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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Duomenys apie įstaigą. Misija ir paskirtis 

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasaka“ yra – savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, 

įsteigta 1967-07-14   Vilniuje,  Žirmūnuose. 

Grupė: 3110 ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Tipas: 3112 lopšelis-darželis. 

Adresas: Žirmūnų 110, LT09123, Vilnius. 

Steigėjas delegavo įstaigai misiją – teikti šeimoms ankstyvojo, ikimokyklinio amžiaus 

vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas, padedant tinkamai pasirengti ugdymui(si) priešmokyklinėje 

grupėje.  

Įstaigos modelis 

 Įstaigoje yra vienuolika grupių į kurias priimami vaikai nuo 2 metų. Priėmimą vykdo steigėjas. 

Tėvai (globėjai) įstaigoje pasirašo sutartį, kurioje apibrėžiamos jų bei įstaigos darbuotojų teisės ir 

pareigos. 

  Lopšelio-darželio grupės turi žaismingus pavadinimus: Pabiručiai, Šnekučiai, 

Gudručiai, Bitelės,  Žirniukai, Voveriukai,  Nykštukai, Drugeliai ar vadinamos pagal ugdymo metodą. 

 Atsižvelgiant į šeimų pageidavimus, vaikai gali lankyti grupes, kuriose taikomos skirtingos 

ugdymo sistemos: 

 Kūrybinio visuminio ugdymo, 

 Valdorfo (Štainerio), 

 Montesori. 
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Mokytojai ir kiti specialistai 

 Įstaigoje dirba pedagogai, turintys reikiamą  išsilavinimą,  aukštas kvalifikacines kategorijas. 

 Montesori, Valdorfo grupėse dirbantys pedagogai turi reikiamą kvalifikaciją. 

 Meninio ugdymo pedagogė padeda mažiesiems pažinti meno pasaulį. 

 Visi pedagogai yra atviri naujovėms, siekia  tobulėti, sistemingai  kelia kvalifikaciją. 

 Su vaikais, turinčiais kalbos problemų, dirba logopedė. 

 

Vaikų ugdymo filosofinė,  psichologinė, pedagoginė  kryptis 

Rengiant ir įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaujamasi tokiomis ugdymo 

filosofijos idėjomis: 

Sociocentrinėmis (orientuotos į visuomenės poreikius): 

 Progresyvizmu :  

 Pritariama, kad pasaulis yra nuolat tekantis, kintantis, todėl ir žinojimas apie pasaulį turi būti 

nuolat atsinaujinantis.  

 Įstaigos bendruomenė drąsiai įsileidžia į savo gyvenimą naujoves, jas pritaiko kasdieniame 

gyvenime.  
 Įstaigos tikslas suteikti visas galimybes vaikui būti laisva, kūrybinga asmenybe, turinčia teisę į 

pilnavertį vaikišką gyvenimą.  

 Ugdymas organizuojamas ne kaip ugdytinio rengimas suaugusiojo gyvenimui, o taip, kad 

atsiskleistų ugdytinio galios ir jis galėtų realizuoti save.  

 Įstaigoje didelė ugdymo proceso organizavimo įvairovė – veikia 3 skirtingų ugdymo metodų 

grupės. 

 Rekonstruktyvizmu:  

 švietimas turi ugdyti kartą, kuri sugebėtų spręsti aštriausias savo meto problemas.  

Humanistinėmis (orientuotos į vaiką) : 

 Holizmu:  

 Kūrybinė įgytų žinių interpretacija, ugdymas orientuojamas į žmogaus ir pasaulio esmės 

pažinimą.  

 Svarbiausia ugdyme – vaiko interesai, saviraiškos poreikių paisymas ir kritinio, kūrybiško 

mąstymo ugdymas.  

 Ugdymams orientuojamas į globalines nūdienos pasaulio problemas ir asmeninės atsakomybės 

už pasaulio ateitį ugdymą. 

 Asmenybės, kaip dvasinio universumo, ugdymas per kultūrą, siekiant geriausių žmonijos 

kultūrinių tradicijų puoselėjimo ir tęstinumo.  

 Svarbiausias švietimo tikslas – puoselėti vaiko unikaliuosius bruožus, sudaryti galimybes jo 

talentų, kūrybiškumo sklaidai, ugdyti bendrumo su visu pasauliu jausmą.  

 Egzistencializmu:   

 Pagrindinis dėmesys – asmenybės savivokos bei saviraiškos ugdymui, visų jos savirealizacijos 

apraiškų skatinimui. 

 Ugdymo esmė – padėti ugdytiniui suvokti savąjį “aš” ir jo kūrybinę raišką. 

 Prioritetas teikiamas individualizuotam ugdymui.   

 Ugdytojui svarbiausia ne tai, ko ir kiek vaikas išmoksta, bet tai, kaip jis suvokia, interpretuoja 

ir aktualizuoja įgytas žinias, vadovaudamasis vidinės refleksijos galia.  

 
Rengiant ir vykdant įstaigos programą remiamasi į šias pedagogines kryptis ir idėjas: 

Holizmas:  
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 Būtinas įvairiapusis mažo vaiko ugdymas. 

 Svarbu daug dėmesio skirti meninių ir kitų gabumų užuomazgoms plėtoti. 

 Kiekvienas vaikas turi individualų patirties kaupimo stilių, prie kurio suaugusysis turėtų 

prisitaikyti. 

Konstruktyvizmas:  

 Tėvų, globėjų, pedagogų vaidmuo – sudaryti aplinką, kurioje vaikas randa iššūkių savo 

žinojimui, kuri teikia įvairių progų tyrinėti, pažinti, kurti. 

 Ugdytojai privalo modeliuoti specialias ugdymo situacijas, skatinančias sudėtingesnių 

mąstymo gebėjimų radimąsi.  

 Labai svarbus aktyvus bendravimas su vaiku, užduodant atviruosius, probleminius klausimus, 

komentuojant vaiko tyrinėjimų, eksperimentavimo eigą ir rezultatus, spėliojant, numatant, 

įsivaizduojant . 

 Ugdytojų tikslas: 

o palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi savimi ir aplinkiniu pasauliu; 

o sudaryti palankias aplinkybes svarbiausiems vaiko pažinimo pasiekimams; 

o padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus ir t.t. 

Socialinė vystymosi teorija:  

 L.S. Vygotskis pabrėžė,  kad vaikas mokosi iš: aplinkinių žmonių, socialinio pasaulio, kuris 

yra jo sąvokų, minčių, mokėjimų, nuostatų šaltinis.  

 Vaiko artimiausio vystymosi zonoje esančius gebėjimus vaikas įgyja lengviau nei kitus. 

 Suaugusysis intuityviai jaučia, ką vaikas geba pats, ir čia skatina jo savarankiškumą.  

 Ugdytojas vaikui nuolat pasiūlo veiklos, kuri tuo metu jam dar sudėtinga, kad būtų progų 

tobulinti gebėjimus. 

Savivokos ir savęs realizavimo teorija: 

Jei tenkinami pagrindiniai vaiko poreikiai, vaikas pripažįstamas kaip unikali individualybė, sudaromos 

sąlygos jo asmenybės vystymuisi tai vaikas realizuoja save, geba veikti autonomiškai ir kūrybingai. 

 Įstaiga pripažįsta ir vadovaujasi šiomis pedagoginių krypčių idėjomis: 

Humanistinė-demokratinė pedagogika: 
 Pagarba vaiko individualybei, savitumui. 

 Vaiko teisių pripažinimas: teisė turėti savo poreikius, teisė reikšti savo nuomonę ir kt. 

Dialogo pedagogika:  
Įstaigoje labai aktyviai veikia tėvų, įstaigos darbuotojų bendruomenė. Nuolat organizuojami bendri 
renginiai.  

Tikima, kad būtinas: 
 Vaiko saviraidą skatinantis dialogas tarp vaiko ir tėvų, vaiko ir pedagogų, vaiko ir socialinės 

aplinkos; 
 Dialogas tarp suaugusiųjų kultūros ir vaikų subkultūros: vyksta vaikų grupės susitikimai su 

tėvais, susipažįstama su jų profesijomis ir t.t. 
 Dialogas tarp vaikų atsinešamo ugdymo(si) turinio ir suaugusiųjų siūlomo ugdymosi turinio: 

stengiamasi atsižvelgti į vaikų siūlymus, pageidavimus, jų gyvenimo aktualijas. 
Įstaigoje naudojami dialogo metodai ugdymo(si) procese: diskusija; bendradarbiavimas; mąstymas 
drauge ir kt. 

 

Interpretacinė-kūrybiškumą skatinanti pedagogika: 
 Skatinama vaiko kūrybiška saviraiška “šimtu kalbų”: dailės užsiėmimai, muzikos pamokos, 

vaidyba bendruomenės renginių metu ir t.t.  
 Pripažįstama ankstyvojo vaikų gabumų ugdymo svarba tolimesniam vaiko ugdymuisi ir 

gyvenimo sėkmei; 
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 Palaikoma kūrybiška vaikų veikla bei skatinamos pedagogo pasiūlytų idėjų savitos 
interpretacijos; 

 Kuriama vaikų, pedagogų, bendruomenės kūrybiškumui palanki aplinka;  

 
Žaidimo pedagogika:  

 Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas laisvam žaidimui, vaikų ugdymuisi per žaidimą.  

 Vaikų žaidimas traktuojamas kaip jų gyvenimo būdas ir natūralus ugdymosi būdas.  

 Žaisdamas vaikas atskleidžia savo norus, interesus, jausmus, požiūrį į pasaulį, savo problemas.  

 Stebėdamas vaiko žaidimą pedagogas turi galimybę perprasti jo unikalų pasaulį. 

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą, remiantis dokumentais 

 Šiuolaikinį vaikų ugdymą reglamentuoja tarptautiniai ir Lietuvos dokumentai. 

 Jungtinių  Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos 

įsakymu Nr. 1-983 ) 12 straipsnyje teigiama, kad „Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam 

formuoti savo pažiūras, teisę laisvai jas išreikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, daug dėmesio 

skiriama vaiko pažiūroms atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą <...>“. Šiame straipsnyje pabrėžiama 

vaiko teisė dalyvauti priimant su savo gyvenimu susijusius sprendimus. Kadangi įstaiga laikosi 

nuostatos garantuoti vaiko teisę būti aktyviu įstaigos dalyviu, tai vaikui suteikiama galimybė: 

 Įvairios veiklos metu, („ryto rato“, žaidimų ir kt.) reikšti savo mintis, nuomonę, siūlyti idėjas 

veiklai, diskutuoti ir pan. 

 Tartis su pedagogais ir grupės draugais įvairiais klausimais pvz. dėl grupės aplinkos keitimo, 

pasiruošimo šventei ir kt. 

 Rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą. 

 Dalyvauti įvairiuose renginiuose, ekskursijose, varžybose, konkursuose ir kt. 

Jungtinių  Tautų vaiko teisių konvencijos 16 str. teigiama, kad „nė vienas vaikas negali 

būti savavališkos ar neteisėto kišimosi į jo teisės į asmeninį <...> gyvenimą“. Ši nuostata pabrėžia 

konfidencialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. Kad nebūtų pažeidžiamas 

konfidencialumas yra susitarimai: 

 Apie vaikų ir šeimos problemas kalbama tik individualiai; 

 Apie vaiko pasiekimus kalbama tik individualiai, vaiko pasiekimo rodikliai nėra lyginami su 

kitų vaikų pasiekimais; 

 Vaiko vertinimo duomenys nėra viešinami, garantuojamas jų laikymo saugumas; 

 Numatoma, kokiu tikslu ir kaip bus naudojami vaiko pasiekimų vertinimo rezultatai. 

Pavyzdžiui , kokia informacija ir kaip bus pasiekiama vaiko tėvams (teiktina tiesiogiai 

bendraujant, nei perduodant informaciją raštu), kas ir kaip bus sakoma vaikui. 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos seimo 

2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX – 1569 (Žin., 2003,Nr. 52-2316),  bendruosiuose nuostatuose 

teigiama, kad vaikui garantuojamos teisės ir galimybės augti kiek įmanoma sveikiau. Įstaigos 

pedagogai nuo 2004 m. dalyvauja „Sveikatą stiprinančių mokyklų projekte“. 

 Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2667 patvirtinta 

Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija įgalina diferencijuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant  į 

kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, puoselėti individualius gabumus. 

 Lietuvos švietimo įstatymo (2013-10-15) 3 straipsnyje aprašyti švietimo tikslai, 

pabrėžiant svarbą ugdyti smalsų, savarankišką, atsakingą, patriotiškai nusiteikusį žmogų. 

 Lietuvos respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (2010-04-

27) nurodyta integruoti etninę kultūrą į švietimo įstaigų ugdymo programas: vaikų ugdymo turinio 
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pagrindą turi sudaryti tautos kultūra, nes ikimokykliniame amžiuje formuojasi individo ir kultūros 

integravimosi prielaidos. 

 
Vaikai ir jų poreikiai 

 Įstaigą lanko vaikai nuo 2 metų. 

 Daugumos  vaikų gimtoji kalba – lietuvių. Yra  vaikų iš dvikalbių šeimų. 

 Įstaigą lanko maždaug vienodas skaičius berniukų ir mergaičių, tačiau grupėse proporcijos  

skiriasi. 

 Dalis broliukų ir sesučių lanko tą pačią grupę. 

 Beveik trečdaliui įstaigą lankančių vaikų reikia logopedo pagalbos. 

 Dalis darželį lankančių vaikų turi elgesio, emocinių, bendravimo problemų. 

      Didmiesčio sąlygos, didelis gyvenimo tempas, pramoninio triukšmo ir telekomunikacinių            

įspūdžių perteklius suaktualina tokius vaiko poreikius, kaip: 

 Laisvai žaisti, judėti saugioje, estetiškoje,  kūrybiškoje aplinkoje,  gamtoje, pabūti tyloje. 

  Veikiant  kartu, komandoje, mokantis  vienam iš kito,  tyrinėti, pažinti artimą ir tolimą 

aplinką. 

 Bendrauti su vaikais ir suaugusiais, turėti draugų, būti pripažintam. 

 Gyventi ir veikti savo ritmu, pagal savo galimybes, polinkius ir gabumus. 

 Savitai, intuityviai, spontaniškai ir sąmoningai reikštis kasdieninėje ir meninėje veikloje. 

 Būti su visais (inkliuzinis ugdymas)  ir kaip visi (paremiantis ugdymas). 

 Gauti reikiamą pagalbą iš ugdytojų, specialistų. 

 Perimti tautos dvasinės  kultūros pagrindus per regiono kultūros tradicijas, tautosaką, 

tautodailę ir kt.  

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

 Tėvai (globėjai) pageidauja ir jiems sudarytos sąlygos rinktis vaikų ugdymo(si) pedagoginę 

sistemą, grupę (vieno amžiaus ar mišrią), grupės darbo trukmę. 

 Tėvams ir personalui svarbus tinkamas vaiko pasirengimas tolimesniam ugdymui(si) 

priešmokyklinėje grupėje, mokykloje. 

 Įstaigos bendruomenei svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas: vaikai, jų tėvai,  personalas 

organizuoja, dalyvauja įvairiuose bendruose renginiuose (šventėse, koncertuose, konkursuose 

ir pan.); Vaikai, tėvai siūlo idėjas vaikų veiklai įstaigoje; pedagogai deleguoja su tėvais aptartas 

užduotis vaikams atlikti namuose ir pan. 

 Tėvų ir pedagogų santykiai pagrįsti partneryste. 

 Lopšelio – darželio bendruomenė inicijuoja ar aktyviai įsitraukia į regiono aplinkos priežiūrą 

(per akcijas, projektinę veiklą). 
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Įstaigos savitumas  

Komplektavimas  

 Lopšelyje – darželyje „Pasaka“ vaikai ugdomi nuo 2 metų. Beveik visi vaikai auga palankioje 

socialinėje aplinkoje. Kitakalbiai vaikai integruojami lietuviškose grupėse. Specialiųjų  ugdymo(si) 

poreikių turintys vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. 

