; 

• svarsto, kuo yra apsirengę, apsiavę eidami į darželį, į svečius, į teatrą; 

• pratinasi prie savarankiškumo ir daiktų tausojimo; 

• nusivelka ir apsivelka drabužėlius (įsidėmi darbų eigą); 

• stengiasi būti tvarkingas ir primena kitam; 

• padeda apsirengti, nusirengti vienas kitam; 

• stengiasi atsisegti ir užsisegti sagas, atsirišti raištelius; 

• žiūrinėja įvairius paveikslėlius, knygutes, diskutuoja. 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja „Kuo mes vilkime?“; 

• turtina žodyną, naudodami apibendrinamuosius žodžius;  

  Kalbos korekcija:  

• skiria garsus s-š; 

• žaidžia žaidimą „Simonos spinta“ 

• Šarūno spinta“ (atrenka ir pasako kokius rūbus dės į Simonos ar Šarūno 

spintą); 

• sudarinėja vientisinius, prijungiamuosius sakinius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• susėdę po du piešia vienas kitą ant vieno lapo su akvarele. Tikroviškai 

perteikia rūbų formą, spalvas, raštus; 

• pasakoja apie vienas kito aprangą, naudodami aprangos pavadinimus; 

• žaidžia spalvų žaidimą: į grupę gali eiti tas kas turi. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 
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• klauso rusų liaudies pasakos „Vilko batai“, diskutuoja, kodėl gyvūnams nereikia batų?; 

• aiškinasi žodžius: auti, nuauti, rengti, vilkti, dėti ir kt.; 

• mokosi mintinai K. Kubilinsko eilėraštuką „Du“, R. Kašausko „Batukai pyksta“, A. Matučio 

„Kiškio batai“; 

• klausosi skaitomų kūrinių:E. Balionienės „Nauja suknelė“, K. Maruko „Kaip Margiukas pirko 

batukus“, A. Busijoko „Gandro aulinukai“, V. Barausko „Batukai“; 

• inscenizuoja ukrainiečių liaudies pasaką „Pirštinė“; 

• mina mįsles, mokosi patarlių, priežodžių, posakių apie aprangą; 

• žaidžia didaktinį žaidimą „Pasakyk ką padarau?“; 

• žaidžia įvairius stalo, vaidmeninius, siužetinius žaidimus: „Parduotuvė“, „Šeima“. 

 Pažinimo kompetencija: 

• aiškinasi, kokius rūbus, avalynę dėvi žmonės skirtingais metų laikais; 

• diskutuoja „ Kur perkame rūbus, avalynę?“; 

• suvokia sezoną, siedami jį su savo apranga;  

• rūšiuoja rūbus pagal paskirtį, sezoną, audinį, spalvą; 

• skaičiuoja daiktus 10 ir daugiau ribose; 

• suranda daiktų poras ir jas apibūdina; 

• susipažįsta su monetomis; 

• diskutuoja „Kur valomi sutepti rūbai?“; 

• skalbia lėlių rūbelius; 

• žaidžia didak. žaidimus: „Ką galima skalbti skalbimo mašina?“,  „Suplok vienu daugiau“, „Surask 

tokį patį“; 

• mokosi skaičiuotes, daineles: „Pirštas pirštelis“, „Skrido šarka pas vaikus“, „Mano pirštinė“ ir 

pan. 

Meninė kompetencija: 

• gamina įvairius darbelius iš nenaudojamų kojinių, pirštinių, šalikų: „Gyvatė“, „Šimtakojis“, 

„Krokodilas“ ir pan.; 

• dekoruoja pirštinę, šaliką, kepurę įvairiais raštais naudojant antrines žaliavas; 

• piešia, rengia popierines lėles įvairių metų laikų rūbais; 

• aplikuoja nertinį (plėšytinė, karpytinė aplikacija); 

• lipdo iš tešlos, molio, plastilino galvos apdangalus; 

• „groja“ suvertomis ant siūlo sagomis; 

• dainuoja dainą „Mamos suknelė“( iš kompaktinės plokštelės „Tele bim bam“); 

• klausosi K.Sen Sanso kūrinio „Vištos ir gaidžiai“; 

• žaidžia muzikinį žaidimą „Mano batai buvo du“; 

• šoka lietuvių liaudies šokį: „Klumpakojis“; 

• žaidžia ratų žaidimus: „Audejėlė“, „Šiaudų batai“, „Siūlai siūlai, susivykit“ ir pan. 

• išpjauna žmogaus figūrą naudodami šabloną, ir išpiešia drabužius;  

• išpjausto, iškerpa juos, dėlioja, „rengia“ žmogų; 

• žaidžia žmogaus rengimą. „Rengdami“ žmogų pasakoja, kur kokį rūbą 

deda ir kodėl. 

 

Kūno kultūra: 

• kalbame apie tai kokia apranga reikalinga ir naudinga sportuojant; 

• estafetės, naudojant skirtukus; 

• žaidžia žaidimą „Gelbėk, broleli!”, naudoja skirtuką gaudančiam 

žaidėjui. 

Koreguojamoji mankšta: 

• kalbame kokia apranga reikalinga ateinant į korekcinę mankštą; 

• atlieka pratimus su kamuoliais keliams ir čiurnoms stiprinti; 

• atlieka pratimus su šokinėjimo kamuoliais laikysenai kooreguoti. 
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 Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• diskutuoja, kaip tinkama apranga padeda prisitaikyti prie oro sąlgų, neperkaisti ir neperšalti, 

išvengti ligų; 

• aptaria, kaip tinkama apranga leidžia geriau judėti žaidžiant, sportuojant, poilsiaujant; 

• žaidžia žaidimą „Saulė ir lietus“. 

 

VAISTINIAI AUGALAI  
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• dalinasi įspūdžiais apie vaistažolių rinkimą, džiovinimą. 

     Išklauso draugą, džiaugiasi atsineštomis vaistažolėmis. 

Komunikavimo kompetencija: 

• klauso skaitomo V. Matulevičienės eilėraščio „Skruzdėlytės Dalytės pasakojimai apie 

vaistažoles"; 

• klausosi R. Skučaitės eilėraščių: „Rakteliai", „Kmynas" (knygoje „Žvangučiai"); 

• klausosi lietuvių liaudies pasakos „Geroji žynė ir mergaitė", analizuoja; 

• mokosi mintinai A. Korsakaitės eilėraštį „Bitutė"; 

• kuria knygeles ir pasakojimus; 

• mokosi skaičiuotes; 

• mina mįsles, minkles. 

Pažinimo kompetencija: 

• diskutuoja apie vaistažolių įvairovę; 

• uosto džiovintas vaistažoles, bando atspėti pavadinimą, išvaizdą ir pan.; 

• iš vaistažolių verda arbatą, uosto, skanauja, gardina jas medumi; 

• varto enciklopedijas; 

• paveikslėliuose, gamtoje atpažįsta vaistinius augalus ir juos įvardina; 

• kartu su tėvais parengia vasarą sudžiovintų augalų parodą; 

• žaidžia žaidimus: „Surask tokį patį", „Kvepia nekvepia“, „Kas pasikeitė" ir kita. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, lipdo, aplikuoja, štampuoja žydinčius vaistinius augalus; 

•   dainuoja dainelę „Pomidoras“; 

• klauso E. Laumenskienė  lopšinės fortepijonui; 

•   žaidžia muzikinį žaidimą „Daržovių ratelis“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“, „Avietėlė šalia kelio“, „Pasėjau 

žilvitį“,„Dobilėlis“   

Kalbos korekcija: 

• plečia žodyną vaistažolių pavadinimais, pasako 

    nuo kokių ligų galima gydytis vaistažolėmis; 

• žaidžia didaktinius žaidimus: „Atpažink gėlę, 

    vaistažolę pagal pasakojimą“. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• daro, klijuoja koliažą - puodelį iš džiovintų vaistažolių; 

• uosto jau padarytą darbą, aptaria kvapus; 

• bando išskirti vaistažolių pavadinimus ir išvaizdą; 

• pasakoja apie savo mėgiamiausias arbatas. 

 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo puodukus, lėkštutes, arbatinuką, saldainius, sausainius ir t.t.; 

• imituoja arbatų gėrimą; 

• fantazuoja apie įvairius vaistažolių arbatos skonius. 

Kūno kultūra: 

• po salę ar tam tikrą plotą išmėtomi įvairūs kamuoliukai - 

„vaistažolės“.Pagal nurodymą renka tik tam tikras vaistažoles. Kas 

surinks daugiau? 

• žaidžia estafetes tarp stovelių, kurie turi vaistažolių pavadinimus; 

• siužetinė mankšta „Vaistažolių karalystė“. 

Koreguojamoji mankšta: 

• korekcinė mankšta - tai natūralios vaistažolės kūnui; 

• atlieka „Pratimai ratu“, kiekviena stotelė turi vaistažolės pavadinimą; 

• pratimas „Gėlės auga“. Skirtas taisyklingai laikysenai. 
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Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• aptaria plakatą „Vaisiniai augalai“; 

• aiškinasi kokiose vietose renkamos vaistažolės; 

• sužino vaistažolių naudą žmogaus organizmui; 

• žaidžia žaidimus: „Tek saulele“, „Diena ir naktis“, kita. 

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS  
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• žaidžia vaidmeninį žaidimą „Aš mašina“, mokosi gatvėje būti atidžiu, mandagiu; 

• diskutuoja: „Ar reikia autobuse užleisti vietą vyresniam žmogui?“; 

• žaidžia judrius žaidimus:„ Skrenda, neskrenda“, „Paukščiai ir  automobiliai“, „Traukinys“, 

„Laivelis“, „Lėktuvai“, kita. 

Komunikavimo kompetencija: 

• žiūrinėja transporto priemonių plakatus, enciklopedijas ir aptarinėja kada ir kur ja galima vykti;  

• vartoja ir įsimena žodžius: rieda, lekia, dumia, burzgia, važiuoja, skrenda, sklando, leidžiasi, 

plaukia, plūduriuoja; 

•  įsidėmi transporto priemonių pavadinimus, juos kopijuoja;  

• mina mįsles apie transporto priemones;  

• klausosi skaitomų eilėraščių: K. Kubilinsko „Troleibusas“,  A. Matučio „Malūnsparnis“,  Z. 

Gaižauskaitės „Linksmasis traukinukas“, „Šviesoforo pasakojimas“. 

Pažinimo kompetencija: 

• diskutuoja: „Kokia transporto priemone galime atvažiuoti į darželį?“; 

• aiškinasi kokius atstumus kokia transporto priemone ir per kiek laiko gali greičiausia nuvykti 

žmogus; 

• diskutuoja: „Kokių yra transporto priemonių,  ką su jomis galima vežti?“; 

•  žaidžia stalo žaidimą „Transporto priemonės“, skaičiuoja, klasifikuoja daiktus, juos apibūdina. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, aplikuoja, lipdo, lanksto iš popieriaus patikusią transporto priemonę; 

• klauso CD įrašų įvardina kokias transporto priemones girdėjo; 

• dainuoja dainą „Mėlynas autobusiukas“  

•  klauso B. Dvariono „Preliudas“; 

•  žaidžia muzikinius žaidimus: „Būgnininkas“, „Linksmasis traukinukas“, „Mano traktoriukas“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

 Kalbos korekcija:  

• pasako įvairių tarnybų automobiliams 

       būdingas spalvas (raudona – gaisrinės, balta ir 

       žalia – policijos, balta ir raudona – greitosios  

pagalbos); 

• tyrinėja transporto priemonių sudėtines dalis, 

       išorės požymius, judėjimą, greitį. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• iš ištirpintos popieriaus masės kuria lėktuvus,  laivus, mašinas; 

• spalvina plokštumoje suformuotas formas; 

• puošia gamtinėmis medžiagomis; 

• aptaria darbo procesą, dalijasi įspūdžiais. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• kočiodami, pjaustydami ir klijuodami, kuria lėktuvus, laivus; 

• stato jiems garažus, aplinką; 

• organizuoja, modeliuoja įvairias žaidybines situacijas; 

• aptaria žaidimą, dalijasi asmenine patirtimi. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Stotis“. Paskyriami  „mašinistas“ , „konduktorius“; 

• žaidžia „autobusą“. „Autobusas“ juda įvairiais greičiais, priklausomai 

nuo rodomos spalvos; 

• judrus žaidimas „Automobiliai“. Vaikai gauna kamuolius ir paskirtame 

plote stengiasi eidami ar bėgdami nesusidurti. 

Koreguojamoji mankšta: 

• korekciniai pratimai ratu: kiekvienas sustojimas vis kita transporto 

priemonė; 

• „Važiuojame dviračiu“. Pratimą atlieką atsigulę, stovėdami, bėgdami 

http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/02/malunsparnis.html
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• diskutuoja „Kurios transporto priemonės mažiausiai teršia aplinką?“;   

• diskutuoja apie saugų elgesį mašinoje, aiškinasi kam reikalingi saugos diržai?;  

• žaidžia judrius žaidimus – estafetes. Juda pagal komandą 

     „dešinė, kairė“, eiti, bėgti, keičia kryptį. 

įvairiais greičiais; 

• vaikšto ant lankų ratu, įvairiais kampais, lyg gatvėje. 

 

 

MŪSŲ AUGINTINAI 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

•  vaikai diskutuoja, kaip reikia elgtis su šuniuku, 

       katyte ir kitais gyvūnais; 

•  mąsto, kas nutiks nuskriaudus savo augintinį 

• diskutuoja, ar patiktų jei juos kas nors skriaustų? 

Komunikavimo kompetencija: 

•   klauso estų liaudies pasakos „Kaip šuo ėjo į 

      teismą“, diskutuoja kodėl šuo į teismą ėjo, kalba   kaip  reikia prižiūrėti gyvūnėlius; 

• išsiaiškina, kas namuose augina šunį, katę ar kitą augintinį, pasakoja nutikimus su augintiniais, 

kaip jais rūpinasi, kuria paskas apie savo augintinius; 

• mena mįsles apie augintinius - „ Kabo kabikas, žiūri žiūrikas, jei kabikas nekabėtų tai žiūrikas 

nežiūrėtų“ ir kt.; 

• klauso skaitomų kūrinėlių: P. Mašioto „Katinėlis Rainiukas“, Šiaurės tautų pasakos „Kaip šuo 

draugo ieškojo“ ir kt., atpasakoja trumpais sakiniais; 

• žiūrinėja paveikslėlius ir papasakoja, ką juose mato; 

• mokosi mintinai eilėraščius (žaidimus): „Kur buvai katinėli?“, Jakubėno „Pelytė“, Liobytės „Ar 

jūs žinote vaikučiai?“, „O tai šitaip, o tai taip“ ir kt.; 

• parodo paveikslėliuose žinomus naminius gyvūnėlius, juos pavadina, pasako ką jie ėda; 

• „Kalbos skrynelė“- gyvūnų šneka, pamėgdžiojimai. 

Pažinimo kompetencija: 

• apžiūrinėja, glosto atsineštą gyvūną, skaičiuoja kūno dalis, lygina su žaislais ir savimi; 

• diskutuoja, kuo skiriasi žmogus nuo gyvūno; 

• pripiešia trūkstamas kūno dalis; 

diskutuoja, kokią naudą teikia naminiai gyvūnai. 

Meninė kompetencija: 

• pasirenka patinkančią spalvą ir piešimo, tapymo priemonę, atvaizduoja savo augintinį popieriaus 

lape; 

• lipdo augintinį iš plastilino, naudoja gamtinę medžiagą; 

Kalbos korekcija: 

• skiria ir taria garsiažodžius: mū mū, iha ha, au, 

       miau miau ir kt.;  

• plečia žodyną gyvulių pavadinimais, jų jauniklių pavadinimais;  

• supranta ir vartoja žodžius ir žodžių junginius: kanopa, snukis, 

šeimininkas, mykia, žvengia ir pan. ; 

• apibūdina naminius gyvulius, jų veiksmus, požymius; 

• supranta klausimus: kas? ką? kam? kodėl? Supranta apibendrinamąsias 

sąvokas: naminiai gyvuliai, žvėrys, gyvūnai; 

• kalba, išsako mintis 3-4 ar daugiau žodžių sakiniais; 

• taisyklingai vartoja žodžių linksnių galūnes, derina giminę ﴾juodas 

arklys ėda šieną, marga karvė geria vandenį﴿. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia mišria tapybos technika (vaškinės kreidelės, akvarelė) pasirinktą, 

mėgiamą gyvūną; 

•   renkasi spalvas, formas; 

•  aptaria piešinį, pasakoja apie 

 nupieštą gyvūną, kuria pasaką. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo gyvūnus, klijuojant tarpusavyje nulipdytus rutuliukus ir 

pagaliukus; 

• stengiasi kuo panašiau perteikti jų išvaizdą, jiems charakteringas detales; 

• dėlioja juos ant popieriaus lapo, suskirstytų kvadratų; pasakoja, kur koks 

gyvūnėlis stovi  

• žaidžia su nulipdytais gyvūnais; 

• lipdo „namus, ėdesį, dėlioja kas su kuo „draugauja“, „eiti vienas pas kitą 

į svečius“; 

• aptaria nulipdytų gyvūnų  išvaizdą, skirtumus; 



80 

 

• aplikuoja norimą gyvūną; 

• karpo įvairias gyvūnų formas, jas komponuoja; 

• muzikos instrumentais kuria augintinio muzikėlę;  

• kuria daineles apie savo augintinį; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainas: „Sargiukas“, „Tupi katins ant tvoros“, „Miau miau sušalau“; 

„Katinėlis“; 

• klauso J.Čiurlionytės „Čiužinėjo laputaitė“; L. Remeikienės „Paukštis ir žuvytė“, R. Rodžerio 

„Muzikos garsai“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Mokė žvirblienė mažus žvirbliukus“; N. Lapinskienės - 

„Avinėliai debesėliai“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• diskutuoja, kaip reikia elgtis pažaidus su augintiniu, kodėl taip reikia daryti? 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Diena ir Naktis“; 

• vaizduoja paukštelius ir gyvūnėlius; 

• žaidimas „Paukšteliai lesa“.Imituoja gilių ir konkorežių rinkimą. Kas 

greičiau ir daugiau?; 

• vaizduoja savo augintinius. 

