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ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „VYTURĖLIS“ 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Švietimo tiekėjas – Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 

 Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

 Grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

 Tipas – lopšelis-darželis. 

 Veiklos rūšis – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

 Adresas – Miklusėnų g. 38A, LT – 62332 Alytus. Telefonai – 8 315 72 920, 8 315 72 921, 8 

315 21 909, el. p. ldvyturelis@takas.lt 

 

 Vaikai ir jų poreikiai 

 

 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 metų (pagal poreikį ir 

jaunesnių) iki 7 metų švietimą. Įstaiga atvira įvairių šeimų vaikams. Didėja socialiai remtinų šeimų 

vaikų ir vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį, skaičius.    

                  Kiekvienas vaikas vystosi individualiai, tačiau visi vaikai turi pereiti žinomas asmenybės 

raidos stadijas. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikiai – emociniai, pažinimo, judėjimo. Vyresnių 

vaikų poreikiai labiau orientuoti į socialinį-kultūrinį aspektą, t.y. saugumo, bendravimo, aktyvumo, 

saviraiškos, taip pat pažinimo ir poreikio žaisti.  

Žaidimas yra pagrindinė vaikų veikla. Iš pradžių mažyliai žaidžia su daiktais, vėliau su 

kitais vaikais bendrus žaidimus, o paūgėję įsitraukia į vis sudėtingesnius, daugiau vaikų 

suburiančius žaidimus. Dar vėliau pasineria į sudėtingus, taisyklių ir išmonės kupinus, grupinius 

žaidimus.  

Vaikai turi jaustis mylimi, fiziškai ir emociškai saugūs, pripažinti, įvertinti, 

individualūs, išsaugoti savąjį „aš“. Mūsų įstaigos pedagogai siekia atsižvelgti į šiuos vaiko 

poreikius ir norus.  

 

 Pedagogų pasirengimas 

 

 Lopšelyje-darželyje dirba pedagogės, turinčios tinkamą pedagoginį (aukštąjį arba 

aukštesnįjį) išsilavinimą, nuolat dalyvauja miesto, šalies renginiuose, kuriuose kelia savo 

kvalifikaciją. Pedagogės yra kompetentingos, jų gebėjimai ir žinios, kvalifikacija užtikrina 

kokybišką vaikų ugdymą. 
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 Įstaigos savitumas 

 

Lopšelis-darželis įsikūręs ramioje ir saugioje vietoje, Putinų mikrorajone, nutolęs nuo 

pagrindinių gatvių, apsuptas medžių ir krūmų. Ši aplinka atitinka visas ugdymo kompetencijas. 

Šalia esanti Šaltinių pagrindinė mokykla yra daugelio mūsų ugdytinių kitos mokymosi pakopos 

vieta.  

Kiekviena grupė atvira, savita, jauki, turinti savo stilių, kuris priklauso nuo pedagogų 

ir vaikų kūrybiškumo, originalumo, vaikų ir tėvų poreikių. Tėvai turi teisę pasirinkti grupę bei 

pedagogą.  

Viena grupė dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Valandėlių metu 

vaikai kalbasi apie vabaliuką Zipį ir jo draugus, mokosi įveikti bendravimo ir emocijų sunkumus. 

Programoje numatytos individualių vaiko ugdymosi poreikių patenkinimo galimybės. Šios 

programos pagrindiniai principai, tikslas ir uždaviniai, ugdymo turinys orientuoti į vaiką kaip 

asmenybę, t.y.: 

- gerbti vaiką kaip individualybę, priimti jį tokį, koks jis yra; 

- suteikti vaikui laisvę, ribojamą tik būtinų taisyklių; 

- rūpintis vaiku, kuriant saugią ir sveiką aplinką; 

- tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti; 

- sudaryti sąlygas patirti, išmokti, veikiant vienam ir kartu su kitais; 

- pažinti vaiką, jo šeimą ir jos tradicijas; 

- padėti pažinti, perimti etnokultūros, ypač vietinio krašto vertybes, savo pavyzdžiu 

skatinti jas puoselėti ir tęsti; 

- plačiau žvelgti į meninio ugdymo kryptį. 

Bendradarbiaujame su Šaltinių pagrindine mokykla, esame projekto „Dovana Jums“ 

partneriai. Taip pat dalyvaujame kituose ilgalaikiuose projektuose: E. Vieversio akių ligų kabineto-

optikos – „Mūsų vaikų akys“, Wrigley – „Dantukas ir draugai“. 

 

 Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

 

 Lopšelį-darželį lanko įvairių socialinių sluoksnių šeimų vaikai. Daugumos tėvai turi 

vidutines pajamas. Tėvų pageidavimu tenkinami jų ir vaikų poreikiai bei papildomos veiklos 

lūkesčiai. Organizuojami šokių būrelio, dainavimo, anglų kalbos pradžiamokslio užsiėmimai. 

Šeimos dalyvavimas yra labai svarbi sąlyga, stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą grupėse, 

atsižvelgiant į namuose įdiegtą požiūrį į žmones, aplinką, pasaulį ir save. Remiantis abipusiu 

supratimu ir atsakomybe, geranoriškumu, konfidencialumu, pagarba ir dėmesiu, siekiama 

bendravimo ir bendradarbiavimo.  

Dauguma tėvų pirmenybę teikia vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui bei tinkamam 

vaiko paruošimui mokyklai. 

 

 Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

 

 Mūsų požiūris į vaiką grindžiamas jo individualybe: priimame kiekvieną vaiką tokį, 

koks jis yra, sutelkiame dėmesį į tas vaiko galias, kurios nuspalvintos vaikystės smalsumu, 

tiesioginiu ir nuoširdžiu bendravimu, noru kurti, eksperimentuoti. Siekiame tapti modernia ugdymo 

institucija, atsižvelgiančia į reformuoto Lietuvos švietimo siekius iki 2012 metų. Turime sėkmingai 

įgyvendinti vieną iš pagrindinių siekių – „gerinti ugdymo kokybę“ (Lietuvos Respublikos 

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos 

Respublikos Valstybinės Švietimo įstatymas, 2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630) ir „didinti 

švietimo paslaugų <.....> prieinamumą, kokybę ir veiksmingumą“ (Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 metams, projektas 2007-01-10). 

Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. įstatymu 

Nr. I-983) 3 straipsnio nuostata („imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, <.....> svarbiausia – 
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vaiko interesai“), ugdymo programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Pagal šio dokumento 29 

straipsnį („ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms, <.....> 

pagarbą gamtai“), daug dėmesio skiriama etniniam ugdymui. Sudarome sąlygas ugdytiniui 

atsiskleisti, „atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą“, suteikiant galimybes išsakyti savo nuomonę. 

Minėto dokumento 12 straipsnis „<.....> garantuoja vaikui, sugebančiam suformuoti savo pažiūras, 

teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais“. Vaiko gerovės valstybės politikos 

strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu, 

Nr.184, teigiama, kad „vaikas turi jaustis visaverte asmenybe, kad ir kokio amžiaus būtų“. Todėl 

vaiko gerovės įgyvendinimo siekiuose svarbus teiginys: „Vaiko ir suaugusiojo santykiai tampa 

lygiaverčiai. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku.“ Šiomis pagrindinėmis nuostatomis ir 

vadovaujamės, kurdamos programą. 

 Programoje siejamos kelios filosofinės ugdymo kryptys. Labai artimos Ž. Piažė 

filosofinės idėjos. Jis vaiko žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, 

įprasmina jį. Ž. Piažė įrodė, kad vaiko vystymosi raidos etapų negalima pažeisti nei skubinant, nei 

lėtinant, vaiko galios turi atsiskleisti natūraliai. Todėl siekiame, kad vaikas žaistų kuo daugiau ir 

kad visas ugdymo procesas vyktų per žaidimą. Vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, 

fantazuodamas, eksperimentuodamas, tirdamas, kurdamas. Taip sudaromos sąlygos saviraiškos ir 

savirealizacijos poreikių tenkinimui, orientuojantis į humanistinę filosofijos kryptį. 

Egzistencialistinė filosofinė kryptis skatina ugdytinį ir ugdytoją draugiškai bendrauti, suteikti 

veiklos pasirinkimo laisvę pagal galimybes. Progresyvinė filosofinė kryptis akcentuoja ugdytinio 

gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti, veikti pačiam, kaupti informaciją.  

Tikimės, kad mūsų ikimokyklinio ugdymo programa atskleis šiuolaikinį požiūrį į 

vaiką ir jo ugdymą. Programa peržiūrima kas 2-3 metai ir atnaujinama esant poreikiui. 

 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

 Ikimokyklinio ugdymo programos turinys sudarytas remiantis šiais principais: 

 

 Tautiškumo. Ugdymo turinys orientuotas į vaiko etninio ugdymo poreikių tenkinimą. 

Atskleidžiamas žmogaus ryšys su gamta ir laiko ritmais. Puoselėjama meilė ir pagarba dzūkų 

papročiams, tradicijoms, kultūriniam paveldui, gamtai ir gyvybei, Tėvynei. Gaivinamos ir 

puoselėjamos etninės–kultūrinės vertybės. 

 

 Humaniškumo. Pripažįstama teisė būti skirtingam. Pagarba vaikui. Tinkama jo 

fizinių ir psichinių galių plėtotė. Prasmingas vaiko poreikius, interesus ir galimybes atitinkantis 

ugdymo turinys bei metodai. Ugdymas grindžiamas vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais 

faktais, procesais, problemomis. 

 

 Demokratiškumo. Sudaromos lygios galimybės visiems vaikams (nepaisant jų lyties, 

rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties) harmoningai vystytis ir visapusiškai ugdytis. 

Užtikrinama vaiko ir suaugusiojo tarpusavio pagarba ir pasitikėjimas. Kuriama aplinka, kurioje 

eksperimentai ir plėtra neatsiejami nuo kasdienybės. 

 

 Kūrybiškumo–meniškumo. Skatinamos prigimtinės vaiko galios ir saviraiška. 

Puoselėjamas kūrybiškas pedagogų požiūris į ugdymą. Meninė veikla integruojama į kitas ugdymo 

veiklas, aktualizuojant meninio ugdymo kryptį, plėtojant meninio ugdymo įtaką vaiko jausmams, 

dvasinėms nuostatoms. 

 

 Individualumo. Atsižvelgiama į vaiko išgales: jo patirtį, skirtingus pasaulio pažinimo 

būdus, gyvenimo ritmą. Puoselėjamos asmeninės savybės. Sudaromos sąlygos vaiko individualių 

gebėjimų, specialiųjų poreikių ugdymui. 
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 Integralumo. Garantuojama vaiko pažinimo, saviraiškos, psichinio ir socialinio 

ugdymo darna. Atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo mąstymo bei veiklos 

konkretumą ir sinkretiškumą, sudaromas ugdymo turinys. Siekiama vaiko ugdymo šeimoje ir 

lopšelyje–darželyje darnos. 

 

 Vertybinių nuostatų ugdymo. Sudaromos sąlygos bendrųjų vertybinių ir pozityvinių 

asmeninių nuostatų pradmenų formavimui(-si). Padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per 

dorovines žmogiškąsias nuostatas į pasaulį. Ugdomas savarankiškas, doras, kūrybingas, atsakomybę 

jaučiantis žmogus, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, gerbiantis 

kitaip mąstančius, kitokios išvaizdos žmones. 

 

 

III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS 

IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas 

 

 Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius 

poreikius. 

 

Uždaviniai: 

 

 Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti dzūkų krašto papročius, tradicijas. 

 

 Skatinti vaiko saviraišką, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus. 

 

 Tenkinti vaiko poreikį bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu 

plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę prigimtį. 

 

 Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę. 

 

 Padėti vaikui atrasti įvairius meninės raiškos būdus, padedančius išreikšti savo patirtį, 

formuojančius estetinę nuostatą. Menine veikla atkreipti dėmesį į patirtus įspūdžius, išgyvenimus. 