 Įstaigoje dalis grupių komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, kita dalis grupių – mišrios. 

 Pirmenybė lankyti lopšelį – darželį teikiama šalia įstaigos gyvenantiems vaikams, tačiau į 

Valdorfo ir Montesori grupes priimami ir kituose Vilniaus rajonuose gyvenantys ikimokyklinukai. 

 

Edukacinė aplinka  

 Aplinka – vidaus ir išorės, kuriama, turtinama, keičiama, atsižvelgiant į taikomą pedagoginę 

sistemą. Kūrimo procese aktyvūs yra visi bendruomenės nariai: vaikai ir ugdytojai. 

Siekiama, kad vidaus ir išorės aplinka: 

 atitiktų tradicinę kultūros dvasią, 

 skatintų vaiko gabumų skleidimąsi, 

 funkcionali, 

 saugi, 

 moderni, 

 estetiška, jauki. 

Ypatingas dėmesys skiriamas palankaus emocinio klimato kūrimui ir palaikymui.  

 Ugdytojų ir vaikų siūlymais ir nutarimu  įstaigoje įkurta futbolo aikštė, prieskonių daržas, vabzdžių 

viešbutis, saugi erdvė aktyviam vaikų judėjimui. Vaikų ugdymas praplečiamas išvykose į: 

 Verkių regioninį parką, 

 Žirmūnų “Saulutės” biblioteką, 

 Žirmūnų veterinarijos kliniką, 

 Vilniaus “Lėlės” teatrą, 

 Pirmąjį policijos komisariatą, 

 Geležinkelių muziejų, 

 Valdovų rūmus irk t. 

 

Taikomos pedagoginės ugdymo sistemos 

 Įstaigoje veikia grupės, kuriose taikomos skirtingos ugdymo sistemos: 

 

 Valdorfo (Štainerio) Montesori Kūrybinio visuminio 

Grupių skaičius 2 1 6 

 

Papildomos paslaugos 

 Su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais dirba logopedas; specialistė konsultuoja šių vaikų tėvus 

bei pedagogus. 

 

Projektinė veikla 

o Lopšelis – darželis yra įsijungęs į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą . 

o Prioritetas teikiamas tautiškumo, kūrybiškumo, ekologinės, sveikos gyvensenos inspiravimo 

bendruomenei  projektų rengimui ir įgyvendinimui. 

Per paskutiniuosius kelis metus įgyvendinti šie projektai: 

 „Vaidiname vaikams ir su vaikais“ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 „Augu sveikas ir žvalus“ (2012-2013m.m., 2015-2016m.m.). 
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 „Kas ten darže auga?“ (2013m. vasara). 

 „Mes rūšiuojam“ (2013, 2014, 2015, 2016). 

 „Supervaikai“ (2014m.). 

 „Judėkime kartu“ (2013-2014m.m.). 

 „Kelionė po pievą“ (2014m. vasara). 

 „Visi dirba“ (2014-2015m.m., 2015-2016m.m.). 

 „Pasaka, pasakėle, tu ateik nors minutėlei“ (2014-2015m.m.). 

 “Tyrinėju – atrandu!“ (2015-2016m.m.). 

 „Futboliukas“ (2015-2016m.m., 2016-2017m.m.). 

Įgyvendinamuose  projektuose numatyta veikla padeda kurti optimalią, saugią vaiko 

ugdymui(si) aplinką; tenkinti vaiko pažintinius, emocinius ir kitus  poreikius; tausoti, stiprinti 

bendruomenės narių fizinę ir psichinę sveikatą; ugdytis kūrybiškumą, atsakingumą ir kt.  

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

  Lopšelis – darželis yra Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, 

Vilniaus kolegijos, LEU  bazinė įstaiga.  Nuo 1999  metų institucija įsitraukė į OMEP veiklą.  

Vilniaus lopšelis – darželis „Pasaka“ - tai atvira naujovėms, bendradarbiaujanti su  

Vilniaus ikimokyklinėmis įstaigomis – darželiu „Lazdynėlis“, darželiu – mokykla „Dainorėliai“, 

Montesori metodo centru, „Neries“ metodiniam būreliui priklausančiomis ir kitomis ikimokyklinėmis 

įstaigoms,  institucija. 

 Glaudžiai bendradarbiaujama su pradine Pr.Mašioto mokykla,  E.Pliaterytės 

progimnazija, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla, Nacionaline Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio menų mokykla. 

Palaikomi ryšiai su Žirmūnų seniūnija, Žirmūnų „Saulutės“ biblioteka, I Policijos 

poskyriu ir kt. 

    
 

Regiono savitumas 

 Lopšelis – darželis „Pasaka“ yra Vilniuje Žirmūnų stambiaplokščių namų rajone, kuris 

išsidėstęs palei Neries pakrantę. Gamtinės vietos – Verkių regioninis parkas, Cedrono upelis, Žirmūnų 

šimtametis ąžuolas yra nesunkiai vaikų pasiekiamos pėsčiomis, todėl programoje numatyta 

tyrinėjimai, eksperimentavimai, darbas, iškylavimas gamtoje bei jos tausojimas, saugojimas. 

 E. Pliaterytės progimnazija, lopšelis – darželis „Sragtukas“ kitakalbiams vaikams, Žirmūnų 

seniūnijos, policijos  administracijos pastatai,troleibusų žiedas, Žirmūnų „Saulutės“ biblioteka, 

Žirmūnų veterinarijos klinika,  „Iki“ parduotuvė – tai artimiausi socialiniai objektai, esantys prie 

lopšelio – darželio „Pasaka“. Programoje numatyta padėti vaikams daugiau sužinoti, kas šiose 

įstaigose vyksta, kokie darbuotojai ką veikia. 

 Sostinės žymių istorinių, architektūrinių, kultūrinių objektų – Lietuvos didžiosios 

kunigaikštystės valdovų rūmų,  Gedimino pilies, Trijų kryžių kalno, TV bokšto, „Lėlės“ teatro, 

Taikomosios dailės muziejaus, ir kt., lankymas, dalyvavimas organizuojamose edukacinėse 

valandėlėse yra  naudingas mažiesiems, todėl įtraukta į programos turinį. 

 Visa tai padeda vaikams ugdytis pilietiškumo ir visuomeninio aktyvumo pradus. 
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II. UGDYMO PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

Programa pagrindžiama šiais principais, kurie atskleidžia įstaigos savitumą: 

Humaniškumo principu – tai besąlygiška pagarba vaikui, tinkama vaiko psichinių ir fizinių galių 

plėtotė, prasmingas vaiko asmeninių poreikių tenkinimas bei vaiko pasitikėjimo suaugusiuoju 

ugdymas(is). 

Sveikatingumo principu  - kiekvienam vaikui užtikrinama fiziškai ir psichologiškai saugi aplinka, 

laikomasi aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. 

Individualumo principu – atsižvelgiama į vaiko individualias galimybes, sveikatos būklę, 

gyvenimo ritmą, turimą savaiminę patirtį bei skirtingus pasaulio pažinimo būdus. 

Tautiškumo principu – ugdymo(si) procese remiamasi tautos specifiniais ypatumais: menu, 

gamta ir aplinka, žodine kultūra, šventėmis, atributika. Svarbiausia – ugdoma gimtoji kalba. 

Integralumo ir lankstumo principu – į vaiko ugdymo(si) procesą integruojama jo, tėvų bei 

specialistų patirtis. 

III. UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
 Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo 

individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui 

išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, 

kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

 

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, 

užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą 

ir spontanišką vaiko ugdymąsi, pasiekti, kad vaikas: 

 Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, 

pažintų ir išreikštų save. 

 Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti 

kasdienes problemas, atsižvelgiant į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. 

 Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos 

bendruomenės gyvenime. 

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

priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. 
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IV.UGDYMO MODELIS, TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 
 Svarbiausias ikimokyklinio ugdymo tikslas – brandinti vaiko asmenybę. Programoje numatytas  

siekinys – ugdyti vaiko savybes: smalsumą, orumą, kūrybingumą, sveikatingumą, komunikabilumą.  
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Orientuojamasi į 5 kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, pažinimo, komunikavimo ir 

meninę. Kompetencijų struktūras sudaro sritys, aprašytos “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

apraše”. 
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1. Ugdymo turinys kūrybinio visuminio  ugdymo sistema  taikomose grupėse 

Socialinė kompetencija 

1.Emocijų suvokimas ir raiška (3) 

2.Savireguliacija ir kontrolė (4) 

3.Savivoka ir savigarba (5) 

4.Santykiai su suaugusiais (6) 

5.Santykiai su bendraamžiais (7) 

6.Problemų sprendimas(16) 

 

Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

1.Emocijų suvokimas ir raiška (3) 

 atpažįsta bei įvardina savo ir 

kitų emocijas ar jausmus, jų 

priežastis, 

 įprastose situacijose emocijas 

ir jausmus išreiškia 

tinkamais, kitiems 

priimtinais būdais, 

 žodžiais ir elgesiu atliepia 

kito jausmus. 

3 - Stebi veidrodyje savo veido išraiškas, vaizduoja 

mimika piktą, linksmą, liūdną ir kt. 

- Dėlioja nuotaikų veidelius, atpažįsta, kokia 

nuotaika pavaizduota, įvardija nuotaiką: 

linksmas, supykęs ir kt. 

- Apkabina, glosto nuliūdusį vaiką, pasitraukia 

šalin, jei šis piktas. 

- Žaidžia su draugu, dalinasi žaislais. Prašo, laukia 

suaugusiojo pagalbos, jei draugas atima žaislą. 

- Apžiūrėdamas knygutėse iliustracijas, pasako 

veikėjų nuotaikas. 

Sudaryti sąlygas naudotis 

nuotaikų simboliais, atrasti 

knygelėse įvairių nuotaikų 

veikėjus ir kt., stebėti save 

veidrodyje. 

Jautriai reaguoti į vaiko rodomus 

emocijų ženklus – 

veido mimika, komentuoti 

emocijas ar jausmus, juos 

pavadinti.  

Pastebėti vaiko 

emocijų ir jausmų kaitą 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. 

Mokyti atsiprašymo ir susitaikymo.  

4 - Klausosi pasakų, istorijų (pvz. knygelės. 

,,Spalvų monstriukas“) apie jausmus: 

džiaugsmą, liūdesį, pyktį, baimę, ramybę. 

Įvardina, kaip jaučiasi skaitomos knygelės 

Sudaryti sąlygas naudotis 

nuotaikų simboliais, piešiniais, 

paveiksliukais vaizduojančiais 

įvairias emocijas. 
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herojus (ai). 

- Savo nuotaiką išreiškia simboliniu veido 

išraiškos piešiniu, komentuoja žodžiu. 

Atpažįsta, pastebi draugų   nuotaikas.   

- Žaidžia žaidimą ,,Komplimentas draugui“. 

Pasako, kaip žodžiai veikia draugo nuotaiką ir 

savijautą.  

- Žaidžia   didaktinius žaidimus, aptaria veikėjų 

emocijas,  kurias mato paveikslėliuose. 

Išgirsta ką sako kitas.  

- Ryto/ popiečio rate pasakoja apie savo 

emocijas, kurias patyrė dienos, savaitgalio 

metu.  

- Draugiškai pakviečia kitą žaisti kartu ( jei 

kitas liūdi šalia). 

- Vaidybinių žaidimų metu stengiasi perteikti 

veikėjo nuotaiką. 

- Piešiant, aplikuojant ar kitomis dailės 

priemonėmis, atvaizduoja veikėjų nuotaiką. 

Skatinti vaikus kalbėtis apie 

skirtingas emocijas, jausmus, 

išreikšti juos  mimika, balsu, kūno 

poza ir kt.  

Skaityti knygeles apie jausmus ir 

jų išraišką, atkreipti dėmesį į 

veikėjų nuotaikas. 

Paskatinti bendrus žaidimus, 

kuriuose reikia suprasti kito 

jausmus, nuotaiką. 

5 - Kalba apie savo jausmus, jų nesidrovi, nebijo 

juos parodyti. Pasako kaip jaučiasi, paaiškina 

situacijas, kuriose jie kyla.  

- Atpažįsta neigiamas emocijas, žino kaip jas 

valdyti (piešia pyktį, nusiramina, kalbasi su 

draugais, suaugusiais), kartais taiko 

nusiraminimo būdus.  

- Piešia (įv. technikomis) savo artimiausią 

aplinką: šeimą, draugus, augintinius ir kt. 

Įvardija kokius jausmus jaučia ir kt. 

- Žaidžiant žaidimus, pastebi kito emocijas iš 

veido mimikos, gestų ar žodžių, atitinkamai 

reaguoja. 

- Susipykus su draugu, padedamas auklėtojos, 

pasako ko nori, įvardija savo jausmus, ieško 

sprendimo būdų kartu su kitu vaiku (-ais). 

- Pastebi šalia esančio draugo emocijas, 

Pasiūlyti vaikui žaidimų, 

kuriuose jis būtų skatinamas 

išreikšti savo jausmus. Skatinti 

vaikus emocijas reikšti dainuojat, 

piešiant, šokant, komentuojant 

jausmų paveikslėlius, darant 

dovanėles artimiesiems ir kt. 

Kalbėtis su vaikais apie jausmus, 

emocijas.  

 Skaityti vaikams knygeles apie  

jausmus.  

Sudaryti sąlygas žaisti vaidmenų 

žaidimus, įsijaučiant į kito 

savijautą. 

Paskatinti vaikus žodžiais 

išreikšti jausmus, kilusius 

skirtingose situacijose: kai 
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kreipiasi pagalbos. Padeda draugui pasijusti 

geriau, jį pralinksmina, paguodžia.  

- Savo emocijas išreiškia vaidindamas (vaidina 

įvairias situacijas su draugais, parodo save 

supykusį, linksmą, susijaudinusį). 

 

nesidalina žaislu ar draugu, yra 

nepriimamas į žaidimą ir pan.  

Skaitant įvairius tekstus kuo 

raiškiau intonuoti, išryškinant 

veikėjų nuotaikas, būdo bruožus, 

poelgius. 

Sudaryti sąlygas vaikams jaustis 

laisviems, nebijoti reikšti savo 

emocijas. 

Kalbėti su vaikais kaip padėti 

draugui patekusiam į bėdą, kaip 

rasti tinkamų išeičių, sprendimo 

būdų. 

Vaidinti kartu su vaikais įvairias 

situacijas, reiškiant skirtingas 

emocijas. 

6 - Pokalbių, diskusijų metu vaikai apibūdina savo 

jausmus, pakomentuoja juos sukėlusias 

situacijas, nusako priežastis. 

- Aiškina, pasako kaip jaučiasi kitas, stengiasi 

padėti. 

- Pasako, kas padeda pasijusti geriau, 

nusiraminti, dažnai taiko žinomus 

nusiraminimo būdus. 

- Apžiūrint  nuotraukas,  pasako kaip jautėsi tose 

situacijose ir kodėl.  

- Vaikai klausosi pasakų, pasakojimų, kalbasi 

apie tai, kokios situacijos  buvo linksmos, kada 

buvo liūdna, kas papiktino, kodėl? 

- Žaidžia stalo žaidimus, pvz.: „Emocijos“, 

įvardina veido mimikas, pastebi nusiminusį, 

linksmą veidą, pasako kaip jaučiasi kitas. 

- Dailės technikomis atvaizduoja savo jausmus, 

įsimintinus įvykius, situacijas ir pan. 

- Vaidina vaidmenų žaidimus, įsijaučiant į kito    

savijautą. 

Sudaryti sąlygas vaikams kalbėti, 

komentuoti jausmus bei juos 

sukeliančias situacijas. 

Skaityti “Jausmų knygeles“ , 

istorijas, 

 terapines pasakas. 

Parūpinti stalo žaidimų apie 

jausmus. 

Organizuoti bendrus žaidimus, 

skatinančius bendradarbiauti. 

Aptarti konfliktines situacijas ir 

būdus kaip jų išvengti. 

Klausyti muzikos, apibūdinti 

kokius jausmus sukelia. 

Aprūpinti dailės priemonėm, 

lėlėmis vaidmeniniams 

žaidimams. 