Koreguojamoji mankšta: 

• vaikščioja po salę kaip gandrai. Stiprina pėdos skliautą; 

• pratimas „Kregždutės“ lavina stovėseną; 

• šuoliuoja „varlyte“. 

 

RUDENS DOVANOS 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pokalbių metu reiškia savo jausmus ir mintis, nežeidžiant kitaip manančių; 

• nuplauna vaisius, nulupa daržoves, pjausto, tarkuoja, dalinasi su draugais.  

Komunikavimo kompetencija: 

• žiūrinėja paveikslėlius atpažįsta, įvardina žinomus vaisius ir daržoves; 

• savokų įtvirtinimas: „vaisiai“, „daržovės“; 

• klausosi ir mokosi eilėraštukų apie vaisius ir daržoves: V. Palčinskaitė „Bulvė kalbina buroką“, 

„Svogūnas“, „Pomidoras“, „Tuščiagalvis kopūstas“, kita; 

• diskutuoja žiūrėdami A. Vaičiulienės knygutę „Augalų pasaulyje. Gėlės. Daržo ir sodo augalai“.  

Pažinimo kompetencija: 

• vaikai apžiūrinėja, tyrinėja vaisius ir daržoves, juos apibūdina, pavadina; 

• skirsto vaisius ir daržoves pagal dydį, skonį, spalvą, formą; 

• rūšiuoja paveikslėlius į vaisius ir daržoves, aiškinasi kodėl?  

• apžiūrinėja paveikslėlius su vaisiais ir daržovėmis, aiškinasi, kaip juos renkame (obuolius – skina, 

morkas – rauna, bulves – kasa ir pan.); 

• skirsto vaisius ir daržoves į mėgstamus ir nemėgstamus; 

• skanauja vaisius ir daržoves, skanaudami pasako skonį: rūgštus, saldus, kartus, ir pan.; 

• pasakoja, kur auga vaisiai ir daržovės. 

Meninė kompetencija: 

• supjaustytomis daržovėmis ir vaisiais piešia ant lapo. Vaisių ir daržovių gabalėlius naudoja kaip 

Kalbos korekcija: 

• skiria aplinkos ir kalbos garsus;  

• plečia sąvokas „vaisiai“, „daržovės“;  

• supranta ir vartoja žodžių junginius: kriaušių košė, džiovinti obuoliai, 

sodas, daržas, vienodi, nevienodi, nuriedėjo ir pan.  

• taria garsiažodžius: bum, tekšt, papt; 

• pasakoja, kur auga vaisiai (kriaušės, obuoliai) ir daržovės (morkos, 

bulvės ir pan.); 

• atsako į klausimus kuo? ﴾kuo skiriasi? kuo panašus? kuo pasieksi?﴿, 

kada? ﴾rudenį, dieną, naktį﴿, koks? ﴾storas, plonas, lygus﴿.  

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia pastelėmis, pieštukais, angliuku įvairių formų daržoves; 

• pasakoja apie savo piešinį; kokias daržoves mėgsta. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo įvairius vaisius, uogas, dubenis, lėkštes; 

• dėlioja vaisius, žaidžia  - pjausto juos, „valgo“, dalijasi; 

• įvardija visus nulipdytus vaisius ir uogas; 

• aptaria darbo proceso, žaidimo įspūdžius; 

• įvardija ką daryti patiko ir ko nepatiko. 

Kūno kultūra: 
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atspaudus; 

• iš vaisių ir daržovių gamina darbelius; 

• dainuoja daineles apie vaisius ir daržoves imituodami judesiais: „Kas ten darže auga“, „Tindi rindi 

riuška, kas sodely puška“; 

• muzikos instrumentais kuria ritmus apie vaisius ir daržoves; 

• kartu su darželio bendruomene (auklėtojos, tėvai, vaikai) gamina dirbus iš vaisių ir daržovių, 

apibūdina ką sukūrė, kaip gamino, kas padėjo; 

• diskutuoja, kas labiausiai patiko per akciją – šventę. Renka labiausiai patikusius darbus, aiškina 

kodėl? 

• dainuoja lietuvių liaudies dainą „Bulvė kalbina buroką; N. Lapinskienės „Spalvoti rudens laiškai“; 

nežinomo autoriaus dainą „Agurkėlių dainelė“; 

• klauso A. Martynaičio „Gyvojo vandens  klavyras“; 

• žaidžia  lietuvių liaudies žaidimą „Daržovių ratelis“;  

•   atlieka ritmo pratimą „Zuikis ir morkytė“.       

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• klauso, kas gali atsitikti, jei valgysime neparuoštus valgymui vaisius ir daržoves, aiškinasi, kaip 

reikia paruošti vaisius ir daržoves valgymui. 

• žaidžia žaidimą „Kas greičiau surinks giles ir kaštonus, pabertus ant 

salės grindų?“; 

• estafetė „Kas greičiau įveiks trąsą nešdamas dubenėlį su rudens 

gėrybėmis?“; 

• vaizduoja, kaip krenta lapai, gilės, kankorėžiai, obuoliai ir t.t; 

• sustoję ratu siunčia pintinę sakydami: „Imk pintinę“. 

Koreguojamoji mankšta: 

•  vaikšto  basomis kojomis, renka 

 giles ir deda jas į pintinę; 

•  vaikšto per kaštonus; 

•  „skina“ obuolius nuo aukščiausios 

 šakos. Pasistiebia  ir išsitiesia visu 

 kūnu. 

 

 

LAIŠKO KELIONĖ. LAIŠKANEŠYS 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• aiškinasi kaip reikia elgtis pašte; 

• žaidžia žaidimą „Sugedęs telefonas“. 

Komunikavimo kompetencija: 

• varto R. Scarey knygą „Ką žmonės dirba visą dieną"; 

• klauso skaitomo L. Gutausko eilėraščio „Pašto balandis“; 

• klauso skaitomo pasakojimo iš R. Scarey knygos  „Laiško kelionė“; 

• aiškinasi kaip rašomas laiškas; 

• rašo, kopijuoja laišką, sveikinimą mamai, tėčiui, sesei, broliui, draugui, močiutei.  

Pažinimo kompetencija: 

• diskutuoja: „Kaip žinią perduodavo senovėje? „Kaip dabar žmonės gali bendrauti būdami toli 

vienas nuo kito?“; 

• rašo elektroninį laišką pasirinktinai (tėvams, draugams, darželio darbuotojams); 

• kalba: „Kas tai yra siuntos, kaip juos keliauja“; 

 Kalbos korekcija:  

• žino, kad kalbame garsais, garsus jungiame į skiemenis, skiemenis į 

žodžius, žodžius į sakinius; 

• kiekvieną kalbos garsą galime užrašyti; 

• rašo laišką mamai, draugui: kopijuoja raides, žodžius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• su flomasteriais, tušinukais, pieštukais rašo, piešia laišką mamai apie 

buvimą darželyje; 

• lanksto voką, klijuoja, piešia ženkliukus, rašo adresą, žaidžia siuntimą;  

• pasakoja, ką rašė, piešė. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• iškočioto molio lakšte braižo raides, rašo draugui laišką, lipdo voką, 

pašto ženkliuką; 

• žaidžia laiškų rašymą, siuntimą, gavimą ir skaitymą. 
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• diskutuoja: „Kodėl mokama už siunčiamą laišką, siuntinį?“;  

• susipažįsta su laiškanešio profesija; 

• vyksta į artimiausią pašto skyrių; 

• konstruoja iš įvairių kaladžių „Pašto mašinos“; 

• aiškinasi kokios transporto priemonės greičiau pristato siuntas ir laiškus (sąvokos: arčiau, toliau, 

greičiau, lėčiau); 

• žaidžia žaidimą „Nunešk laišką kitos grupės draugui“. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, lipdo vokus, anspaudus,  susitvarko darbo vietą, taupiai naudoja medžiagas; 

• iš įvairaus spalvoto popieriaus lanksto voką; 

• dainuoja B. Butnoriūtės dainą „Namai“; 

• klauso J.Gaižausko kūrinio „Grojantys kamuoliukai“; 

• žaidžia A. Andrašiūnienės muzikinį žaidimą „Mašinos atvyksta į garažą, suskaičiuok“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• saugiai elgiasi išvykos metu. 

Kūno kultūra: 

• kas toliau, greičiau bėgs?; 

• žaidžia estafetę „Kas greičiau atneš laišką ? “ 

•  mėto „laiškus“ kiek įmanoma tiksliau. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimus ratu, kiekvienoje stotelėje sužino naują užduotį; 

• vaikšto pasistiebus, ant kulnų, vidine ir išorine pėdos dalimi. 

  

  

MŪSŲ DUONELĖ 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja apie pagarbą ir meilę duonai, jos panaudojimą; 

• domisi aplinkiniu pasauliu, stebi, tyrinėja, nebijodami klausinėja, nežeidžiant kitaip manančių 

vaikų; 

• vaikai pasakoja, ką įdomaus sužinojo iš tėvų ir senelių apie rugius ir duoną (kaip duona kepdavo 

seniau ir kaip dabar). 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja, koks ilgas duonos kelias iki mūsų stalo; 

• mina mįsles,  mokosi patarlių ir priežodžių apie darbą ir duoną; 

• mokosi J. Degutytės eilėraštį „Juokias duonelė“; 

• skaitoma pasaka „Stebuklingoji duona“; 

• vaikų kūrybinis pasakojimas „Rugio grūdo kelionė“; 

• diskutuojama su vaikais apie duonos sakralumą šeimos šventėse; 

• mokosi maldelės prieš valgį („Ačiū Dieve“); 

• klauso lietuvių liaudies dainų apie rugius ir rugiapjūtę „Malu, malu aš viena“; 

Kalbos korekcija: 

• skiria garsą o, skiemenis su garsu o, žodžius, kurie prasideda garsu o.; 

• plečia žodyną žodžiais: javai, rugiai, pribrendo, užderėjo, duonos 

riekelė, pyragas minkštas, purus, malūnas, kepykla ir pan.; 

• sudarinėja įnagininko linksnio būdvardžius ir daiktavardžius; 

• atsako į pateiktus klausimus ﴾iš ko kepama duona?, kas ir kur užaugina 

javus?, kodėl verkia duonelė tinginio valgoma? ir pan.﴿ vientisiniu 

išplėstiniu sakiniu. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

•  aplikuoja piešinį iš įvairių grūdų;  

•  tyrinėja klijuojamų medžiagų įvairovę; 

•  įvardija naudojamus grūdus ir kruopas. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• rankų judesiais formuoja pagaliukus,   rutuliukus, juos pjausto, plėšo, 

klijuoja; 
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• klauso J. Degutytės eilėraščio „Juokias duonelė“; 

• diskutuoja „Kodėl duona tokia brangi?“; 

• klauso lietuvių liaudies pasakos „Kada gali valgyti?“, latvių pasakos „Duonos kepalas“. 

Pažinimo kompetencija: 

•  padidinamuoju stiklu tyrinėja rugio, kviečio, miežio, avižos varpas, išlukštena ir ragauja; 

• rūšiuoja vasarą rugiapjūtės metu surinktus šiaudus ir varpas, skirsto pagal ilgį, storį; 

• ekskursija į kepyklą. 

Meninė kompetencija: 

• iš rugių varpų pina vainikus;  

• iš tešlos formuoja pyragus, riestainius; 

• piešia, aplikuoja rugio varpas; 

• kuria atvirukus, paveikslus iš grūdų ir varpų; 

• piešia patirtus įspūdžius, lipdo iš molio duonos ir pyrago gaminius; 

• dainuoja P. I. Steišūnienės pirštukų daineles: „Duonos kepimas“, „Koše, maloše tu labai skani“; 

• klauso A.Vivaldžio ištraukos iš „Metų laikai“ (Ruduo); 

      V. J. Lyguto ir V. Laižiko kūrinio „Tetulės vaišės“; 

• žaidžia I. Steišūnienės muzikinį žaidimą „Stato pirštukai namelius“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Jaunimėli, eikš pas mus“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• atsargiai elgiasi su namų apyvokos daiktais; 

• saugiai elgiasi išvykos metu, padeda jaunesniems grupės vaikams. 

•  gamina įvairią „duoną“, pinigus;  

•   žaidžia „duonos parduotuvę“, 

•   aptaria nulipdytų duonų formų skirtumus;  

•   prisimena mėgiamos duonos spalvą. 

Kūno kultūra: 

• imituoja duonelės kelią iki mūsų namų.     žaidžia estafetes, perduoda 

„duonelę“ iš rankų į rankas. Susipažįsta su tradiciniais žaidimais ir jų 

kilme. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimus nugaros, pėdos skliauto raumenims stiprinti, žaidžia 

tradicinius žaidimus; 

• šokinėja basomis „ant ražienų“ naudojant giles ir kaštonus. 

 

 

RUDENS SPALVŲ PALETĖ 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja, stengiasi suvokti gamtos ir žmogaus ryšį; 

• grožisi gamtos spalvomis, džiaugiasi; 

• padeda tvarkyti aplinką kiemsargei, surinktus lapus, šakas neša į šiukšlių maišus, pašluoja. 

Komunikavimo kompetencija: 

• kuria pasakėles  apie medžių lapus, gamtą; 

• mokosi mintinai eilėraščius: V.Skučaitė „Rudenėlio spalvos“, K. Binkis „Man tinka tos skaisčios 

rudenio dienos“, K. Kubilinskas „Spalvos“ ir kt.; 

• diskutuoja kaip keičiasi medžių rūbas, taip pat ir žmonių apranga; 

• įvardina, kokių rūbų reikia atšalus orams, diskutuoja kaip jie atrodo, kokių spalvų? 

Pažinimo kompetencija: 

Kalbos korekcija: 

• skiria žodžius, kuriuose yra garsas ė, atviro ir uždaro skiemens garsinė 

analizė ir sintezė. 

• supranta 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;  

• atsako į klausimus: 

Koks metų laikas? Kaip atrodo dangus? Kaip atrodo medžiai, krūmai? 

Kaip rengiasi žmonės? Ką veikia žmonės rudenį? 

Meninė veikla dailės studijoje: 

•  komponuoja rudens lapus ir 
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• stebi augalų, medžių pokyčius, grožisi spalvomis, jas vardina; 

• diskutuoja, aiškinasi kas nudažo medžių lapus; 

• renka lapus, juos apžiūrinėja, vardina spalvas, formą, gyslotumą, dydį; 

• klauso pasakojimų ir diskutuoja, kaip pagal gamtos reiškinius, gyvūnų elgesį galima nuspėti orus; 

• nustatinėja, koks bus oras pagal dangaus spalvą. Nustatinėja vėjo kryptį; 

• pasakoja, kokias gamtos permainas pastebėjo einant į darželį; 

• žaidžia su lapais, kankorėžiais, gėlėmis, kaštonais, pažaidus sutvarko žaidimo vietą: surenka lapus 

į vieną krūvą, susirenka kaštonus, giles į maišelius ar kibirėlius. 

• Stebi lapus per padidinimo stiklą, pasakoja. 

Meninė kompetencija: 

• maišo spalvas išgaudami vis kitokius atspalvius, dažo lapus, piešia medžius, gamtą. Nudažytus 

lapus lygina su atsineštais iš kiemo; 

• aplikuoja rudens spalvas. Iškerpa, išplėšo įvairių spalvų ir formų lapus, juos komponuoja; 

• gražesnius lapus atsineša į grupę, juos džiovina,daro herbariumą; 

• dainuoja „Labas  rytas“; N. Lapinskienės „Rudens valsas“ ;    I. Steišūnienės „Medžių lapai“;  

• klauso M. K. Čiurlionio kūrinio „Miške“; 

• šoka, laisvai juda  su skarelėmis „Spalvų šokis“; 

• groja su spalvotais – mediniais metalofonais „Spalvų paletę“. 

Sveikatos kompetencija: 

• klauso, pasakoja kas gali atsitikti jei netinkamai apsirengs: galime peršalti, skaudės gerklę, pakils 

temperatūra ir kt.; 

• šokinėja per balas; 

• žaidžia kieme – kas surinks daugiau lapų, gilių, kita. 

   

  gamtines medžiagas popieriaus lape, 

•   dekoruoja foną dažais; 

•   kartoja medžių pavadinimus; 

•   mokosi kurti iš pačių atsirinktų 

  medžiagų, spalvų; 

•  prisimena spalvų pavadinimus ir galimus jų derinius. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• pjausto iškočiotą molį;  

• puošia plokštumą įvairiomis faktūromis, tekstūromis, pasidarytais 

štampukais;  

• daro įvairių prisirinktų medžio lapų  antspaudus 

• lipdo didelį bendrą medį, puoštą pasidarytais antspaudais; 

• žaidžia nulipdyto medžio gyvenimą – lapų augimą, šnarėjimą, rudeninį 

jų kritimą, paukščių atskridimą ir t.t., reikalingas detales lipdant iš 

molio; 

• prisimena naudotų medžių lapų skirtumus, medžių pavadinimus. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia rudenį. Lyja-slepiasi, išskrenda paukščiai-vaizduoja juos, kyla 

vėjas-vaikai vartosi ant grindų; 

• žaidžia su gilėmis, kaštonais,  kankorėžiais. Tikslumui, metimo 

judesiams tobulinti; 

•   žaidžia žaidimą „Rudenėlio 

  takeliai“. Stengiasi apeiti „kelmus“, 

  peršokti „balas“, vingiuoja 

  takeliu ir t.t. 