 

 Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti 

aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

 

 

IV. UGDYMO TURINYS 

 

Ugdymo turinį sudarome vadovaudamiesi pagrindinėmis ugdymo programomis: 

lopšelio grupėse - ,,Ankstyvojo ugdymo vadovu“; darželio grupėse - V. Gražienės ir R.Rimkienės 

,,Ikimokyklinio ugdymo gairėmis”, O.Monkevičienės vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis”. Taipogi 

taikome papildomas ugdymo programas: O.Verseckienės etninio ugdymo gaires vaikams ,,Po 

tėviškės dangum”, J. Bakūnaitės humanistinio vaikų ugdymo programą ,,Auginu gyvybės medį”, 

A.Grabauskienės ,,Gerumo mokyklėlę”, ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių 

ugdymo programą“ ir kt. 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Skatinti vaiką reikšti įvairias emocijas bei jausmus ir atsakyti į kito jausmų raišką. 

 

 Palaikyti gyvą vaiko domėjimąsi viskuo, kas jį supa, sudarant galimybę tyrinėti judesius, 

daiktus. 

 Skatinti vaiko iniciatyvą ir aktyvumą, siekiant patirti sėkmę, suprantant, kad svarbiausia - 

pats žaidimo procesas, o ne jo rezultatas. 

 

 Skatinti vaiko gebėjimus suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje, ryšius su 

bendruomene, kai kuriuos socialinius ir kultūrinius reiškinius. 

 

 Skatinti gebėjimą būti kartu su kitais, bendrauti, bendradarbiauti, draugauti, spręsti 

kasdienines problemas. 

 

 Skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmus, sėkmės pajautimą, savigarbą. 

 

 Mokyti įveikti gyvenimo sunkumus, padėti sau bei kitiems gerai jaustis. 

 

 Siekti, kad vaikas mylėtų savo gimtinę Lietuvą, didžiuotųsi ja, gerbtų jos simbolius.  

 

 Ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui. 

 

1 - 3 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Bendravimas su 

suaugusiais ir vaikais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugdyti teigiamus emocinius santykius su žmonėmis, meilę mamai 

ir artimiesiems. 

 Mandagiai pasisveikinti ir atsisveikinti, atsakyti į suaugusiųjų 

klausimus, padėkoti ir paprašyti. 

 Suprasti žodžius „galima“, „negalima“, „reikia“, „nereikia“ ir 

pratinti  atitinkamai elgtis. 

 Mėgdžioti suaugusiųjų, vyresnių vaikų vaizdinės raiškos 

veiksmus ir būdus. 

 Noriai atlikti suaugusiųjų prašymus. 

 Skirti kas gera ir kas bloga, pastebėti, pasidžiaugti. 

 Sudaryti situacijų žaisti, būti kartu. 

Su gamta 

 

 

 

 Ugdyti norą pažinti gamtą. 

 Ugdyti estetinį santykį su gamta, saugoti ją. 

 Mokyti pasidžiaugti, grožėtis ja. 

 Stebėti augalų augimo tarpsnius, gyvūnų judesius, grožėtis jais, 

skatinti teigiamas vaikų emocijas. 

Su aplinkos daiktais ir 

visuomeninio gyvenimo 

reiškiniais  

 Tinkamai elgtis su žaislais ir kitais grupės daiktais. 

 Pratinti tinkamai elgtis grupėje, namie, gatvėje. 

 Grupėje prižiūrėti žaislus. 
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Su darbu 

 

 

 

 Skatinti norą padėti suaugusiems, dirbantiems kokį nors darbą. 

 Ugdyti pasitenkinimą gerai atliktu darbu. 

 Mokyti pasidžiaugti švara, tvarka, padėti ją palaikyti. 

 Pasidžiaugti švara, tvarka, padėti ją palaikyti. 

Su meno kūriniais  Pratinti emocingai reaguoti į dailės, literatūros, muzikos kūrinius, 

išreikšti jų nuotaiką. 

 

3 – 6 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Savojo „aš“ suvokimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suvokti save kaip savarankišką unikalų asmenį. 

 Domėtis savimi ir aplinkiniu pasauliu, tyrinėti. 

 Jaustis mylimam ir vertam meilės, svarbiam. 

 Jaustis geram ir stengtis būti geram. 

 Žinoti, jog tą patį vardą gali turėti keli žmonės. 

 Suvokti  savo pojūčius, teigiamas savybes, pasitikėti savimi ir 

savo gebėjimais, išreikšti savo savijautą, poreikius, riboti savo 

įgeidžius bei norus. 

 Tikėti, kad galima tapti dar geresniu. 

 Savo savijautą išreikšti kitiems priimtinais būdais, pasitikėti 

savimi, savo gebėjimais. 

 Suvokti vardų prasmę, gebėti įvardinti ne tik žmones, bet ir 

gyvūnus, suvokti asmeninių daiktų paskirtis. 

Bendravimas su 

suaugusiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suvokti, kad nuo asmeninio elgesio priklauso savo ir kitų 

saugumas. 

 Mokyti gebėti užmegzti saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo 

ryšius su svetimu žmogumi. 

 Susidaryti vaizdinį apie vaiko ir tėvų emocinį ryšį. 

 Garantuoti gerą emocinę savijautą ir socializaciją, bendraujant su 

suaugusiais. 

 Pratintis pasakyti savo norus, ketinimus, išgirsti suaugusiųjų 

norus, ketinimus. 

 Suprasti suaugusiųjų reikalavimus, jų prasmę ir gera valia jų 

laikytis, susitarti, derėtis. 

 Mokyti turėti atskirą nuo tėvų pasaulį: savo interesus, nuomonę, 

mėgstamą veiklą, žaidimo draugus ir kt. 

Aš ir aplinkos daiktai 

 
 Skirti asmeninius ir kitų žmonių daiktus, jausti skirtumus tarp 

savo ir bendrų žaislų. 

 Pratinti tinkamai elgtis, saugoti ir tausoti asmeninius ir bendrus 

daiktus, jaustis už juos atsakingiems. 

Savijauta ir ketinimai 

 

 

 

 

 

 

 Nusakyti kai kurias vidines savo būsenas. 

 Suvokti, kad kitas žmogus negali žinoti, ar tu alkanas, ar sotus, 

kur tau skauda, kol jam nepasakai. 

 Suvokti, jog mintis, jausmus ir kita būtina reikšti kultūringai, tam 

tikromis įprastomis formomis. 

 Suprasti, ką valgyti naudinga, o ką ne, suprasti mitybą ir 

virškinimą. 

 Suvokti vaisių ir daržovių naudą, saldumynų pertekliaus žalą. 
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Mano šeima 

 
 Suvokti šeimos svarbą.  

 Suprasti, kad šeimoje yra saugus, mylimas ir gerbiamas. 

 Kalbėtis su draugais, auklėtoja apie savo šeimą, namų aplinką, 

išreikšti savo jausmus šeimos nariams. 

 Pratintis suvokti savo šeimos sudėtį, pasiskirstymą pareigomis. 

 Tyrinėti šeimos istoriją, papročius, kodėl vienos šeimos laikosi 

vienų ar kitų papročių. 

 Aptarti kartų bendravimą šeimoje (senųjų „išminties pamokos“). 

Draugai ir draugystė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasitikėti savimi bendraujant su kitais. 

 Įgyti supratimą apie draugus ir draugystę, kaimynus ir 

kaimynystę, juos gerbti, derinti su jais savo norus ir veiksmus. 

 Pratintis pagelbėti draugui, naujokui, pasidalinti su jais savo 

žaislais, pastebėti jų savijautą. 

 Pastebėti kvietimą bendrauti: šypsena, žvilgsniu, gestu, pačiam 

rodyti iniciatyvą, palaikyti kito sumanymą, jam pritarti, pasiūlyti 

idėją, rodyti savo sugebėjimą žaisti, kurti drauge. 

 Domėtis draugų pomėgiais, interesais, gerbti draugus ir kaimynus, 

padėti vienišiems ir pavargusiems, juos užjausti. 

 Žinoti bendravimo svarbą žmonių gyvenime. 

 Palankiai priimti kitų draugiškumą. 

 Gerbti draugus ir draugystę. 

 Atjausti vienišus senelius, toleruoti kitaip mąstančius, atrodančius 

žmones, kaimynus. 

 Vertinti, kas gerai ir kas blogai. 

 Išsakyti ir bandyti išreikšti savo jausmus, nuomonę, sumanymus. 

Gebėjimas orientuotis 

namų ir kitoje įprastoje 

aplinkoje 

 

 

 

 

 

 

 Suvokti, kas yra kaimynai. 

 Suvokti, kad žmonės turi jausmus ir emocijas, mąsto,  gali 

džiaugtis ir pykti, gali būti laimingi ir nelaimingi, turėti savo 

nuomonę. 

 Plėsti vaikų supratimą, kad žmonių išvaizda priklauso nuo 

amžiaus, nuo sveikatos ir nuo tautybės. 

 Skiriasi žmonių elgesys, mąstymas, jausmai. 

 Ugdyti supratimą, kad su kaimynais reikia būti pakantiems, 

jautriems. 

 Jausmai, nuomonės turi būti reiškiami visiems įprastais būdais, 

kito žmogaus jausmai, nuomonė verti pagarbos. 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Palaikyti ir žadinti vaikų poreikį judėti, stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, skatinti 

fizinį aktyvumą. 

 

 Suteikti vaikui elementarių žinių apie savo kūną, sveikatą, fizines galimybes, tenkinant 

svarbiausius žmogaus poreikius. 

 

 Stiprinti vaiko organizmą, didinti jo atsparumą aplinkos veiksniams. 

 



 8 

 

 Ugdyti vaiko asmens higienos, sveikos mitybos, saugaus elgesio gamtoje, artimiausioje 

aplinkoje ir saugaus eismo įgūdžius. 

 

 Ugdyti vaikų meilę sportui ir kūno kultūrai. 

 

1-3 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Kultūrinių - higieninių įgūdžių 

ugdymas 

 

 

 

 

 

 Ugdyti asmens higienos įgūdžius ir įpročius. 

 Plėsti vaikų supratimą apie artimiausius aplinkos  daiktus, 

pratinti juos naudoti pagal paskirtį. 

 Ugdyti gebėjimą žinoti savo daiktų vietą. 

 Pratinti nusirengti ir apsirengti drabužėlius  (suaugusiam 

padedant), gražiai juos susitvarkyti. 

 Ugdyti mitybos kultūros įgūdžius ir įpročius. 

Fizinio vystymosi skatinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenkinti vaiko prigimtinį poreikį judėti, palaikyti jo fizinį 

aktyvumą, sudarant saugią, sveiką augimo ir judėjimo aplinką.  

 Pratinti išlaikyti pusiausvyrą, tiksliai derinti judesius, 

veiksmus.  

 Mėgdžioti suaugusiojo parodytus veiksmus, skatinti judėjimą 

žaislais ir kt. priemonėmis. 

 Žadinti vaiko savarankiškumą ir aktyvumą judant, žaisti šalia 

draugo imituojant, vaizduojant. 

 Lavinti kūno raumenis, tobulinti siekimo, traukimo, griebimo 

bei metimo įgūdžius.  

 Ugdyti norą išreikšti save mimika, veiksmu, judesiu. 

Vaikų saugumo artimiausioje 

aplinkoje užtikrinimas 

 Socialinis saugumas 

 Padėti adaptuotis naujoje aplinkoje, supažindinti su grupės 

kolektyvu. 

 Pratinti gražiai žaisti šalia vienas kito. 

 Pratinti laisvai jaustis erdvėje, artimiausioje 

  aplinkoje. 

  Psichologinis saugumas 

 Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis. 

 Ugdyti šiltus santykius su suaugusiais ir kitais vaikais. 

  Fiziologinis saugumas 

 Skatinti pažinti ir valdyti savo kūną einant, bėgant ir judėti, 

išvengiant įvairių kliūčių. 

 Saugiai naudotis priemonėmis, žaislais, skirtais aktyviam 

judėjimui. 

 Pakankamai laiko praleisti gryname ore. 