Žiūrėti ir aptarti filmukus apie 

jausmus.  
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Vertybinė nuostata – domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

2.Savireguliacija ir savikontrolė 

(4) 

 Geba nusiraminti, 

atsipalaiduoti. 

 Bando kontroliuoti savo 

žodžius, veiksmus, elgiasi 

mandagiai. 

 Laikosi susitarimų, taisyklių. 

 

 

3 - Žaidžia pirštukų žaidimus, dainuoja  daineles, 

klausosi skaitomų kūrinėlių ir kt. būdami 

drauge. 

- Laikosi taisyklių, žaidžiant judrius, ramius 

žaidimus.   

- Susiranda grupėje draugą ir su juo žaidžia  

pasirinktais žaislais. 

- Sėdasi su vaikų grupe prie stalo ir pietauja, 

ramiai ruošiasi pietų miegui. 

- Sutinka su suaugusio nuomone, kai netinkamai 

pasielgia. 

- Pasitraukia iš žaidimo, jei kas nepatinka. 

- Suaugusio paprašytas priima atstumtą draugą į 

žaidimą. 

Taikyti  priimtiną dienos ritmą, 

nusiraminimo būdus. 

Sudaryti galimybes vaikams 

imituoti, atliepti, atkartoti 

plastiškus, ramius, lėtus gyvūnų 

judesius, gamtos reiškinius, 

įsiklausyti į įvairius garsus.   

Skatinti vaikus veikti su įvairaus 

veikimo žaislais (pasukti ratuką, 

patemti virvelę, įtempti 

spyruoklę, liesti įvairią medžiagą 

ir kt.).  

Pasirūpinti įvairiomis skraistėmis, 

žaislų, daiktų rinkiniais. 

4 - Aptaria, prisimena, primena draugams  

kasdienes elgesio taisykles grupėje, saugaus 

elgesio taisykles išvykose – ekskursijose 

(apžiūrint darželio patalpas, parodas, vykstant į 

,,Lėlės“ teatrą ir kitur). 

- Klauso netrukdydami vienas kitam suaugusiojo         

skaitomų kūrinių, dalyvauja diskusijose, 

kantriai laukia savo pasisakymo eilės. 

- Dėlioja dėliones, mozaikas, daro įvairius dailės 

darbelius, užduotėles ir pan., stengiasi atlikti 

iki galo. 

- Priminus susitvarko  veiklos vietą, žaislus, 

rūbus ir kt. 

- Atlieka atsipalaidavimo pratimus kartu su 

,,Sveikatos Princu“. 

- Žaidžia ramius žaidimus po fizinio krūvio.  

- Kuria spalvų, smėlio ir kt. improvizacinius 

Sudaryti sąlygas vaikams atliepti 

pratimus pagal ,,Animacinę 

mankštą“. 

Sudaryti galimybes vaikams 

reaguoti į girdimuosius signalus, 

regimus simbolius,  ženklus, 

daiktus ir kt. .  

Aprūpinti įvairiomis priemonėmis 

veiklai su šviesos stalu.  

Siūlyti vis daugiau kantrybės 

reikalaujančių dėlionių, žaidimų 

su taisyklėmis. 

Taikyti paskatinimo, pagyrimo, 

loginių pasekmių metodus, 

padedančius kontroliuoti 

emocijų raišką. 

 Kalbėtis su vaikais apie 
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paveikslus ant šviesos stalo, žaidžia su 

vandeniu, muilo burbulais ir kt.  

- Žaidžiant įvairius žaidimus, iškilus 

konfliktinėms situacijoms, aiškinasi tinkamus 

elgesio būdus ir  pasekmes. Bando taikyti 

nusiraminimo būdus: pasėdi ramiai ant kėdutės; 

nuramina save plėšydamas popierių ; kalbasi su 

suaugusiuoju. 

tinkamus emocijų reiškimo 

būdus. 

Skatinti vaikus naudoti  

nusiraminimo būdus supykus. 

5 - Kuria grupės taisykles kartu su suaugusiuoju ir 

jų laikosi.  

- Klauso ilgų skaitomų tekstų, išsako savo 

nuomonę. 

- Dažniausiai be priminimo po žaidimo, veiklos 

susitvarko savo daiktus, veiklos vietą, pastebi 

kai kiti nesilaiko taisyklių ir pasako auklėtojai.  

- Norėdamas kartu žaisti su kitais vaikais, siūlo 

savo pagalbą, žaislus ar idėjas. Susidūręs su 

sunkumais, siūlo sprendimo būdus, 

susitarimus. 

- Pavargęs eina pagulėti, pailsėti „Poilsio 

kampelyje“, pavartyti knygelių, paklausyti 

raminančios muzikos. 

- Valgant laikosi mandagumo taisyklių, pagal 

paskirtį naudojasi stalo įrankiais. 

- Žaidžiant žaidimus, laikosi taisyklių. 

Įkurti grupėje poilsio erdvę su 

minkštais žaislais ar vandens 

žaidimų kampelį prausykloje, 

kurioje vaikas galėtų 

nusiraminti. 

Skatinti vaiko pastangas pačiam 

spręsti problemas ir nesutarimus, 

ieškoti taikių išeičių.  

Leisti vaikui pačiam spręsti 

problemas, neskubėti patarinėti, 

nurodinėti. 

Pastebėti vaiko pastangas, 

pagirti. 

Rodyti tinkamo, mandagaus 

elgesio pavyzdį.  

6 - Kuria grupės taisykles, aptaria, diskutuoja, dėl 

ko  jos reikalingos. 

- Stebi filmukus apie saugų eismą, aptaria 

matytas situacijas, samprotauja, kodėl 

reikalingos taisyklės gatvėje, transporte ir pan. 

- Atlieka relaksacinius kūno  pratimus, klausosi 

raminančios muzikos. 

- Žaidžia, atlieka užduotėles visi ar nedidelėmis 

grupelėmis, pristato atliktus darbus. 

- Valgant laikosi mandagumo taisyklių, 

taisyklingai naudojasi stalo įrankiais. 

Žiūrėti ir aptarti filmus apie 

saugų eismą. 

Skaityti terapines pasakas apie 

konfliktus ir jas nagrinėti. 

„Auginti“ gerų darbų medį. 

Pasirūpinti, kad būtų priemonių: 

CD, šviesos stalas, žaislų kurie 

padeda suvaldyti emocijas ir 

nusiraminti. Aprūpinti serijiniais 

veiksmų-pasekmių 

paveikslėliais. 
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- Išvykose laikosi saugaus eismo taisyklių. 

- Žaidžia judrius žaidimus, futbolą, ramius ir 

kitus žaidimus, laikosi žaidimų taisyklių. 

Girti vaikus už taisyklių ir 

tvarkos laikymąsi. 

Vertybinė nuostata – nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

3.Savivoka ir savigarba (5) 

 Supranta savo asmens 

tapatumą, lytį,  

 Save sieja su šeima, grupe, 

žino tautybę. 

  Save, savo gebėjimus 

vertina pozityviai. 

3 - Pasako kuo vardu, kalba pirmuoju asmeniu (aš 

matau, aš einu …), pasako, kas esą – berniukas 

ar mergaitė. 

- Tarp kitų daiktų atpažįsta savo atsineštą žaislą, 

ir jį parodo,atpažįsta savo drabužius, savo 

darytą darbelį (rodo tėveliams). 

- Žaidžia vardų, „mano – tavo“  žaidimus. 

-  Piešia, štampuoja pirštais, delnu ir pan. 

Džiaugiasi savo darbeliu. 

- Žiūrėdamas nuotraukas, atpažįsta save, mamą, 

tėtį, kitus artimuosius. 

 

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. 

Bendraujant su vaikais 

tinkamose situacijose paminėti 

lytį.  

Kalbėtis 

su vaikais, ką mėgsta žaisti 

berniukai ir mergaitės.  

4 -  Pasakoja apie savo šeimos narius,  ką mėgsta 

drauge veikti, ką veikė darželyje, kaip jautėsi. 

- Kalba, pasakoja apie mėgstamą veiklą, 

knygeles, pasakas, žaidimus ir kt.  

- Siūlo draugams pasiklausyti savo mėgstamų 

dainelių, pataria draugui ,,paskaityti“ patikusią 

knygą ir kt.  

- Žaidžia didaktinius žaidimus, padedančius 

atrasti žmonių panašumus ir skirtumus, 

išsiaiškinti pomėgius; tyrinėti kūną ir pan. 

 

Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: 

„Kas aš esu?“, „Mano kūnas“, 

„Žmonių panašumai ir 

skirtumai“, „Mano ir kitų 

pomėgiai“, „Mano ir kitų 

jausmai“. 

Kurti sąlygas, vaikams 

demonstruoti  savo žinias, 

išmonę, savitumą, kūrybą ir kt. 

Skatinti vaikus kalbėti apie save, 

jų įspūdžius, jausmus. 

Skaityti knygeles, istorijas apie 

veikėjų pomėgius, jausmus. 

5 - Atpažįsta save nuotraukose, pasakoja, kaip 

keitėsi  jo išvaizda, elgesys augdamas. 

Siūlyti veiklas tyrinėjimams: 

„Mano kūnas, pomėgiai, norai, 
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- Rato pokalbiuose pristato savo šeimos narius, 

pasakoja, ką mėgsta kartu veikti, ką veikia 

atskirai, ką tėvai veikia darbe, ką veikia broliai, 

seneliai.  

- Piešia šeimos narius, atvaizduodamas 

charakteringas detales (akių, plaukų spalvą, 

nešiojamus aksesuarus ir kt.). 

- Kuria plakatus apie savo pomėgius, mėgstamus 

vaisius, daržoves ir pan. 

- Dalyvauja šventėse kartu su tėveliais, kitais 

artimaisiais. 

-  Žemėlapiuose atranda, kokiame mieste gyvena 

jis pats, seneliai, kiti artimieji. 

- Žaidžia su 1-2 pastoviais draugais, pasako, 

kodėl jie draugai. 

gebėjimai praeityje, dabar, 

ateityje“. 

Kalbėtis su vaikais apie jų šeimas, 

tėvelių darbus. Organizuoti 

išvykas į darbovietes, organizuoti 

šventes kartu su šeimomis. 

Skatinti ir girti vaiką, tai siejant 

su jo asmeniu, išsakyti pastabas 

konkrečiam jo poelgiui ar 

veiksmui, nesiejant su jo 

asmenybe. Paskatinti vaikus 

dažniau keisti žaidimų partnerius, 

įtraukti į savo žaidimus mažiau 

populiarius vaikus. 

 Skatinti ir girti vaiką, tai siejant su jo  

6 - Rato pokalbiuose, išvykose pristato, pasakoja 

apie save, darželį  grupės naujokams, svečiams 

ir pan. 

- Vartant knygas, žiūrint paveikslėlius, 

žemėlapius, pasakoja, kokiame mieste, šalyje 

gyvena tėvai, seneliai, krikšto tėvai, kiti 

artimieji, koks to miesto herbas ir kt. 

- Žiūrint šeimos nuotraukas, pasakoja, ką mėgsta 

veikti artimieji, ką dirba, kokias šventes 

švenčia ir kt. 

- Naudojant įvairias dailės priemones, 

kuria šeimos herbą, artimų giminaičių 

gyvenamų vietų žemėlapį, šeimos knygą, savo, 

šeimos narių portretus ir kt. 

- Kuria miesto rajono, kuriame gyvena planą, 

kelionės pas senelius maršrutą ir pan. 

Inspiruoti pokalbius apie save, 

šeimą, tėvynę. 

Eksponuoti vaikų darbų parodas 

tema: Aš. Šeima. Mano miestas. 

Mano Gimtinė ir kt. 

Šeimos nuotraukų eksponavimas 

ir aptarimas. 

Organizuoti šeimos popietes, 

šventes, veiklas. 

Inspiruoti bendras veiklas – 

užduotėles šeimai savaitgaliui. 

Edukacinės išvykos 4-6 - Vaikai vyksta  į tėvų, senelių darbovietes,  

apžiūri ten eksponuotas savo ir grupės draugų 

darbelių, nuotraukų parodas . 

Sudaryti sąlygas saugiai keliauti, 

skatinti suaugusiuosius rengti 

vaikų darbų parodas 

darbovietėse.  
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Vertybinė nuostata – save vertina teigiamai. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

4.Santykiai su suaugusiais (6) 

 Pasitiki pedagogais, juos 

gerbia, ramiai jaučiasi su jais 

kasdieninėje ir neįprastoje 

aplinkoje. 

 Reiškia pedagogams savo 

nuomonę, tariasi, derasi. 

 Žino, kaip saugiai elgtis su 

nepažįstamais suaugusiais. 

3 - Suaugusiajam rodo stiprius jausmus, 

apsikabina ar myluoja, jei pyksta nusisuka, 

siekia parodyti suaugusiajam ko jis nori, kad jį 

dabar reikia nuraminti, ar pralinksminti. 

- Būdamas grupėje jaučiasi ramiau, kai šalia yra 

auklėtoja. Tuomet užsiima įvairiais žaidimais, 

kviečia auklėtoją kartu prisijungti prie žaidimo, 

pvz.  rodo ką pastatė, prašo padėti pastatyti 

aukštesnį bokštą, ar perskaityti knygutę. 

- Rodo neigiamas emocijas: pyktį, liūdesį 

trumpam dingus auklėtojai iš akiračio. 

- Džiaugiasi, kai auklėtoja pasiūlo įdomią veiklą, 

noriai prisijungia ir išbando naujus veikimo 

būdus su grupėje esančiais žaislais ar dailės 

priemonėmis. 

- Ištikus nesėkmei prašo pagalbos, išklauso 

suaugusiojo, stengiasi suprasti ir reaguoja į 

pateiktus siūlymus, patarimus. 

- Prieštarauja kai veikla nepatinka, aiškiai 

įvardina „Nenoriu, man nepatinka“. Ir savo 

noru nedalyvauja bendroje veikloje. 

- Žaisdamas kartu su suaugusiuoju tariasi, kaip 

kitaip galima pastatyti bokštą ar piešdamas 

guašu pasiūlo, kad dar nori piešti ir 

kreidelėmis. Taip stengiasi išreikšti savo norus 

ir naujai kilusias idėjas. 

- Norėdamas greitai pakeisti veiklą, pribėga prie 

auklėtojos ir derasi, kad dabar ten žais kitas 

vaikas, o jis jau nori eiti žaisti į kitą grupėje 

esantį kampelį. 

- Sulaukęs auklėtojos pritarimo - džiaugsmą 

Žaisti kartu su vaiku įvairiuose 

grupėse esančiuose kampeliuose. 

Nuolat kalbinti vaiką, leisti kad 

jis pajaustų, jog yra čia nuolat 

laukiamas, kad yra visų mylimas 

ir gerbiamas. 

Paaiškinti vaikui, jei reikia 

trumpam išeiti, kad vaikas 

nerimautų ir jaustųsi saugus, kol 

auklėtojos nebus šalia. 

Sudaryti sąlygas vaikams leisti 

reikšti savo nuomonę, suteikti 

pasirinkimo laisvę. 

Kalbėtis, klausti vaikų 

nuomonės, tartis kartu ką 

šiandien norėsime veikti. 

Pasakoti vaikams, apie tai kaip 

reikia elgtis su 

nepažįstamaisiais. 
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išreiškia žodžiais, veiksmais: linkteli galvą, 

suploja rankomis. Ir atvirkščiai nuleidžia galvą 

ir pan. 

- Į grupę atėjus nepažįstamam žmogui, ieško 

auklėtojos, nedrąsiai stebi ką daro 

nepažįstamas suaugusysis. 

- Pasisveikina, kai į grupę ateina nepažįstamas 

suaugęs, kalbinamas atsako į jo klausimus, bet 

vis tiek žvalgosi, kur yra auklėtoja. 

4 - Renkasi  veiklą, įgyvendina pasirinktas idėjas. 

Pabaigus veiklą, imasi kitos ar prašo 

suaugusiųjų pagalbos, patarimo. 