Koreguojamoji mankšta: 

• eina per pusrutulius pagal jų spalvą. Stiprina pėdos skliautą; 

• eina „Rudens takeliu“. Vingiuoja ant gimnastikos suolelio; eina per giles 

ir kaštonus. 

 

SEKU SEKU PASAKĄ 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• domisi pasakomis, jų atsiradimu; 

• seka po vieną, neužgožia vienas kito; 

Kalbos korekcija: 

• skiria garsą „m“ skiemenyse ir žodžius su „m“; 

• seka pasakas naudojant įvairias priemones: IKT, serijinius paveikslėlius, 
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• klauso sekamų pasakų, savitai pajausdami jos turinį; 

• panaudoja veikėjų balsų intonacijas žaisdami, reikšdami savo jausmus, nuotaikas; 

• laikosi sceninio bendravimo taisyklių. 

Komunikavimo kompetencija: 

• bando kurti, sekti pasakas; 

• mokosi ketureilį pakvietimui; 

• susipažįsta su pasakų veikėjų charakteringiausiomis savybėmis ir jas perteikia; 

• emocijomis išreiškia jausmus klausydami ar patys sekdami pasaką; 

• klauso sekamų lietuvių liaudies pasakų: „Mergelė uogelė“, „Vilkas ir ožiukai“, „Kaip ponas bėdos 

ieškojo“ ir kt. 

Pažinimo kompetencija: 

• bando įspėti, kokie veikėjai, iš kokios pasakos; 

• mėgdžioja pasakų veikėjų balsus; 

• pagal balso intonaciją atpažįsta veikėjus; 

• perteikia veikėjo charakteringiausias savybes; 

• pasiskirsto rolėmis, aptaria eigą, numato reikalingas dekoracijas. 

Meninė kompetencija: 

• gamina lėles iš įvairių antrinių žaliavų;  

• kuria kostiumus iš grupėje esančių medžiagų „artistams“ ir žiūrovams; 

• kuria vaidinimui dekoracijas; 

• improvizuoja pasakas įtraukiant daineles, muzikinius intarpus; 

• piešia patirtus įspūdžius; 

• kuria knygeles; 

• dainuoja A. Filipenkos dainą „Vaikų darželis“; N. Lapinskienės „Vaikų pasaka“; 

• klauso P. Č. Čaikovskio kūrinio „Spragtukas“; 

• žaidžia J.Čiurlionytės –  „Čiužinėjo laputaitė“; 

• improvizuoja – „Seku seku muziką“. 

Sveikatos kompetencija: 

• valdo savo kūną eidami, bėgdami, šokinėdami, improvizuodami pasakos veikėjus ir pan.; 

• saugiai naudoja veiklų metu aštrius daiktus. 

kuria pasakas be galo; 

• kalboje vartoja daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• su akvareliniais pieštukais piešia mylimiausią pasaką, jos personažus; 

• naudoja  dekoratyviosios ornamentikos elementus, dekoruodami 

nupieštas figūras, pasakoja, vaidina pasirinktą pasaką. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo pasirinktus įvairius daiktus, figūras – personažus, kuria pagal juos 

pasaką kiekvienas atskirai žaidžiant ir lipdant; 

• kuria vieną bendrą pasaką, panaudojant visus sukurtus lipdinius, žaidžia, 

improvizuoja, judina , transformuoja figūrėles, lipdo trūkstamas detales;  

• aptaria pasakos siužetą, prisimina savo žaistus personažus. 

Kūno kultūra: 

• mankštinasi klausantis dainelės „Čipolinas ir Buratinas“; 

• vaizduoja megstamiausių pasakų herojų (kaip jie bėga, kaip eina, 

šliaužia, šoka);  

• stengiasi suprasti kas yra gerai ir blogai žmogaus sveikatai; 

• žaidžia žaidimą „Burtininkas“. Koreguojamoji mankšta: 

• mankštinasi klausantis dainelės „Čipolinas ir Buratinas“; 

• vaizduoja mėgstamiausių pasakų herojus ( bėga, eina, šliaužia, šoka);  

• stengiasi suprasti kas yra gerai ir blogai žmogaus sveikatai; 

• žaidžia žaidimą „Burtininkas“.  

 

ŽENGIA SAULĖ APLINK DANGŲ. PAROS RITMAS 
VAIKO 

VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pasakoja, kaip praleidžia dieną;  

  Kalbos korekcija:  

• skiria garsą n, skiemenis ir žodžius, kuriuose yra garsas n.; 
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• susieja laiko (paros) ratą su žmogaus gyvenimu; 

• aiškinasi, kaip ankščiau žmonės nustatydavo laiką? 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja šiomis temomis: „Kaip matuojama diena“ „Kaip galima matuoti laiką?“ „Kaip 

matuojami metai?“; 

• mokosi mintinai eilėraščius: R. Skučaitės „Saulė“, M. Vainilaičio „Mano rytas“,V. Palčinskaitės 

„Dėdė miegas“,  

• Just. Marcinkevičiaus „Saulė ilsis“, Maironio „Ir kas per naktis“, J. Degutytės „Saulėlydis“; 

• klauso skaitomų kūrinių: K. Čiukovskio „Vogta saulė“, Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“, S. 

Kazlovo „Kaip ežiukas ėjo aušros pasitikt“, ištr. iš V. Krivio kūrinio „Antanuko rytas“; 

• susipažįsta su tautosakoje naudojamais mažybiniais kreipiniais apie saulę; 

• mokosi savaites dienas ir taisyklingai naudoti sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; 

• žiūrinėja Ž. ir A. Gri knygelę „Tomukas nori viską išmatuoti“, pokalbių metu mokosi apibūdinti 

matavimo prietaisus sudėtiniais sakiniais; 

• mokosi kopijuoti dangaus kūnų pavadinimus; 

• mena mįsles, prisimena patarles, priežodžius; 

• klauso L.Gutausko kūrinio  „Mėnulio, saulės, žvaigždžių darbai“, S. Maršako pasakos „Dvylika 

Mėnesių“; 

• kuria pasakas apie rytą, vakarą, dieną, naktį; 

• žaidžia žaidimą „Pasakyk žodį prasidedantį garsu  S“. 

Pažinimo kompetencija: 

• aiškinasi, kas sudaro parą, kaip ji skirstoma, t.y. pasako paros laikotarpius; 

• diskutuoja, kaip galima pamtuoti laiką? 

• pasakoja, kuo skiriasi diena ir naktis?; 

• atrenka paveikslėlius, kuriuose vaizduojami laiko matavimo prietaisai, diskutuoja; 

• žiūrinėja įvairias iliustracijas, išdėliojami plakatai, paveikslai vaizduojantys metų laikus, savaitės 

dienas, paros laiko atkarpas ir juos klasifikuoja, apibūdina; 

• aiškinasi, kaip žemė sukasi apie saulę, kada būna naktis, kada diena; 

• stebi, kurioje pusėje saulė pakyla ir į kurią leidžiasi, sužino poliusų pavadinimus (rytai, vakarai); 

• diskutuoja „Kas nutiktų jei žemėje nešviestų saulė?“; 

• žaidžia vaidmeninį žaidimą „ Diena darželyje“; 

• žaidžia didaktinius žaidimus: „Laikas“, „Naktis  diena“, „Laikrodis muša valandas“; 

• žaidžia žaidimus, ratelius:  „Mano tėvelis buvo kalvelis“, „Pasėjau linelius“; 

• ekskursija į laikrodžių parduotuvę, laikrodžių remonto dirbtuves. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, aplikuoja, lipdo: „Saulė“, „Mėnulis ir žvaigždės“, „Laikrodis“, „Diena“, „Naktis“, 

„Aušra“, „Rytas“, kita. 

• plečia žodyną žodžiais ir jų junginiais: savaitės dienų pavadinimai, paros 

dalių pavadinimai, sudurtiniai žodžiai (vardadienis, gimtadienis...); 

• kalboje vartoja sudurtinius daiktavardžius, žodžius su priesagomis –

ynas, – inė; 

• sudaro 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? 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• kuria koliažą – laikrodį, renka dienos ritmą atitinkančias nuotraukas, 

paveiksliukus; 

• pristato savo dienos ritmą, reflektuoja asmeninius įspūdžius  keliantis, 

valgant ir pan. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• pjausto ir klijuoja iškočioto molio plokšteles, gamina savo kambarį, 

jame esančius baldus, daiktus; 

• nusilipdę žmogaus figūrėlę, žaidžia gyvenimą bute, dienos ritmą – 

kėlimąsi, rengimąsi, žaidimą, valgymą ir t.t.,  „lanko“ vienas kitą 

nulipdytuose kambariuose; 

• aptaria ką kiekvienas veikia namuose kiekvieną savaitės dieną. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Ugninis kamuolys“; 

• varžosi estafetėse su kamuoliais; 

• stiprina pilvo ir nugaros raumenis, naudodami gimnastikos kamuolius. 

Koreguojamoji mankšta: 

• pratimai su kamuoliais laikysenai koreguoti; 

• pratimai su kamuoliais stiprinti kojas ir pilvą. 
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• kuria laikrodį;  

• dainuoja lietuvių liaudies dainas: „Saulė, motulė“, „Tu saulute, vakaran“, „Rytą saulutė tekėjo“, 

„Šiū namo“; 

• dainuoja dainas:  „Laiškas saulutei“,  „Saulytės namelis“, žodžiai Z. Gaižauskaitės, muzika  V. 

Stunžėnienės; 

• žaidžia įvairius ratų žaidimus: „Tek saulelė“, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Labas rytas akelės“, 

„Saulutė ir mes“, „Laikrodis“, „Saulės spinduliai“, „Saulė“ ir pan.; 

• muzikos instrumentais kuria ryto, dienos, vakaro, nakties muziką; 

• klauso smuiko garsų kūrinyje „Auksinė klasika“; 

• klauso „Vabaliukų dainelė“, žodžiai B. 

Balakauskienės, muzika S. Poškaus. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• susipažįsta su bendrais dienos režimo principais, stengiasi jų laikytis ir namuose; 

• mokosi pajausti fizinių gebėjimų ribas, nepervargti, supažįsta su atsipalaidavimo pratimais; 

• žaidžia žaidimus: „Diena ir naktis“, „Laikrodukas“. 

 

UGNIS - PRIEŠAS, UGNIS - DRAUGAS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pokalbiai „Kas sukelia gaisrą?“, „Ugniagesių darbai“,  „Nežaisk su degtukais“, aptaria kur 

kreiptis pagalbos; 

•  aiškinasi kas namuose gali sukelti; 

• analizuoja pavojingas situacijas; 

• diskutuoja: „ Ugnies nauda“, „Ugnies pavojai“, „Gelbėk – pranešk – gesink“; 

• situacijų kūrimas: „Pavojus“, „Gelbėtojas“, „Gaisras gamtoje“; 

• saugaus elgesio su ugnimi patarimai, aptariama vaikų elgsena gaisro metu; 

• diskutuoja „Ar žinai ką daryti kilus gaisrui“; 

• kuria saugaus elgesio taisykles. 

Komunikavimo kompetencija: 

• rengia grupėje „Žvakių karaliją“, stebi ugnies spalvas, 

    pasidalina tuo ką jaučia, ką „kalba“ širdelė; 

• klauso pasakojimo, kodėl žmonės ugniai davė vardąGabija; 

• pokalbis „Ugnis mūsų namuose“; 

• klauso eilėraščio „Susėskim prie ugnies“; 

• mokosi mintinai Gaižauskaitės eilėraštį  „Nelieski degtukų“; 

• klauso kūrinėlių: „Apie ką pasakoja ugnis“, „Žarijos prijuostėje“ („Saulės kelias“), M. Vainilaičio 

Kalbos korekcija: 

• žino, kad ugnis gali būti draugas ir priešas;  

• pasako kaip pakviesti pagalbos ištikus nelaimei; 

• sudarinėja vientisinius sakinius pagal serijinius paveikslėlius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• varvina visokių spalvų žvakių vašką ant popieriaus lapo; 

• stebi spalvų įvairovę, kuria norimą piešinį; 

• ant laužo lauke degina piešinius; 

• stebi kaip nuslysta ir nubėga vaškas, o lapas virsta pelenais; 

• aptaria įspūdžius. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo ažūrinę žvakidę iš molio virvelių; 

• stebi liepsnos atšvaitus; 

• bando deginti šlapio molio gabalus, stebi kokie procesai vyksta; 

• aptaria ką pastebėjo, suprato. 

Kūno kultūra: 

• atlieka įvairius šuoliukus; 

• žaidžia estafetę „Tarp laužų“; 
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„Ežio namas“,  „Užkūrei žolę“; 

• gamina „pagalbos telefonus“, žaidžia žaidimus; 

• organizuoja parodas, viktorinas, akcijas. 

Pažinimo kompetencija: 

• žaidžia žaidimą „Pastebėk žvakės  liepsną“;  

• atpažįsta simbolius (telefono aparato skaitmenis 112), kopijuoja; 

• susipažįsta su priešgaisrinės saugos ženklais; 

• susipažįsta su  ugniagesio profesija; 

• kuria evakuacijos planus, kartu su suaugusiu; 

• mokosi, kaip saugiai uždegti ir  užgesinti žvakę, bengališką ugnelę, petardas; 

• diskutuoja: „Kas reikalinga laužui sukurti?“, „Ką žmonės kepa laužuose“,  „Kam anksčiau buvo 

reikalingi laužai“. 

Meninė kompetencija: 

• piešia kibirkštėlę, ugnį, liepsną, gaisrą; 

• piešia „Ir pievai ir miškui skauda“; 

• lipdo žvakides iš molio; 

• gamina žibintus iš antrinių žaliavų, pagal muziką kuria žibintų šokį; 

• žaidžia žaidimus su dailės priemonėmis „Ugnies šokis“; 

• vaidina spektaklį „Ežio namas“; 

• žaidžia šešėlių teatrą; 

• žaidimas :„Sausra ir griaustinis“; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainą „Dega ugnė“; 

• klauso iš kompaktinės plokštelės „Vaivorykštė“ muzikinį įrašą „Ugnies šokis“. 

Sveikatos kompetencija: 

• grojant muzikai reiškia savo jausmus,  išgyvenimus, nuotaiką žodžiu, šokiu, piešiniu,  dalinasi 

įspūdžiais; 

• žaidžia: „Žvakės“, „Židinio  sienų tvirtinimas, „Laužo liepsna“, „Užgesink gaisrą“. 

• žaidžia žaidimus: „Perduok Liepsną“, „Šilta ir Šalta“. 

Koreguojamoji mankšta: 

• pratimai ratu. Prie kiekvienos stotelės atlieka skirtingus šuolius „per 

laužą“, 

bėgimą per „žarijas“; 

• renka „žarijas“ kojų pirštais. (Žarijos -    kaštonai ar gilės). 

 

 

 

 

MANO MYLIMIAUSI ŽAISLAI, MĖGSTAMIAUSI ŽAIDIMAI 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pasitiki savimi ir savo gebėjimais bendraudami su kitais; 

• stengiasi geriau pažinti šalia esantį; 

• nusiteikia fantazuoti, kurti, statyti, žaisti; 

• iš kaladžių, kartoninių dėžių stato pilis, lėlių loveles, kitus kambario baldus; 

• žaidžia žaidimą: „Greitai į garažus“. 

Kalbos korekcija: 

• pasakoja apie savo mėgstamą žaislą; 

• žaidžia žaidimą „Žaidimų lentyna“.   

• kalboje vartoja ir derina įvairias kalbos dalis; 

• kalboje vartoja prielinksnius: ant, po, į, tarp, šalia. 
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Komunikavimo kompetencija: 

• žiūrinėja grupėje esamus bukletus, knygas, nuotraukas, įvardina ten matomus daiktus; 

• pasakoja, kuria įvairias istorijas; 

• klausosi kūrinėlių apie žaislus, mašinas, aptaria ir atpasakoja. 

Pažinimo kompetencija: 

• žaidžia įvairius stalo žaidimus, dėlioja dėliones; 

• grupėje skaičiuoja daiktus, žaislus; 

• seklyčioje suranda senovinius daiktus, juos skaičiuoja suranda atitinkamą skaitmenį; 

• grupuoja daiktus pagal medžiagą, iš kurios padarytas, formą, spalvą, dydį; 

• grupuoja daiktus, skirtus berniukams ir mergaitėms; 

• kuria iš paveikslėlių knygelę „Mano žaislai“, „Suaugusiųjų daiktai“; 

• įsidėmi ir atpažįsta seklyčioje daiktus, jų požymius, detales, savybes; 

• tyrinėja grupėje akmenukus, gintarą, kriaukles ir kt.; 

• skirsto senovinius, šiuolaikinius ir kuriamus ateičiai daiktus, žaislus; 

• svarsto ar mus ir daiktus keičia laikas; 

• atsineša įdomių daiktų, atsivežtų iš svetur, senelių ar tėvų padarytus. 

Meninė kompetencija: 

• kerpa, klijuoja paveikslėlius ant popieriaus, vaizduoja svajonių namą, mašiną, ar kitą norimą 

žaislą; 

• iš kortelių kuria erdvines formas, puošia savo grupę; 

• piešia savo mėgstamą žaislą ar daiktą; 

• iš molio atranda vis naujų pavidalų; 

• dainuoja A. Filipenkos dainą  „Vaikų darželis“;  

• klauso G. Finarovskio kūrinio „Šokis su lėlėmis“, P. 

      Čaikovskio „Vaikų albumas“; 

• žaidžia muzikinį  J. Čiurlionytės žaidimą „Čiužinėjo laputaitė“. 