 

3 - 6 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Asmeninį saugumą lemiančių 

veiksnių suvokimas 

 

 

Socialinis saugumas 

Ugdyti nuostatą, kad žmogaus gyvybė ir sveikata -  

didžiausia vertybė 

 Padėti suvokti, kad saugumu ir sveikata turi rūpintis pats. 
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 Suteikti žinių ir padėti įsiminti, kur reikia kreiptis pagalbos 

atsitikus nelaimei, susirgus, jei yra skriaudžiamas ar patiria 

prievartą. 

 Ugdyti supratimą, kaip augti sveikam ir saugiam, kaip 

išvengti žalingų įpročių ir veiksnių, nesekti blogu pavyzdžiu. 

 Ugdyti gebėjimą suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis 

su vaistais, buitinėmis, cheminėmis medžiagomis. 

 Palaikyti vaiko nuostatą ir pastangas atsispirti pagundoms, 

elgtis pagal supratimą, kas yra gera ir kas bloga. 

Ugdyti gebėjimą gyventi tarp žmonių. 

 Skatinti vaikus geriau pažinti šalia esantį, jausti atsakomybę 

už savo ir kitų saugumą. 

 Ugdyti palankumo kitiems žmonėms nuostatą. 

 Atkreipti dėmesį, kaip  svarbu žinoti savo vardą, pavardę, 

adresą ir kodėl. 

Saugaus elgesio gatvėje ugdymas. 

 Suteikti žinių apie saugų elgesį gatvėje. 

 Supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis, kelio ženklais, 

šviesoforu. 

Psichologinis saugumas 

 Ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais 

bendraujant su kitais. 

 Skatinti vaiko suvokimą, kad kiekvienas privalo atsakyti už 

savo poelgius ir veiksmus, numatyti poelgių pasekmes, 

mokyti riboti kai kuriuos norus ir įgeidžius. 

Fiziologinis saugumas 

 Plėsti vaikų supratimą apie asmens higienos reikalavimus, jų 

laikymosi svarbą, skatinti rūpintis savo kūnu, mokyti, kaip  jį 

prižiūrėti ir saugoti. 

 Suteikti vaikams žinių apie sveiką ir saugią mitybą,  plėsti 

supratimą apie mitybos kultūrą. 

 Plėsti suvokimą apie saugumą gamtoje, joje tykančius pavojus 

ir sveikatai kenksmingus veiksnius, mokyti, kaip jų išvengti. 

Išraiška ir saviraiška judesiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Padėti vaikui pažinti ir teigiamai vertinti savo fizines 

galimybes, savo kūną.  

 Kelti teigiamas emocijas ir jausmus per judesį, veiksmą, 

skatinti fizinį aktyvumą.  

 Gebėti išsikrauti susikaupus emocinei įtampai, pasirinkti 

fiziškai aktyvią veiklą, judėti savitai, originaliai, klausantis 

vidinės pajautos.  

 Skatinti kūrybinę improvizaciją ir saviraišką judesiu, 

koordinuoti judesius muzikos ritmu, puoselėti dvasines 

vertybes.   

 Pajusti, kaip išreikšti emocijas, pojūčius, nuotaiką judesiu, 

raiškiu gestu, ritmišku ar laisvu judėjimu. 

Fizinių kūno galimybių 

lavinimas 

 

 

 

 

 Ėjimas 

- lėtai, greitai, nurodant kryptį, 

- ant kulnų, pirštų galų, 

- apeinant daiktus, 

- perlipant kliūtis, 

- poromis, 
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- persirikiuojant, 

- įkalnėn, 

- nuokalnėn, 

- ėjimas keturiomis, „antele“ ir t.t., 

- sumažintu atramos plotu, 

- perėjimas nuo ėjimo prie bėgimo. 

 Bėgimas 

- įvairiu tempu, 

- įvairiais būdais (zigzagais, vingiuotai, ratais ir t.t.), 

- tarp įvairių daiktų, išlaikant pusiausvyrą, 

- paskui auklėtoją ir išsisklaidžius, 

- išlaikant atstumą, 

- pašokant, 

- per suolelį, 

- salėje, lauke, sveikatos taku, 

- estafetės. 

 Šuoliai 

- ant abiejų kojų vietoje, judant pirmyn, 

- nušokant nuo nedidelio paaukštinimo, 

- per nedidelę kliūtį, 

- vieną ar kelias kliūtis,  

- iš lanko į lanką,  

- keičiant kryptį ( ratu, į šoną, į nurodytą vietą, aplink 

save), 

- nuo kojos ant kojos, 

- pagal muzikinį ritmą, tempą, 

- į tolį. 

 Laipiojimas 

- derinant kojų ir rankų judesius, 

- perlipant daiktus, 

- gimnastikos sienele, 

- virve, 

- kopėtėlėmis, 

- nuožulnia lenta, 

- naudojant porolonines priemones, 

- lauko sportiniais įrengimais. 

 Ropojimas 

- keičiant kūno padėtį,  

- sumažintu atramos plotu, 

- pro puslankius. 

 Šliaužimas 

- grindimis, 

- pralendant pro suolelį, 

-    ropojant tuneliu. 

 Mėtymas 

- abiem rankom, 

- viena ranka, 

- pasišokėjus, 

- į taikinį (horizontalų ir vertikalų), 

- vienas kitam, 

- pakaitomis kaire-dešine ranka, 

- įvairaus svorio ir dydžio priemonių mėtymas, 
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- abiem rankomis iš už galvos, 

- kamuolio varymas rankomis ir kojomis. 

Vaikų fizinės sveikatos 

saugojimas ir stiprinimas 
 Nustatyti dienos ritmą, atitinkantį vaikų amžių. 

 Organizuoti pasivaikščiojimus gryname ore. 

 Taikyti oro ir vandens procedūras.  

 Žaidimai su smėliu ir vandeniu. 

 Siekti, kad vaikų apranga ir avalynė atitiktų sezoniškumą. 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis, turtinant ir 

plėtojant socialinę-kultūrinę vaiko patirtį.  

 

 Plėsti ir gilinti intuityvų vaiko supratimą apie gimtosios kalbos (dzūkiškos tarmės) savitumą, 

ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. 

 

 Sudaryti sąlygas ir pratinti naudotis kalba kaip universaliausia saviraiškos priemone: ugdyti 

vaiko gebėjimus reikšti mintis, jausmus, nuotaikas, pasakoti patirtus įspūdžius, reikšti savo 

nuomonę.  

 

 Ugdyti vaiko sakytinę kalbą. Skatinti kalbėti prasmingai, taisyklingai, raiškiai.  

 

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

taisyklingai juos tarti. 

 

 Bandyti išreikšti savo mintis įvairiais būdais: mimika, kūnu, judesiu, vaizdu, ženklu, žodžiu, 

vaidyba. 

 

 1-3 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

Ugdytini gebėjimai 

Bendrauti su bendraamžiais ir 

suaugusiais 
 Kartoti suaugusiųjų žodžius, frazes. 

 Mimika, gestais išreikšti meilę, gerą nuotaiką, 

    nerimą, pyktį. 

 Žaidžiant kalbėti su savimi. 

 Ieškoti daiktų, kuriuos auklėtoja įvardija     konkrečiu 

pavadinimu . 

 Pasakyti savo ir kitų vardus, klausinėti, atlikti 

    nesudėtingus įpareigojimus. 

 Vartoti žodžius, padedančius bendrauti. 

Klausytis kito kalbos, ją suprasti, 

susikaupti 

 

 

 

 Domėtis, tirti, kalbą natūraliai sieti su judesiu. 

 Pratinti susikaupti stebint daiktus, veiksmą. 

 Emocingai reaguoti į skaitomus, deklamuojamus, 

sekamus, dainuojamus tautosakos, grožinės literatūros 

kūrinius. 
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Kalbėti žodžiais, sakiniu, plėsti 

savo žodyną 

 

 

 

 

 

 

 

 Skatinti „žaisti kalba“, aiškintis, atrasti žodžių prasmes. 

 Žaidžiant su žaislais spontaniškai atkartoti 

   matytus vaizdus, girdėtus garsus, žodelių junginius. 

 Bandyti savo nuotaiką, emocijas, jausmus 

   pavadinti žodžiu. 

 Tarti žodžius, susijusius su artimais aplinkos 

   daiktais, žaislais, veiksmais. 

 Kalbėti vienas su kitu, pavadinti žaislus, veiksmus, 

prašyti, siūlyti, komentuoti. 

 Bandyti nusakyti esminius daiktų požymius, 

   vartoti įvardžius. 

Domėtis knygelėmis  Domėtis paveikslėlių knygelėmis, paveikslėliais. 

 Vartyti, žiūrėti, stebėti paveikslėlių knygas, 

paveikslėlius, atrasti žinomus daiktus, situacijas, reikšti 

savo emocijas, kartoti judesius, kalbą, bandyti keverzoti, 

paišianti.  

 Klausytis sekamų pasakų, skaitomų grožinės ir 

   pažintinės literatūros kūrinių, eilėraščių.  

 

3 - 6 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

 

Ugdytini gebėjimai 

 Bendrauti su pažįstamais 

suaugusiais ir vaikais, įgyti 

komunikacinės patirties, išreikšti 

save 

 Nusiteikti bendrauti, ieškoti  ryšio su kitais žmonėmis, 

įsijausti į jų išgyvenimus, pajusti  nuotaikas, suprasti 

mintis. 

 Bendrauti su mažai pažįstamais, nepažįstamais, į grupę 

atėjusiais žmonėmis.  

 Suvokti, kad suaugęs žmogus šypsena, maloniu 

žvilgsniu, kalbinimu kviečia bendrauti. 

 Suprasti, kad bendraamžiai kviečia bendrauti:    

aktyviai stebėdami kito vaiko veiklą, demonstruodami 

savo fizines galimybes, išradingumą, žaislų ir daiktų 

patrauklumą, rodydami  iniciatyvą.  Pasirengti veikti 

kartu. 

 Bendraujant keistis, dalytis pažintine informacija.  

 Diskutuoti įvairiais klausimais, bendraamžiams išdėstyti 

kilusią problemą, siekiant ją išspręsti kartu. 

Girdėti šalia esančius, išlaikyti 

dėmesingumą, suvokti teksto 

prasmę ir reikšmę. 

 

 Klausytis, išgirsti, įsiklausyti ir suvokti kalbos prasmę, 

turinį, intonacijas, atkurti garsus (šlamesį, skambėjimą, 

gamtos garsus), kaitalioti balsus. 

 Įsiklausyti ir išgirsti atskirus garsus ir jų pamėgdžiojimą, 

kalbėjimo toną (malonus, draugiškas, atšiaurus). 

 Klausytis sekamų pasakų, padavimų, sakmių, skaitomų 

grožinės ir pažintinės literatūros kūrinių, deklamuojamų 

eilėraščių, muzikos įrašų. 

 Pajusti įvairių tekstų stiliaus, rašytinės ir sakytinės 

kalbos skirtingumą, suprasti samprotavimus, ginčą, 

komentavimą, pranešimą, instrukciją. 

 Perimti, plėsti, gilinti kalbos garsų, žodžių, sakinių, 
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tekstų reikšmių, prasmės suvokimą. 

 Atkreipti dėmesį į kalbos garsines savybes, pajusti jų 

reikšmę prasmės perdavimui ir kalbos grožiui. 

 Pajusti kalbos melodingumą, skambesį, jos vaizdingumą, 

ritmą, rimą, pakartojimus. 

 Dėmesingai klausytis kalbančio draugo, suaugusio, jo 

nepertraukti. 

 Suvokti mimikos komunikacinę prasmę, ją naudoti 

savarankiškai.   

Pažinimo patirtį įprasminti 

bendrine kalba ar dzūkiška tarme 
 Jausti malonumą kalbėti laisvai, natūraliai, 

gyvai, nesivaržant, be įtampos. 

 Kalbėti, būti suprastam kitų, bandyti išreikšti 

savo nuomonę, idėjas, emocijas. 

 Kalbėti su grupės draugais, pedagogais, pasakoti patirtus 

įspūdžius, nutikimus, kurti išgalvotas istorijas, laisvai 

fantazuoti, bandyti apibūdinti jam patikusius daiktus, 

reiškinius. 