- Sveikinasi, pasakoja ką veikia, atsako į 

klausimus, dalijasi dienos įspūdžiais su į grupę 

atėjusiais suaugusiais. 

- Bendrauja su į grupę pakviestais žmonėmis: 

klausosi jų pasakojimų, skaitomos literatūros, 

stebi pristatymus, atlieka siūlomas užduotėles, 

klausinėja ir kt. 

- Išvykų metu domisi veikla, tačiau laikas nuo 

laiko žvalgosi, kur yra auklėtoja, stengiasi būti 

prie jos. 

Skatinti vaikus išsakyti savo 

norus,sumanymus, idėjas. Atliepti 

vaikų žaidimus ir kūrybą 

reikiamomis priemonėmis, 

daiktais ir kt.  

Kviesti į grupę  vaikams įdomius 

žmones ir skatinti  vaikus  veikti 

drauge. 

 

5 - Sako nuomones, tariasi su auklėtoja, kokias 

veiklas, žaidimus nori plėtoti, kokių žaislų, 

tyrinėjimo priemonių, knygų ir kt.  reikia 

įsigyti. 

- Pasako auklėtojui, kas elgiasi netinkamai ir 

laukia suaugusio reakcijos.  

- Prašo, siūlo įtraukia suaugusį į savo žaidimus ( 

„Šeima“, „Ligoninė“, „Parduotuvė“ ir kt.), 

pasiūlo  vaidmenį. 

- Išsako auklėtojai savo nuogąstavimus, baimes, 

nerimus ar džiaugiasi savo pasiekimais, naujais 

žaislais, daiktais ir pan. 

- Paaiškina, kodėl be gerai pažįstamo suaugusio 

negalima bendrauti su nepažįstamais 

Vaikams prašant įsitraukti į jų 

žaidimus, atlikti antraeilius 

vaidmenis, palaikyti jų 

sumanymus, paskatinti plėtoti 

žaidimą, užduodant klausimus. 

Kalbėtis su vaikais apie 

taisykles, kurių reikia laikytis, 

kas atsitinka, jei jų nesilaikoma. 

Būti tinkamo elgesio modeliu 

vaikams.  

Suprasti vaiko priešinimosi 

priežastį ir jam padėti įveikti 

kylančias problemas. 

Paskatinti grupės vaikus 
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žmonėmis. 

 

 

bendrauti su grupės svečiais, 

papasakoti apie juos daugiau, 

kartu su vaikais sugalvoti jiems 

klausimų: apie jų gyvenimą, apie 

jų šalį (studentas iš užsienio), 

paprašyti pasakyti kaip jų kalba 

„labas“ ir kt. 

6 - Drauge su auklėtoja kuria ir įgyvendina 

projektus; išsako savo nuomonę gyvenimo 

grupėje klausimais. 

- Stebi, aptaria matytą vaizdinę medžiagą, kaip 

saugiai elgtis su nepažįstamais suaugusiais 

(„Amsio“ filmukai); aiškinasi, kokius pavojus 

gali kelti nepažįstami žmonės, kur galima 

kreiptis pagalbos. 

- Įstaigos svečiams pristato darželį, grupę,  

pasakoja, ką veikia, rodo savo darbelius, 

piešinius ir kt. 

 

Organizuoti diskusijas, leisti 

kiekvienam išsakyti nuomonę 

apie gyvenimą grupėje, grupės 

taisykles neįžeidžiant kitų. 

Peržiūrėti filmus apie galimus 

pavojus, atsitikimus su 

nepažįstamais. 

Aiškintis bendravimo su 

nepažįstamais žmonėm 

taisykles, pavojus.  

Skaityti knygas apie gerą elgesį  

ir  aptarti aprašomas situacijas. 

Edukacinės išvykos 4-6 - Vaikai lankosi  darželio darbuotojų 

kabinetuose, apžiūri aplinką, klauso 

pasakojimų apie darbą ir kt. 

Skatinti vaikus drąsiai 

mandagiai  bendrauti su darželio 

personalu. 

Vertybinė nuostata - nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

5.Santykiai su bendraamžiais (7) 

 geba užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais, 

 geba mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti 

tarpusavio nesutarimus, 

 užmezga ir palaiko 

artimesnius asmeninius 

3 - Pastebėjęs kitą vaiką prieina šalia, bando 

atkartoti jo veiksmus. Domisi kuo jis užsiima, 

ką jis veikia, pradeda jį kopijuoti. 

- Norėdamas susidraugauti su kitu vaiku, atneša 

žaisliuką, duoda knygutę, parodo gestais ar 

pasako, kad nori kartu pažaisti. 

- Patikusį grupėje esantį vaiką stengiasi 

kopijuoti, atlieka tuos pačius veiksmus, kartoja 

tuos pačius žodžius, siekia jo palankumo. 

Skatinti bendrus vaikų žaidimus 

ir kitas veiklas. 

Stebėti, kaip vaikai bendrauja 

tarpusavyje, kaip jie sprendžia 

nesutarimus, padėti juos 

išsiaiškinti, patarti kaip elgtis 

kitą kartą, kad išvengti 

konfliktinių situacijų. 

Organizuoti veiklas grupelėje, 



23 

 

santykius su vienu ar keliais 

vaikais. 

- Nepasidalinus žaislu, siekia kad jį gautų. Sako 

„Atiduok, čia mano“. Arba bando tartis, kad aš 

truputį pažaisiu ir tada duosiu tau, nors dažnai 

prireikia ir auklėtojos įsikišimo. 

- Žaisdami vaikų grupelėje stengiasi dalintis 

žaislais. 

- Pravirkus ar nusiminus kitam grupės draugui 

prieina, paglosto, stengiasi nuraminti, atneša jo 

mylimą žaisliuką, stengiasi būti geranoriškas ir 

supratingas kitam. 

- Susipykus su kitu grupės draugu, stengiasi 

atsiprašyti, siekiant susitaikyti pasiūlo naują 

žaidimą ar kitą veiklą. 

- Apsidžiaugia, kai ryte į grupę ateina grupės 

draugas, jį apsikabina, kviečia iš karto žaisti, 

pasakoja jam ką nors įdomaus. 

- Išsirenka sau grupėje labiausiai patinkantį 

vaiką, siekia su juo kuo daugiau praleisti laiko, 

kartu sugalvoja neįprastus veikimo būdus. 

- Mokosi dirbti komandoje, piešdami bendrą 

piešinį, tariasi kur kiekvienas pieš, kokias 

spalvas rinksis, stengiasi kartu bendradarbiauti. 

- Klausosi pasakų apie draugystę, pasakoja 

grupėms draugams ką išgirdo ir suprato; 

- Analizuoja kartu su kitais vaikais knygų 

iliustracijas, paveikslėlius, aiškinasi 

tarpusavyje ką jie daro, kaip gyvūnai ar žmonės 

bendrauja, draugauja, kartu sutaria.( Gal labiau 

konkretizuoti trumpinti tekstą). 

kurių vaikai mokytųsi 

bendradarbiauti, dalintis žaislais 

ar priemonėmis. 

Pasakoti vaikams, kaip 

draugiškai sutarti ir bendrauti 

tarpusavyje. 

Skaityti vaikams pasakas, 

istorijas apie draugystę, 

geranorišką elgesį su kitais.  

Kartu su vaikais analizuoti 

iliustracijas ir kitus 

paveikslėlius, kaip gyvūnai, 

žmonės bendrauja tarpusavyje. 

 

4 - Žaidžia bendrus žaidimus su grupės vaikais: 

pirštukų, judrius, raminančius ir kt. 

- Pasiskirsto vaidmenimis, tariasi dėl siužeto ir 

žaidžia vaidmeninius žaidimus. 

- Stato statinius, varto knygeles, atlieka 

užduotėles, buities darbus su vienu ar keliais 

vaikais. 

Skirti pakankamai laiko ir vietos 

vaikų bendriems žaidimams. 

Aprūpinti žaidimams 

reikalingomis priemonėmis.  

 Komentuoti priimtinus ir 

nepriimtinus vaikų veiksmus, 

priminti elgesio taisykles. 
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Naudoti smėlio laikrodį, 

susitarimus ir kitus būdus, 

padedančius vaikams palaukti 

savo eilės. 

 Žaisti kartu su vaikais, rodant 

bendravimo būdus. 

Skatinti ir palaikyti vaikų 

draugystes. 

5 - Pamatęs žaidžiančius vaikus, pasiprašo į 

žaidimą arba pats sugalvoja žaidimą ir 

pakviečia kitus žaisti. 

- Siūlo savo sumanymus, gerbia draugo 

nuomonę, kartu kuria, fantazuoja. 

- Įvairias užduotis: stalo serviravimo, tvarkymosi 

darbus ir kt. atlieka dviese ar grupelėse.  

- Stoja ginti kito vaiko, jei mato, jog su juo 

elgiasi neteisingai. Pakviečia auklėtoją į 

pagalbą. 

- Dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda 

draugams, nežiūrint į kalbinius, socialinius, 

tautinius skirtumus. 

- Supranta, koks elgesys yra geras ar blogas, 

suvokia skirtingo elgesio pasekmes. 

- Nuolat veikia dviese  ar su keliais pastoviais 

žaidimo draugais. 

Skatina įsitraukti į bendras 

veiklas, žaidimus pasyvesnius 

vaikus. 

Padėti vaikams rasti išeičių 

konfliktinėse situacijose. 

Siūlyti įvairios veiklos, 

turtinančios vaiko patirtį apie 

bendruomenę, žmones, jų veiklą, 

panašumus ir skirtumus. 

Tarpininkauti vaikams ieškant 

išeičių konfliktinėje situacijoje. 

Pasiūlyti veiklos, kurioje 

keliems vaikams reikia siekti 

vieno tikslo, skatinti 

bendradarbiavimą. 

Pagiriant 

pastiprinti tinkamą, 

draugišką vaikų elgesį. 

6 - Diskutuoja, tariasi dėl žaidimų ar kitos bendros 

veiklos. 

- Klausosi pasakojimų, stebi filmukus apie 

draugus, draugystę, bendraudami stengiasi 

taikyti išmoktus būdus draugystei palaikyti. 

Palaiko draugystę mažiausiai su vienu vaiku. 

- Aptaria, diskutuoja apie veiksmų pasekmes sau 

ir kitiems. 

- Kuria ir įgyvendina  grupės projektus, 

pasiskirsto veiklas.  

Kalbėtis apie tai, kaip susirasti 

draugus, draugauti, išlaikyti 

draugystę. 

Organizuoti kūrybines užduotis, 

žaidimus, grupelėms vaikų. 

Apie draugystę skaityti istorijas, 

žiūrėti filmukus, aptarti. 

Parūpinti naujų žaislų, skatinti 

jais dalintis, bendradarbiauti. 
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Edukacinės išvykos 4-6 - Vaikai lankosi  grupėse, kaimyniniame 

lopšelyje-darželyje „Spragtukas“ bei šalia 

darželio esančiose žaidimų aikštelėse. Su  

vaikais žaidžia, vaidina ar plėtoja kitas veiklas;  

Sudaryti sąlygas vaikams 

bendrauti, siūlyti patrauklias 

idėjas bendroms veikloms. 

Vertybinė nuostata – nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

6.Problemų sprendimas (16) 

 Atpažįsta ką nors veikiant 

kilusius iššūkius bei 

sunkumus, supranta jų kilimo 

priežastis. 

 Ieško tinkamiausio 

sprendimo, jį įgyvendina. 

 Pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 

 

3 - Žaisdamas, veikdamas ir susidūręs su kliūtimi 

mojuoja, kviečia auklėtoją ar grupės draugą. 

- Statydamas iš trinkelių bokštą ir jam vis 

nugriūnant, įvardija kas nutiko, teiraujasi kaip 

išspręsti problemą. 

- Nepasisekus atlikti tam tikro veiksmo/veiklos, 

prašo pedagogo pagalbos. Ieško naujų būdų 

įgyvendinti idėją, mėgdžioja bendraamžį. 

- Pastebėjęs, kad kitas grupės draugas susidūrė 

su problema, prieina ir stengiasi jam padėti, 

pataria arba parodo kaip reikia išspręsti iškilusį 

sunkumą. 

- Žaisdamas stengiasi įvairias būdais įgyvendinti 

savo sumanymą, nors ir kyla sunkumų, kartoja 

veiksmus daug kartų, kol pavyksta. Pirmiausia 

išbando senus veikimo būdus, jei nepavyksta 

galvoja kaip galima išspręsti problemą naujai, 

kitaip. 

Būti tarpininku tarp vaikų ir 

aplinkos. Jei nepavyksta 

ugdytiniui įgyvendinti idėjos, 

pagelbėti vaikams pasiūlyti 

įvairių veiklos būdų ir 

priemonių. 

Skatinti vaikus spręsti 

problemas naujais veikimo 

būdais, juos pasiūlyti, parodyti, 

ar tiesiog išprovokuoti, kad 

vaikas pats sugalvotų ir 

išbandytų sprendžiant 

konkrečia problemą. 

Drąsinti vaiką, kad jis pats 

spręstų problemą.  

4 - Žaisdamas, konstruodamas, atlikdamas buities 

darbus, kitos veiklos metu išbando matytus, 

žinomus veikimo būdus ar taiko naujai 

sugalvotus. 

-  Ištikus nesėkmei, bando pats rasti išeitį, 

kreikiasi pagalbos į suaugusįjį. 

- Stebi filmukus, klausosi pasakų, kitų grožinių 

kūrinių apie veikėjams iškilusius sunkumus, 

išsako nuomones, kas veikėjams sekėsi, kodėl. 

Komentuoti vaikams iškilusių 

problemų sprendimo veiksmus 

ir jų pasekmes, kad vaikai 

suprastų kodėl pavyko įveikti 

sunkumus. 

Drąsinti vaikus kartu ieškoti 

išeities iš susidariusios 

probleminės situacijos. 

Aprūpinti  reikalingomis darbo 
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priemonėmis: kempine, 

skudurėliu, šluotele, semtuku ir 

kt. 

5 - Žaidžiant, atliekant užduotėles, atsiradus  

kliūtims, sunkumas, bando pats išsiaiškinti jų 

priežastį, rasti tinkamą sprendimo būdą, bando 

atlikti kelis kartus. 

- Susipykus su draugu ir praėjus kuriam laikui 

bando vėl prie jo prieiti ir siūlyti savo žaislą ir 

kad jis gali būti žaidimo vadovu, leidžia 

pasirinkti vaidmenį pirmam.  

- Žaidžia, dėlioja priežasčių-pasekmių serijinius 

paveikslėlius, kalbasi su draugais apie tai, 

dalijasi savo patirtimi. 

- Kuria pasakojimus, piešinių knygeles-istorijas, 

dėlioja nutikimo turinį nuo „kas įvyko“ iki 

„kuo visa tai baigėsi“. 

Siūlyti vaikams sudėtingos 

veiklos, drąsinti jos imtis, 

drąsiai bandyti 

eksperimentuoti, tartis su 

kitais. Pagirti, kai pabando. 

Skaityti kūrinių apie įvairius 

žmonių ketinimus, poelgius ir 

jų pasekmes. 

Kai vaikai susiduria su 

problema, paprašyti visų 

pagalvoti ką galima daryti toje 

situacijoje. Padėti vaikams 

geriau suprasti kiekvieno 

pasiūlyto sprendimo pasekmes. 

6 - Klausosi pasakojimų, istorijų, pasakų, stebi 

filmukus, diskutuoja, kokie sunkumai iškilo 

herojams, kodėl vieniems pasiseka įveikti 

sunkumus, ką jie daro, kad pasiekė tikslo. 

- Vaidina problemines situacijas, aptaria, kaip 

jautėsi, įvairius įveikimo kliūčių būdus, išrenka 

priimtiniausius. 

- Diskutuoja, kokie suaugusieji ir kokiais būdais 

gali padėti vaikams įveikti iškilusias problemas 

(policininkai, gydytojai ir pan.), kaip gali 

padėti vaikai vieni kitiems.  

Siūlyti probleminių užduočių, 

kurias turės įveikti patys, 

drąsinti jos imtis, bandyti, 

eksperimentuoti, tartis su 

kitais. 