• žaidžia lietuvvių liaudies žaidimus: „Trys linksmi broliukai“, „Upeliukas“, „Mano maišas 

pakulinis“ ir kt. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• džaugiasi žiemos tekiamomis pramogomis kieme, žaidžia judrius žaidimus. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

•  piešia bendrą piešinį  su 

 akvareliniais pieštukais, 

 vaizduodami save žaidžiantį 

 grupėje su draugais ir žaislais; 

•  mokosi bendradarbiavimo įgūdžių; 

•  kiekvienas pasakoja, kur bendrame 

 piešinyje nupiešė save, tarp kurių 

 draugų, ką žaidžiantį; 

•  dalijasi kūrybiniais įspūdžiais, 

 patirtimi. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio):  

• iš vieno gabalo molio, tampydami detales, kuria įvairias figūrėles, 

žaislus; 

• spalvina juos su dažais, puošia įvairiomis medžiagomis – „rengia“;  

• pasakoja apie juos, maino su draugais; 

• organizuoja žaidimą. 

Kūno kultūra: 

• moko savo žaisliukus sportuoti, rodo jiems pratimus; 

• supažindina draugus su žaidimais, kuriuos žaidžia namuose; 

• žaidžia vaikų sugalvotas estafetes; 

• žaidžia judrius žaidimus su savo atsineštais iš namų žaislais. 

Koreguojamoji mankšta: 

• parodo vaikams pratimus, kuriuos atlieka namuose. Juos pritaikome 

korekcinei mankštai; 

• supažindina draugus su savo mėgiamais žaidimais;  

• korekcinės mankštos pratimus „paverčiame“ mano žaidimais.  
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ŽIEMOJANTYS PAUKŠČIAI 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• svarsto, kaip galėtų  padėti paukšteliams, žvėreliams baltojo bado metu; 

• kartu gamina lesyklėles; 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja – „Kaip pasiruošė vabalėliai, paukšteliai, žvėreliai žiemai?“; 

• klauso V. Griciūtės eilėraščio „Sveika žiemuže“, J. Degutytės „Sniegena“, A. Puišytė „Zuikelis 

gruodžio pūgoje“; 

• klauso pasakos „Lapė ir peliukas“, ukrainiečių liaudies pasakos „Pirštinė“, J. Avyžiaus „Bėkim 

žvėrys pažiūrėti“; 

• naudoja sąvokas žvėreliai – paukščiai;  

• mokosi mintinai  M. Vainilaičio eilėraštį „Šalčio uogos“, „Kiškučiai“, „Paukšteliai žiemą“;  

• kuria išgalvotas istorijas, eilėraščius; 

• pasakoja pagal paveikslą; 

• inscenizuoja pasaką „Lapė ir varna“, „Zuikio trobelė“. 

Pažinimo kompetencija: 

• varto žurnalus, knygutes, stebi kokie žvėreliai gyvena žiemą, kaip prisitaiko prie žiemos sąlygų; 

• skaičiuoja žvėrelius ir paukščius paveikslėliuose, rūšiuoja juos pagal dydį, būdą, naudą, naudoja 

kuo daugiau būdvardžių; 

• grupuoja paveikslėlius – žiemojantys bei išskrendantys paukščiai; 

• išvyka į mišką su dovanomis žvėreliams; 

• žaidžia didaktinius, pirštų žaidimus: „Papuošk meškiukus ir lėlytes“, „Žvejyba“, kita. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, lieja spalvas, aplikuoja, lipdo įvairius paukščius, panaudojant įvairią techniką; 

• pasigamina lesyklėlę iš popieriaus, plastikinių indelių; 

• komponuoja įvairių formų, dydžių lapus, kuria miško žvėrelių atvaizdus plokštumoje; 

• inscenizuoja, mėgdžioja žvėrelių eiseną, kalbą; 

• piešia įspūdžius iš išvyko; 

•  dainuoja lietuvių liaudies dainą „Žvėrių letkis“; 

• klauso kūrinio „Miško pasaka“, žodžiai R. Skučaitės, muzika J. Juozapaičio;   

• klauso žiemojančių paukščių balsų; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: „Skrido žvirblis per ulyčių“, „Eisim pasivaikščioti“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• daro rytais rytinę mankštą, mokosi taisyklingai kvėpuoti. 

Kalbos korekcija: 

• skiria garsus u – ū, skiemenis ir žodžius, kuriuose yra garsai u – ū;  

• nustato paskutinį garsą žodyje; 

• turtina žodyną žiemojančių paukštelių, žvėrelių pavadinimais, būdingais 

kūno dalių pavadinimais (ragai, kanopos, plunksnos...), gyvenamojo 

būsto pavadinimais (drevė, lizdas...), vaizdingais žodžiais, posakiais, 

balsų pamėgdžiojimais; 

• kalboje vartoja būdvardžius, daiktavardžius, veiksmažodžius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• iš įvairių medžiagų kuria koliažą apie žiemojančius paukščius; 

• patys renkasi, ieško reikiamų medžiagų; 

• stiprina karpymo, plėšymo įgūdžius; 

• mokosi komponavimo ir lapo užpildymo įgūdžių; 

• pasakoja savo istorijas apie žiemojančius paukščius. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• iš skirtingo dydžio molio gabalų lipdo paukščius, lygina jų dydžius; 

• iš iškočioto molio lakštų lipdo lesyklėlę, smulkina molio trupinius, 

žaidžia „paukščių lesinimą“, jų gyvenimą žiemą; 

• aptaria, apibendrina žaidimą. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Paukšteliai lesa“. Vaikai vaidina paukščius ir stengiasi 

kuo greičiau surinkti išmėtytus kamuoliukus; 

• eina, skrenda kaip paukščiai;  

• išveža sniegą. Vienas vaikas „rogutės“, kitas jas tempia. 

Koreguojamoji mankšta: 

• imituoja paukščių eiseną, atkreipdami dėmesį į pėdos ir nugaros 

raumenų darbą; 

• eina virve plasnodami rankomis lyg sparnais. Laiko tiesią nugarą. Kojas 

deda tiesiai ir šonu. 
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ŽVĖRYS ŽIEMĄ 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• svarsto, kaip galėtų  padėti  žvėreliams baltojo bado metu; 

• su grupės vaikais, šeimos nariais ruošia vaišes žvėreliams. 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja – „Kaip ruošiasi žvėreliai žiemai?“; 

• klauso skaitomų eilėraščių: Z. Gaižauskaitės „Miške“, A. Puišytės „Zuikelis gruodžio pūgoje“, A. 

Matučio „Ką žvėreliai šneka“; 

• klauso pasakų: „Lapė ir peliukas“, ukrainiečių liaudies pasakos „Pirštinė“, J. Avyžiaus „Bėkim 

žvėrys pažiūrėti“; 

• pokalbiuose naudoja apibendrinamąsias sąvokas;  

• mokosi mintinai eilėraščius: M. Vainilaičio „Kiškučiai“, J. Nekrošiaus „Kiškio sapnas“;  

• klauso skaitomo A. Vaičiūlienės kūrinio „Gyvūnų pasaulyje“; 

• kuria išgalvotas istorijas, trumpus eilėraščius; 

• pasakoja pagal paveikslą; 

• inscenizuoja pasakas „Lapė ir varna“, „Zuikio trobelė“, „Pirštinė“. 

Pažinimo kompetencija: 

• varto žurnalus, knygutes, stebi, kokie žvėreliai gyvena žiemą, kaip prisitaiko prie žiemos sąlygų; 

• skaičiuoja žvėrelius paveikslėliuose, rūšiuoja juos pagal dydį, būdą, naudą, naudoja kuo daugiau 

būdvardžių; 

• eina į mišką su dovanomis žvėreliams; 

• žaidžia didaktinius, pirštų žaidimus: „Papuošk meškiukus ir lėlytes“, „Žvejyba“, „Žiemos troba“ ir 

pan. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, lieja spalvas, aplikuoja, lipdo įvairius žvėrelius panaudojant įvairią techniką; 

• komponuoja įvairių formų, dydžių lapus, kuria miško žvėrelių atvaizdus plokštumoje; 

• inscenizuoja, mėgdžioja žvėrelių eiseną, „kalbą“; 

• piešia įspūdžius iš išvykos; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainą „Žvėrių letkis“; 

• klauso CD žiemojančių paukščių balsų; 

• klauso kūrinio „Miško pasaka“, žodžiai R. Skučaitės, muzika J. Juozapaičio; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: „Skrido žvirblis per ulyčių“, „Eisim pasivaikščioti“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• domisi gamtoje vykstančiais reiškiniais: kodėl sninga, kodėl vieni žvėreliai žiemą miega, o kiti ne 

ir pan.; 

Kalbos korekcija:  

• skiria o – uo garsus, skiemenis; 

• apibūdina žvėrelių požymius, vartojant sudurtinius žodžius (ilgauodegė, 

plačiaragis, skeltalūpis ir pan.); 

• žaidžia siužetinį žaidimą „Pabūkime žvėreliais“, panaudojant žvėrelių 

kaukes. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia su pastele pasirinktą gyvūną, perteikia formos panašumą, kuria 

aplinkos detales, jų išgyvenimo atributus; 

•  aptaria piešinį, kalbasi, prisimena apie žiemojančių žvėrių gyvenimą. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• reljefo principu klijuoja lapės figūrą ant plokštumos; 

• kuria kailiuko imitaciją, naudodami faktūras; 

• žaidžia su nulipdytais paveikslėliais; 

• lipdo lapės šeimą, namus, žaidžia jų gyvenimą; 

•   aptaria, apibendrina žaidimą, 

  pristatydami nulipdytus žaidimo 

  personažus. 

Kūno kultūra: 

• vaizduoja  įvairius žvėris rytinės mankštos ir  užsiėmimų metu; 

• kaip žvėrys sportuoja? 

• estafetėse varžosi „žvėreliai“. 

Koreguojamoji mankšta: 

• vaikšto, kaip meškos; 

• šokinėja, kaip zuikiai; 

• atlieka pratimus, kurių metu imituoja įvairius žvėrelius.  
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• prisimena kaip reikia rengtis žiemą, saugotis nuo peršalimo ligų, nelaimingų atsitikimų; 

• žaidžia judrius žaidimus: „Vilkišius pilkišius“, „Kiškučių šeimynėlė“, „Medžiotojai ir kiškiai“. 

         

MANO TĖVYNĖ – LIETUVA 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• žino, kad gyvena Lietuvoje; 

• gerbia tradicijas ir papročius; 

• domisi tautinėmis šventėmis, tarmėmis; 

• gerbia tarmiškai kalbančius vaikus. 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja, kokia artėja švenė, jos reikšmė gimtinei; 

• varto ir aptaria įvairias knygas apie Lietuvą, jos gamtą, miestus, žymias vietas; 

• klauso skaitomų eilėraštukų gimtąja ir svetima kalba, diskutuoja; 

• klausosi skaitomo J. Nekrošiaus eilėraščio „Kaip surasti Lietuvą?“; 

• mokosi mintinai K. Kubilinsko eilėraštuką „Gražiausioji šalis“, V. Neminėlio „Mano Vytis ir 

trispalvė“; 

• klauso skaitomo kūrinio „Rėdutis“; 

• mina mįsles, mokosi patarlių ir priežodžių; 

• dalyvauja viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą“. 

Pažinimo kompetencija: 

• tyrinėja Lietuvos žemėlapį; 

• susipažįsta su Lietuvos simboliais; 

• apsilanko darželio seklyčioje; 

• apžiūrinėja senovinius rakandus, aiškinasi jų paskirtį; 

• varto paveikslėlius, kuriuose vaizduojami  tautiniai rūbai; 

• skaičiuoja iš kiek dalių susideda tautinių rūbų apranga; 

• lygina su dabartiniais rūbais, aptaria jų skirtumus; 

• aiškinasi, kokią reikšmę turi tautinių rūbų raštai. 

Meninė kompetencija: 

•   naudoja įvairias priemones bei atlikimo technikas, kuriant 

     tautinius raštus; 

•   piešia, tapo savo gimtą miestą; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainą „Lietuvos Šalelėj“, V. Stunžinienės  „Lietuva“, G. Stavinienės 

„Lietuva; 

Kalbos korekcija: 

• skiria skiemenis, žodžius, kuriuose yra ė-ie garsai. Nusako pirmą ir 

paskutinį žodžio garsą; 

• supranta žodžius ir žodžių junginius: Lietuva, Tėvynė, žemėlapis, upė, 

jūra, sostinė, Vilnius, Kaunas, miestas, kaimas; 

• mėgdžioja vėliavų šlamėjimą, medžių ošimą;  

• derina žodžius sakiniuose gimine, linksniu, skaičiumi. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• naudodami medžiagą ir klijus kuria reljefinės tapybos darbą; 

• formuoja namą iš medžiagos, pamirkytos klijais; 

• spalvina reljefą, kuria aplinką lape; 

• pasakoja apie savo namą ir kelią į jį; 

• naudoja žodžius, apibudinančius kryptį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• kočioja plokštumas, jungia į vieną didelę – kuria erdvinį žemėlapį; 

• lipdo reikiamas detales, naudoja esamus žaislus, įvairius daiktus – kuria 

reljefą, medžius, namus, upes; 

• nulipdę save, žaidžia stumdydami detales; 

• pasakoja apie savo matytas vietas, gražius vaizdus. 

Kūno kultūra: 

• susipažįsta su populiariausiais sportiniais žaidimais Lietuvoje; 

• mokosi pagrindinių krepšinio, futbolo, rankinio judesių; 

• estafetės su krepšinio, futbolo, rankinio kamuoliais; 

• diskutuoja apie mėgstamiausias vaikų sporto šakas ir matytas sporto 

varžybas. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimus su įvairiais kamuoliais; 

• taisyklingai laikysenai ugdyti naudoja gimnastikos kamuolius; 

•  prisimena kokius pratimus gali atlikti namie ir juos kartoja. 
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• klauso: V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, A. Bumvilos  „Lietuva“, A. Baranauskas „Lietuva brangi“; 

• groja su muzikiniais instrumentais lietuvių liaudies šokį „Klumpakojis“; 

• žaidžia R. Bočkienės muzikinį žaidimą  „Laivelis“; 

• klauso tarmiškos šnekos įrašų, aptaria; 

• susipažįsta ir gieda Lietuvos himną, klauso įrašo; 

• žaidžia pirštų žaidimus: „Du maži šimtakojukai“, „Kopūstėlį mes kapojam“, „Nykštuko namelis“ ir 

kt.; 

• dainuoja ir žaidžia lietuvių liaudies dainas ir žaidimus: 

     „Piemenėlio diena“, „Tek saulelė“, „Jurgeli meistreli“,     „Garnys, garnys“ ir kt. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• padeda siplnesniam atlikti užduotis; 

• savarankiškai laikosi asmens higienos. 

 

 

KARTOS. ATGIMUSI  SENOVĖ 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• namuose kalba ir sužino apie savo senelius, kuo jie buvo garsūs, kur gyveno? (aukštaitijoje, 

žemaitijoje ir kt.) 

Komunikavimo kompetencija:  

• klauso S.Gedos eilėraščio „Aukštaitija“, S. Nekrošiaus 

      „Dzūkija“; 

• mokosi patarlių, mįslių, seka lietuvių liaudies pasakas, kuria patys; 

• klauso ir aptaria A. Šiaurienės 

knygelę   „Sveikas gimtasis žodi“, Maironio „Mano gimtinė“. 

Pažinimo kompetencija: 

• susipažįsta su senovine sodyba, jos puošyba; 

• klauso pasakojimo apie tradicinius žemės darbus: bulviakasį, linų rovimą, „bobų“ vasarą; 

• apsilanko darželio seklyčioje, domisi verpimo rateliu, bando sukti, „muša“ sviestą; 

• „lygina“ lėlių drabužius senoviniu lygintuvu; 

• diskutuoja, iš ko matyti, kad tas daiktas senas?(medienos spalva, įtrūkimai ir kt.); 

• varto B. Grybauskienės knygą  „Ką vadiname gimtine“, aptaria iliustracijas, kaip gyveno mūsų 

senoliai.  

Meninė kompetencija: 

• popieriaus lape vaizduoja patirtus įspūdžius; 

• rankdarbių paroda darželio galerijoje; 

Kalbos korekcija: 

• skiria ir lygina senovinius ir šių dienų daiktus (klumpės – batai), darbus  

(audimas staklėmis – mechanizuotas audimas), įrankius (dalgis – 

žoliapjovė); 

• pasako keletą patarlių, priežodžių, mįslių. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• kuria pilies paveikslą ant lapo klijuodami smėlį, smulkius akmenis; 

• spalvina su akvarele; 

• pasakoja apie savo pilį, fantazuoja, kuria savo istoriją apie tos pilies 

senovę. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• iš vieno gabalo molio lipdo žmones, pilis, įvairius ginklus, žirgus, 

vėliavas; 

• žaidžia pilių gyvenimą, karą, taiką, senovišką gyvenimą; 

• žaidimui naudoja ir kitas medžiagas – medį, akmenis ir kt.; 

• aptaria žaidimą, naudotas žodžių sąvokas. 

Kūno kultūra: 

• vaikščioja su svoriu ant pečių, lyg su senoviniais šarvais; 

• žaidžia žaidimą „Mūšis“.( žaidimai, estafetės komanda prieš komandą); 

• žaidžia „Riterių varžytuvės“; 
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• aplikuoja  „Gyvybės medis“; 

• kas turi atsineša iš namų senovinių rakandų ir darbo įrankių; 

• klijuoja šiaudelius ant drobės, šiaudelių vėrimas („Sodas“); 

• gamina žaislus iš vilnos, lipdo iš molio; 

• susipažįsta ir groja su liaudies muzikos instrumentais; 

• klauso muzikinių kūrinių iš projekto „Mūsų kartos“ 

       (dzūkų, suvalkiečių, žemaičių, aukštaičių dainos ir šokiai). 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• domisi senelių amžiumi ir išmintingais jų pamokymais. 