 Įgyti kalbinio bendravimo patirtį. Balso toną, tembrą ir 

kt. pritaikyti kalbančiajam. 

 Deklamuoti eilėraščius, savo kalbą palydint  gestais, 

mimika, atpasakoti pasakėles, apsakymėlius, atkartoti 

priežodžius, patarles. 

 Perimti etninės raiškos paveldą, didžiuotis tarmišku 

kalbėjimu. 

 Žavėtis šnekamosios kalbos gyvumu, spontaniškumu, 

individualumu, tarmiškumu, intonavimu. 

Domėtis knyga, parašytu žodžiu, 

simboliu. 

 

 

 Domėtis  knygomis, paveikslėliais, parašytu 

žodžiu, įvairiais simboliais, juos pažinti, kopijuoti. 

 „Skaityti“ knygeles vienas kitam. 

  Žymėti daiktus įvairiais simboliais.  

 Piešti ornamentus, spalvinti, lipdyti, lavinant 

smulkiuosius rankų raumenis. 

 Suvokti, atpažinti, pavadinti ir savarankiškai 

parašyti kelias raides, kopijuoti savo vardą. 

 Suvokti humoristinių paveikslėlių, karikatūrų 

prasmę, meninius filmus.  

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Padėti vaikui įgyti, plėsti ir gilinti supratimą apie šeimą, draugus, kaimynus, bendruomenę 

bei žmonių darbą ir ryšius joje, dabartinius ir būsimus savo ryšius su ja, padėti pažinti 

gimtinę, Tėvynę. 

 

 Sudaryti sąlygas įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo, diskusijų ir problemų sprendimo 

patirtį, sąveikaujant su bendraamžiais ir suaugusiais darželyje ir už jo ribų. 
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 Padėti perimti demokratines vertybes, vaikų santykius grupėje grindžiant pagarba ir 

tolerancija, lygybe, pasirinkimo laisve ir būtinomis taisyklėmis. 

 

 Sudaryti vaikams sąlygas įgyti bendrą supratimą apie laiką, erdvę, daiktus joje, jų dydį, 

formą, spalvą, svorį, paviršių, kiekį ir jo žymėjimą skaičiumi, visumą, jos elementus, ryšius, 

operacijas, struktūras. 

 

 Ugdyti nuostatą daiktus suvokti kaip žmonių proto ir rankų darbo produktą; ugdyti 

nusiteikimą būti protingu vartotoju – prižiūrėti, tausoti, taupyti daiktus. 

 

 Suteikti vaikui galimybę stebėti, tyrinėti, įgyti žinių apie artimiausioje aplinkoje esančius 

gyvūnus ir augalus, negyvosios gamtos objektus ir reiškinius. 

 

 Padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. 

 

 Padėti įgyti gyvūnų ir augalų globos bei priežiūros įgūdžius. 

 

 Formuoti aplinkosaugos ir ekologinio darbo įgūdžius. 

 

1 - 3 metai  

 

Ugdymo turinio sritys  

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Kas aš ? 

Aš ir kiti žmonės 

 

Savojo „aš“ suvokimas 

 

 

 

 Domėtis savimi ir aplinkiniu pasauliu, tyrinėti. 

 Suvokti savo tapatumą, augimą, galias. 

 Atpažinti save veidrodyje ir nuotraukose. 

 Pavadinti ir parodyti savo kūno dalis (6). 

 Skirti, kas jis – berniukas, ar mergaitė. 

 Valgyti šaukštu, gerti iš puoduko, laisvai judėti erdvėje. 

 Prašytis ant puoduko, į tualetą. 

Bendravimas su 

suaugusiais ir vaikais 

 

 Mėgdžioti suaugusiųjų, vyresnių vaikų, brolių, seserų 

vaizdinės raiškos veiksmus ir būdus. 

 Žaisti greta: stebėti, ką daro kitas, imti žaislą, duoti kitam, 

pakaitomis atlikti veiksmus su vienu žaislu. 

 Žaidžiant reikšti savo pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsotis, 

juoktis, glostyti, apkabinti. 

Aplinkos, namų apyvokos 

daiktai ir žaislai 

Daiktų dydis, spalva, 

forma 

Veiksmai su daiktais 

 

 

 

 

 

 Supažindinti su artimiausios aplinkos ir namų apyvokos daiktais, 

žaislais, jų savybėmis, atliekamais veiksmais. 

 Skirti daiktus pagal pagrindines savybes: spalvą, formą, dydį. 

 Mokyti vienarūšius daiktus grupuoti pagal vieną požymį (dydį, 

formą, spalvą). 

 Statyti nesudėtingus statinius ir su jais žaisti, panaudojant 

siužetinius žaislus. 

 Mokyti pažinti daiktus aplinkoje ir paveikslėlyje. 

 Sudaryti daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki mažiausio ir 

atvirkščiai. 

Gyvūnų gyvenimas 

 
 Plėsti vaikų vaizdinius apie naminius gyvūnus, paukštelius, 

žvėrelius bei jų jauniklius. 

 Parodyti ir pavadinti gyvūnų kūno dalis: galva, uodega, kojos, 

ausis, akis. 
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 Pamėgdžioti gyvūnų ir paukštelių balsus bei imituoti jų judesius. 

Augalų gyvenimas 

 

 

 Pažinti daržoves ir vaisius, jų išorinę sandarą, skonį, juos 

pavadinti. 

 Pažinti žolę, gėlę, medį, nusakyti skiriamuosius jų požymius 

Negyvosios gamtos 

objektai ir reiškiniai 
 Įtvirtinti vaikų vaizdinius apie vandenį, smėlį. 

 Stebėti oro permainas įvairiu metų laiku. 

 

3 - 6 metai  

 

Ugdymo turinio sritys  

 

 

Ugdytini gebėjimai 

Savojo „aš“ suvokimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suprasti sąvokas „yra“, „buvo“, „bus“. 

 Pagal savo galias ir gebėjimus susipažinti  su savo išvaizda, kūno 

dalimis ir individualumu. 

 Suvokti, kas bendra ir skirtinga tarp “aš” kūdikio, vaiko ir 

būsimojo suaugusiojo, senelio. 

 Vartyti knygeles, enciklopedijas, medicinos žinynus vaikams. 

 Save vertinti teigiamai. Atpažinti savo vardo raides, jas parašyti 

(spausdintinėmis raidėmis), naudoti įvairiose situacijose. 

 Žinoti savo vardą, pavardę, adresą, kur dirba tėvai. 

 Pasakyti kitų vaikų, suaugusiųjų vardus (skirti mergaičių, 

berniukų vardus), žaisti vardais. 

 Suvokti, kodėl asmeninius daiktus žmogus turi teisę pasilaikyti 

sau. 

 Suvokti, kad nuo asmeninio elgesio priklauso savo ir kitų 

saugumas. 

 Pažinti save, suprasti savo galimybes. 

 Pažinti ir valdyti savo kūną, mokėti jį panaudoti saviraiškai. 

 Lyginti save dabar ir prieš keletą metų. 

 Pažinti savo vidaus organus. 

Aš ir kiti žmonės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domėtis bendraamžiais ir kitais žmonėmis, suvokti jų išvaizdos ir 

jausmų panašumus bei skirtumus.  

 Domėtis suaugusiųjų darbu, profesijomis. 

 Susipažinti su artimiausioje aplinkoje esančiomis aptarnavimo 

sferos įstaigomis ir ten dirbančių žmonių profesijomis. 

 Domėtis suaugusiųjų gyvenimu, darbu ir kūryba, mokytis iš jų, 

patirtus įspūdžius atkurti ir modeliuoti žaidžiant. 

 Suprasti sąvoką „kaimynas“(namo, gatvės, darželio ir kt.). 

 Suprasti kaimynystės problemas (negalima triukšmauti, kai kiti 

ilsisi, padėti kaimynui, jam susirgus ir kt.). 

 Žinoti, kad žmonės yra skirtingi, skirtingai elgiasi, įvardinti 

skirtumus. 

  Žinoti, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis. 

Aš ir mano šeima 

 

 

 

 

 

 

 Suvokti šeimos svarbą (saugumą, meilę, pagarbą). 

 Palyginti save su kitais šeimos nariais. 

 Suprasti, kad tėveliai dirba, nes reikia pinigų maistui, žaislams. 

 Žinoti, kad yra seneliai (mamos ir tėčio tėvai). 

 Žinoti, kad yra našlaičių, gyvenančių globos namuose, užjausti 

juos 

 Sudaryti šeimos medį. 
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  Didžiuotis savo šeima. 

Aš ir draugai 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebėti susipažinti, prisistatyti, pakalbinti. 

 Suvokti, kad draugų gali būti daug ir gali būti vienas. Žinoti savo 

geriausių draugų vardus, stebėti draugų charakterius, ypatumus, 

žaisti įvairius žaidimus, stengtis vengti pykčių ir konfliktų. 

 Suprasti, kas yra paslaptys ir kodėl jas reikia saugoti. 

 Suprasti, kad visi vaikai svarbūs ir turi lygias teises. 

 Ieškoti išeičių nesutapus poreikiams ir interesams. 

 Naudotis savo teise klausinėti ir sulaukti atsakymo. 

Mano gimtinė, Tėvynė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formuoti supratimą apie lietuvių tautą, jos tradicijas, rūbus, 

atributiką. 

 Pažinti gimtąjį miestą, kaimą, gimtinės gamtą, suvokti, kas yra 

gimtinė, Tėvynė. 

 Domėtis vietinėmis šventėmis, tradicijomis ir papročiais. 

 Laikytis šeimos, darželio, bendruomenės tradicijų ir papročių.  

 Susieti praeities ir dabarties įvykius, susipažinti su savo šeimos, 

miesto, tėvynės Lietuvos praeitimi. 

 Aplankyti artimiausius kultūros, istorijos ir gamtos paminklus. 

 Pastebėti tautinius simbolius (vėliavą, herbą), rūbus. 

 Žinoti esąs lietuvis, turįs Tėvynę. 

Aplinkos daiktai bei 

reiškiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matyti savo aplinkoje įvairius namų apyvokos ir asmeninius 

daiktus, jais naudotis, girdėti jų pavadinimus. 

 Matyti kai kuriuos senovinius namų apyvokos daiktus, įnagius, 

šventinę atributiką ir kt.. 

 Žinoti kasdieninius ir šventinius valgius, senovinius ir dabartinius 

rūbus. 

 Žinoti vaikų, tėvų, senelių praeities ir dabarties darbus. 

 Žinoti praeities ir dabarties verslus. 

 Žinoti senovinę ir šiuolaikinę techniką, susisiekimo priemones. 

 Žinoti tautodailės tradicijas, liaudies architektūros akcentus, 

liaudies muzikos instrumentus. 

 Eksperimentuoti su mažiau įprastais daiktais, padedančiais 

suvokti kai kuriuos reiškinius: su padidinamuoju stiklu, su 

veidrodžiais, su spyruoklėmis, su projektoriumi ir kt. 

Daiktų dydis 

 

 

 

 Veikti su daiktais, įvertinti jų dydį savo rankos, kūno atžvilgiu. 

 Suvokti dydžio, ilgio, tūrio, ploto, svorio, masės pastovumą. 

 Lyginti labai skirtingus ir vienodus daiktus: pagal ilgį, aukštį, 

svorį, plotį, storį, uždedant vieną ant kito, pridedant vieną prie 

kito, iš akies, naudojantis sąlyginiais matais. 

 Vartoti dydį apibūdinančias sąvokas: ilgas, trumpas, tokio pat 

ilgio, ne tokio paties ilgio ir kt. 

Daiktų formos 

 

 

 

 

 Veikti  su daiktais, atkreipti dėmesį į jų formą. 

 Skirti regėjimo ir lytėjimo pojūčiais figūras bei pavadinti jas: 

apskritos, kvadratinės, trikampės, stačiakampės, kubo, rutulio 

formos. 

 Rasti pažįstamų formų daiktus aplinkoje. 

 Grupuoti figūras pagal formą. 

 Grupuoti figūras didėjimo ir mažėjimo tvarka. 

Spalva  

 
 Skirti pagrindines spalvas ir atspalvius. 