Užduoti atvirus klausimus, 

kurie padeda apmąstyti ir 

išspęsti problemą. 

Patarti, kaip elgtis įvairiuose 

sudėtinguose situacijose. 

Vertybinė nuostata – nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 
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Pažinimo kompetencija 

1.Aplinkos pažinimas (10) 

2.Skaičiavimas ir matavimas (11) 

3.Iniciatyvumas ir atkaklumas (14) 
4.Tyrinėjimas (15) 

5.Mokėjimas mokytis (18) 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

1.Aplinkos pažinimas (10) 

 Įvardija, apibūdina gyvosios 

ir negyvosios gamtos 

objektus, bando paaiškinti 

gamtos reiškinius. 

 Įvardija, bando paaiškinti 

socialinius reiškinius, žino 

informaciją apie save, šeimą, 

artimuosius. 

 Bando tausoti aplinką, 

pritaikydami žinias. 

3 - Vartant knygeles, apžiūrint paveikslus 

atpažįsta ir taisyklingai įvardija keletą 

dažniau sutinkamų, darželio teritorijoje 

augančių augalų, medžių, jų vaisių. 

- Žaidžiant paveikslėlių žaidimus, klausant 

gyvūnų skleidžiamų garsų įrašuose, atpažįsta 

ir įvardija keletą naminių gyvulių, imituoja jų 

balsus garsažodžiais. 

- Drauge su suaugusiuoju prižiūri grupėje ar 

aikštelėje augančias gėles, sodinukus, pasako 

keleto pavadinimus. 

- Apžiūri, liečia, uosto, skanauja dažniausiai 

sutinkamas daržoves, vaisius, pavadina juos, 

pasako spalvą. 

- Žaidžiant judrius, kitus žaidimus, atvaizduoja 

gyvūnų judesius, veiksmus. 

- Stebi ir pasako, koks yra oras (pvz.: lyja, sninga, 

šviečia saulė ir kt.). 

- Vardija savo šeimos narius, pasako savo vardą, 

pavardę; parodo pirštukais, pasako, kiek yra 

metų. 

- Orientuojasi savo grupės, darželio aplinkoje. 

Atpažįsta savo asmeninių daiktų, žaislų vietas. 

Skatinti vaikus kalbėti apie 

augalų, medžių, vaisių, daržovių 

išvaizdą, skonį, kvapą. 

Parinkti knygeles, paveikslus ir 

kt.  apie naminius gyvūnėlius ir 

žvėrelius. 

 Sukurti žaidybines situacijas, 

įvardijant  gyvūnų kūno dalis, 

ryškiausias jų savybes, imituojant 

balsus, judėjimo ypatumus ir kt.  

Sudaryti galimybę stebėti gamtos 

reiškinius, dalyvauti prižiūrint 

kambarines ar lauko gėles.  

Mokyti savo kūno dalių 

pavadinimų, aptarti jų paskirtį, 

priežiūrą. 

4 - Atpažįsta ir įvardija, artimiausioje aplinkoje 

esančius objektus: parduotuves, vaistinę, 

gyvūnėlių kliniką, spaudos kioską ir kt. Stato, 

Skatinti vaikus kalbėtis, 

samprotauti, apie aplinkos 

objektus, jų reikalingumą, svarbą, 
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konstruoja, piešia šiuos objektus.  

- Renka medžių lapus, vaisius (giles, 

kaštonus),daro iš jų darbelius, štampuoja, 

žaidžia. 

- Žaidžia augalų  didaktinius žaidimus, 

apžiūrinėja paveikslus, paveikslėlius, 

nuotraukas, parodo kamieną, stiebą, lapus, 

žiedus. 

- Gamina daržovių, vaisių salotas, 

sumuštinukus, nusako skonius. 

- Drauge su pedagogu sodina svogūnus, pupeles, 

žirnius, prižiūri juos, skanauja svogūnų 

laiškus. 

- Lipdo iš plastilino apvalios, pailgos formos 

vaisius, daržoves (obuolį, slyvą, agurką, bulvę 

ir kt.) 

- Atpažįsta knygelėse, paveiksluose, 

nuotraukose, filmukuose naminius gyvulius, jų 

jauniklius, kai kuriuos miško gyvūnus. 

Žaidimuose atvaizduoja jų judesius, balsus ir 

kt. 

- Stebi orą pro langą, žiūrint filmukus apie 

gamtą bei gamtos reiškinius, aptaria būnant 

lauke, atvaizduoja dailės priemonėmis. 

- Tyrinėja, kaip daiktai juda, ir kaip juos galima 

judinti: pučia, traukia, stumia, pasuka, merkia, 

skandina, plukdo ir kt.  

- Tyrinėja medžiagų savybes įvairiais būdais: 

šlapina, plėšia, glamžo, kerpa, minko ir kt.  

- Nuotraukų albumuose, enciklopedijose, 

filmuotoje medžiagoje apžiūri Vilniaus 

vaizdus, įvardija žinomas vietas (TV bokštą, 

Gedimino pilį ir b kt.), darželį. Pasakoja apie 

savaitgalio veiklą su tėveliais mieste, savo 

gatvėje. 

paskirtį.  

Parinkti knygas, nuotraukų 

albumus su Vilniaus miesto 

vaizdais. 

Sudaryti galimybę  stebėti 

augalus, medžius  gamtoje. 

Žiūrėti filmus, paveikslėlius  

apie gamtą. 

Parinkti knygas skaitymui  apie  

naminius ir laukinius gyvūnus. 

 Skatinti stebėti  dienos orus, 

metų laikų kaitą. 

Sudaryti galimybes, ką mato -

pavaizduoti piešiniu, vaidinimu, 

dainele ir kt. 

Skatinti  vaikus kalbėti apie 

stebimų  gyvūnų ar augalų dalis, 

išvaizdą,  apie tai ko jiems 

reikia,  kas augtų, kaip juos 

saugoti, prižiūrėti. 

5 - Apžiūrinėja paveiksluose gyvūnus, jų  Vaikams sukurti situacijas: 
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jauniklius. Aiškinasi kokiomis sąlygomis jie 

gyvena, kuo minta. 

-  Žiūrėdami trumpus filmukus apie gyvūnus, 

aiškinasi kuo skiriasi laukiniai ir naminiai 

gyvūnai.  

- Į grupę atsineša vaisių, daržovių, ragauja ir 

pasako skonį. 

-  Iš daržovių, vaisių, prieskoninių žolelių 

gamina salotas, kepa pyragus ar gamina 

desertus ir kt. 

-  Darželio prieskonių darže apžiūrinėja, laisto, 

tyrinėja su padidinamuoju stiklu, ragauja 

prieskonines žoleles ir kt.  

-  Mokosi stebėti orą ir įvardinti koks jis. Pastebi 

kas vyksta kai aplinkui lyja, žaibuoja, 

griaudžia. 

-  Žiūri įvairius vaizdo įrašus apie neįprastus 

gamtos reiškinius, katastrofas, kurios vyksta 

pasaulyje ir kt. 

- Mokosi fotografuoti su telefonu, fotoaparatu 

(didesniu ir mažesniu) ir kt.  

- Pasakoja apie savo šeimą, jos tradicijas. 

-  Pasako kur gyvena, kokiame mieste. Pasakoja 

apie gimtojo miesto aplankytas žymias vietas. 

- Savarankiškai nueina į muzikos salę, pasakoja 

kur darželyje yra biblioteka, virtuvė, skalbykla, 

direktorės kabinetas ir kt. 

- Po veiklos rūšiuoja atliekas: popierių, plastiką. 

- Pasakoja kaip reikia elgtis gamtoje, mieste. 

ragauti, apžiūrėti, liesti, uostyti 

vaisius, daržoves. 

Įtraukti vaikus į pokalbius, 

diskusijas apie  daržovių, vaisių, 

uogų naudą, jų paruošimo 

galimybes. 

Kviesti tėvus į veiklą, kad 

papasakotų apie savo profesiją, 

hobį. 

 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. 

 Aprūpinti vaikus 

eksperimentams, tyrinėjimams 

reikalingomis priemonėmis, 

knygomis. 

6 - Diskutuoja, pasakoja kur gyvena laukiniai ir 

naminiai gyvūnai; skirsto gyvūnus, augalus 

pagal išorinius požymius. 

- Sėja daržovių, gėlių sėklas, stebi ir žymi jų 

augimą, eksperimentuoja, tyrinėja vandens, 

šviesos poveikį augalams. 

- Ruošia daržovių, vaisių salotas. 

Kalbėtis su vaikais apie  gyvūnų 

ar augalų kūno dalis, išvaizdą, 

apie tai, ko jiems reikia, kad 

augtų, kaip juos saugoti, 

prižiūrėti. 

Aprūpinti vaikus sėklomis, 

įrankiais sodinimui, prietaisais 
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- Žaidžia didaktinius žaidimus, padedančius 

suvokti daikto pagaminimo seką (lino augalas, 

verpiami siūlai, audžiamas audeklas ir pan.). 

- Gamina darbelius, panaudodami antrines 

žaliavas, rūšiuoja atliekas į spalvotus 

konteinerius pagal paskirtį (popieriui, plastikui, 

stiklui). 

- Klauso pasakų, pasakojimų, apžiūri senovinius 

daiktus, bando naudoti pagal paskirtį, lygina su 

dabartiniais. Išbando dabartinius buitinės 

technikos daiktus (mikserį, lygintuvą ir kt.), 

diskutuoja apie dabartinių pranašumus. 

- Ieško informacijos apie dangaus kūnus 

knygose, enciklopedijose; atlieka bandymus su 

planetų modeliu, klausosi pasakų, pasakojimų. 

- Pasakoja apie tėvų ar kitų artimų žmonių 

profesijas, kur ir ką dirba,  žaidžia profesijų 

žaidimus. 

- Tyrinėja Lietuvos žemėlapį, miestų herbus, 

atranda miestus, kur gyvena seneliai, kiti 

giminaičiai; pasakoja, kokia upė teka prie 

nurodytų miestų ar miestelių. 

- Ruošiasi ir švenčia tradicines šventes darželyje, 

pasakoja, kokias šventes švenčia namuose; 

stebi filmuotą medžiagą apie Lietuvoje 

švenčiamas tradicines šventes: Tris Karalius, 

Užgavėnes, Dainų šventę ir kt.    

tyrinėjimams. 

Pavasarį su vaikais  daiginti 

sėklas, sukurti „Žaliąją palangę“.  

Supažindinti su atliekų 

panaudojimo galimybėmis, 

siūlyti įvairius darbelius iš jų. 

Kviesti tėvelius pasakoti apie 

savo profesijas, pomėgius, 

šeimos tradicijas. 

Turėti aplinkoje Lietuvos 

atributikos, 

 Lietuvos žemėlapį, miestų 

herbų plakatą ir kt. 

Švęsti tradicines šventes 

įstaigoje.  

Aprūpinti  senoviniais 

daiktais.Lyginti juos su 

dabartine technika. 

Sudaryti galimybes žaisti stalo 

žaidimus „Rūšiuoju atliekas“. 

Rūšiuoti atliekas grupėje ir 

darželyje. Rodyti vaizdinę 

medžiagą apie atliekų rūšiavimą 

ir gamtos tausojimą. 

Edukacinės išvykos 4-6 - Vaikai keliauja ekologiniu taku link Žirmūnų 

ąžuolo, Verkių regioninį parką, prie Cedrono 

upelio Verkių regioninis parkas, Cedrono 

upelis.  

Organizuoti netolimas išvykas 

keliauti pėsčiom ir autobusu. 

Skatinti stebėti aplinkos 

pokyčius įvairiais metų laikais. 

Prieskonių daržas 4-6 - Sodina, prižiūri, stebi augančius, uosto 

žydinčius prieskoninius augalus, juos džiovina 

ir kt. 

Parūpinti darbo įrankių, lupų 

saugiai veiklai, skatinti vaikus 

atrasti augalų panašumus, 

skirtumus. 

Vabzdžių viešbutis 4-6 - Vaikai stebi, kas išskrenda ir atskrenda į Skatinti ir sudaryti sąlygas 
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vanzdžių viešbutį, kuriomis kryptimis skrenda, 

kuriose viešbučio dalyse kokie vabzdžiai 

apsigyvena. 

vaikams ilgesniems 

stebėjimams, dalintis vienas su 

kitu sukaupta informacija. 

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

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

2.Skaičiavimas ir matavimas (11) 

 Geba skaičiuoti daiktus, 

palyginti daiktų grupes pagal 

kiekį, naudoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, 

sudaryti sekas. 

(skaičiavimas) 

 Geba grupuoti daiktus pagal 

spalvą, formą, dydį. Jaučia 

dydžių skirtumus, daikto 

vietą ir padėtį erdvėje. 

(matavimas) 

 Supranta ir vartoja žodžius, 

kuriais apibūdinamas 

atstumas, ilgis, masė, tūris, 

laikas. Pradeda suvokti laiko 

tėkmę ir trukmę. (matavimas) 

 

3 SKAIČIAVIMAS 

- Suaugusiojo paprašytas, atneša vieną žaisliuką, 

knygelę ir kt. 

- Ryto/popiečio rate pasako, kiek šiandien yra 

vaikų – daug/mažai. 

- Vartant knygeles, pasako ir parodo, kur yra 

mažai/daug daiktų. 

- Paklaustas pasako, kiek jam yra metų, parodo 

pirštukais. 

- Žaislus, daiktus surikiuoja į eilę, veria 

grandinėlę, stato bokštelį ir kt. 

 

MATAVIMAS 

- Stato stabilius bokštus iš vienodo, skirtingo 

dydžio trinkelių, sugriuvus – bando dar kartą ar 

kitą variantą. 

- Žaidžia stalo žaidimus: grupuoja daiktus, 

žaislus, paveikslėlius pagal dydį, formą,spalvą. 

- Žaidžia su vienas į kitą įdedamais žaislais. 

Mokyti vaikus paduoti, padėti  

po vieną/du daiktus, sudėti į 

eilę, sudėti  į grupes vieną ir 

daug. 

Skatinti vaikus vartoti paprastus 

žodelius, apibūdinant daiktų 

skaičių ar kiekį. 

Kaskart klausti vaikų kiek tau 

metukų, ar kiek daiktų matai 

prieš save, knygelėje, 

paveikslėlyje ir pan. 

Skatinti vaikus komentuoti savo 

žaidimus, užduodant įvairius 

provokuojančius klausimus apie 

daiktų matavimą (didelis, 

mažas, aukštas, žemas); 

Akcentuoti aplinkoje esančius 

įvairių spalvų daiktus, kad vaikai 

patys juos atrastų, pastebėtų, ir 

gebėtų atskirti spalvas. 

4 SKAIČIAVIMAS 

- Atlieka užduotėles, pažymėdami daiktus, kurių 

yra po vieną, du; daiktų grupes – vienas ir 

daug. Rūšiuoja giles, kaštonus, kankorėžius, 

akmenėlius, lygina, kurių yra daug, o ko po 

vieną. 

- Žaidžia stalo teatrą „Pirštinė“, „Ropė“ ir kt., 

aptaria, kokių ir po kiek yra veikėjų. 

Pasirūpinti gamtine medžiaga, 

smulkiais skirtingų dydžių, ilgio, 

formos  žaisliukais, daiktais 

(šiaudeliais, juostelėmis, 

pagaliukais ir pan.), kad vaikai 

galėtų lyginti, rūšiuoti.  

Siūlyti išmatuoti atstumą tarp 

aplinkoje esančių daiktų. 
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- Žaidžia judrius žaidimus, išsiskaičiuoja 

skaičiuočių pagalba, vartoja sąvokas „vienas“, 

„pirmas“, „antras“ ir kt. 

MATAVIMAS 

- Žaidžia domino su žaislų, daržovių, vaisių, 

transporto priemonių, gyvūnų ir 

kt.paveikslėliais, atpažįsta vienodus. 

- Lygina daiktus: šiaudelius, pagaliukus, 

kaspinus, juosteles, virveles ir kt. pagal ilgį, 

nustato ilgiausiu/trumpiausius; pagal dydį: 

lėles, bokštelius, mašinas ir kt., nustato 

mažiausią/didžiausią. 