• žaidžia žaidimą „Kas taiklesnis, greitesnis,vikresnis?“ 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimus su smėlio maišeliais, stirprina pėdos ir blauzdos 

raumenis; 

• vaikšto su smėlio maišeliais ant galvos, imituoja puodynės nešimą; 

• tempia virvę visi, stovėdami ant pirštų galų. 

 

SKAIČIŲ ŠALYJE 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• sužino kuo skiriasi vaikai, paaugliai, suaugę, seneliai; 

• sugalvoja draugams galvosūkių; 

Komunikavimo kompetencija: 

• klauso skaitomos lietuvių liaudies pasakos „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“; 

• klauso skaitomo K. Kubilinsko eilėraščio  „Mano skaičiai“; 

• mokosi A. Matučio pasakos be galo „Du karaliai“; 

• mokosi mintinai eilėraščių: K. Kubilinsko „Mano batai buvo du“, A. Matučio „Kiškio batai“; 

• sugalvoja savų istorijų, pasakos pabaigą; 

• mokosi greitakalbių; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: „Trys grąšiai“,„Avelės“, „Dvi sesutės“. 

Pažinimo kompetencija: 

• susipažįsta su skaičiais, namų numeracija;  

• užsirašo, kuria draugų telefono numerius; 

• domisi galvosūkiais, skaičių magija pasakose; 

• klausydami lietuviškų pasakų, skaičiuoja veikėjus;  

• skaičiuoja, grupuoja daiktus, žaislus. Sudaro diagramas; 

• mokosi nusakyti daikto savybes, spalvą, kitas detales; 

• mokosi pažinti laiką (laikrodis, smėlio laikrodis); 

• ieško skaičių aplinkoje, juos įvardija; 

• žaidžia didaktinius žaidimus: „Suplok vienu daugiau“, „Atspėk kainą“, „Ketvirtas sako „bum“, 

„Laikrodukas“; 

• žaidžia skaičių loto žaidimus, kopijuoja. 

Meninė kompetencija: 

Kalbos korekcija: 

• skiria s-z garsus, skiemenis, žodžius, kuriuose yra tie garsai; 

• vartoja matematikos sąvokas, skaičių, kiekį, įvairius veiksmus, dėsnius 

įvardijančius žodžius; 

• supranta prašymus, nurodymus (atlikti veiksmus): paimk 3 daiktus, 

atimk vieną daiktą, kiek liko? ir pan.; 

• kalboje vartoja skaitvardžius, derina juos su kitomis kalbos dalimis. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia skaičius spalvotu tušu; 

• mokosi skaičių formų, jų puošimo ir ornamentikos elementų; 

• atpažįsta ir įvardija skaičius. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• sukdami molį delnuose, daro skirtingo dydžio rutuliukus;  

• rūšiuoja juos pagal dydį – didėjančia arba mažėjančia seka – nuo 

didžiausio iki mažiausio arba nuo mažiausio iki didžiausio; 

• skaičiuoja surūšiuotus rutuliukus;  

• klijuodami formuoja kirmėlę, papuošia ją – prilipdo kojeles, akis ir t.t.; 

• žaidžia su nulipdytomis kirmėlėmis, skaičiuoja panaudotų detalių 

skaičių;  

• aptaria dydžių, skaičių  skirtumus. 

Kūno kultūra: 

• prisimena ir mokosi naujų skaičiuočių; 

• mokosi rykiavimosi pratimų ir išsiskaičiuoja; 

• žaidžia žaidimą „Trečias bėga“; 
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•  piešia, apipiešia, išpuošia skaičius popieriaus lape;  

•  piešia savo metukų skaičių; 

• daro korteles „pinigus“; 

• laisvai improvizuoja skambant muzikai; 

•   dainuoja nežinomo autoriaus dainą „Man metukai keturi“; 

• dainuoja I. Steišūnienės daineles:  „Trys išdykėliai“,      „Penkios voveraitės“, „Piršteliai žaiskite 

vieni“; 

• klauso muzikinių kūrinių: J. Gaižausko „Grojantys   kamuoliukai“, V. Polibavičiaus  „Solo duo 

trio“; 

• žaidžia muzikinius žaidimus: I. Steišūnienės „Trys pirštukai“, A. Andrašiūnienės  „Mašinos 

atvyksta garažą, suskaičiuok“; 

•    žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: „Jurgeli meistreli“, „Nežiūrėk, ką darau, klausyk, ką sakau“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• žaisdami, judėdami prieš veidrodį pažįsta savo kūno dalis, skaičiuoja; 

• mokosi išsiskaičiuoti pirmais antrais, sustoja poromis; 

• žaidžia judrius žaidimus: „Antras bėga“, „Mama, mama kiek man metų?“, „Tėčio žingsniai“, 

„Lyja lietus“,  

• žaidžia estafetes su įvairiomis skaičiavimo užduotimis; 

• atliekamas priešmokyklinių vaikų testavimas greičiui, šuoliui,vikrumui 

įvertinti. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka pratimus garsiai skaičiuodami atlikimo trukmę; 

• šokinėja sėdėdami ant gimnastikos kamuolių į skaičiais pažymėtus 

lankus; 

• ėina lankais, kurie pažymėti skaičiais. 

 

 

MIESTAS KAUNAS, ŠALIS – LIETUVA 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pasako savo vardą, pavardę, žino mamos telefono numerį; 

• supykęs pats bando ieškoti išeities, stengiasi išvengti fizinės jėgos naudojimo, 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja tema: „Ką pasiimti į kelionę?“; 

• klauso skaitomo J. Nekrošiaus eilėraščio „Kaip surasti Lietuvą?“; 

• mokosi mintinai A. Matučio eilėraštį „Šimtas aukštų“; 

• mina mįsles apie gimtinę, miestus, transporto priemones; 

• žaidžia žaidimus: „Spalvų parduotuvė“, „Traukinys“, „Į kaimą kartą keliavau“. 

Pažinimo kompetencija: 

• sužino ir išbando įvairius keliavimo būdus;  

• išvyka į stotį; 

• dalijasi patirtais kelionių, išvykų įspūdžiais; 

• aptaria visas transporto rūšis, apžiūri knygose; 

• įsimena savo adresą, miestą; 

• žiūrinėja miestų atvirukus, foto albumus; 

Kalbos korekcija: 

• pasako, kad Lietuva yra valstybė, Kaunas – miestas kuriame gyvena, 

pavadina gatvę; 

• kalboje vartoja prieveiksmius: arti – toli, gražiai, šauniai ir kt.; 

• kalboje vartoja būdvardžius: graži, nuostabi. 

• sudarinėja vientisinius išplėstinius sakinius pagal siužetinį, serijinį 

paveikslėlius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

•  popieriaus lape kuria sulankstomą žemėlapį; 

•  piešia įsivaizduojamas detales – upes, jūras; 

•   pasakoja „savo kelionės pagal žemėlapį“; 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo paveikslą su peizažu, pagal pasirinktą atvirutę, nuotrauką; 

• žaidžia važiavimą autobusu, kuris sustoja vis naujoj stotelėj (ties 

nulipdytu paveikslu); 

• darbo autoriai pristato nulipdytą peizažą. 
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• kelionė  Geležinio Vilko gatve; 

• atranda išskirtinius ir įsimintinus pastatus, įvardina; 

• kuria žemėlapius; 

Meninė kompetencija: 

• patirtus įspūdžius išreiškia meninėmis priemonėmis; 

• piešia labiausiai patikusią transporto priemonę; 

• gamina autobuso bilietą; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainas: „Lietuvos Šalelėj“, „Lietuva“. Plaukė antelė“, „Garnys, garnys“, 

„Aguonėlė“. 

• klausosi V. Kudirkos „Tautiška giesmė“, A.Bumvilo „Lietuva“, 

Baranausko „Lietuva brangi“; 

• šoka  lietuvių liaudies šokį „Klumpakojis“; 

• žaidžia muzikinį žaidimą „Laivelis“, žodžiai ir muzika R. Bočkienės.  

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• mokosi saugumo keliaujant, sužino ką daryti pasiklydus; 

• žino, kaip saugiai reikia elgtis kelyje. 

Kūno kultūra: 

• kalbasi su vaikais apie sportines komandas iš įvairių miestų; 

• žaidžia populiariausius žaidimus Lietuvoje; 

• žaidžia estafetes tarp komandų iš „skirtingų miestų“; 

• bėga į „piliakalnį“, šoka per „upelį“, plaukia „jūra“; 

• žaisdami įvardija įvairius pavadinimus: upės, miškai, kaimai, miestai ir 

t.t. 

 

Koreguojamoji mankšta: 

• vaikšto per raistą „miške“, šoka per „upelius“, vaizduoja Lietuvoje 

gyvenančius paukščius; 

• atlieka pratybas ratu, pavadindami kiekvieną stotelę miestelio, upelio ar 

kitu lietuvišku vardu. 

 

PAUKŠČIAI GRĮŽTA 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• rūpinasi gyvūnais, kartu su tėveliais gamina inkilėlius ir iškelia darželio kieme; 

• aiškinasi, kodėl sakoma, kad paukščiai pabudino žemę? 

• smerkia žiaurų elgesį su paukščiais, jų lizdais; 

• aptaria paukščių teikiamą naudą žmonėms. 

Komunikavimo kompetencija: 

• kalba apie grįžtančius iš pietų paukščius; 

• varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, iškamšas, aptaria paukščių išvaizdą, gyvenimo būdą, kaip 

„šneka“; 

• vartoja sudurtinius žodžius: raibaplunksnis, geltonsnapis, laibakojis, skardžiabalsis ir pan.; 

• klausosi kūrinių: M. Vainilaičio „Kodėl varnėnai grįžta?“, „Paukščių karalius“, A. Matučio 

„Gandro meškerė“, „Aš įkėliau  inkilėlį“, lietuvių liaudies pasakos „Kodėl gegutė vaikų neperi?“, 

P. Mašioto „Pempių namai“ pan.; 

• mina mįsles, minkles, prisimena patarles, priežodžius, palyginimus; 

• kuria pasakas apie paukščių nuotykius „Gyveno kartą...“; 

• mokosi mintinai V. Nemunėlio eilėraštį „Atverkite langus“; 

• mokosi skaičiuotes, pasakas be galo;  

Kalbos korekcija:  

• skiria s-š garsus, skiemenis ir  

  žodžius, kuriuose yra garsai s-š; 

• plečia žodyną sąvokomis: sparnuočiai giesmininkai, raudonkojis, 

ilgasnapis, kuoduotoji, skardžiabalsė, juodaplunksnis, gūžta, inkilas, 

kenkėjai, čirena, švilpauja ir kt.; 

• kalboje vartoja kuo daugiau sakinių, vaizdingų posakių su ištiktukais 

﴾paukščių balsų pamėgdžiojimas ištiktukais﴿; 

• kuria apibūdinamąjį pasakojimą, lygina du skirtingus paukščius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• tapo pasirinktus paukščius guašu, perteikia formos panašumą, faktūromis 

sukuria plunksnų įspūdį; 

• pasakoja apie savo paukščio sukūrimą, kuria istoriją apie jį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• iš iškočioto molio naudodami šablonus išsipjausto įvairių dydžių 

apskritimus – lizdus ir įvairių dydžių paukščius; 

• suranda dydžių atitikmenis (dideliam lizdui priderina didelį paukštį ir 
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• žaidžia didaktinį žaidimą „Užbaik sakinį“. 

Pažinimo kompetencija: 

• dairosi kieme, suranda paukščių namus, apibūdina; 

• stebi paukščius lauke, atpažįsta paveikslėliuose, nuotraukose; 

• varto vaikiškas enciklopedijas, aiškinasi kur kokie paukščiai gyvena, ką lesa, kaip suka lizdus; 

• tyrinėja paukščio lizdą, dalinasi įspūdžiais; 

• aptaria knygelės „Atlėkė garnelis“ iliustracijas, mokosi mintinai dialogo atsakymus; 

•  „stato“ namus iš kaladėlių, konstruktorių; 

• žaidžia stalo žaidimus: „Paukščių loto“, „Surask tokį patį“; 

• žaidžia žaidimą „Tęsk toliau“- sako paukščio pavadinimą, nežino - duoda fantą; „Pralėk pro 

vartelius“- pasako pavadinimą ir apibūdina paukštį. 

Meninė saugojimo kompetencija: 

• piešia, lipdo iš molio, tešlos įvairius paukščius; 

• aplikuoja: „Gandras“, „Lizdas“; 

• dainuoja A. Katinienės dainą „Vieversėli“, „Šitam didelį būrį“; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainas: „Bėga pempė upeliu“, „Čir vir pavasaris“, „Paukšteli, 

pačiulbėk“; 

• klauso pavasarinių paukščių balsų,  B. Dvariono kūrinio „Lašelis“; 

• žaidžia žaidimus – ratelius:  „Pelėda“, „Garnys garnys“, „Žvirblis“, ‚Klausė žvirblis čiulbonėlis“ 

ir pan.; 

• akcija, paroda „Po namelį paukšteliui“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• sužino, kad medžiai ir augalai grynina orą, o paukščiai saugo juos nuo kenkėjų; 

• mokosi taisyklingo kvėpavimo; 

• judesiais pavaizduoja paukštelius; 

• žaidžia judrų žaidimą „Paukšteliai į namelius“. 

t.t.), surikiuoja visus didėjančia tvarka; 

• prisimena paukščių pavadinimus; 

• žaidžia paukščių gyvenimą savo lizduose, „lesina“, „girdo“ juos; 

• pasidalina įspūdžiais ar asmeniškai matė/ girdėjo sugrįžusius paukščius. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „ Diena ir Naktis“; 

• estafetėse varžosi „paukščiai“; 

• pirmieji sporto užsiėmimai lauke. 

Koreguojamoji mankšta: 

• „Kuris paukštis vaikšto teisingiausiai?“; 

• atlieka „Gandro žingsniai“ atkreipiant dėmesį į laikysenos padėtį; 

• žaidžia žaidimą „Šokinėjame per balytes“. 

 

 

 

LIETAUS LAŠELIO PASAKOJIMAS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

•    aptaria vandens gamtoje ir žmonių gyvenime reikšmę; 

•    diskutuoja „Kodėl vandenį reikia saugoti ir taupyti?  

•    Sugalvoja būdų kaip galima tausoti vandenį; 

•    Vaikai stebi vandenį, eksperimentuoja; 

•     išklauso ir stengiasi suprasti kito nuomonę; 

•     žaidžia žaidimus: „Skalbykla“, „Upeliukas", „Lyja lietus"; 

Kalbos korekcija:  

• seka pasaką apie lašelio kelionę (kaip susidaro lietus). 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• su specialiais dažais, skirtais piešti ant vandens kuria įvairius spalvinius 

efektus; 

• karpo gražiausias vietas, klijuoja; 

• visi bendrai galvoja piešiniams pavadinimus; 
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Komunikavimo kompetencija: 

• klauso  skaitomų kūrinių: M. Karčiausko „Vandenėlio kelionė“,  M. Grigonio „Vandenėlis“, J. 

Degutytės  „ Vandens lelija“, K. Čiukovskio  „Baltprausys“; 

• mina mįsles, prisimena patarles ir priežodžius apie vandenį; 

• kuria knygeles ir pasakojimus: „Vandens lašelio pasakojimas“, „Vandens gyvūnija“; 

• pasakoja pagal paveikslėlius J. Banytės  knygą „Vanduo. Vanduo? Vanduo!“ 

• „Minčių lietus" apie vandenį; 

• knygelėje „Aš“ kuria, rašo tema „Man patink vanduo“. 

Pažinimo kompetencija: 

• susipažįsta su žemės vandens telkiniais gaublyje ir žemėlapyje; 

• aiškinasi kaip susidarė upės, ežerai, jūros, kriokliai, kokių jų būna; 

• aiškinasi kokie gyvūnai gyvena vandenyje; 

• susipažįsta su vandens paukščiais ir augalais; 

• atlieka bandymus su vandeniu: „Vandens lašelio kelionė“. 

• žaidžia ir eksperimentuoja su vandeniu (klausosi kaip laša, varva, pilsto į įvairių formų ir dydžių 

talpas ir kita); 

• sužino vandens panaudojimą kalendorinėse ir šeimų švenčių apeigose  

• aptaria vandens savybes; bespalvis, bekvapis, skystas, gali virsti garu ar ledu; 

• atlieka vandens matavimus sąlyginiais matavimais; 

• sužino  vandens gydomąsias savybes. Susipažįsta su Lietuvoje esančiomis gydyklomis; 

• nagrinėja plakatą „Neteršk vandens - nunuodysi žuvis"; 

• eksperimentuoja „Vandens reikšmė gyvybei" (sodina sėklas, merkia medžio šakas. Stebi kas 

nutiks); 

Meninė kompetencija: 

• piešia: „Vandens namai“, „Troškulys“, „Lietaus balutės“; 

• tapo ant šlapio popieriaus: „Lietinga diena", „Lietus girdo žemę"; 

• lanksto iš popieriaus : „Žuvytė“, „Laivelis“; 

• aplikuoja: „Akvariumas“, „Jūros dugnas“ (naudoja gamtinę medžiagą); 

• lipdo iš molio ir plastilino: „Vandens paukščiai", „Vandens augalai"; 

• parengia kūrybinių darbų parodą „Vanduo – žmogaus džiaugsmas“; 

• dainuoja dainą  „Lašeliai“; 

• klauso dainelės „Lietučio pasaka“ ; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Upeliukas“; 

• kuria ir inicijuoja pasakas: „Undinėlė", „Šneka“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• prisimena vandens malonumus ir pavojus, kaip reikia  elgtis prie vandens telkinių; 

• aiškinasi kodėl po kiekvieno valgymo,  reikia skalauti burną vandeniu; 

•  aptaria darbo procesą. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• su specialiais dažais, skirtais piešti ant vandens kuria įvairius spalvinius 

efektus; 

• karpo gražiausias vietas, klijuoja, 

• visi bendrai galvoja piešiniams pavadinimus; 

• aptaria darbo procesą. 