 Grupuoti daiktus pagal spalvą. 
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 Pavadinti pagrindines spalvas. 

 Pavadinti kai kuriuos atspalvius. 

Daiktų paviršiaus savybės 

 
 Atrasti daiktų pėdsakus: ratų, geometrinių figūrų atspaudus. 

 Žinoti paviršiaus savybes: šaltas-šiltas, švelnus-šiurkštus, lygus-

gruoblėtas ir t.t. 

 Nustatyti daiktų ir jų grupių tapatumą, vienodumą. 

 Skirti įvairius raštus ir jų elementus. 

Veiksmai su daiktais ir jų 

grupėmis 

 

 Pastebėti daiktui ar daiktų grupei būdingus požymius, nurodant 

išorės požymius. 

 Lyginti daiktus ir daiktų grupes pastebint ir pasakant kelis 

požymius, kuriais daiktai skiriasi. 

 Sudaryti daiktų grupes pagal pasirinktą ar nurodytą požymį. 

 Žinoti priešingybių ryšius: šilta-šalta, mažai-daug, diena-naktis ir 

kt. 

 Žinoti funkcinius ryšius: adata, siūlas, siuvimo mašina – 

naudojami siuvimui ir kt. 

 Suvokti nuoseklumo ryšius: paros dalių kaitą (šviesos-tamsos 

ciklai), kalendorinių švenčių pasikartojimai, augalo, gyvūno, 

žmogaus augimo (vystymosi) stadijų kaita. 

 Suvokti priežasties-pasekmės ryšius: augalas auga drėgname 

dirvožemyje, kai pakanka šviesos. 

Kiekis ir skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Perprasti kiekybinį žymėjimą skaičiumi:  

 Manipuliuoti įvairių daiktų grupėmis, įgyjant supratimą apie 

kiekį, vartojant sąvokas „vienas“, „daug“, „mažai“. 

 Įgyti elementarų supratimą apie daiktų grupių lygybę ir nelygybę. 

 Perprasti, kaip iš daiktų grupių lygybės padaryti nelygybę, o iš  

 nelygybės – lygybę, atimant arba pridedant vieną daiktą. 

 Vartoti sąvokas: tiek pat, po lygiai, daugiau, mažiau, kiek, tiek. 

 Skaičiuoti,  vartojant kiekinius skaitvardžius: skaičiuoti daiktus 

iki 10; sąmoningai sudaryti skaičių eilę; įsiminti skaičių seką, 

suvokti 0 sąvoką. 

 Remiantis konkrečių daiktų grupėmis, lyginti gretimus skaičius, 

nustatyti jų tarpusavio ryšius bei santykius. 

 Suvokti kiekinę skaičiaus sandarą iš vienetų: 5 – tai 1,1,1,1 ir dar 

1. 

 Pažinti skaitmenis, kopijuoti  nuo 0 iki 10. 

 Spręsti loginius galvosūkius. 

 Suvokti, kad kiekis nepriklauso nuo daiktų didumo, tarpo tarp jų 

ir išdėstymo tvarkos, skaičiavimo krypties. 

Perprasti kelintinį žymėjimą skaičiumi: 

 Sudaryti daiktų eiles pagal vieną požymį  

 Skaičiuoti daiktų eilių narius: nuo 1 iki 10, vartojant kelintinius 

skaitvardžius. 

 Lyginti kelintinių ir kiekinių skaitvardžių skaičiavimą, atsakant į 

klausimus kelintas? kiek iš viso? 

Intuityviai suvokti operacijų su daiktų grupėmis prasmę: 

 Sudėties, atimties, daugybos, dalybos.  

 Skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę, kūno priekį, užpakalį. 

 Nustatyti, rodyti ir pavadinti kryptis, orientuojantis į savo kūno 

padėtį: pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn. 
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 Keisti judėjimo kryptį pagal žodinį nurodymą arba simbolinį jos 

žymėjimą. 

 Skirti ir išreikšti erdvinius daikto santykius su savimi: prieš mane, 

už manęs, mano kairėje, dešinėje, šalia manęs, po manimi. 

 Suvokti ir nustatyti daiktų padėtį, grafiškai pavaizduoti vienas kito 

atžvilgiu. 

Orientavimasis erdvėje 

 
 Orientuotis stalo, popieriaus lapo paviršiuje. 

 Nustatyti garso, regėjimo įspūdžių šaltinį: eiti garso, šviesos 

šaltinio, paslėpto skambančio daikto link. 

 Skirti gerąją pusę nuo išvirkščiosios: drabužių, tapetų. 

Orientavimasis laike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugdytis subjektyvų laiko tėkmės pojūtį: suvokti paros laiko tėkmę 

pagal savo gyvenimo ritmą, skirti atskiras paros dalis, jas 

pavadinti (diena, naktis, rytas, vakaras). 

 Suvokti parų keitimąsi, vartoti sąvokas „šiandien“, „vakar“, 

„rytoj“. 

 Suvokti savaitės laiko tėkmę kaip kasdienybės ir švenčių ritmą, 

žinoti savaitės trukmę, jos dienų seką. 

 Suvokti metų laikus, jų seką pagal savo gyvenimo ritmą bei 

kalendorinių švenčių ciklą. 

 Suprasti, kad laikas matuojamas paromis, savaitėmis, metais, 

minutėmis, valandomis. 

 Skirti metų laikų kaitą pagal pokyčius gamtoje. 

 Įgyti laikrodžio pažinimo pradmenis. 

Gyvūnų gyvenimas 

 

 

 

 

 

 

 Atkreipti dėmesį į gyvūnus, pažinti jų gyvenimo sąlygų įvairovę: 

naminiai gyvūnai, auginami kaimo sąlygomis, gyvūnai, auginami 

namuose, ir laukiniai gyvūnai, gyvenantys miške, pievoje, sode, 

parke, upelyje, tvenkinyje, ore. 

 Patirti, kuo gyvūnai panašūs ir kuo skiriasi. 

 Suprasti, kad gyvūnai įvairiai prisitaiko prie savo aplinkos. 

 Pajusti žmogaus ryšį su gyvūnija.  

 Pajusti atsakomybę už gyvūnus, ypač laikomus nelaisvėje ar 

auginamus namuose. 

Augalų gyvenimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stebėti, tyrinėti ir pažinti gėlyno, sodo, pievos, miško, daržo, 

vandens augalus. 

 Žinoti augalų išorinę sandarą. 

 Suvokti ir pažinti augalų įvairovę, juos lyginti, rūšiuoti, grupuoti. 

 Suprasti, kad augalai skiriasi spalva, lapų forma, paviršiaus 

savybėmis, ūgiu, savo dalimis prisitaikymu prie metų laikų kaitos. 

 Suprasti augalų gyvybės ratą (augimo nuoseklumas, būtinos 

sąlygos jiems augti ir vystytis, priežiūra). 

 Stebėti ir tyrinėti įvairius augalų augimo tarpsnius: dygimas, 

augimas, žydėjimas, nykimas. 

 Pajusti žmogaus ryšį su augalija (apranga, maistas, vaistai, 

grožis). 

 Pajusti atsakomybę už šalia esančius bei nykstančius augalus. 

 Rinkti gamtinę medžiagą, ją tyrinėti, grupuoti  ir panaudoti savo 

veikloje.  

Negyvosios gamtos 

objektai ir reiškiniai 
 Stebėti ir tyrinėti kai kuriuos negyvosios gamtos objektus bei 

reiškinius. 

 Suvokti gamtos reiškinių pavojingumą žmogui (potvyniai, žemės 
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drebėjimai, sausros ir pan.). 

 Žinoti gamtos paminklus, saugotinas ir globotinas vietas. 

 Susipažinti su įvairiais vandens telkiniais: upės, ežerai, Baltijos 

jūra, vandenynai.  

 Pastebėti akivaizdžius oro ir klimato reiškinių pasikeitimus visais 

metų laikais. 

 Stebėti augalų, gyvūnų, žmogaus keitimąsi įvairiais metų laikais. 

 Domėtis dangaus kūnais (saule, mėnuliu, žvaigždėmis) ir jų 

poveikiu augalams, gyvūnams, žmogui. 

 

 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

 

UŽDAVINIAI: 

 

 Sudaryti sąlygas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save, tenkinti ir 

praturtinti prigimtinius poreikius grožiui, gėriui, geranoriškam bendravimui, emocinei ir 

fizinei iškrovai. 

 

 Plėsti ir kaupti įvairios meninės veiklos – muzikos, dailės, teatro, šokio – bei įvairių meno 

priemonių, medžiagų ir technikų naudojimo patirtį. 

 

 Žadinti vaiko tautinio tapatumo jausmą, praturtinant ir plėtojant šeimoje įgytą kultūrinę 

patirtį etninėmis meno vertybėmis (tautosakos, tautodailės, etnomuzikos ir kt.). 

 

 Gerbti dzūkų krašto tradicijas, papročius, pajausti kalendorinių švenčių, savo krašto dainų, 

žaidimų savitumą, įvairovę. 

 

 Meno priemonėmis – garsu, balsu, žodžiu, judesiu, linija, spalva, forma – jautrinti jutimus, 

stiprinti jų ryšius, žadinti vaizdinius, asociacijas. 

 

 Ugdyti vaidybos gebėjimus, tobulinti raiškaus žodžio, dailės, muzikos, šokio įgūdžius, 

įvairiai pritaikyti dekoracijas, kurti personažų kostiumus. 

 

 Naudoti vaidybą saviraiškai, socialinės patirties, įspūdžių išraiškai. 

 

 Formuoti atitinkamas vaiko nuostatas per vertybinį santykį su muzika, diegti liaudies 

muzikos vertės suvokimą, panaudojant įvairius jos žanrus. 

 

 Supažindinti ir perteikti muzikos „kalbos“ ir rašto pradmenis. 

 

 Diferencijuoti darbą su itin gabiais vaikais ir skatinti jų siekimą toliau mokytis muzikos bei 

kitos meninės veiklos. 

 

   1 – 3 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

Ugdytini gebėjimai 
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DAILĖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susipažinti su meninės raiškos priemonėmis.  

 Vaizduoti nesudėtingos formos daiktus, reiškinius. 

 Padėti orientuotis popieriaus lape – piešti lapo viduryje.  

 Gebėti skirti pagrindines spalvas, jas pavadinti. 

 Kurti įvairias formas, eksperimentuoti įvairiomis dailės 

priemonėmis.  

 Pratinti aplikuoti. 

 Susipažinti su lipdymo priemonėmis. 

 Išmokyti minkyti nedidelį molio bei plastilino  kiekį.  

 Suvokti erdvę (viršus, apačia). 

 Kurti grupinius darbelius. 

 Bandyti dailės priemonėmis išreikšti savo nuotaiką, 

išgyvenimus, emocijas. 

 Pratinti darbus atlikti švariai, neištepliojant popieriaus lapo, 

džiaugtis jais, tikėtis suaugusiųjų pritarimo. 

MUZIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klausyti linksmų, liūdnų kūrinėlių, lietuvių liaudies dainų, 

lopšinių, žaidinimų, žaidimų, paukščių mėgdžiojimų, muzikinių 

ir nemuzikinių garsų. 

 Ugdyti mokėjimą sukaupti dėmesį į tylą ir įvairios nuotaikos 

muziką. 

 Klausyti išreiškiant muziką judesiu, mimika, garsu. 

 Atpažinti jau išmoktas daineles ir žaidimus. 

 Pratintis sudaryti ratelį, eiti rateliu, atlikti įvairius judesius po 

vieną ir poroje. 

 Kartu su suaugusiu atlikti paprasčiausias figūras,  improvizuoti 

gyvūnėlių, paukštelių, mechaninių daiktų judesius stovint, 

einant, bėgant pagal muziką. 

 Dalyvauti įvairiose šventėse: dainuoti, žaisti su suaugusiais ir 

kitais vaikais. 

 

3 – 6 metai 

 

Ugdymo turinio sritis 

 

Ugdytini gebėjimai 

 

DAILĖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEŠIMAS 

 Eksperimentuoti su didelių matmenų medžiagomis, pratinti 

piešti įvairia technika. 