- Žaidžia pirštų, judriuosius žaidimus, atlieka 

judesius nusakius kryptį (pirmyn/atgal, 

aukštyn/žemyn ir kt.). 

- Sudeda  veiksmo – veiklos paveikslėlių seką iš 

atskirų paros dalių. Pasakoja, kuo skiriasi 

kiekviena paros dalis, ką tuo metu veikia. 

- Piešia paros dalis ir jas pavadina: naktį miega, 

dieną būna darželyje, vakare namuose žiūri 

filmukus, o ryte valo dantis. 

- Žaidžia didaktinius  žaidimus,: dėliones metų 

laikų tematika, dėlioja paveikslėlius su 

būdingais metų laikui požymiais. 

- Aplikuoja, ant šviesos stalo dėlioja iš 

geometrinių formų įvairius daiktus, pvz.: namą, 

saulę, gėlę, besmegenį ir t.t.  

- Drauge su auklėtoja kuria grupės vaikų 

gimtadienių kalendorių, svarsto, kuriuo metų 

laiku yra daugiausiai švenčiančių gimtadienį.  

Mokytis skaičiuočių, taikyti jas 

žaidžiant judriuosius žaidimus ar 

kitos veiklos metu. 

Skatinti pasakoti ką vaikas 

veikia įvairiu paros, metų laiku. 

 

5 SKAIČIAVIMAS 

- Žaidžia didaktinius žaidimus su užduotimi, kur 

skaičiuoja iki 5.  

-  Skaičiuoja kiek kokių daiktų yra eilėje, dėžėje 

ir pan., kur yra daugiau, kur mažiau, dešinėje ar 

kairėje. Paima prašomą (reikiamą) kortelių 

Skatinti vaikus žaisti įvairius 

stalo žaidimus, kur jie galėtų  

palyginti arba suskaičiuoti iki5.  

Pasiūlyti vaikams dalyvauti 

žaidimuose, 

kuriuose kas nors 
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skaičių. Žodžiais paaiškina, ką reikėtų daryti, 

kad visi turėtų po lygiai. 

- Atlieka užduotėles, padedančias suvokti skaičių 

iki 5 sandarą: kerpa ir klijuoja reklaminius 

paveikslėlius, piešia, lipdo ir pan. 

- Žaidžia judrius žaidimus, atlikdami veiksmus 

porose ar nusakius tam tikrą skaičių  eiliškumo 

suvokimui. 

- Serviruoja stalą, išdėlioja indus, stalo  įrankius 

reikiama tvarka. 

- Ryto/popiečio rato metu skaičiuoja vaikus: 

mergaites, berniukus, kiek tą dieną nėra; 

pasako, kelinta savaitės diena. 

- Suveria pakaitomis dviejų spalvų karoliukus, 

paeiliui, dėlioja geometrines figūras, naudojant 

gamtinę medžiagą ar smulkius daiktelius  ir kt.  

MATAVIMAS 

- Rūšiuoja smulkius daiktus, žaislus: sagas, 

geometrines figūras pagal  kelis požymius, 

pvz.: spalvą ir formą; grupuoja žaislus, daiktus 

pagal tai iš ko jie pagaminti: medžio, 

plastmasės, metalo ir kt.  

- Dėlioja įvairius daiktus: šakeles, šiaudelius, 

pieštukus ir kt.  nuo trumpiausio iki ilgiausio; 

akmenėlius, kankorėžius, obuolius ir kt. nuo 

mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai.  

- -Diskutuoja, surikiuoja grupės berniukus, 

mergaites  nuo žemiausio iki aukščiausio. 

- Atlieka užduotėles įvairiose lapo dalyse: 

centre, lapo viršuje, apačioje, dešinėje ir kt. 

skaičiuojama, kartojami du trys 

skirtingi judesių ar garsų 

elementai, kur vaikai turėtų 

keisti savo ar daikto padėtį 

erdvėje. 

Sudaryti sąlygas karpyti, piešti, 

lipdyti, spalvinti geometrines 

figūras;  kurti,  aplikacijas, 

ornamentus iš jų. 

Skaityti knygas, demonstruojant 

skaitymo kryptį, aptarti 

iliustracijų vietą lape. 

Domėtis ką vaikai veikė vakar, 

kalbėti apie tai, kas bus rytoj. 

Žaisti žaidimus, padedančius 

suvokti laiko trukmę. 

6 SKAIČIAVIMAS 

- Skaičiuoja iki 10. Sudarytas daiktų grupes ar 

objektą( vaisių, daržovę) dalina pusiau, po 

lygiai, į 2 ar 4 dalis. Objektų skaičių susieja su 

skaičiaus simboliu. Rankų pirštais parodo, koks 

skaičius užrašytas. 

Pasiūlyti kuo įvairesnės veiklos, 

kuria vaikas galėtų išbandyti 

matytus ir paties sugalvotus sekų 

sudarymo būdus. 

- Aprūpinti stalo žaidimais, kurie 

skatintų vaikus skaičiuoti, 
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- Gamina  mišraines, pjaustydami vienodą ar 

skirtingą skaičių vaisių, daržovių; vaišina 

vaikus, dalindami vienodą skaičių šaukštelių, 

šaukštų gauto gardėsio. 

- Komponuoja, aplikuoja, piešia ornamentus iš 

2-3 pasikartojančių elementų. 

MATAVIMAS 

- Žaidžia judrius, didaktinius žaidimus, 

inspiruojančius atpažinti ir įvardinti 

plokštumos geometrines figūras: skritulį, 

kvadratą, trikampį, stačiakampį. 

- Gamina pagal trafaretą erdvinę figūrą – kubą; 

lygina su plokštumine – kvadratu. 

- Atlieka užduotėles, ieškant grupės aplinkoje, 

žaidimo aikštelėje ar paveikslėliuose  

trikampio, stačiakampio, kvadrato ar skritulio 

formos daiktų per tam tikrą laiko tarpą 

(naudojant smėlio laikrodukus, laikmatį). 

- Matuoja stalo, suolo, kėdutės ir kt. aukštį 

sprindžiu ar kitu sąlyginiu matu; sveria daiktus, 

naudodamiesi svarstyklėmis; eksperimentuoja 

pildami vienodą skysčio kiekį į skirtingo 

aukščio, pločio indus ir pan. 

- Varto knygeles, apžiūri paveikslėlius, 

nuotraukas, plakatus – nusako daiktų padėtį 

vienas kito atžvilgiu. 

- Drauge su pedagogu rengia žygio į gamtą, 

biblioteką, vaistinę ar kitą objektą maršruto 

planą. 

- Ryto rate aptaria, kokia savaitės diena šiandien, 

buvo vakar, bus rytoj, koks metų laikas ir pan.  

lyginti, dalinti. 

- Grupės aplinkoje turėti skaičių 

simbolius. 

Parūpinti skirtingos formos 

daiktų, kurie būtų tos pačios 

talpos ir masės; skirtingų 

svarstyklių, laiko matavimo 

prietaisų. 

Žaisti žaidimus skatinančius 

suvokti, atpažinti, vartoti ilgio, 

formų sąvokas. 

Grupės aplinką praturtinti 

priemone  „Kalendorius, savaitė, 

mėnuo, metai, metų 

laikai.“Skatinti vaikus žymėti, 

kokia šiandien diena. 

Kalbėtis apie savaitės trukmę,  

metų laikų kaitą, įvairiu metų 

laiku atliekamus darbus. 

Vertybinė nuostata – nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 
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3.Iniciatyvumas ir atkaklumas 

(14) 

 Susiranda veiklą ar įsitraukia 

į suaugusiojo pasiūlytą ir ją 

plėtoja. 

3  

- Susiradęs žaislą ar daiktą, jį patikrinęs 

(tyrinėjant, apžiūrint) eina prie kito vaiko, rodo, 

kaip galima žaisti su juo, kviečia, ragina 

prisijungti ir žaisti kartu. 

-  Žaidžia iš namų atsineštu žaisliuku, su juo 

išbando įvairius veiksmus, patikusius nuolat 

pakartojo, ieško naujų būdų kaip galima dar 

įdomiai veikti būtent su tuo žaislu. 

- Negalėdamas pasiekti norimo daikto ar žaislo 

kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, nesutikus 

padėti, vaikas pradeda pykti ir pasakoti kaip iš 

ties šiuo metu jam reikia šio daikto. Įtikinęs 

suaugusįjį sulaukia jam taip reikalingos 

pagalbos. 

- Sugalvojęs ką nori žaisti, stengiasi plėtoti savo 

žaidimą, atsineša vis naujų žaislų iš kitų grupės 

kampelių, žaidžia tol, kol įgyvendina savo 

sumanymą. 

- Noriai išbando auklėtojos pasiūlytus darbelius 

su dažais ar plastelinu, siekia ir bando atlikti 

užduotį iki galo, džiaugiasi kai pavyksta. 

- Kaskart siekia išsaugoti žaislą ar priemonę, 

kuria žaidžia, bando pasakyti grupės draugui, 

kad jis nori dabar su juo žaisti. 

- Atkakliai siekia būti pastebėtas, reikalauja 

pedagogo dėmesio, kad matytų kaip jis žaidžia, 

ką jis veikia. 

Aplinką kaskart papildyti 

naujais žaislais, daiktais, kad 

vaikas netyčia juos pastebėjęs 

susidomėtų jais.  

Sukurti situacijas, kad vaikas 

žaislą pasiektų įvairiais būdais, 

bet kad per daug nereiktų 

pedagogo įsikišimo, kad vaikas 

pats siektų jo savarankiškai. 

Žaislus, priemones, daiktus 

parinkti taip, kad vaikas juos 

nuolat naudotų savo žaidimams, 

kad vaikas su jais galėtų atlikti 

kuo daugiau veiksmų. 

 Pastebėti vaiko norą žaisti, 

įsijungti į jo žaidimą, kalbinti, 

sugalvoti įvairių veiksmų, kurie 

pradžiugintų vaiką, ir leistų jam 

savarankiškai plėtoti savo 

žaidimą. 

Vaikui aiškiai, veido mimika, 

trumpais žodžiais parodyti, kurį 

daiktą gali pasiimti, o kurį ne. 

Paskatinti vaiką aiškinti, kam 

būtent šis norimas daiktas yra 

reikalingas. Užduoti atviruosius 

klausimus.Kas kart pasiūlyti 

vaikui įdomias veiklas, kurių 

metu vaikus domintų pats 

procesas, ir savo veiklą siektų 
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pabaigti iki galo. 

4 - Siūlo savo sugalvotą žaidimą, kviečia vaikus 

žaisti drauge, stengiasi įgyvendinti sumanymą. 

- Noriai dalyvauja auklėtojos siūlomoje veikloje: 

gaminti salotas, kepti sausainius, piešti, 

aplikuoti, žaisti judriuosius ar kitus žaidimus ir 

pan. 

Išklausyti ir atliepti vaikų veiklos 

idėjas, sumanymus, padėti 

išplėtoti, įgyvendinti.  

Skatinti vaikus veikti kartu, 

grupelėse, su draugu, vienam. 

5 - Sugalvoja ir ilgai plėtoja vaidmeninį, vaidybinį 

žaidimą, kitą veiklą grupelėmis. 

- Įsijungia į auklėtojos siūlomą veiklą, veikia 

kūrybiškai, savitai, ilgą laiką. 

 

 

Skatinti vaikus turiningiau 

išplėtoti jų pačių sumanymą. 

Veiklą vaikams pasiūlyti tik kaip 

motyvuojančią idėją, kurią jie 

galėtų sukonkretinti ir savaip 

įgyvendinti.  

Pagalbą vaikui teikti ne ką nors 

darant už jį, bet keliant mąstyti 

skatinančius klausimus, 

pateikiant 

keletą alternatyvių pasiūlymų, 

skatinant bandyti daug kartų. 

6 - Kuria aktualiomis temomis ar pagal interesus 

projektus, juos įgyvendina  per  keletą dienų ar 

savaitę kaskart plečiant dalyvių ratą, veiklą. Jei 

reikia, pagalbos kreipiasi į suaugusįjį, grupės 

draugus. 

- Pedagogo inspiruotą veiklą plėtoja ilgai, kol 

sumanytą atlieka iki galo, išbaigia. 

Siūlyti kruopštumo ir 

susikaupimo reikalaujančių 

darbų. 

Palaikyti vaikų sumanymus. 

Padėti juos plėtoti keletą dienų. 

Siūlyti įdomių veiklų vaikų 

grupelėms. 

Vertybinė nuostata – didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

4.Tyrinėjimas (15) 

 Domisi, tyrinėja 

pasinaudojant įvairiais 

3 - Stebi į grupę atėjusį nepažįstamą suaugusįjį iš 

tolo, apžiūrinėja naują žaidimą, žaislą,  bando  

veikti: išardyti, ragauti, dėlioti ir kt. 

- Stebi pro langą oro pokyčius: krušą, lietaus 

Sudaryti galimybes surinkti, 

rūšiuoti ir sudėlioti įvairius 

daiktus; įvairiais būdais veikti 

su žaislais, dailės 
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pojūčiais supančią aplinką, 

samprotauja apie tai, ką 

pastebėjo, atrado, patyrė. 

lašiukų judėjimą stiklu, vedžioja pirštuku per 

stiklą ir pan. 

- Varto knygeles, vedžioja pirštuku per 

paveikslėlius, komentuoja, ką mato, kas 

patinka ir kt. 

- Piešiant, klijuojant, štampuojant, bando 

teptuku, štampuku, kempinėle, pirštuku, 

delnuku atlikti veiksmus įvairiai prispaudžiant, 

pakreipiant,  tyrinėja, kas gavosi. 

priemonėmis. 

Pateikti knygų ir paveikslėlių 

apie gyvūnėlius, žaislus, 

buities daiktus ir kt. 

 

4 - Žaidžiant naudoja ne tik žaislus, daiktus, bet 

išradingai keičia juos kitais, pvz.: gamtine 

medžiaga. 

- Tylos pratimų metu klausosi, bando skirti ir 

įvardinti aplinkos, gamtos garsus. 

- Stebi, tyrinėja pamerktų šakelių pumpurų 

brinkimą, lapelių skleidimąsi; svogūnų laiškų 

augimą ir pan. 

- Skanauja vaisius, daržoves, nusako skonius. 

- Tyrinėja gamtos kampelyje, lauko gėlyne, 

prieskonių darže augančių augalų lapų 

švelnumą/šiurkštumą, lygina žiedų spalvas, 

kvapus ir kt. 

- Žaisdami apžiūri, liečia, tyrinėja įvairių 

tekstūrų medžiagas (švelni, šiukšti, minkšta, 

gruoblėta ir kt.). 

- Renka nukritusius lapus, tyrinėja, atranda juose 

įvairias spalvas. 

Sudaryti  sąlygas 

tyrinėjimams, paruošiant 

priemones, įrankius augalų 

auginimui, priežiūrai. Skatinti 

stebėti, liesti ir apibūdinti 

augalų išvaizdą, savybes ir 

bruožus;   ragauti 

vaisius, daržoves, nusakyti 

skonius, kvapus ir kt. 

Pasirūpinti įvairių tekstūrų 

audiniais žaidimams, įvairių 

faktūrų popieriumi darbeliams 

ir kt. 

5 - Dalyvauja, stebi, kaip atliekami bandymai, 

patys atlieka: maišo dažus, išgaudami naujas 

spalvas, atspalvius; kuria muilo burbulų pilis; 

gamina dažus iš daržovių, vaisių ir kt. 

- Tyrinėja aplinką, žiūrėdami pro skirtingų 

spalvų plastiką, stiklą; užmerkus vieną akį; 

samprotauja, ką patyrė. 

- Pastebi ir pasako, kaip pasikeitė gamta ir 

samprotauja su kuo tai susiję. 

Sudaryti  galimybes grupėje, 

lauke stebėti, tyrinėti  aplinką. 

Rodyti edukacinius filmukus 

apie gamtos reiškinius. 