Kūno kultūra: 

• kalbamės apie vandens sporto šakas; 

• darydami mankštą imituoja plaukimo ir kitų vandens sporto šakų  

judesius; 

• daro vandens pertraukėles estafečių ir žaidimų metu; 

• aiškinasi kodėl vanduo labai reikalingas sportuojant. 

Koreguojamoji mankšta: 

• kalbamės apie galimybę atlikti mankštą baseine; 

• atlieka pratimus ratu; 

• atlieka pratimus skirtus laikysenai gerinti su pilnais balionais vandens. 
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• vandens termometru matuoja vandens temperatūrą, įsitikina kokios temperatūros vanduo malonus 

rankai; 

• atlieka praktiškai ir pajaučia: braidymas po vandenį -gaivina, vandens gėrimas - malonu ir 

gaivina; 

• kartu su tėvais rengia nuotraukų, iliustracijų parodą apie vandens sportą. 

 

TEATRO SAVAITĖ 

VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• pasako kuo domisi, ką mėgsta, kas patinka; 

• pratinasi kartu kurti, vaidinti, žaisti. 

 Komunikavimo kompetencija: 

• peržiūri daug knygelių, renka pasaką vaidinimui; 

• susipažįsta su būsimais veikėjais, jų charakteriais, išsiaiškina jų poelgius, svarsto, diskutuoja; 

• klausosi skaitomos ukrainiečių liaudies pasakos „Pirštinė“; 

• išrenka vaidinimui artistus, aptaria kaip „įsijausti į rolę“; 

• veikėjų vaidybos sujungimas į vieną visumą ir rezultatų pristatymas. 

Pažinimo kompetencija: 

• domisi teatro ir kino filmų kūrimu; 

• lankosi valstybiniame Lėlių teatre, susipažįsta su aktoriaus profesija; 

• pastebi ir įvardina  skirtumus tarp savęs ir draugų; 

Meninė kompetencija: 

• piešia patikusį pasakos veikėją; 

• gaminasi kaukes ir dekoracijas vaidinimui; 

• pasakos vaidinimas paralelinės grupės vaikams; 

• vaidinimas svečiams ir darželio bendruomenei; 

• dainuoja R. Dikšienės dainą „Tarsi fėja“; 

• klauso J. S. Bacho kurinio „Tokata ir fuga d-mol“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Gražus mūsų jaunimėlis“, „Kiškelis nabagėlis“, „Ėjo ožka“, 

„Eina kiškis“, „Virsim bulvienę“ ir kt. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• stengiasi nesipešti, neįžeisti kitų; 

• žino, kaip saugiai elgtis kelyje. 

 

Kalbos korekcija: 

• skiria žodžius, kuriuose yra š-ž garsai; 

• žino kūno dalis, įvardina. 

•     vartoja žodžius įvairiose situacijose: vardai, kūno dalys, berniukas, 

mergaitė. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

•  tapo savo portretus ant šlapio popieriaus; 

•  pritaiko jiems įvairų dekorą; 

•  kuria įvairias nuotaikas ir jas įvardija. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• žiūrėdami į save veidrodyje, apvedžioja veido formą, išlipdo veido dalis; 

• aptaria veido bruožų skirtumus; pasitelkdami mimikos taisykles, kuria 

nuotaikas; 

• lipdo įvairius pasirinkto personažo atributus, derina juos prie veido, 

žaidžia, kalba personažo vardu, vaidina; 

• aptaria vaidinimus, nulipdytas detales, įvairias mimikas. 

Kūno kultūra: 

• kalba tema – „Sportas meno rūšis“; 

• sportiniais pratimais vaizduoja mėgstamiausius herojus;  

• žaidžia judrius žaidimus: „Geras Katinėlis“, „Katinėlis ir Pelytė“. 

Koreguojamoji mankšta: 

• vaikšto ant pirštų galų, kaip balerinos; 

• atlieka šuoliukus ir apsisukimus nuo pirštų galų; 

• vaikšto lynu, ištiestu ant salės grindų; 

• atlieka pratimus su gimnastikos kamuoliais. 
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KNYGA - ŽINIŲ ŠALTINIS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• susitinka su poetu, klauso kaip „gimsta“ eilėraštis, pasaka; pateikia poetei klausimų, atidžiai 

klauso; 

• prižiūri knygas, suplyšusias klijuoja. 

Komunikavimo kompetencija: 

• mokosi mintinai į J. Marcinkečius eilėraštį „Mano knygelės“; 

• klauso pasakojimų apie knygnešius; 

• atsirenka vieną knygelę, varto, žiūrinėja, pasakoja draugui; 

• kuria savas knygeles įvairia tematika; 

• kuria bendrą grupės knygą pagal pasirinktą turinį; 

• žiūrinėja piešinius, juos „skaito“; 

• atpažįsta piešiniuose pasakų herojus – seka pasakas; 

• mina mįsles, mokosi patarles; 

• žaidžia pirštų žaidimus: „Varpelis“, „Pasaka pasakėle“, „Lietaus lašai“; 

Pažinimo kompetencija: 

• varto, tyrinėja knygas, susipažįsta su įvairaus dydžio, formų, storumo, skirtingo turinio 

knygelėmis; 

• įsirengia grupėje knygų biblioteką; 

• skirsto knygas pagal vieną kurį nors požymį; 

• išvyka į „Versmės“ biblioteką, knygyną; 

• žaidžia žaidimą „Knygynas“; 

• iš dėžių, medinių kaladėlių įrengia pasakų namelį; 

• iš Lego dacta kaladėlių konstruoja pasakų veikėjus; 

• didaktinis žaidimas „Atspėk kainą“. 

Meninė kompetencija: 

• kuria knygą.  

• piešia patikusios pasakos veikėjus; 

• vaizduoja savo pasakų knygų herojus judesiais; 

• sukuria savo knygutės herojams muziką su muzikiniais instrumentais; 

• kuria „skaito“ savo knygelę-įtraukdami jau žinomas daineles ir žaidimus; 

• dainuoja nežinomo autoriaus dainą  „Į mokyklėlę“; 

• klauso P.Čaikovskio kūrinio „Gulbių ežeras“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Prūsai, tavo ilgi ūsai“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

Kalbos korekcija: 

•   skiria dz-dž garsus, skiemenis ir žodžius su tais garsais; 

•   varto ir skaito su logopedu knygas, kurios yra  mįslės, patarlės, 

priežodžiai, greitakalbės, vaizdingi posakiai, pasakos be galo. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• mišria technika (pastele, akvareliniais pieštukais) kuria knygą; 

• kuria paveikslus, piešia raides, imituoja raštą; 

• „skaito“ knygą, pasakoja visiems jos turinį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• iš iškočioto molio lakštų išpjauna vienodo dydžio figūras; 

• dekoruoja jas paveikslais, raidėmis – kuria knygas;  

• kiekvienam pristato nulipdytą knygą, pasakoja apie ką ji „parašyta“, 

kaip sukurta; 

• aptaria, pasakoja lipdymo eigą, įvardija, naudotus įrankius. 

Kūno kultūra: 

• susipažįsta su knygutėmis apie kūno kultūrą ir sportą; 

• žaidžia žaidimus ir estafetes matytus knygutėse; 

• įvairiais pratimais vaikai vaizduoja  mėgstamiausių knygučių herojus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• randa knygose pratimus, kuriuos atlieka kiekvieną užsiėmimą ir juos 

kartoja; 

• susipažįsta su naujais pratimais, kurie  padeda koreguoti laikyseną ir 

stiprinti raumenis. 
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• ryte daro mankštą; 

• jaučia atsakomybę už savo ir kitų saugumą judant. 

  

BŪK SAUGUS, SAUGOK SAVE!   
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• kuria gero elgesio taisykles; 

• nutikus bėdai, ar užsigavus, užjaučia, reiškia gailestį, rodo draugiškumą; 

• inscenizuoja, imituoja sergantį žmogų; 

• savarankiškai plaunasi rankas, rengiasi; 

• žiūrinėja įvairius paveikslėlius, analizuoja situacijas; 

• grupės vaikams pasakoja įvairias situacijas, dalinasi patirtais įspūdžiais; 

Komunikavimo kompetencija: 

• klauso skaitomų kūrinių, stengiasi nuspėti ir suvokti nelaimės priežastis; 

• inscenizuoja saugaus eismo tema; 

• klauso skaitomo J. Gaižauskaitės kūrinio „Šviesoforo pasakojimas“. 

Pažinimo kompetencija: 

• patirties dalinimasis, pasakoja atsitikimus grupės vaikams; 

• vartant knygutes, bukletus įsimena ir pasako, užrašo pagalbos tarnybų telefono numerius. 

Meninė kompetencija: 

• veiklų metu taupiai naudoja įvairias priemones, atsargiai elgiasi su žirklėmis, adatomis, susitvarko 

darbo vietą; 

• piešia, lipdo matytus, patirtus  įvykius, įvairias situacijas; 

• dainuoja dainą „Mėlynas autobusiukas; 

• klauso kūrinio „Čiuku čiuku, traukinukas“; 

• žaidžia žaidimą „Sustojimas“. 

Sveikatos kompetencija: 

• pasakoja įvairias situacijas, dalinasi patirtais įspūdžiais. 

 

Kalbos korekcija: 

• vieno ir dviejų garsų skyrimas. Žodis ir garsas; 

• pavadina transporto priemones, jų sudėtines dalis, judėjimo būdą; 

• apibūdina transporto priemonių reikšmę žmonių gyvenime, transporto 

ir žmogaus ryšį; 

• vartoja įvardžius ﴾aš, tu, mes﴿; veiksmažodžius su priešdėliais 

﴾išvažiavo, atvažiavo, išskrido﴿;  

• derina žodžių galūnes gimine, skaičiumi, kt. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• tapo akvarele ant spalvoto popieriaus; 

• iš įvairių žurnalų kerpa mašinas, žmones ir viską ko reikia sukurti savo 

gatvės paveikslui; 

• pasakoja apie savo gatvę, pažįstamas mašinas; 

• stumdydami iškirptas figūras žaidžia įvairias eismo situacijas. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• pjaustydami, klijuodami, žnaibydami, maigydami molį formuoja 

mašinas, šviesoforus, žmones, namus. Popieriaus lape išbraižo gatves, 

šaligatvius;  

• žaidžia gatvę, stumdo figūrėles, kuria įvairias gatvės situacijas – ėjimą 

per gatvę, mašinų prasilenkimą, avariją ir t.t. ; 

• kiekvieną figūros judėjimą aiškina, naudodami erdvines sąvokas;  

• aptaria naudotas eismo taisykles. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Saugus eismas“ salėje ir sporto aikštelėje; 

• susipažįsta, kaip atlikti fizinius pratimus teisingai ir saugiai; 

• taisyklė „Palik taip, kaip radai“. 

Žaidžia linksmai, smagiai ir    netrukdo draugams. 

Koreguojamoji mankšta: 

• mokosi, kaip saugiai ir teisingai naudotis priemonėmis; 

•   atlieka pratimus lėtai, bet teisingai. 
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AUKIME SVEIKI IR ŽVALŪS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja tema „Sveikata brangiausias mūsų turtas“; 

• aiškinasi tema „Nepastumk draugo, jis pargrius, susižalos“; 

• kalba: – „Ką reikia daryti susirgus, ar susižeidus? 

• žaidžia kūrybinius, vaidmeninius žaidimus: „Poliklinika“, „Greitoji pagalba“ ir kt. 

Komunikavimo kompetencija:  

• klauso skaitomo kūrinio „Dantukų miestelis“; 

• klauso skaitomo J. Marcinkevičiaus kūrinio „Greitoji pagalba“, S. Gedos „Karalaitė ant 

svarstyklių“; 

• mina mįsles apie kūno dalis, susipažįsta su priežodžiais, patarlėmis. 

Pažinimo kompetencija: 

• diskutuoja „Iš kur aš atsiradau ?“; 

• ieško panašumų ir skirtumų tarp savęs ir grupės vaikų; 

• skaičiuoja kūno dalis ir jas įvardina; 

• žaidžia didaktinius žaidimus; „Surask savo namelį“, „Atspėk kas pasikeitė“ ir pan.; 

• susipažįsta su mediko profesija; 

Meninė kompetencija: 

•  piešia „Aš mankštinuosi“; 

•  lipdo „Vaisiai ir daržovės“; 

•  aplikuoja „Mano dantų šepetukas“; 

•  dainuoja:  „Vabaliukų dainelė“ „Čei čei kulei“ (CD 

„Vaivorykštė“); 

•  klauso dainos „Plok delnai, (CD „Keistuolių teatras“.); 

•  žaidžia pirštukų žaidimą  pagal I. Steišūnienės dainą „Muzikantės“;  

•  atlieka pratimus, skirtus  kvėpavimui: uostyti, pūsti 

plunksnas,  žvakę, kita; 

• žaidžia žaidimus „Pučia vėjas“(knyga „Vaikų rateliai ir žaidimai“);   „Čia galva, čia pečiai“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

•    kalba, diskutuoja su įstaigos slaugytoja, apžiūri gydymo 

priemones, sužino kaip suteikti pirmąją pagalbą; 

•    kalbasi apie dantų valymą, grūdinimąsi, mankštą; 

Kalbos korekcija: 

• skiria garsus l-r, skiemenis ir žodžius, kuriuose yra l-r garsai; 

• pasako pagrindines kūno dalis ir jų veiklą. Žino kai kuriuos žmogaus 

organus ir jų paskirtį; 

• diskutuoja ką daryti susirgus; 

• kalboje vartoja įvairias kalbos dalis. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• kuria žmogų, sveiko maisto patiekalus iš smėlio; 

• spalvina akvarele foną; 

• mokosi komponavimo ir viso lapo išpildymo; 

• vardija žmogaus kūno dalis. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo žmogaus figūrą – formuoja iš vieno gabalo  molio;  

• žaidžia „gydytojus“ – „gydo“nulipdytą žmogų, „duoda jam pagamintus 

vaistus“, „matuoja ūgį, svorį“, „klauso širdies plakimo“, „molyje rašo 

receptus“, „perka vaistus“; 

• prisimena ir pasakoja apie savo apsilankymą pas gydytoją. 

Kūno kultūra: 

• bėgimo pratimai, padedantys stiprinti širdies raumenį ir kvėpavimą; 

• atliekame pratimus ir aiškinamės kodėl jie yra naudingi; 

• sportas ir kūno kultūra, kodėl ir kuo skiriasi? 

Koreguojamoji mankšta: 

• skiria garsus l-r, skiemenis ir žodžius, kuriuose yra l-r garsai; 

• pasako pagrindines kūno dalis ir jų veiklą. Žino kai kuriuos organus ir 

jų paskirtį )per plaučius ir odą kvėpuojame, širdis varinėja kraują, 

skrandis virškina maistą); 

• diskutuoja ką daryti susirgus; 

• kalboje vartoja įvairias kalbos dalis. 
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PROFESIJOS. DARBAS POREIKIS IR DŽIAUGSMAS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI 

 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja „Mano geri darbai?“, kokias profesijas žino; 

• namuose išsiaiškina kur, kuo ir ką dirba šeimos nariai.  

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja šiomis temomis: „Kokie poreikiai verčia žmogų dirbti?“, „Kas, kodėl ir kaip dirba?“, 

„Darbas - ne tik pareiga, rūpestis, bet ir džiaugsmas“; 

• mokosi mintinai  K.Kubilinsko eilėraštį „Pats valysiu batukus“,  Z. Gaižauskaitės „Leisk man 

viską padaryti“; 

• klauso L. D. Vinčio kūrinio „Bitė ir tranai“; 

• klauso pasakos „Vištytės pyragas“; 

• mena mįsles, mokosi patarlių, priežodžių apie darbą; 

• klauso L.Gutausko kūrinio  „Mėnulio, saulės, žvaigždžių darbai“; 

• žaidžia žaidimą „Noriu – galiu – turiu“. 

Pažinimo kompetencija: 

• atrenka paveikslėlius, kuriuose vaizduojamos tėvų profesijos; 

• žiūrinėja įvairias iliustracijas, išdėliojami plakatai, paveikslai vaizduojantys įvairius namų darbus; 

• žaidžia vaidmeninį žaidimą „Profesijos“; 

• žaidžia žaidimus – ratelius:  „Mano tėvelis buvo kalvelis“, „Pasėjau linelius“, „Jurgelis 

meistrelis“; 

• ekskursija į pievą, sodą, mišką. Stebimi dirbantys vabalai, skruzdėlės, bitės ir kt. 

Meninė kompetencija: 

• atsineša antrinių žaliavų: ričių, siūlų, plastmasinių butelių, kamščių ir kt., gamina atributus 

žaidimams; 

• piešia mėnulio, saulės, žvaigždžių darbus; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainas: „Ankstų rytą keldama“, „Aš pasėjau žalią pupa“; 

• dainuoja A.Andrašiūnienės dainą „Dainuokim ir šokim“; 

• klausosi lietuvių liaudies dainos „Tarnavau pas poną“; 

• klausosi L.Remeikienės kūrinio „Laimės šokis“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą. „Jurgeli meistreli“, „Brolis aptvėrė darželį“; „Ganiau palšus 

jautelius“. 

Sveikatos kompetencija: 

• pasiskiria budėtojus, kurie  rūpinasi grupės, vaikų higiena; 

• saugiai juda lauke, jaučia atsakomybę už šalia esantį. 