 Naudoti įvairias grafikos priemones ir medžiagas. 

 Mokyti dirbti mišria technika. 

 Supažindinti su pagrindinėmis spalvomis. 

 Leisti vaikui pačiam rinktis piešimo priemones ir temą. 

 Supažindinti su „linksmomis“, „liūdnomis“, „šaltomis“ 

spalvomis. 

 Orientuotis lape pagal vaizduojamus objektus. 

 Piešti formas ornamentais, įvairias geometrines, laisvo kontūro 

formas. 

 Mėginti atkurti tai, ką matė ir mato, prisiminė ar girdėjo 

informacijos metu. 

 Pratinti saugiai elgtis su priemonėmis, jų neragauti, nesužeisti 

šalia esančio draugo. 
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 Kurti meninius projektus, pasidžiaugti kitų darbeliais, juos 

įvertinti, eksponuoti savo darbelius. 

TAPYMAS 

 Daryti koliažus. 

 Papildyti tapytą darbelį realiomis medžiagomis. 

 Eksperimentuoti ant balto ir spalvoto įvairaus formato 

popieriaus, atrasti įvairius  raiškos būdus. 

 Daryti darbelius derinant įvairias technikas. 

 Reikšti spalvomis meninius įspūdžius, reikšti nuotaiką. 

 Dirbti atsargiai, laikytis asmens higienos ir saugos įgūdžių. 

APLIKAVIMAS 

 Mokyti kirpti, plėšti, lankstyti, klijuoti iš įvairaus popieriaus. 

 Dėlioti ornamentą iš geometrinės ir netaisyklingos formos 

detalių, priklijuoti. 

 Puošti pačių padarytus darbelius. 

 Daryti grupinius darbelius, dekoracijas vaidinimui, paveikslus ir 

kt. 

 Derinti piešimo ir aplikavimo technikas. 

 Naudoti gamtinę medžiagą. 

 Lavinti rankos smulkiuosius raumenis, saugiai elgtis su 

žirklėmis, nesužeisti savęs ir draugo. 

 Kirpti pagal savo nupieštus kontūrus nesudėtingas formas, 

dėlioti siužetą, po to priklijuoti. 

 Aplikuoti regimos informacijos vaizdus: grafinius ženklus – 

raides, skaičius, ženkliukus, reklamą. 

 Pasigaminti įvairių figūrų, po to su jomis vaidinti. 

ŠTAMPAVIMAS 

 Pateikti įvairių priemonių, kuriomis galima štampuoti. 

 Laisvai eksperimentuoti naudojant skirtingas formas ir spalvas 

ant popieriaus, medžiagos guašu, akvarele; atrasti skirtingus 

raiškos būdus. 

 Pastebėti, tyrinėti žmonių, gyvūnų, paukščių pėdsakus smėlyje, 

sniege, patiems daryti pėdsakus. 

 Daryti įvairius gamtos daiktų, pirštų, plaštakos, pėdos 

atspaudus. 

 Išbandyti monotipijos techniką. 

 Štampavimą derinti su piešimu, tapymu, aplikavimu. 

LIPDYMAS 

 Eksperimentuoti su įvairiomis medžiagomis. 

 Įvairiai formuoti lipdomąją medžiagą, lipdyti įvairias 

geometrines ir netaisyklingas formas, aplinkos daiktus, siužetus.  

 Puošti lipdinius.  

 Prie nulipdytos formos pridėti įvairias medžiagas, rastas 

artimiausioje aplinkoje, gamtoje. 

 Lipdyti grupinius darbelius, išreiškiant literatūros, muzikos ar 

kitų meno kūrinių įspūdžius. 

 Lipdinį formuoti ant gamtinės medžiagos. 

 Dengti plokštumą lipdomąja medžiaga, daryti raižinį. 

 Lipdinius spalvinti guašu, juos panaudoti žaidimams, grupės 

papuošimui. 



 22 

 

KONSTRAVIMAS 
 

 Laisvai veikti su įvairiomis medžiagomis mažoje ir didelėje 

erdvėje. 

 Įvairiai kaitalioti formų ir erdvės derinius. 

 Daryti žmogaus, gyvūnų, paukščių figūras, įvairius statinius. 

 Konstruoti iš gamtinės ir kitų faktūrų medžiagos. 

 Žaisti laisvai, spontaniškai, savaip interpretuojant, išreiškiant 

savo pasaulėjautą, fantazuojant drauge su kitais. 

 VAIDYBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugdyti kalbos jausmą, supratimą apie jos skambumą, grožį, 

turtinimą, gilinimą. 

 Bandyti mimika, raiškiu judesiu atkurti įsivaizduojamą elgesį. 

 Per vaidybą vystyti bendravimo su bendraamžiais ir kitais 

vaikais bei suaugusiais įgūdžius. 

 Žaisti siužetinius žaidimus, atkuriant ir plėtojant siužetą. 

 Ugdyti vaikų savimonę, pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais. 

 Naudotis turimais bei pasirūpinti trūkstamais, žaidimui 

reikalingais, daiktais, įrankiais, kostiumais, dekoracijomis. 

 Gaminti įvairias lėles ir dekoracijas, tradicines ir netradicines 

kaukes, pratinti ,,atrasti‘‘ vaidybai nepritaikytų žaislų, daiktų, 

konstrukcijų savo improvizacijoms. 

 Skatinti vaidinti trumpas sceneles, vaizdelius pagal 

literatūrinius, muzikinius, pačių sukurtus siužetus. 

 Kūrybiškai plėtoti pateiktas socialinių žaidimų, lėlių ir dramos 

vaidybines improvizacijas. 

 Skatinti vaikus pasirinkti veikėjus pagal savo charakterį bei 

temperamentą. Vaidinti laisvai, nevaržomai. 

 Siužetus papildyti dainelėmis, kūno judesiais, šokiais, 

improvizacijomis pagal muziką, kurių išmoko per muzikinius 

užsiėmimus. 

 Rodyti parengtas vaidybines sceneles draugams, savo ir kitų 

grupių vaikams, tėveliams švenčių ir koncertų metu. 

 Vaidybą sieti su kita veikla – kūno kultūra, kalba, daile, muzika. 

MUZIKOS KLAUSYMAS 

 Išgirsti, atrasti ir mėgdžioti natūralių gamtos garsų, civilizacijos 

triukšmų sukeltų ar skleidžiamų nemuzikinių ir muzikinių garsų 

pasaulį balsu, plojimu, trepsėjimu, taukšėjimu kokiu nors 

daiktu, muzikos instrumentu. 

 Įsiklausyti ir išreikšti judesiais, kalba skirtingos nuotaikos 

muziką. 

 Lyginant skirtingus kūrinėlius, nusakyti muzikos tempą, 

dinamiką, tembrą, nuotaiką, skirti muzikos žanrus. 

 Išgyventi ir perteikti muziką įvairiais būdais (dainuoti, šokti, 

groti, piešti, inscenizuoti, išreikšti mimika, kalba). 

DAINAVIMAS 

 Skiepyti meilę ir pagarbą lietuvių liaudies dainoms, intuityviai 

suvokti jų grožį, savitumą, vertę. 

 Lavinti klausą, mokant dainuoti ritminius ir melodinius 

pratimus. 

 Pratinti tinkamai kvėpuoti naudojant įvairius žaidimus ir 

pratimus. 

 Tyrinėti savo balso galimybes, intuityviai ir sąmoningai jį 

vertinti, saugoti. 
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 Mokyti tikslaus intonavimo. 

 Dainuoti „tyliai“ ir „garsiai“, dainavimui pritarti ritminiais 

judesiais. 

 Pratintis prie dvibalsio dainavimo, pradėti dainuoti sutartines, 

dainuoti su solistu.  

RITMIKA 

 Išmėginti įvairias ritmo raiškos galimybes: vaikiškais muzikos 

instrumentais, gamtine medžiaga, kūno judesiais. 

 Mokyti individualiai išreikšti muziką judesiais, imituojant 

ratelio žodinį tekstą ar šokyje vaizduojamų veikėjų veiksmus. 

 Imituoti įvairių gyvūnų charakterius, judėjimą, perteikti darbo 

veiksmus, papročius, šokant tradicinius etninius šokius. 

 Mokytis šokių judesių: eiti, bėgti ratu, suktis į abi puses po 

vieną ir poromis, savarankiškai sudaryti ratą, mažinti, didinti, 

savarankiškai keisti ratelio kryptį. 

 Ugdyti orientaciją erdvėje, judesių koordinaciją. 

GROJIMAS, KŪRYBA 

 Tyrinėti garso išgavimo būdus įvairiais muzikos instrumentais.  

 Muzikos instrumentais atlikti ritminius pratimus, pritarti savo 

dainavimui, groti nesudėtingas melodijas.  

 Pasigaminti įvairių ritminių instrumentų, patiems atrasti 

instrumento garsus. 

 Improvizuoti muzikos instrumentais. 

 

 

UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS 

 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) organizavimo forma – įvairi vaikų veikla. 

Svarbiausias ugdymo metodas – žaidimas, kuriame vaikas ugdosi netiesiogiai. Žaidimas skatina 

vaiko vystymąsi ir intelektinį tobulėjimą.  

         Metodai skirstomi: 

 

 Tradiciniai: 

Žodinis (pasakojimas, pokalbis, aiškinimas) 

Praktinis (stebėjimas, eksperimentas, piešiniai ir t.t.) 

Vaizdinis (demonstravimas, ekskursija) 

 

 Netradiciniai: 

                  Grupės taisyklės 

      Ryto ratas 

      Autoriaus kėdė 

            Projektai ir kt. 

 

           Priemonės programai įgyvendinti: 

Metodiniai užsiėmimai 

Įvairūs renginiai, šventės, išvykos, netradiciniai renginiai 

Projektų kūrimas 

Tyrinėjimai ir eksperimentai 

Stebėjimai 

Pokalbiai su vaikais 

Seminarai 
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VI. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 Vertinti mažo vaiko pasiekimus yra labai sunku ir sudėtinga. Svarbiausia ugdyti 

kiekvieno vaiko individualumą, o ne vertinti ir lyginti. Tačiau vaikų pasiekimų vertinimas padeda 

geriau planuoti individualų darbą su vaikais, siekti ugdymosi tęstinumo.  

 Norint nustatyti vaiko pasiekimų lygį ir numatyti ugdymo kryptis ir uždavinius, vaiko 

pasiekimai vertinami vaikui pradėjus lankyti lopšelį–darželį. Ankstyvojo ugdymo grupėse pildomas 

adaptacijos lapas (2 priedas), kuriame auklėtoja pasižymi, kaip vaikas elgėsi išsiskyręs su tėvais, 

kaip valgė, miegojo ir kita. Pildoma tol, kol vaikas visiškai įsilieja į kolektyvą. Vėliau vaikas 

vertinamas kasmet du kartus metuose – rudenį ir pavasarį. Sudaromas vaiko pasiekimų aplankas, į 

kurį įeina: 

 Informacija apie vaiko pažinimo ypatumus (auklėtojos pastebėjimai, nuotraukos apie 

vaiko domėjimąsi aplinka, interesus ir kt.). 

 Informacija apie vaiko kalbą (vaiko keverzonės, raidžių elementai, raidės, žodžiai, 

sukurtos knygelės ir kt.). 

 Informacija apie vaiko vaidybinius gebėjimus (nuotraukos, įrašai ir kt.). 

 Informacija apie vaiko meninius gebėjimus (piešiniai, aplikacijos, lankstiniai, 

siuvinėjimai, lipdinių nuotraukos ir kt.). 

 Vertinamai pagal atskiras kompetencijas kiekvienai amžiaus grupei (1 priedas). 

 

 Vertinimu siekiama: 

 Skatinti vaiko ugdymąsi ir raidą saugojant vidinį ir išorinį vaiko saugumą bei savigarbą. 

 Skatinti vaiko savo galių pažinimą, savęs pozityvų vertinimą. 

 Atskleisti vaiko pastangas ir progresą, t.y. parodyti, ką vaikas pajėgus daryti, o ne 

atvirkščiai. 