Skatinti stebėti ir apibūdinti 

daiktų, medžiagų, gyvosios 

gamtos objektų savybes ir 

bruožus, piešti ar konstruoti 

įsivaizduojamus daiktus. 
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- Skanauja vaistažolių, prieskoninių augalų, 

uogų arbatas, nusako skonį, aromatą, spalvą; 

samprotauja su kuo tai susiję. 

- Stebi darželio teritorijoje inkiluose 

gyvenančius varnėnus, tyrinėja jų išvaizdą 

klausosi jų giesmių. 

- Paveikslėliuose, knygelėse ar realius apžiūri 

įvairius daiktus, aiškinasi, kodėl vienas pats negali 

jais naudotis, kuo pavojingi.  

Demonstruoti nesudėtingus 

bandymus, vėliau leidžiant 

išbandyti patiems vaikams. 

Priminti, paaiškinti saugaus 

elgesio taisykles. 

Vaikams pateikti tinkamų 

knygų, paveikslų, plakatų, 

žemėlapių, kuriais jie galėtų 

remtis pagrįsdami savo 

požiūrį. 

6 - Atlieka nesudėtingus bandymus su ledu, 

vandeniu, magnetais ir kt., aiškinasi,  daiktų 

savybes (tirpsta, skęsta, plaukia ir pan.). 

Išsako, argumentuoja savo nuomonę. 

- Tyrinėja, kaip veikia  „namų kinas“, patys 

gamina filmuką.  

- Fotografuoja foto aparatu, mobiliu telefonu, 

pasakoja, ką norėjo nufotografuoti, kaip sekėsi. 

- Stebi orą, žymi oro kalendoriuje pasikeitimus, 

aiškinasi oro ir  gamtos  reiškinių ryšius. 

- Atlieka ilgalaikius augalų stebėjimus: stebi, 

aiškinasi sėklų dygimą, tyrinėja augalų augimo 

tempą, žiedų formas ir kt. 

 

 

  

Sudaryti sąlygas tyrinėti 

gamtos bei socialinės aplinkos 

objektus bei jų savybes. 

Grupėje turėti mikroskopą, 

įvairaus stiprumo 

didinamuosius stiklus, 

vabzdžių stebėjimo prietaisus, 

įvairiems bandymams atlikti 

skirtus komplektus, mokyti ir 

skatinti vaikus jais 

savarankiškai naudotis. 

Atlikti ilgalaikius augalų 

stebėjimus, fiksuoti 

pastebėjimus. 

Skatinti vaikus, kad į iškilusius 

klausimus ieškotų atsakymų 

knygose, enciklopedijose ir kt. 

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

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

5.Mokėjimas mokytis (18) 

 Aktyviai veikia įvairioje 

veikloje, pasako, ko išmoko. 

3 - Nuolat aktyviai ir tuo pačiu spontaniškai juda 

erdvėje, ir kaskart siekia,  ką nors veikti. Paima 

vieną daiktą, kitą daiktą, ji apžiūri, tyrinėja, 

išbando vis naujais būdais. 

Kaskart pastebėti vaikų 

sumanymus, skatinti kad jie 

patys juos įgyvendintų; 

Priminti, kad jei kažkas 
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- Mėgsta klausytis tos pačios pasakos, ar žaisti 

tą patį žaidimą, tačiau kiekvieną kartą tai daro 

vis naujai, ir prideda jam naujų dalykų. Pvz. 

žaisdamas su kaladėlėmis, kas kart stengiasi 

pastatyti kažką naujo. 

- Mėgdžioja savo bendraamžius, kaip jie žaidžia, 

bendrauja, juda, siekia elgtis taip pat, ima 

pavyzdį iš kito. 

- Savo žaidimuose mėgdžioja suaugusiųjų 

gyvenimą, vaizduoja jų elgesį, bendravimą. 

- Pamatęs, kad draugas veikia kažką įdomaus, 

prieina ir klausia „Ką čia darai?“ „Parodyk 

kaip čia daryti“, mokosi iš savo grupės draugo. 

- Bendrų veiklų metu, stebi kitus grupės vaikus, 

jei nepavyksta bando mėgdžioti kitus, mokosi 

iš jų, stengiasi suprasti kaip atlikti konkrečius 

veiksmus. 

- Mėgsta išbandyti naujus žaislus ir priemones, 

bando sugalvoti kaip su jomis veikti, 

įgyvendina savo sumanymus, pamoko ir 

parodo kitam draugui kaip galima įdomiai 

žaisti. 

- Nesuprasdamas, tam tikrų dalykų, kaskart 

klausia auklėtojos „Kodėl?“, siekia juos 

išsiaiškinti ir suprasti.  

- Savo žaidimams pradeda kurti siužetus, siekia 

juos kas kart plėtoti, kviečia prisijungti grupės 

draugus, kad ir jie galėtų ką nors įdomaus 

sugalvoti. Pvz. žaidžia virtuvę, žaidžia 

parduotuvę ar ligoninę. 

nesiseka žaidžiant visada gali 

padėti grupės draugas, 

pamokyti kaip reikia elgtis, 

tereikia tik paprašyti; 

Sudaryti sąlygas, kad vaikai 

veiktų individualiai, tuomet 

vaikas turės galimybę pats 

mokytis iš savo klaidų, taip 

pat mokysis įgyvendinti savo 

sumanymus; 

Parinkti tokių žaislų ir 

priemonių, su kuriomis būtų 

ne tik lengva veikti, bet 

iškeltų vaikui tam tikrą 

iššūkį, kad vaikas mokytųsi 

naujų veikimo būdų; 

Kalbėtis su vaiku, kai jam kyla 

įvairūs klausimai, paaiškinti 

tam tikrus naujus dalykus, su 

kuriais vaikais dar nėra 

susidūręs. 

4 - Žaidžia žaidimus, kuriuose improvizuoja, 

naudojasi daiktais kitaip nei realybėje. Sukuria 

savo fantazijos daiktą.  

- Kuria  erdves, statinius iš įvairių medžiagų, 

daiktų, baldų.  Mėgina jungti įvairią veiklą: kuo 

detaliau išdailina piešinį; sugalvoja melodiją, 

Sudaryti vaikams sąlygas 

mokytis to ko jie nori. 

Netrukdyti kai vaikas ko nors 

mokosi, tačiau stebėti ir padėti 

padrąsinti kai vaikas prašo ir kai 

tai būtina. 
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pritaiko jai įdomius judesius ir kt.  

- Įvairioje veikloje vaikai stebėdami, patys 

veikdami, pakartodami stengiasi ko nors 

išmokti (piešti, kasti, grėbti, kirpti, konstruoti, 

statyti, lipdyti, dėlioti, skaičiuoti ir kt.). 

- Džiaugiasi ir pasako draugams, auklėtojai, ko 

išmoko: apsirengti, užsisegti, kirpti ir kt. 

Pasiūlyti vaikams naujų dailės 

technikų, idėjų įvairiai veiklai. 

Užrašyti  vaikų pasektas, 

sugalvotas istorijas, pasakėles, 

skaityti jas visiems vaikams.  

5 - Daug kartų įsitraukęs į veiklą kartoja 

veiksmus, judesius, kol išmoksta, įsisavina 

(pilsto, segioja, lanksto, konstruoja ir kt.). 

- Pasako, džiaugiasi tuo, ką išmoko, ką dar 

norėtų  išmokti, sužinoti, veikti. 

- Diskusijose, pokalbiuose, pristato savo atliktus 

darbus, pasakoja, ką nori veikti, ką darys. 

 

 

 

Vaikus drąsinti nebijoti 

suklysti ką nors darant, iškelti 

klausimus, problemas, galvoti, 

kaip rasti atsakymą ar 

sprendimą. 

Numatyti įvairios veiklos, kuri 

padeda mokytis tyrinėti ir 

pažinti aplinką. 

Skatinti kalbėti apie savo 

žaidimus, kitą veiklą ir taip 

plėtoti jų refleksijos 

gebėjimus. 

6 - Žaidimų, stebėjimų, bandymų, eksperimentų ir 

kitos veiklos metu klausinėja, kaip, kodėl 

vyksta, pats bando ieškoti atsakymų. 

- Enciklopedijose, knygose savarankiškai ar 

kreipiasi pagalbos į draugus, auklėtoją ieško 

atsakymų į rūpimus klausimus. 

- Ryto/popiečio rato, pokalbių metu išsako 

nuomones, ko norėtų išmokti, kaip tai galėtų 

padaryti pats ar su kitų pagalba. 

- Noriai mokosi įvairių naujų žaidimų: stalo, 

judrių ir kt. 

 

 

 

Pastebėti vaiko norus ir 

sudaryti sąlygas ko nors 

išmokti. 

Pasirūpinti tinkamomis 

priemonėmis, kurios leistų 

mokytis, naudotis naujomis 

technologijomis. 

Praturtinti grupės aplinką 

enciklopedijomis, žinynais, 

knygomis, mokyti  rasti 

reikiamą informaciją.   

Supažindinti vaikus su 

enciklopedijomis, internetu, 

bei mokyti jais naudotis. 

Vertybinė nuostata – noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 
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Komunikavimo  kompetencija 

1.Sakytinė kalba (8) 

2.Rašytinė kalba (9) 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

1.Sakytinė kalba (8) 

 Klausosi ir supranta kitų 

kalbėjimą (klausymas). 

 Kalba su vaikais, suaugusiais 

apie savo patirtį, supančią 

aplinką, geba deklamuoti, 

sekti, pasakoti (kalbėjimas). 

3 KLAUSYMAS 

- Klausosi, kai auklėtoja užduoda kokį nors 

klausimą, supranta, kad kalbinamas turi 

atsakyti. 

- Mėgsta klausytis trumpas pasakas ar 

pasakojimus, išgalvotas istorijas, stengiasi 

išgirsti apie ką pasakoja auklėtoja, 

atitinkamai reaguoja išgirdęs auklėtojas 

keičiamas balso intonacijas. 

- Klausydamas auklėtojos ar savo 

bendraamžių ir išgirdęs jam nesuprantamą 

žodį, stengiasi jį išsiaiškinti suprasti jo 

reikšmę. 

- Išklauso ir sureaguoja į auklėtojos 

prašymus, pageidavimus, stengiasi juos 

įgyvendinti. 

- Žaisdami kartu su grupės draugais, vienas 

kitą supranta, išgirdę draugo pasiūlymus, 

juos kartu įgyvendina. 

- Mėgsta klausytis dainelių, supranta apie ką 

jose dainuojama, pagal girdimus žodelius 

įsijaučia į kokį nors vaidmenį, pvz. pavirsta 

zuikeliu, klausosi ką dainelėje jis veikia, 

taip įsijaučia į jo vaidmenį. 

KALBĖJIMAS 

- Mėgsta žaisti pirštukų žaidimus, stengiasi 

aiškiai ir suprantamai padeklamuoti visą 

žaidimo tekstą. 

- Pasakoja apie save, savo šeimą. Pvz. Ką 

Aiškiai ir suprantamai 

kalbėtis su ugdytiniais, 

tinkamai adresuoti kuriam 

vaikui siekiama kažką 

pasakyti, kad jis tinkamai 

išgirstų ir suprastų. 

Skaityti, pasakoti (stalo 

teatras, pirštukų lėlių teatras ir 

kt.) įvairias pasakas, 

pasakojimus, išgalvotas 

istorijas, kurių metu vaikai 

galėtų susipažinti su juo 

supančiu pasauliu (apie 

gyvūnėlius, žmones, buities 

darbus, gamtos reiškinius ir 

kt.). 

Kalbantis su vaikais vartoti 

skirtingas balso intonacijas, 

bei kalbėjimo greitį, kad 

vaikai suprastų skirtingas 

perteikiamas emocijas. 

Aiškiai įvardinti prašymus ir 

pageidavimus vaikams, kad 

jie greitai sureaguotų ir 

suprastų, kad tai skirta 

konkrečiai jiems. 

Skatinti vaikus kalbėti, ir 

pasakoti apie save, savo 

šeimą, jam suprantamus 
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veikė savaitgalį, ar kur buvo išvykę 

atostogauti. 

- Geba pasakyti ir įvardinti kaip jaučiasi, 

pasako savo pageidavimus kitiems vaikams 

ar auklėtojai. 

- Stebėdamas aplinką ir pastebėjęs staiga 

įvykusį įvykį, sureaguoja, pasakoja apie tai 

ką matė, pribėga prie kitų ir paaiškina kas 

ką padarė ir pan. 

- Žaisdamas nuolat komentuoja savo veiklą, 

savo atliekamus veiksmus, įvardina savo 

mintis, idėjas ir kaip siekia jų 

įgyvendinimo. 

- Kartu su auklėtoja pasakoja ar deklamuoja 

patikusią trumpą pasaką ar eilėraštuką. 

- Nuolat auklėtojos ar kitų vaikų klausinėja 

apie jam/jai nesuprantamus dalykus, 

reiškinius, nepažįstamus daiktus ar 

žmones, klausia kas kaip vyksta ar veikia, 

geba suprantamai užduoti atitinkamus 

klausimus. 

- Kalbėdamas stengiasi vartoti tinkamą 

giminę, skaičių ir linksnį, suklydęs 

pasitaiso, arba klausia auklėtojos ar gerai 

pasakė. 

- Mėgsta komentuoti vartydamas knygeles 

ką mato prieš save, rodo kitam draugui ar 

auklėtojai, aiškiai įvardija kokius daiktus, 

gyvūnus ar žmones mato ir pažįsta. 

daiktus, reiškinius ir kt. 

Nuolat uždavinėti vaikams 

atviruosius klausimus, klausti 

kas kaip vyksta, kodėl, kur 

matei, kaip tai įvyko, kad 

vaikai turėtų galimybę 

plačiau kalbėti bei išreikšti 

savo mintis. 

Skatinti vaikus komentuoti 

savo veiklą, kad jie gebėtų 

pasakyti savo norus, 

sumanymus. 

Skaityti trumpas pasakas ar 

eilėraštukus, kartu kartoti jas 

su vaikais, kad jie išmoktų 

taisyklingo žodžių derinimo 

tarpusavyje. 

Kalbantis su vaikais vartoti 

kuo įvairesnių žodžių, kas 

padėtų vaikams ne tik turtinti 

jų žodyną, bet ir keltų jiems 

klausimus ką tai reiškia? 

Skatinti vaikus pasakoti apie 

tai ką matė ar girdėjo 

artimoje aplinkoje, kad galėtų 

kuo daugiau kalbėti. 

Išgirsti vaikų prašymus, 

pageidavimus, paprašant 

paaiškinti tai tiksliau ar 

konkrečiau, kad jie gebėtų 

daugiau pasakyti. 

4 KLAUSYMAS 

- Ryto/popiečio  rate  klauso  auklėtojos, 

tėvelių,  pedagogų, studentų sekamus, 

deklamuojamus kūrinius, audio pasakas, 

animacinius, pažintinius filmukus ir kt.;  

Sukurti galimybę vaikams 

išgirsti įvairių kūrinių. 

Sukurti galimybę girdėti 

skirtingas kalbos intonacijas, 

pajusti kalbos vaizdingumą ir 
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-  išklauso draugų nuomonę: pasisakymus, 

paaiškinimus.  

- Tylos pratimų metu, gamtoje klausosi, 

bando atpažinti paukščių balsus, aplinkos 

garsus ir kt. 

- Žaidžia įsiklausymo reikalaujančius 

žaidimus, pvz.: „Sugedęs telefonas“, „Koks 

pirmas žodžio garsiukas?“ ir kt. 

KALBĖJIMAS 

- Dalijasi įspūdžiais apie tai kas vyksta 

grupėje, darželyje, kieme, mieste, šeimos 

išvykose ir kt.  

- Žaidimų, veiklos metu kalba su draugu(ais): 

paklausia, prašo, užkalbina, pakviečia, 

pašaukia. Pasakoja, kalba apie savo esamą ir 

ankstesnę veiklą, potyrius, įspūdžius, 

emocijas.  

- Žaidžia įvairius išmonės ir stalo žaidimus su 

garsais, žodžiais ir kt. 