Kalbos korekcija:  

• skiria c garsą, skiemenis ir žodžius, kuriuose yra garsas c; 

• supranta žodžius ir žodžių junginius, reiškiančius įvairių specialybių 

pavadinimus  ﴾kirpėja, siuvėja, gydytoja ir kt.﴿, veiklą, darbo įrankius, 

priemones; 

• vartoja 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.; 

• apibūdina 2 – 3 siužetinio paveikslėlių serijos įvykių nuoseklumą. Atsako 

į klausimus, papasakoja paveikslėlių turinį. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• kuria koliažą – savo svajonių žemėlapį; 

• kerpa, plėšo figūras, daiktus, kuriuos jų manymu turės ateityje; 

• naudoja žurnalų iškarpas; 

• pasakoja apie savo svajones – ką veiks užaugę 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• žaidžia miesto gyventojus. Pasirenka įvairias profesijas. 

• lipdo iš molio reikalingus žaidimui atributus, bendrauja tarpusavyje (perka, 

parduoda, gydo; 

• aptaria, pasidžiaugia „profesine sėkme“;  

• įvardija populiariausias profesijas. 

Kūno kultūra: 

• diskutuoja: „Sportas, kaip ir darbas-poreikis ir džiaugsmas“; 

• varžosi estafetėse vaizduodami įvairias darbo rūšis; 

• Ką tėvai dirba?  Imituoja tėvų profesijas; 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka korekcinę mankštą ratu. Kiekvienas sustojimas,tai tam tikras darbas; 

• Koks sunkiausias ir koks lengviausias darbas? Atlieka sunkiausią ir 

lengviausią pratimus. 
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PAVASARIO PASAKOJIMAS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

 

Socialinė kompetencija: 

• su tėvais vaikšto po visas darželio grupes, apžiūri kokie augalai jose auginami; 

• bendrauja su kitų grupių auklėtojomis; 

• darželio teritorijoje visi kartu sodina gėles, medelius; 

• jaučia atsakomybę už jam patikėtus darbus; 

• patiria daug teigiamų įspūdžių. 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja temomis : ,,Ko reikia, kad sėklos virstų sveikais ir lapingais augalais ?“, ,, Kur dingo 

sniegas?“ ,,Kaip susidaro varveklis?“; 

• klauso eilėraščių: J. Uosman ,,Varveklis“, J. Ulinskienės 

,, Kovas “, G. Isoko ,,Pumpurų kailiniai"; 

• klauso skaitomų kūrinių: ,,Kačiukai“, ,,Pasipūtęs varveklis“, A. Sakse ,,Pasakos apie gėles“; 

• mokosi mintinai eilėraščių: V.M. Putino ,, Pumpurėlis “, V. Nemunėlio ,, Daigelis “; 

• sugalvoja gausaus derliaus palinkėjimų ir garsiai juos skanduoja; 

• stebi išsikalusius daigelius, išlindusias šaknis, pasakoja savo įspūdžius; 

• varto knygas apie augalus, suranda nurodytą informaciją; 

• mena mįsles, mokosi patarlių ir priežodžių. 

Pažinimo kompetencija: 

• tyrinėja dirvožemį su padidinamuoju stiklu (stebi vabalus, augalus, bandymais aiškinasi, kas 

jame gyvena ? ). 

• apžiūrinėja sėklas, aiškinasi, kokie augalai išaugs. Stebi sodinukus; 

• eksperimentuoja: į indą su vandeniu beria žirnių, pupelių, cukinijų, moliūgų sėklas, stebi jų 

daigumą. Sėja sausas sėklas – nelaisto, sėja drėgnas sėklas – laisto; 
• merkia į vandenį sodinukus, svogūnus. Prižiūri,  stebi pokyčius ir juos aptaria, žymi kalendoriuje; 

• pasakoja, kokius augalus pasėjo;  

• priklijuoja augalų pavadinimus; 

• pasodina savo mėgiamą augalą, stebi kaip jis auga;  

• domisi augalų dauginimo būdais; 

• stebi darželio teritorijoje augalų leidžiamus daigelius, juos prižiūri; 

• konstruoja įvairius augalus iš Lego dacta kaladėlių; 

• žaidžia didaktinius žaidimus : ,,Žydi – nežydi “, ,, Surask tokį patį“, ,, Kas pasikeitė “. 

Meninė kompetencija: 

• piešia įvairius augalus, jų sėklas ant šviesos stalo. 

Kalbos korekcija:  

• varto knygeles, pasakoja pagal paveikslėlį;  

• vartoja žodžius ir posakius: spausdintas žodis, sakytinė, rašytinė kalba, 

spaustuvė, rašytojas, poetas, knygos viršeliai, puslapiai, iliustracijos; 

• savarankiškai sudarinėja sudėtinius sakinius, vartojant įvairių laipsnių 

būdvardžius ir kitas kalbos dalis.  

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia gėles vaškinėmis kreidelėmis; 

• lapą spalvina akvarele; 

• stebi tapybinius atsitiktinumus, mokosi juos paryškinti; 

• aptaria savo darbą, matomus pavasario ženklus. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• ant iškočioto molio lakštų klijuoja įvairias gėles, žvėrelius, žmones; 

• žaidžia ir kuria savo pasaką apie pavasarį, iliustruodami pasakojimą 

lėlių teatro elementais. 

Kūno kultūra: 

• žaidžia žaidimą „Kas skrenda?“;  

• atlieka įvairus šuoliukus, per balą, per kupstą,nuo kupsto ant kupsto ir 

pan.; 

• žaidimas „Kiškių Gaudymas“. Vienas  

„šuniukas“,o kiti vaikai „kiškiai“; 

• imituoja gamtos reiškinius pavasarį. Lyja –šokinėja ramiai, stipriai lyja-

šokinėja stipriai ir t.t. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka įvairius šuoliukus, akcentuojant pratimus pėdos raumenims 

stiprinti; 

• vaikšto kiek galima labiau pasitempę, akcentuoja taisyklingą laikyseną; 

• eina per tiltelį, kurį atstoja patiesta ant žemės virvė. 
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• karpo, plėšo įvairias formas, aplikuoja pavasario požymius, sodinukus, sėklas; 

• lipdo, kuria iš natūralių medžiagų : molio, smėlio, žvyro; 

• dainuoja:  „Vabaliukų dainelė“ ( CD „Vabalai tabalai“), „Čei čei kulei“ (CD „Vaivorykštė“); 

• klauso dainos „Plok delnais“ (CD „Keistuolių teatras“); 

•  žaidžia pirštukų žaidimą  „Muzikantės“; 

• atlieka pratimus, skirtus  kvėpavimui: uostp, pučia, kt.   

• žaidžia žaidimus „Pučia vėjas; „Čia galva, čia pečiai“;  

       ,, Pasėjau dobilėlį“, ,,Klausė  žvirblis čiulbuonėlis“; 

•   improvizuoja J.Čiurlionytės dainelę ,,Daigelis“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• pjausto svogūnus, krapus, petražoles; 

• pačių išaugintomis daržovėmis puošia sumuštinius, gardina, kitus patiekalus; 

• šokinėja, bėgioja per kelmus, šakas, esančius darželio lauko teritorijoje. 

 

SODŲ ŽYDĖJIMAS 
VAIKO VEIKSENŲ PAVYZDŽIAI SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• darželio lauko teritorijoje sodina ir prižiūri gėles; 

• stebi sprogstančias pamerktas vaismedžių šakeles; 

• skatinami vartoti mandagumo, mažybinius žodžius. 

Komunikavimo kompetencija: 

• mokosi vaizdingų žodžių, mįslių, apie vaismedžius; 

• naudoja apibendrinamuosius žodžius; 

• mokosi pavadinti vietą, kas kur auga; 

• klauso J. Degutytės eilėraščių: „Obels žydėjimas“, P. Mašioto „Sodas žydi“; 

• varto ir aptaria  I. Vaičiūlienės knygelę „Augalų pasaulyje“ 

• mokosi mintinai J. Ulinskienės eilėraštį  „Obelėlė“; 

• kuria pasakas apie vaismedžius, vaisius; 

• diskutuoja kaip atrodo vaismedžiai pavasarį ir rudenį. 

Pažinimo kompetencija: 

• prisirenka obels, slyvos, vyšnios ir kitokių nukritusių žiedlapių, juos skirsto, deda į dėžutes, 

džiovina;  

• atsitiktinai radę nulaužtą šakelę parsineša į grupę, pamerkia, stebi pumpurų brinkimą, 

skleidimąsi; 

• apžiūri kokie vaismedžių lapeliai, kiek jų, kokios spalvos, dydžio; 

• apžiūri žydinčius augalus darželio teritorijoje, skaičiuoja žiedus, medžių šakas; 

Kalbos korekcija:  

• skiria ch-h garsus ir žodžius su tais garsais; 

• plečia žodyną gėlių ir medžių pavadinimais, apibūdina juos; 

• kalboje vartoja įvairias kalbos dalis, jas derina gimine, skaičiumi, 

linksniu; 

• pasakoja pagal siužetinius paveikslėlius. 

 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• kuria medžio pavidalus, klijuodami iš vilnos, spalvoto popieriaus, 

servetėlių, gamtos medžiagų; 

• pripiešia dažais trūkstamas detales; 

• pasakoja istoriją apie savo medį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• kuria įvairaus dydžio medžius, naudodami šablonus; 

• puošia juos, papildydami trūkstamomis detalėmis – šakomis, vaisiais; 

• lipdydami klauso žodinių instrukcijų – apvalūs vaisiai ant didžiausio 

medžio, pailgi ant mažiausio ir t.t. ; 

• aptaria nulipdytą sodą, pasakoja kokius vaisius žino, kokius mėgsta, kurių 

nemėgsta. 

Kūno kultūra: 
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• mokosi kelintinio skaičiavimo; 

• žaidžia didaktinius žaidimus: „Kelintas raudonas?“, „Kelintas storas?“ ir pan. 

Meninė kompetencija: 

• piešia, aplikuoja, lipdo medžius, žiedus; 

• iš žydinčių gėlių pina vainikus; 

• tapo sodų žydėjimo paveikslą; 

• štampuoja žiedelius; 

• gamina „Gerų darbų“ medį; 

• iš džiovintų augalų kuria koležus; 

• dainuoja lietuvių liaudies dainą: „Vai tai, sodai sodautai“; 

•  klauso  lietuvių liaudies dainos „Obelėla,tu balta“; 

•  žaidžia lietuvių liauides žaidimą „Vai kas mūsų sodelin  įslinko, pajunko?“; 

• skambant muzikai improvizuoja pavasario nuotaiką; 

• žaidžia žaidimus – ratelius: „Pasėjau rūtelę“, „Pasėjau žilvitį“, „Obelaitė“, „Aguonėlė“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• laisvai improvizuoja, juda; 

• pasako kaip jaučiasi pailsėjęs, judėdamas ir po aktyvios veiklos; 

• imituoja vaikščiojimą pievoje, sode, miške. Peržengia, perlipa, peršoka kliūtis – kupstą, šakelę, 

griovelį; 

• išsirikiuoja pagal ūgį mažėjančia tvarka, išskaičiuoja, atsimenant kelintas stovi; 

• žaidžia judrų žaidimą „Rask savo vietą“. 

• estafečių varžybos tarp skirtingų grupių vaikų; 

• rodo, tai ką išmoko per šiuos metus; 

• stengiamasi kiek galima daugiau užsiėmimų vykdyti lauke. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka korekcinę mankštą ratu;  

• atskirai dirbame su sunkiausiai daromais pratimais; 

• renkasi pratimus kuriuos darys vasarą. 

 

 

LIJO LIJO LIETUS 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• žino, kaip saugotis nuo griaustinio, lietaus. 

• diskutuoja, kad žaibas pavojingas, nesaugu stovėti po medžiu. 

Komunikavimo kompetencija: 

• klauso pasakojimo „Debesys ir lietus“ (senovinis kalendorius mažiesiems); 

• susipažįsta su burtais, patarlėmis ir priežodžiais; 

• klausosi kūrinėlių: V. Palčinskaitė „Lietučio pasaka“, J. Kumčinas „Grikiai geria lietų“, M. 

Vainilaitis „Dundulis gaudo žirgus“, J. Degutytė „Auksaplaukiai lietūs“; 

• žaidžia žaidimus: „Lyja lietus“, „Pasislėpsim po skėčiu“, „Ar lietutis greit ims lyt?“, „Plaukia 

neplaukia“ ir pan. 

Pažinimo kompetencija: 

• pasakoja apie vandens naudą žmogui, geriamą vandenį; 

Kalbos korekcija: 

• analizuoja garsažodžius: kap, tekšt, iš kelių garsų sudaryti, kokie garsai; 

• pagal siužetinius paveikslėlius sudaro vientisinius prijungiamuosius 

sakinius. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• pučia skystus spalvotus dažus šiaudeliu, įvardija savo darbą; 

• pučia spalvotus muilo burbulus šiaudeliu, burbului ištryškus ant 

popieriaus lapo, įvardija gautą pėdsaką, pripiešia norimas detales 

pieštuku. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• tirpdo sausą molį vandenyje, tepa ant popieriaus lapo, inkrustuoja 

smulkiais akmenimis, lapais, žiedais; 
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• aiškinasi apie lietų, žaibą, kam jis reikalingas, kokios žalos gali padaryti; 

• klauso orų prognozės, spėlioja koks oras bus rytoj;  

• stebi orą ir pildo orų kalendorių. 

• diskutuoja apie debesis, vaivorykštę, perkūniją ir žaibą; 

• apibūdina lietų (prapliupo, dangus prakiuro, pila kaip iš kibiro, krapnoja); 

• diskutuoja apie vandens telkinius (upės, ežerai, tvenkiniai ir kt.), ieško informacijos, gamina 

žemėlapį, nurodo vandens telkinius, jų pavadinimus; 

• kalba apie racionalų vandens panaudojimas (suka vandens malūnus, vandeniu galima keliauti); 

diskutuoja apie vandens tausojimą; 

• suranda gaublyje vandens plotus, įvardina – upė, ežeras, jūra, vandenynas; 

• lygina vandens telkinius pagal ildį, plotį, kita. 

• daro bandymus su augalais, tirynėja vandens svarbą gyvybei; 

• aiškinasi, kur nuo lietaus slepiasi vabzdžiai, paukščiai, žvėrys ir žmonės; 

• eksperimentuoja su vandeniu, smėliu. 

• Susipažįsta su šaltu, šiltu, karštu vandeniu. Šaldo vandenį, vandens pripiltas formeles, atšilo, 

užverda. 

Meninė kompetencija: 

• piešia: „Jūra“, „Audra“ ir pan.; 

• lipdo: „Lietus“, „Laivas“; 

• aplikuoja: „Akvariumas“ , „Žuvytė“ 

• klauso M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“; 

• dainuoja B. Balakauskienės „Vabaliukų dainelė apie lietų“; 

• dainuoja dainą „Lašeliai“ (CD „Džimbos vaikai“); 

• improvizuoja „Iškylautojai“; 

• žaidžia muzikinį žaidimą „Tykiai tykiai Nemunelis teka“(autorius nežinomas). 

• dažo vandenį įvairiom spalvom, maišo spalvas, įvardina spalvas, atspalvius. Pasakoja ką 

įžvelgia vandenyje, fantazuoja. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• grūdina organizmą vandens procedūromis. 

• kerpa lietaus lašus, lanksto laivelius. 

• klausosi molio burbuliavimo vandenyje, aptaria darbą, kuria pavadinimą. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius ir t.t. korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 

 

VABALŲ KARALYSTĖJE 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• suvokia, kad silpnesnį, maženį už save reikia saugoti, globoti; 

• džiaugiasi pievoje rasta boružėle, klausosi žiogo „koncerto“, drausmina greta esančius vaikus, 

Kalbos korekcija: 

• vartoja prielinksnius: ant, po, šalia, už;  

• su prielinksniais sudarinėja vientisinius sakinius;  
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ketinančius skriausti vabzdžius. 

Komunikavimo kompetencija: 

• varto vaikų enciklopediją, domisi vabzdžiais, įsimena pavadinimus, kopijuoja; 

• klausosi skaitomų kūrinių: A. Baltakis „Vabaliukų balius“, L. Gutauskas „Vabalėlių vakaras“, 

sakmė ‚Voras ir skruzdėlė“,  M. Vainilaitis „Žiogelių  koncertas“; 

• mokosi V. Palčinskaitės eilėraštį „Skruzdėlytė“; 

• inscenizuoja pasirinktą pasaką apie vabzdžius; 

• mina mįsles, minkles, prisimena patarles ir priežodžius; 

• žaidžia žaidimą „Vabzdžių kalba“; 

• žaidžia pirštukų žaidimus: „Du šimtakojukai“, „Lietaus lašai“. 

Pažinimo kompetencija: 

• sužino apie gyvūnijos gyvenimą vasarą; 

• stebi jų elgseną, prisitaikymą prie aplinkos; 

• aptaria būdingus išorinės sandaros bruožus, judėjimo būdus; 

• įsiklauso į vabzdžių skleidžiamus garsus, pamėgdžioja juos; 

• aiškinasi kuo vabzdžiai naudingi, žalingi, nuo kokių priešų slepiasi?; 

• atsigula pievoje, stebi, įsižiūri į ropojančius, skraidančius, tarp žiedų landančius vabalėlius, 

pasakoja; 

• žaidžia žaidimus: „Kas skrenda, šokinėja, ropoja?“, „Surask tokį patį“. 

Meninė kompetencija: 

• monotopijos būdu tapo drugelius; 

• piešia pievos gyventojus: „Skruzdėlynas“, „Plaštakė“; 

• lanksto iš spalvoto popieriaus boružę; 

• aplikuoja „Pieva“; 

• štampuoja pirštuku vabaliukų takelį; 

• lipdo: „Žiogo smuikas“, „Musė“; 

• dainuoja dainas: V. Palčinskaitės  „Boružė“, A. Matučio „Bitelės“, I. Steišiūnienės „Lopšinė 

vabalams“, muzika B. Balakauskienės, žodžiai S. Poškaus, „Vabaliukų dainelė apie lietų“; 

• klauso muzikinių kūrinių „Voras“, „Musė“, CD „Tele bim bam“; 

• žaidžia muzikinį žaidimą „Voras“, kūno judesiais atliepia vabzdžių judesius; „Skrido uodas į 

eglę“, „Bitės avilyje“, „Drugeliai“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• supranta, kad reikia valgyti sveiką maistą,  vaisius,  daržoves, medų; 

• suvokia, kad bus sveiki jei sportuos gryname ore. 