 Nustatyti vaiko žinojimo, patirties, kultūros individualius skirtumus. 

 Tarnauti tėvų ir vaikų santykių stiprinimui gerbiant šeimos kultūrą ir kalbą. 

 Pasiekimų vertinimas mokslo metų pradžioje grindžiamas tuo, kad auklėtoja išsiaiškina 

realius vaiko gebėjimus bei patirtį, numato tolimesnio ugdymo gaires, sudaro individualią programą 

vaikui ar vaikų grupei. Vertinant mokslo metų pabaigoje – nustatoma individuali kiekvieno vaiko 

vystymosi pažanga, pokyčiai, daromos išvados, numatomi tolimesni ugdymo tikslai, informuojami 

tėvai apie vaiko gebėjimus. Vaiko pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus 

kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose. Pagrindinis vertintojas yra auklėtoja, bet vertinimo procese 

gali dalyvauti tėvai, kiti įstaigos specialistai, vaikai. 

 Vaikai, turintys kalbos sutrikimų, vertinami rugsėjo ir sausio mėnesiais, pagal kalbos 

vertinimo korteles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004m. rugpjūčio 

9d. įsakymu Nr. ISAK – 1233.Vertinimą vykdo logopedė. 

 Vaiko individualūs pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu. Informacija 

apie vaiko pasiekimus neviešinama. Pasiekimų vertinimo dokumentai saugomi ne ilgiau vienerius 

metus, vaikui išėjus į mokyklą. Apibendrinti duomenys aptariami mokytojų tarybos posėdyje. 
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1 PRIEDAS                                                                                                                                                   
 1-2 metų vaikams 

1. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Geba parodyti gestus, 

reiškiančius „taip“, „ne“, 

„aš noriu“. 

      

2 
Klauso nurodymų eiti ir 

atnešti daiktą suaugusiam. 
      

3 
Gali parodyti nors vieną 

kūno dalį. 
      

4 
5min. klauso pasakojimo 

ar skaitomo kūrinio. 
      

5 
Pakartoja suaugusiojo 

pasakytą žodį, frazę. 
      

6 
Savo norus išreiškia 

žodžiais, gestais. 
      

7 

 

Dažnai šneka ką nors 

veikdamas. 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

  2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 Žaidžia su žaislais vienas.       

2 
Žaidžia su žaislais kartu 

su kitais vaikais. 
      

3 
Žaisdamas naudoja namų 

apyvokos reikmenis. 
      

4 
Moka atlikti kelis 

žaidybinius veiksmus. 
      

5 Ploja rankomis.       

6 

 

Mojuoja 

atsisveikindamas. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 3. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo  Pavasaris 

1 
Paveikslėlyje parodo 

naminį gyvūną. 
      

2 
Atneša pažįstamą 

aplinkoje žaislą 
      

3 
Išsirenka vieną daiktą iš 

dviejų. 
      

4 

 

Bando statyti iš stambių 

detalių. 
      

5 Pažįsta pagrindinius namų       
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apyvokos daiktus 

6 
Atpažįsta save veidrodyje, 

nuotraukoje. 
      

7 Pripranta sėdėti prie stalo.       

8 Imituoja ką mato, girdi.       

9 Ieško dingusių daiktų .       

10 Savarankiškai vaikšto.       

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 4. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 Geria iš puoduko.       

2 Geria per šiaudelį.       

3 Geba sėdėti prie stalo.       

4 Valgo su šaukštu.       

5 
Pašoka, siekdamas 

pakabinto daikto. 
      

6 Lipa laiptais aukštyn.       

7 
Eina, įveikdamas 

nedideles kliūtis. 
      

8 
Plauna rankas, padedant 

suaugusiam. 
      

9 
Suaugusiojo rengiamas 

geba kišti rankas ir kojas. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Išlaiko rankoje didelį 

teptuką. 
      

2 Piešia storais pieštukais.        

3 
Plačiais mostais piešia 

kreida, pagaliuku smėlyje.  
      

4 

Tapo plačiu teptuku, 

pamirkytu vandenyje (be 

dažų), ant didelio lapo. 

      

5 
Plėšia popieriaus lapą 

pusiau  
      

6 
Susikibus rankomis eina 

rateliu.  
      

7 

 

Įsikibus vienas kitam juda 

vorele. 

      

 

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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                                                                                                                         2-3 metų vaikams 

1. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Gali sujungti 3-4 žodžius į 

sakinį. 
      

2 
Nuolat klausia daiktų 

pavadinimų (kas čia?). 
      

3 
Išvardija ką mato 

paveikslėlyje. 
      

4 
Gali parodyti ir pasakyti 

pagrindines kūno dalis. 
      

5 
Žaisdamas kalba su 

savimi. 
      

6 

Geba išreikšti savo 

poreikius, aiškiai pasako, 

ko nori. 

      

7 

 

Kartoja trumpus 

ketureilius, žaidinimus. 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

  

  

 

 

 

 2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Žaidžia su žaislais šalia 

kitų vaikų vienas. 
      

2 
Žaidžia su vienu ar dviem  

vaikais. 
      

3 
Noriai žaidžia ar ką nors 

veikia su suaugusiuoju. 
      

4 
Lengvai prisitaiko prie 

pokyčių. 
      

5 
Mėgdžioja suaugusiųjų, 

draugų veiksmus. 
      

6 Pasidalija žaislus.       

7 

Žaisdamas reiškia 

pasitenkinimą, palankumą 

kitam. 

      

8 
Nujaučia kitų emocijas ir 

bando paguosti. 
      

9 
Save gina protestuodamas 

išraiška, veiksmu. 
      

10 Nori būti savarankiškas.       

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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 3. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Gerai orientuojasi 

įprastoje aplinkoje, pats 

suranda žaislus. 

      

2 Supranta daiktų paskirtį.       

3 
Domisi knygelėmis, jas 

varto. 

      

4 

 

Pasako ir parodo kiek jam 

metų. 
      

5 

Pasako savo vardą, kas aš 

esu (berniukas ar 

mergaitė). 

      

6 
Pavadina 2-3 ir daugiau 

naminius gyvūnus. 
      

7 
Eilės tvarka vieną į kitą 

įdeda 3-5 formeles. 
      

8 
Grupuoja daiktus pagal 

formą. 
      

9 Imituoja ką mato, girdi.        

10 
Sudeda paveikslėlį iš 4-6 

dalių. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 4. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Eina, bėgioja, bando 

įveikti kliūtis. 
      

2 
Pašoka, atsispirdamas 

abiem kojomis. 
      

3 
Pralenda pro įvairias 

kliūtis. 
      

4 
Nepargriūdamas spiria 

kamuolį. 
      

5 
Valgo su šaukštu ir 

šakute. 
      

6 
Nusirengia ir apsirengia, 

padedant suaugusiajam. 
      

7 
Lipa laiptais aukštyn ir 

žemyn. 
      

8 
Geba judėti po signalo, 

nurodyta kryptimi. 
      

9 Slepiasi už daiktų, po jais.       

10 
Supasi, čiuožia nuo 

paaukštinimo. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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 5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris  Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Pažįsta ir pavadina 

pagrindines 6 spalvas. 
      

2 
Patinka minkyti, maigyti, 

volioti molį, plastiliną. 
      

3 

Bando atkurti melodiją 

balsu, ritmingais 

judesiais. 

      

4 
Bando save reikšti 

mimika, veiksmu, judesiu. 
      

5 
 Kviečia kitus dainuoti, 

šokti su juo. 
      

6 
Piešia pieštuku, tapo 

teptuku, pirštais. 
      

7 Piešia karakulius. 
      

 

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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3-4 m. amžiaus vaikams 

1. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Kalba suprantamai, bet 

daro klaidų. 
      

2 Mėgsta daug kalbėti.       

3 
Savo įspūdžius reiškia 

trumpais sakiniais. 
      

4 
Deklamuoja trumpus ( 1 

posmo ) eilėraščius. 
      

5 
Vartoja daug maloninių, 

mažybinių žodžių  
      

6 

Kalba apie save 

vartodamas įvardžius aš, 

mane. 

      

7 
Išvardija, ką mato 

paveikslėliuose. 
      

8 
Kalbėdamas derina 

žodžių giminę. 
      

9 
Pasako, ką nupiešė, 

sukonstravo. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Bendrauja su kitais 

vaikais. 
      

2 
Bendrauja su 

suaugusiais. 
      

3 
 Žaidžia šalia vaikų 

vienas. 
      

4 

 
Pasidalija žaislus. 

      

 

5 

Dalyvauja grupiniuose 

žaidimuose. 
      

6 Netrukdo kitiems žaisti.       

7 
Žaidžia su vienu ar 

dviem vaikais. 
      

8 
Turi vieną ar keletą 

draugų. 
      

9 
Neverkia paliekamas 

darželyje. 
      

10 
Lengvai prisitaiko prie 

pokyčių. 
      

11 
Yra pakankamai atsargus 

su nepažįstamaisiais. 

      

12 
Galimi trumpi emocijų 

protrūkiai. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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3. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Pažįsta ir pavadina 6 

pagrindines spalvas. 
      

2 

Sąmoningai grupuoja 

kaladėles pagal dydį, 

spalvą. 

      

3 
Iš keliolikos dalių 

sudeda paveikslėlius. 
      

4 Supranta daiktų paskirtį.       

5 

Išskiria dalį iš visumos, 

surenka iš dalių (10-15) 

žaislus, loto. 

      

6 

Ima suprasti praeitį ir 

dabartį: skiria buvo ir  

yra. 

      

7 
Pavadina 2-3 naminius 

gyvūnus. 
      

8 

 

 

 

Domisi augalais, 

įsimena 2-3 augalų 

pavadinimus 

      

 

9 

Domisi suaugusiųjų 

darbu. 
      

10 

Smalsus, dažnai 

užduoda klausimą kas 

čia? 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 

4. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA  

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Įveikia ( eina, laipioja ) 

nedideles kliūtis. 
      

2 

Šokinėja per nedideles 

kliūtis, bet dažnai 

užkliūva. 

      

3 
Šokinėja į priekį ant 

abiejų kojų. 
      

4 
Nušoka nuo nedidelio 

paaukštinimo. 
      

5 Pralenda pro kliūtis.       

6 

Eidamas suoleliu, rąstu, 

lenta, išlaiko 

pusiausvyrą  

( neilgai). 

      

7 

Laipioja (aukštyn, 

žemyn) neaukštomis 

kopėtėlėmis ir kt. 

      

8 

Meta ir pagauna 

kamuolį, sviestą iš 

nedidelio atstumo. 

      

9 
 Prausiasi rankas, 

padedant auklėtojai. 
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10 
Važinėja triračiu tiesiai 

ir geba pasukti. 
      

11 

 
Važinėja rogutėmis. 

      

12 

 

Apsiauna batus 

(nesumaišo kojų). 
      

13 

Pats nusirengia, 

atsisagsto sagas 

priekyje. 

 

      

14 

Geba apsivilkti paltą, 

megztinį, suknelę. 

 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 

5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies  Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Piešia kreidelėmis, 

pieštuku, tapo teptuku, 

pirštais. 

      

2 

Geba nupiešti 

apskritimą, tiesias 

linijas. 

      

3 
Žirklėmis bando kirpti 

juosteles. 
      

4 

Iš plastilino lipdo 

kamuoliukus, 

riestainėlius ir kt. 

      

5 
Iš keliolikos dalių 

sudeda paveikslėlius. 
      

 

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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4-5m. amžiaus vaikams 

1. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 
Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Taisyklingai taria beveik 

visus kalbos garsus. 
      

2 

Pats pradeda pokalbį su 

vienmečiais ir 

suaugusiais. 

      

3 
Pasakoja apie tai, ką 

sukūrė. 
      

4 
Raiškiai deklamuoja 

eilėraščius. 
      

5 

Supranta palyginimus, 

pvz., gražus, gražesnis, 

gražiausias. 

      

6 
Kalbėdamas vartoja 

sudėtinius sakinius. 
      

7 

Kalba apie priežastis 

vartodamas jungtukus 

nes, kodėl, kad. 