• plečia žodyną vabalų, vabzdžių pavadinimais. 

 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia vabalus kreidele ant grindinio, štampuoja spalvomis įvairaus dydžio 

teptukais, kempinėmis, lygina vabalų dydžius, renka didžiausią, 

daugiausiai spalvų turintį ir t.t. 

 Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo vabalus naudodami jau išmoktas formas ir klijavimą; 

•  nulipdžius žaidžia su nulipdytais vabalėliais imituoja kaip jie skrenda, 

ropoja;  

• slepia ant žolės, vaikų darželio kieme, ieško vieni kitų paslėptus vabalus. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka geriausiai padaromus pratimus; 

• atlieka korekcinę mankštą – ratu. 
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  GYVŪNŲ PASAULIS 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• drąsiai reiškia savo mintis, naudoja apibendrinamuosius žodžius gyvūnui nusakyti; 

Komunikavimo kompetencija: 

• žiūrinėja, tyrinėja enciklopedijas apie gyvulius ir žvėrelius; 

• įvardija  kokius pažįsta, o kokių niekad nėra regėję; 

• diskutuoja „Kodėl daugelis nematytų žvėrių gyvena zoologijos sode?“; 

• pasakoja ką gyvuliai ėda vasarą;  

• klauso palyginimų (apsileidęs kaip kiaulė ir kt.) 

• pasakoja kokią naudą teikia gyvuliai žmogui; 

• prisimena gyvulių, žvėrių garsus, juos pamėgdžioja; 

• mena mįsles apie gyvūnus ir žvėris; 

• mokosi skaičiuotes, klausosi patarlių, priežodžių apie gyvulius ir žvėris. 

Pažinimo kompetencija: 

• tyrinėja paveikslėlius, enciklopedijas apie gyvulius ir žvėrelius; 

• lygina gyvūnus, sužino kur užaugo, kur gyvena; 

• ekskursija į zoologijos sodą ir į T. Ivanausko muziejų; 

• pripiešia trūkstamas kūno dalis; 

• diskutuoja ir skaičiuoja, kiek gyvūnas turi porų akių, kt.; 

• ekskursija į Kleboniškio mišką; 

Meninė kompetencija: 

• piešia labiausiai patikusį gyvūną; 

• lipdo dubenėlį, naminį gyvūną; 

• lanksto iš popieriaus lapę, avį; 

• dainuoja: „Mano rainis“, „Mano šuo šaunuolis“. 

• klauso C. O. Saenso muzikinio kūrinio „Žvėrių karnavalas“; 

• klauso lietuvių liaudies dainos „Tėvas vežė šienelį“, „Ėsk karvute žalią šieną“; 

• pagal muziką imituoja žvėrelių, gyvulių judesius; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimus: ‚Oželis‘, „Turėjo bobutė žilą oželį“, „Katinas ir pelytė“.  

• iš smėlio formelių  daro gyvūnų anspaudus; 

Sveikatos kompetencija: 

• laikosi asmens higienos; 

• supranta, kad saulė ne tik šildo, bet yra ir pavojinga sveikatai, nepamiršta užsidėti galvos 

apdangalo. 

Kalbos korekcija: 

• įtvirtina sąvokas „laukiniai gyvūnai“; 

• kalboje vartoja daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius; 

• kūrybinis siužetinis pasakojimas „Pabūkime žvėreliai“, naudoja žvėrelių 

kaukes. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• lipalo dėka formuoja gyvūnus iš medžiagos, spalvina, pasakoja apie juos. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo gyvūnus, žaidžia su jais, kuria jiems aplinką, naudodami žolę, gėles, 

akmenis. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius ir t.t. korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 
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MEDAUS KELIAS 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• susitinka su bitininku, klausosi senolio išminties; 

• idėmiai klauso pasakojimo, domisi profesijomis, mandagiai užduoda klausimus. 

Komunikavimo kompetencija: 

• prisimena skaičiuotes, patarles, priežodžius, mena mįsles apie bitutę, medų; 

• klausosi skaitomos knygelės „Bitės Zuzės nuotykiai“; 

• mokosi pasakas be galo; 

• mokosi skaičiuotes apie bitutes, meškinus, medų; 

• deklamuoja eilėraščius: „Bitutė darbininkė“, A. Karosaitės   „Bitutė“; 

• mėgdžioja bitutes, jų skleidžiamą garsą; 

• žaidžia kūrybinius – siužetinius žaidimus. 

Pažinimo kompetencija: 

• klauso pasakojimo „Kas gaminama iš bičių vaško“; 

• stebi gamtoje bitutę, aptaria jos išorinius požymius, gyvenimo būdą; 

• paveikslėliuose  atpažįsta bitutės namelį-avilį;  

• klauso pasakojimo apie bitutę, jos naudą žmogui, sužino apie bitininko specialybę, medsukį ir 

kt.; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Bitute pilkoji“;  

• ragauja medų, nusako jo skonį, spalvą, lipnumą; 

• sužino medaus gydomąsias savybes; 

• stebi medaus korį, skaičiuoja vaško langelius; 

• iš kaladėlių stato bitutės namelį – avilį. 

Meninė kompetencija: 

• apžiūri įvairius dirbinius iš bičių vaško: bičių korį, žvakes, skulptūrėles ir kt.; 

• piešia, lipdo, lanksto, aplikuoja bitutę, avilį, korį ir kt.; 

• ant asfalto piešia piešinėlius vasaros tematika panaudojant kreideles; 

• dainuoja  lietuvių liaudies dainą „Medaus, medaus“, „Raudona daina“, “, (kompaktinė plokštelė 

„Bitė Ritė); 

• klauso lietuvių liaudies dainos „Žemė kėle žolę“; 

• žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Bitute pilkoji“, „Zur zur zur bitute“ ( muzikinė pasaka „Spalvų 

karalystėje“). 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• sužino, kaip reikia elgtis įgėlus bitei. 

Kalbos korekcija: 

• garsą Z įtvirtina skiemenyse, žodžiuose, šnekamojoje kalboje; 

• naudojant vaizdines priemones, vaikai pasakoja apie bites, jų gyvenimą, 

medaus atsiradimą.  

Meninė veikla dailės studijoje: 

• tapo ant didelio formato lapo tik su geltona spalva; 

• kuria įvairius geltonos spalvos atspalvius, maišydami spalvas. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo korio segmentus, jungia juos į visumą, prilipdo bičių; 

• žaidžia, pasakoja, kuria istorijas apie bites. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius ir t.t. korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 
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VĖJO MALŪNĖLIŲ, AITVARŲ, LAIVELIŲ EISENA 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• suvokia  kaip kitas jaučiasi, ar draugiškas pagal kito vaiko ar suaugusiojo mimiką, balso 

intonaciją, įvardija jausmus – liūdna, pikta, skauda, linksma, kita; 

• džiaugiasi spalvingais aitvarais, padeda vieni kitiems. 

Komunikavimo kompetencija: 

• klauso skaitomų kūrinių: J. Kučinas „Skraidyklės“, V. Nemunėlis „Algučio     malūnėlis“, P. 

Drevinis 

       „Kapitonas“, P. Širvys ‚Linksmasis vėjas“;  

• mina mįsles; 

• mokosi pasakas be galo; 

• kuria linksmas istorijas; 

• mokosi skaičiuotes; 

• žaidžia žaidimus: „Turiu laivelį mažą“, „Upelis“. 

Pažinimo kompetencija: 

• diskutuoja apie malūnėlių, aitvarų, laivelių teikiamus džiaugsmus; 

• supažįsta su keturiais vėjo „sūnumis“; 

• diskutuoja „Kokią naudą senovėje malūnai duodavo žmogui?“;  

• varto knygeles, suranda ir apibūdina aitvarus, malūnėlius, laivus; 

• diskutuoja: „Kaip galima nustatyti vėjo kryptį?“; 

• plukdo laivelius kiemo baseinėlyje; 

• aitvaro, malūnėlio dėka nustato vėjo kryptį, stiprumą; 

• tariasi iš kokių medžiagų galima gaminti aitvarus, malūnėlius, laivelius; 

• prisimena spalvas, skaičiuoja kiek atspalvių yra aitvare; 

• žaidžia didaktinį žaidimą „Išmatuok, kiokio ilgio  aitvaras“; 

• žaidžia judrius žaidimus: „Malūnėlis“, „Upeliukas“, „Vėjo rodyklės“ ir kt. 

Meninė kompetencija: 

• naudojant įvairias technikas gamina aitvarus, vėjo malūnėlius, ruošiasi šventei; 

• dainuoja L. Dedėsio dainą „Šiandien leisim aitvarus“, „Turiu laivelį mažą“(autorius nežinomas); 

• klauso mitologinė – muzikinės sakmės „Netyčia  ištrauktas aitvaras“( CD „Lietuvių liaudies 

sakmės ir mitologijos“), „Aitvarai“ (CD „J. Miliauskaitė ir Linksmasis Do“); 

• improvizuoja skambant muzikai „Vėjas“, „Jūra“ ir kt.; 

• šventinis renginys vaikams „Margaspalviai aitvarai“. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• kerpa, lenkia pagal liniją, gamina aitvarus. 

Kalbos korekcija: 

• klauso transporto priemonių skleidžiamų garsų, imituoja juos garsais, 

garsažodžiais; 

•  aiškinasi transporto priemonių reikšmę žmogui; 

•  pavadina transporto priemones, jų sudėtines dalis, judėjimo būdą, kryptį, 

greitį. 

 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• komandose gamina aitvarus iš popieriaus ir medinių pagaliukų, spalvina 

juos, puošia, skraidina vaikų darželio kieme; 

• pasakoja įspūdžius apie darbą komandoje, darbo sėkmę, skraidymą. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo įvairius laivus, piešia jiems „plaukimo“ trąsą, lenktyniauja; 

• pasakoja apie savo laivus – kam jie skirti, kas jais plaukioja ir t.t. 

Kūno kultūra: 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius ir t.t. korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 
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• vienas kitam padeda leisti atvarus, atsargiai elgiasi su virvėmis; 

• bėga, šokinėja per kliūtis. 

 

PIEVOS GYVENTOJAI 
VAIKO 

VEIKSENOS 

SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• diskutuoja, kaip padėti sau ir draugui atsitikus nelaimei; 

• prisimena kaip reikia elgtis autobuse išvykos metu. 

Komunikavimo kompetencija: 

• diskutuoja: „Kas pievelėje gyvena?“; 

• paveikslėlių, knygelių vartymas, analizavimas; 

• mokosi palyginimų (zyzia, kaip musė, darbšti, kaip bitė); 

• klausosi skaitomų kūrinių: J. Nekrošius „Žiogo smuikas“, „Boružių švarkeliai“, „Žiogų 

šokdynės“,  V. Palčinskaitė „Namai  namučiai“ . 

Pažinimo kompetencija: 

• skaičiuoja taškelius, esančius ant boružėlės sparnelių ir suranda atitinkamą skaičių;  

• žaidžia didaktinius žaidimus: „ Suplok vienu daugiau“, „Penktas sako „bum“, „Rask piešinyje 

kuo daugiau  vabzdžių“; 

• išvyka į pievą, Kleboniškio mišką stebėti pievos gyventojų. 

Meninė kompetencija: 

• lieja spalvas ant šlapio popieriaus; 

• piešia, lipdo, aplikuoja vabzdžius; 

• štampuoja pirštuku boružėlės taškelius; 

• kuria inscenizacijas remiantis išvykoje patirtais įspūdžiais; 

• skambant V. Palčinskaitės kūriniui  „Namai namučiai“  kuriama inscenizacija; 

• dainuoja  I.Mažukaitės dainas: „Žiogas“,„Svirplys“; 

• klausosi M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“, lietuvių liaudies dainos „Oi giria giria“; 

• žaidžia įvairius žaidimus: „Spalvų parduotuvė“, „Gėlės“, „Skrenda – neskrenda“, „Skrido 

uodas“, „Žaltys“; 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• diskutuoja: „Ką sveika valgyti?“; su „Maisto piramide“ supažindina darželio dietistė Margarita; 

• kartu gamina salotas, diskutuoja. 

Kalbos korekcija: 

• išgirsta ir pakartoja, analizuoja garsažodžius, kurie nusako gamtos 

reiškinius; 

• įtvirtina sąvoką „vabzdžiai“, plečia žodyną jų pavadinimais; 

• sudarinėja sakinius pagal pavyzdį. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• piešia pasirinktą pievos gyventoją, pasirinkta technika; 

• pristato savo darbą, atkartoja pasirinkto ir nupiešto pievos gyventojo 

judesius, garsus; 

• kuria bendrą vabzdžių ar vabalų šokį. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo pievos gyventojus – vabzdžius, vabalus, drugelius ir t.t.;  

• rengia bendrą kompoziciją, įpindami vaikų darželio kieme randamus 

augalus, gėles, akmenis; 

• žaidžia su lipdiniais, kalba jų balsu, kuria bendrą pasaką – istoriją. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius ir t.t. korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 

 

 

 

 



113 

 

KĄ PAPASAKOTŲ NEPTŪNAS 

VAIKO VEIKSENOS 
SPECIALISTŲ VEIKLA, SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI)  POREIKIŲ 

VAIKŲ VEIKSENOS 

Socialinė kompetencija: 

• žino kur kreiptis pasiklydus paplūdimyje, parduotuvėje; 

• žino savo ir tėvų vardą, pavardę, namų adresą, telefono numerį. 

Komunikavimo kompetencija: 

• žiūrinėja paveikslėlius ir aptaria; 

• kuria pasakas ir jas seka; 

• kuria įvairius žaidimus jūros tematika; 

• dalinasi įspūdžiais, patirtais jūros šventėje, atsineša foto nuotraukas, surengia parodą; 

• mina mįsles, mokosi patarles ir priežodžius; 

• klauso skaitomų kūrinių: V. Palčinskaitė „Popierinis kapitonas“, „Meškis pajūryje“,  

J. Nekrošius „Nidos švyturys“, „Sakmė apie Neringą“ ir kt. 

Pažinimo kompetencija: 

• diskusija „Kuo skiriasi jūros vanduo nuo upės?“;  

• atlieka tyrimą „Sukurk jūros vandenį“; 

• diskutuoja „Kur dingsta bala karštą dieną?“, atlieka  bandymą „Vandens garinimas“; 

• žiūrinėja ir analizuoja paveikslėlius: „Jūros ir upių gyventojai“, „Vandenyje augantys augalai“ ; 

• diskutuoja „Ar galėčiau gyventi be vandens?“ 

Meninė kompetencija: 

• piešia, aplikuoja, lipdo jūros gyvūnus; 

• dainuoja A.Andrašiūnenės dainą „Jei tu būtum žuvytėle“; 

• klauso J.S. Bacho kūrinio „Tokata ir fuga d – mol“; 

• klauso muzikinių įrašų, stengiasi išgirsti ir pavaizduoti gyvūnus, gamtos reiškinius; 

• žaidžia įvairius žaidimus: „Žuvys ir tinklas“, „Žvejai“, „Audra“, „Laivelis“, „Lydekėlė“. 

• skambant muzikai improvizuoja: „Jūra“, „Plaukia laivas“, „Žuvėdros“ ir kita. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: 

• manštinasi lauko aikštelėje; 

• taškosi, maudosi pripučiamuose baseinuose; 

• didesnę dienos dalį praleidžia žaisdami, judėdami lauko aikštelėje. 

Kalbos korekcija: 

• stebi baigiančios vasaros gamtą: kaip atrodo medžiai, dangus  ir pan.; 

• „Neptūnas“ bendrauja su vaikais, supranta kreipinį, prašymą, kvietimą 

žaisti; 

•  kartu stebi, džiaugiasi ir kalbasi apie gamtą vasarą. 

Meninė veikla dailės studijoje: 

• tapo paveikslą guašu; 

•  pasakoja ką piešė; 

•  kuria paveikslui rėmus iš gamtinės medžiagos; 

• ruošia parodą. 

Meninė veikla vaikams su specialiaisiais poreikiais (lipdymas iš molio): 

• lipdo paveikslą norima tema, istorija; 

•  pristato darbus, pasakoja savo istorijas; 

•  padeda pasakoti vienas kitam; 

• kuria istorijų tęsinius. 

Kūno kultūra: 

• vasaros stovykla „Vaivorykštės Sveikuoliai“; 

• futbolo turnyras  „Vaivorykštės Futboliukas“; 

• žaidžia estafetes ir žaidimus. 

Koreguojamoji mankšta: 

• atlieka naudingiausius, įdomiausius, sunkiausius, kita, korekcinius 

pratimus; 

• daro mankštą ratu. 

 

 

BIRŽELĮ – RUGPJŪTĮ ugdomoji veikla perkeliama į įstaigos kiemo teritoriją. Organizuojama vasaros sveikatinimo stovykla „Vaivorykštės 

sveikuoliai“. Tikslas: ugdyti vaikų darželio bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžius, padedant formuoti vaikams sveikos gyvensenos įpročius. 

         Sveikatinimo stovyklos veiklos planas rengiams kasmet, atsižvelgiant į vaikų, tėvų, pedagogų siūlymus. Veiklos vyksta pagal atskirą vasaros 

sveikatinimo stovyklos  „Vaivorykštės sveikuoliai “ planą (skelbiamas įstaigos el. svetainėje http://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/ 

http://www.vaivorykste.kaunas.lm.lt/