      

8 
Atpasakoja teksto turinį, 

nors gali supainioti faktus. 
      

9 
Pradeda sekti trumpas 

pasakas, istorijas. 
      

10 

 

Pasakoja apie tai, ką mato 

iliustracijose. 
      

11 
Geba vykdyti trijų 

veiksmų komandas. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 

2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 
Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Bendrauja su suaugusiais 

ir vaikais. 
      

2 
Kai reikia, moka paprašyti 

pagalbos iš suaugusiųjų. 
      

3 Netrukdo kitiems.       

4 
Labiau užsispyręs, dažnai 

nurodinėja. 
      

5 Žaidžia šalia vaikų vienas.       

6 
Turi įsivaizduojamus 

draugus žaidimui. 
      

7 
Dalyvauja grupiniuose 

žaidimuose. 
      

8 
Paslaugus, padeda 

kitiems. 
      

9 
Bendrauja su daugeliu 

vaikų. 
      

10 
Pasidalija su kitais 

žaislus. 
      

11 

Realiai suvokia savo 

sugebėjimus, kas sekasi 

gerai ir kas prasčiau. 
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12 

Laikosi taisyklių, bet aklai 

joms nepaklūsta. moka 

paaiškinti, motyvuoti 

vienokį ar kitokį savo 

elgesį. 

      

13 

Gerbia ir užjaučia žmones 

su negalia, ypač 

pagarbaus amžiaus ir pan. 

      

14 
Atidus ir dėmesingas 

gyvūnams, augalams. 
      

 Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

3. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 
Geba Iš dalies  Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Pažįsta ir randa aplinkoje 

pagrindines spalvas. 
      

2 

Grupuoja, klasifikuoja, 

lygina daiktus pagal vieną 

savybę. 

      

3 
Skaičiuoja iki 10 ir 

daugiau. 
      

4 

Pasakoja apie tai, kas 

buvo vakar, šiandien, kas 

bus rytoj. 

      

5 

Išmano medžių, gėlių ir 

kt. augalų, gyvūnų 

pavadinimus. 

      

6 
Turi elementarių žinių 

apie saugų eismą.  
      

8 Domisi suaugusiųjų darbu       

9 Suvokia metų laikų kaitą       

10 

Yra labai smalsus, dažnai 

klausinėja: kas, kodėl, 

kaip ir t.t. 

      

11 

Mėgsta eksperimentuoti, 

naudodamas priemones, 

tyrinėja daiktus. 

      

12 

 

 

Stebi, kas vyksta jį 

supančiame pasaulyje. 
      

13 
Geba iš 4-7 dalių sudėti 

paveikslėlį. 
      

14 

Pasakodamas painioja 

realybę ir fantaziją, bet 

nemeluoja. 

      

15 
Geba pasakyti pilną vardą 

ir amžių. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
 

 

 

4. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 
Geba Iš dalies  Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Eina, bėgioja įveikdamas 

kliūtis. 
      



 36 

 

2 
Šokinėja pakaitomis ant 

vienos ir kitos kojos. 
      

3 
Šokinėja nuo 

paaukštinimo. 
      

4 

Pralenda pro įvairaus 

pločio ir aukščio 

įrengimus. 

      

5 
Eidamas suoleliu, rąstu, 

apsisuka ir sugrįžta atgal. 
      

6 

Lipa aukštyn kopėtėlėmis, 

gimnastikos sienele, 

pereina į kitą pusę ir 

nusileidžia. 

      

7 Meta kamuolį kitam.       

8 
Ridendamas kamuolį, 

pataiko į vartus. 
      

9 
Varo kamuolį vietoje (5-6 

ir daugiau kartų). 
      

10 

Klausydamas muzikos 

ritmo, keičia judesių 

atlikimo spartą. 

      

11 
Stengiasi savarankiškai 

apsitarnauti. 
      

12 
Leisdamasis rogutėmis, 

geba apvažiuoti kliūtis. 
      

13 
Pradeda šokinėti per 

virvutę. 
      

14 
Stovi ant kiekvienos kojos 

4-8 sek. 
      

15 
Apsirengia ir nusirengia, 

minimaliai padedant. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys 
Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Sulanksto popierių į 

kelias dalis. 
      

2 

Apvedžioja geometrines 

figūras, žvėrelių ir kt. 

kontūrus. 

      

3 

Kerpa žirklėmis liniją, 

iškerpa nesudėtingas 

figūras. 

      

4 
Piešia žmogų su didele 

galva, kojomis,  akimis. 
      

5 
Piešia ir tapo naudodamas 

įvairias priemones. 
      

6 
Brėžia linijas, apskritimus 

ir kt. figūras. 
      

7 

Užbrūkšniuoja 

(horizontaliomis, 

vertikaliomis) linijomis 

tuščias erdves. 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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5 –6m. amžiaus vaikams 

1. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies  Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Kalba ypač daug ir 

palyginti taisyklingai. 
      

2 
Klausinėja, ką nežinomi 

žodžiai reiškia. 
      

3 
Gali paaiškinti kai kurių 

žodžių reikšmes. 
      

4 
Daro nedaug gramatinių 

klaidų. 
      

5 
Moka atmintinai 4-5 

eilėraščius. 
      

6 
Moka patarlių, mįslių, 

priežodžių. 
      

7 
Pažįsta daug raidžių, 

bando skaityti 
      

8 
Nuosekliai atpasakoja 

įvykio eigą. 
      

9 Nuosekliai dėsto mintis.       

10       
Pasakoja išgalvotas 

istorijas. 
      

11 
Pastebi savo ir draugų 

kalbos klaidas, jas taiso. 
      

12 

Pasakoja ir apibūdina 

grožinės ar pažintinės 

literatūros knygelių 

iliustracijas. 

      

13 Supranta, kai kiti meluoja.       

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba  Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Suvokia savo šeimą kaip 

kartu gyvenančius 

žmones. 

      

2 
Suvokia ne tik savo, bet ir 

kitų šeimų buvimą. 
      

3 

Suvokia, kad be namų ir 

darželio yra kitas 

gyvenimas.  

      

4 

Supranta ir prisitaiko prie 

darželio dienotvarkės, 

taisyklių. 

      

5 

Bendrauja su 

bendraamžiais bei 

suaugusiais. 

      

6 
Pasidalija su kitais daiktus 

ir žaislus. 
      

7 
Žaidžia su vienu ar dviem 

vaikais. 
      

8 
Dalyvauja grupiniuose 

žaidimuose. 
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9 
Skirdamasis su tėvais 

neverkia. 
      

10 
Džiaugiasi savo 

pasiekimais. 
      

11 
Tausoja, saugo savo ir 

kitų žaislus, daiktus. 
      

12 
Ištikus nesėkmei, 

paguodžia vaikus. 
      

13 
Padeda kitiems, yra 

draugiškas. 
      

14 

Gerbia ir užjaučia žmones 

su negalia, ypač 

pagarbaus amžiaus ir pan. 

      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

    3. PAŽINIMO KOMPETENCIJA   

Eil. 

Nr. 

 

Turinys 

 

 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Turi žinių apie augalus, 

gyvūnus artimiausioje 

aplinkoje. 

      

2 Geba rūpintis  augalais.        

3 
Skiria spalvas, suranda jas 

aplinkoje bei pavadina. 
      

4 

Suvokia ir paaiškina 

kitiems pagrindines 

saugaus eismo taisykles. 

      

5 

Išmano, iš ko pagaminti 

daiktai, nusako jų paskirtį, 

naudojimo galimybes. 

      

6 

Rūšiuoja, klasifikuoja 

daiktus pagal keletą 

savybių: formą, dydį, 

spalvą. 

      

7 

Supranta ateities įvykių 

laiką, pvz., kad po savaitės 

bus gimtadienis. 

      

8 

Skaičiuoja iki 10 ir 

daugiau, atpažįsta 

parašytus skaitmenis. 

      

9 
Išvardija savaitės dienas. 

 
      

10 
Išvardija metų laikus, 

pasako jų požymius. 
      

11 
Tiksliai vartoja sąvokas: 
rytoj, šiandien, vakar. 

      

12 
Turi žinių apie suaugusių 

darbą, profesijas. 
      

13 
Domisi gimtine, 

papročiais, tradicijomis. 
      

14 
Pradeda kolekcionuoti 

daiktus. 

      

15 Parašo savo vardą.       

16 

Geba pasakyti savo 

gimimo datą, adresą, 

telefono numerį. 
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  4. MENINĖ KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne                  

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 

Lanksto iš popieriaus ir 

kitokių medžiagų įvairius 

daiktus. 

      

2 

Gerai valdo ir laiko  

piešimo, tapymo ir kt. 

priemones. 

      

3 
Viską atlieka dešiniąja ( 

ar kairiąja) ranka. 
      

4 
Konstruoja iš smulkių 

detalių įvairius modelius. 
      

5 
Pats nupiešia ir iškerpa 

įvairius daiktus. 
      

6 Tvarkingai tepa klijus.       

7 Bando siuvinėti.       

8 

Kuria įvairius meninės 

veiklos darbelius iš 

smulkių detalių, sėklų, kt. 

      

9 

 Geba nupiešti žmogų su 

galva, kūnu, rankomis, 

kojomis ir veidu. 

      

10 

Gali nukopijuoti 

apskritimą, kvadratą, 

trikampį. 

      

11 
Spalvina pagal linijų 

ribas. 

      

12 
 Atlieka užduotį iki 

pabaigos. 
      

13 
Mėgsta persirengti 

įvairiais rūbais. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 

 

 

 

 

 

 5.SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

Geba Iš dalies Ne 

Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris Ruduo Pavasaris 

1 
Eina, bėgioja laisvai 

įveikdamas kliūtis. 
      

2 

Šokinėja iš vietos 

atsispirdamas abiem 

kojomis. 

      

3 

Šokinėja nuo įvairių 

įrengimų lengvai 

nusileisdamas ant abiejų 

kojų. 

      

4 
Rūpinasi fiziniu saugumu 

 
      

5 

Atlieka šuoliukus 

siekdamas pakabinto 

daikto. 

      

6 

Pralenda pro įvairaus 

pločio, aukščio ir ilgio 

kliūtis. 
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7 

Išlaiko pusiausvyrą lėčiau 

ir greičiau eidamas 

įvairiais siaurais 

paaukštinimais. 

      

8 
Laipioja ir kybo ant 

įvairių įrengimų. 

 

 
    

9 

Dešiniąja ir kairiąja ranka 

atmuša keliskart nuo 

žemės atšokusį kamuolį. 

      

10 Varo kamuolį pirmyn.       

11 Valdo kamuolį kojomis.       

12 

13 

Savarankiškai prausiasi , 

valo dantis, susišukuoja. 

Užsidengia burną ir nosį, 

kai kosti ar čiaudi. 

      

14 
Apsirengia ir nusirengia 

be suaugusiojo pagalbos. 
      

15 Užsiriša batraiščius.       

16 

Važinėja dviračiu 

įveikdamas kliūtis iš 

dešinės ir kairės. 

      

17 
Važinėja paspirtukais ir 

riedučiais. 
      

Išvados, numatomi ugdymo tikslai 
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2 PRIEDAS 

ADAPTACIJOS LAPAS 

 

 

Grupė----------------------------------------------------- 

 

Vaiko vardas, pavardė----------------------------------------------------------------------- 

 

Amžius-------------------------------------Metai, mėnuo----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

Diena 

 

             

 

Išsiskyrimas 

su tėveliais 

Neatėjo              

Neverkė              

Trumpiau 

verkė 

             

Sunkiai 

išsiskyrė 

             

Lengvai 

išsiskyrė 

             

 

Elgesys 

Veiklus              

Bendraujantis              

Ramus              

Atsiskyręs              

Kaprizingas              

Nedrąsus              

Įsitempęs              

 

Pogulis 

Gerai 

miegojo 

             

Nenorėjo 

miego 

             

Neramiai 

miegojo 

             

Neatsigulė              

Nenusirengė              

 

Valgymas 

Truputį              

Viską              

Visiškai 

nevalgė 

             

Nesėdo prie 

stalo 

             

 

 