- Samprotauja, pasako  nuomonę įvairiomis 

sveikatinimosi, pažinimo, draugystės, įvykių 

ir kt. temomis. 

- Kuria grupės pasakojimą, istoriją, pasaką, 

eilėraštį. Vienas kitam pasakoja, 

gestikulioja, mimika reiškia siužetą. 

- Stalo teatre atkartoja žinomas pasakas, 

veikėjų dialogus, frazes. 

- Rengia koncertus draugams: deklamuoja 

eilėraščius, rodo pirštukų žaidimus ir kt. 

kt.  

Sukurti sąlygas vaikams 

kalbėtis rūpimais, 

dominančiais klausimais.  

Pateikti vaikams atvirus 

klausimus, skatinančius 

mąstyti. 

Kurti situacijas, skatinančias 

bendradarbiauti su draugais.  

Parinkti nuotraukų, knygų, 

plakatų, skatinančių aptarti, 

domėtis . 

Grupės bibliotekėlę pildyti 

įvairiomis  siužetų, 

paveikslėlių knygomis. 

Skatinti  vaikus kurti 

 grupės knygą, pasaką, istoriją. 

5 KLAUSYMAS 

- Klausosi skaitomų pamėgtų ir naujų knygų 

(pasakų, pasakojimų, tautosakos ir kt.), CD 

įrašytų kūrinių, edukacinių filmukų; 

klausosi informacinio, enciklopedinio 

teksto (pvz.: apie gamtą, reiškinius, 

įžymius žmones), bando rasti tekstų 

Parinkti į grupės bibliotekėlę 

įvairaus žanro knygas, nuolat 

papildyti iš darželio 

bibliotekos knygomis. 

Skatinti naudotis knygomis 

įvairios veiklos metu, siekiant 

kūrybinių idėjų įvairovės,  
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skirtumus. 

- Būnant gamtoje klausosi paukštelių 

čiulbėjimo, įvairiausio transporto garsų,  

bando juos atpažinti, įvardinti, atkartoti, 

imituoti. 

- Tylos pratimų metu klausosi skirtingų 

muzikos instrumentų, aplinkos 

garsų(tiksinčio laikrodžio, laužomo 

pagaliuko, glamžomo, plėšiamo popieriaus 

ir kt.), spėja, kokie tai garsai. 

- Žaidžia garsų žaidimus, nustatydami, koks 

pirmas, paskutinis ar žodžio viduryje 

išgirstas garsas. 

KALBĖJIMAS 

- Pasakoja draugams ar visai grupei apie 

savo norus, svajones; komentuoja iš namų 

atsineštas nuotraukas (vasaros kelionių, 

veiklų, savo augintinio ir kt.), pristato savo 

darbus: piešinius, lankstinius, statinius ir 

kt. – aiškina, kaip darė; pasakoja, ką veikė 

vakar, ką planuoja veikti rytoj. 

- Pokalbio, žaidimų ir kitos veiklos metu 

laikosi kalbos etiketo: kalbėdamas žiūri į 

akis, paaiškina ar pakartoja, jei kitas 

nesuprato.  

-   Aptaria matytus animacinius filmus, 

televizijos laidas ir kt. 

- Žaidžia kalbinius žaidimus: ,,Pasakyk 

kitaip“, ,,Priešingybės“, ,,Įsiklausyk – 

pasakyk“ t.t.; kalba sudėtiniais sakiniais, 

vartoja daugumą kalbos dalių. 

- Kuria  pasakas, istorijas, eilėraštukus, 

mįsles, juos  inscenizuoja, improvizuoja, 

deklamuoja. 

ieškant tikslaus sprendimo, 

atsakymo, minčių 

įvairiapusiškumo ir kt.  

Sudaryti sąlygas vaikams 

kalbėti  įvairiais rūpimais, 

dominančiais, svarbiais 

klausimais, temomis.  

Padėti vaikui įžvelgti kuo 

daugiau įvykio aplinkybių, 

detalių, pateikti atvirus 

klausimus.  

Kasdieninėje veikloje, 

ryto/popiečio rato metu 

supažindinti su naujais 

žodžiais, terminais.  

Siūlyti kūrybinių vaizduotės 

žaidimų, skatinančių įsijausti į 

veiksmo situacijas.  

Skaityti vaikams knygas, 

leisti garso įrašus 

demonstruoti edukacinius 

filmukus. 

Skatinti vaikus išgirti kuo 

įvairesnius garsus, padėti 

jiems atspėt, kas tai per 

garsas. 

 

6 KLAUSYMAS 

- Klausosi ilgų tekstų: pasakojimų, istorijų, 

Sudaryti sąlygas, klausyti 

įvairios stilistikos tekstų. 
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padavimų, pasakų, skaitomų gyvai ar įrašų. 

- Klausosi ir supranta mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų prasmę. 

- Žaidžia žaidimus garsų žodyje nustatymui. 

KALBĖJIMAS 

-  Diskutuoja, tariasi, kokią veiklą norėtų 

plėtoti per savaitę, dieną ar kokią idėją 

įgyvendinti grupelėse ar visi drauge, kur 

norėtų vykti, kaip spręsti iškilusią 

problemą ir pan. 

- Kuria fantastinius pasakojimus, vartoja       

išgalvotą kalbą ar žodžius; kuria 

eilėraščius, pasakas, pasakojimus, vartoja 

sudėtingos sandaros žodžius, sudėtingus 

sakinius. 

- Studijuoja grupės aplinkoje esančius 

paveikslus, žemėlapius, kalba, ką mato, 

susieja su turima patirtimi. 

- Atpasakoja skaitytus grožinius kūrinius, 

matytus filmus, deklamuoja eilėraščius. 

- Žaidžia stalo kalbos  žaidimus, inscenizuoja 

išgirstus ar pačių sukurtus kūrinėlius. 

 

Žaisti žaidimus susijusius su 

tekstu ir iliustracijomis. 

Sudaryti įvairesnių 

bendravimo situacijų, kurios 

skatintų kalbėti apie įdomius 

daiktus, reiškinius, vartojant 

rečiau girdimus, žinomus 

žodžius. 

Klausinėti, diskutuoti su 

vaikais apie tai kas jiems 

įdomu. 

Žaisti garsų keitimo 

žaidimus. 

Skatinti kurti vaidinimus, 

dialogus apie kasdieninius, 

nekasdieninius nuotykius, 

personažus. 

Skaityti, pasakoti, rodyti 

vaizdinę medžiagą vaikams 

apie jiems nepažįstamą 

patirtį, skatinant juos kurti 

pasakojimus apie 

nekasdienius, fantastinius 

nuotykius, personažus, 

vartojant išgalvotus žodžius, 

kalbą. 

Ieškoti su vaikais grupės 

aplinkoje daiktų, kurių 

pavadinimai prasideda arba 

baigiasi nurodytu garsu. 

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

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

2.Rašytinė kalba (9) 3 SKAITYMAS Teigiamai vertinti vaiko 
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 Domisi skaitymu, raidėmis, 

žodžiais bei įvairiais 

simboliais ir jų reikšmėmis; 

pradeda skaitinėti 

(skaitymas). 

 Domisi rašymu, rašinėja 

raides, žodžius, braižo 

simbolius (rašymas). 

- Žiūrinėja, sklaido pasakų knygeles. Apžiūri 

iliustracijas, atpažįsta veikėjus, išklauso 

pasakos siužetą ir kt. Dalyvauja dialoge su 

pasakų veikėjais.  

- Kartu su auklėtoja apžvelgia  knygas iš 

serijos ,,Mano pirmoji  enciklopedija“. 

Aiškinasi, įsidėmi apie naminius gyvūnus, 

miško žvėrelius, baldus, transportą, ir kt. 

Sieja ir įvardija paveikslėlyje pavaizduotą 

veiksmą, daiktą ar kt.  

- Vaizduoja, imituoja pasakos, eilėraščio 

siužetą žaislais  ar statybos kaladėlėmis 

(pvz. lietuvių liaudies pasaką ,,Senutė ir 

katiniukas“, K. Jakubėno ,,Aš mergytė kaip 

pupa“,V. Nemunėlio ,,Namas“ ir kt.) 

- Klauso įgarsintą pasaką, eilėraštį (pvz. K. 

Kubilinsko knyga ,,Pats valysiu batukus“ ir 

kt.). Atpažįsta išgirsto teksto iliustraciją, 

pa(at)kartoja tekstą. 

- Išsirenka knygą iš grupės bibliotekėlės. 

Prašo ,,paskaityti“. Vartoja mandagius 

prašymo žodžius. Ieškosi vietos šalia 

draugo, ,,skaito“ draugui. Žaidimo metu 

,,skaito“ žaislui.   

- Kartu su auklėtoja aiškinasi grupėje esančių 

simbolių reikšmes. Žaidžia orientacinius 

žaidimus.  

RAŠYMAS 

- Popieriaus lape su įvairiom rašymo 

priemonėm: spalvotais pieštukais, 

vaškinėmis kreidelėmis, guašu, akvarele, 

pirštais ir kt.  vaizduoja, piešia, tapo įvairias 

linijas (pvz. vertikalias, horizontalias, 

vingiuotas, apvalias), taškelius. ,,Užsirašo“ 

savo vardą, ką sugalvojo, ką nupiešė ir kt. 

keverzones. 

Džiaugtis jo pasiekimais. 

Nuolat skatinti keverzonėmis 

reikšti savo pasakojimus. 

 Atkreipti vaiko dėmesį į 

artimiausioje  aplinkoje 

esančius užrašus,simbolius, 

reklaminius užrašus. 

Grupės bibliotekėlę papildyti 

įvairiomis knygelėmis 

(įgarsintomis pasakomis, 

eilėraščiais ar įgarsintais 

transporto signalais, gamtos, 

gyvūnų garsais ir kt., 

atlenkiamais ir pasukamais 

piešinėliais ir kt.) 

Kaupti knygas iš serijos 

,,Mano pirmoji enciklopedija“, 

ir kt. įvairiomis temomis. 

Skaityti vaikams knygas pagal 

poreikius ir pageidavimus. 

Atkreipti vaikų dėmesį į 

grupėje esančius simbolius. 

Demonstruoti vaikams, kaip  

užrašomos jo mintys, 

palaikyti norą daryti taip, 

kaip suaugęs rašo. 

4 SKAITYMAS Kaupti grupės bibliotekėlėje  
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- Pasirenka knygą iš grupės bibliotekėlės. 

Apžiūri iliustracijas, savaip ,,skaito“ 

interpretuoja pasaką. Naudojasi knygomis 

žaidybinėse situacijose pvz. sėdint lėktuve, 

,,dirbant“ mamos darbą ir kt.  

- Atsineša iš namų knygas. Siūlo, prašo 

,,skaityti“, atverčia puslapį, įdomiausią 

siužeto vietą, komentuoja apie ką yra knyga.  

- Garsiai komentuoja iliustracijose 

pavaizduotus įvykius, veikėjų veiksmus, 

išorės ypatybes. Išgyvena dėl veikėjų. 

Aiškina(si), tikslina(si), įvardija iliustracijų 

vaizdus.  

- Žaidžia žaidimus su raidėmis magnetinėje 

lentoje.  

- ,,Skaito“ grupės elgesio taisykles, plakatų 

užrašus, gimtadienio kalendorių, auklėtojos 

parašytus žodžius grupės magnetinėje 

lentoje ir kt.  

RAŠYMAS 

- Ieško grupės aplinkoje, reklaminiuose 

lapeliuose žodžių, kurie prasideda jo vardo 

pirmąja raide. 

- Kopijuoja, trafareto pagalba apvedžioja 

savo vardo pirmąją raidę, ją puošia, 

dekoruoja. 

- Smėlyje, ant šaligatvio trinkelių piešia 

kreida, pagaliuku, pirštais kraigaliones, 

savo vardo raides; išdėlioja žinomas raides 

gamtine medžiaga: kankorėžiais, 

spygliukais, akmenėliais ir pan. 

- Veria vardo raidžių  karolius, apyrankes. 

įdomias iliustruotas pasakas, 

enciklopedijas, žinynus, 

vaikiškus žurnalus ir kt.  

Atliepti vaikų norą neštis 

knygas, skaityti jas grįžus iš 

lauko, ar prieš miegą. 

Pasiūlyti rašymo priemonių  ir 

skatinti ,,užrašyti“ ar 

,,pasirašyti“ savo darbelį ar 

kitą informaciją.  

 Rašyti užrašus  lentoje 

skatinti vaikus  domėtis 

besikeičiančiais užrašais.  

Parinkti dailės priemonių 

raidžių dekoravimui.  

Naudoti IT pristatant įvairaus 

pobūdžio kūrinius. 

Skatinti vaikus  užrašyti savo 

vardą lentoje. 

5 SKAITYMAS 

- Varto,  „skaito“ įgarsintas  knygas. Įsidėmi 

tekstą, raidę,  pasakytą daiktą, gyvūną, 

augalą ir kt. 

Parūpinti įvairių 

spausdintinių raidžių, žodžių 

iškarpų, užrašų.  

Skatinti pasirašyti savo 
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- Varto patinkančias, naujas knygas, 

pasakoja ką mato paveikslėliuose. 

- „Skaito“ žodžius, kuriuos mato 

artimiausioje aplinkoje. 

- Grupės, darželio aplinkoje  esančiuose 

plakatuose, lankstinukuose, skrajutėse  

atranda žinomas raides (savo, tėčio, mamos 

vardų ir t.t.) . 

- „Skaito“ savo, draugų pagamintas piešinių 

ar kitomis dailės technikomis pagamintas 

knygeles. 

RAŠYMAS 

- Kuria reklamas, skelbimus, kvietimus 

draugams, šeimos nariams į darželyje ar 

namuose vyksiančias šventes, renginius ir 

pan., naudojantis įvairiomis dailės 

technikomis.  

- Kopijuoja savo, draugų, artimųjų, augintinių 

vardus, gyvenamųjų vietų pavadinimus, 

įvairių vaisių, daržovių, daiktų pavadinimus. 

- Kuria knygeles (mėgstamų vaisių, daržovių, 

šeimos, pasakų ir kt.)  iliustracijas papildo 

nukopijuotais žodžiais, sakiniais. 

-  Ant savo darbelių užsirašo vardą. 

- Kopijuoja, išgražina reikalingus užrašus 

kūrybiniams vaidmeniniams žaidimas, pvz.: 

parduotuvė, autoservisas ir kt. 

darbelius. 

Grupėje kurti kuo įvairesnę 

raidžių aplinką. 

Skatinti vaiką pavadinti savo 

sukurtas knygeles, nupieštus 

piešinius, atliktus darbelius. 

 Skatinti nusakyti veikėjų, 

daiktų, veiksmų savybes 

būdvardžiais, 

veiksmažodžiais, 

jaustukais, ištiktukais, 

dalyviais. 

 Skatinti vaikus kurti rankų 

darbo knygeles.  

6 SKAITYMAS 

- Varto, skaitinėja grupės bibliotekėlės, 

darželio bibliotekos ar iš namų atsineštas 

mėgstamas knygeles, atpažįsta keliolika 

raidžių. 

- Tyrinėja plakatus, pvz.: miestų herbai, 

paveikslėlį sieja su užrašu. 

- Žaidžia stalo žaidimus su raidelėmis: 

sudarinėja žodžius, paveikslėliams parenka 

Grupės  knygų bibliotekėlę 

nuolat papildyti  įvairaus 

žanro knygelėmis. 

Kasdien skaityti kartu su 

vaiku. 

Pasirūpinti, kad grupėje būtų 

įvairaus dydžio, faktūrų 

raidžių, gamtinės medžiagos 

raidelių rašymui. 
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reikiamą pirmą raidę ir pan. 

- Skaito įstaigos viduje, išorėje esančius 

užrašus (ant rūbinėlės spintelių, plakatų, 

grupių pavadinimus ir kt.). 

RAŠYMAS 

- Rašo savo vardą ant darbelio. 

- Rašo laiškus (piešinys, papildytas 

žodžiais), pvz.: Kalėdų seneliui; 

sveikinimus ir kt. 

- Rašinėja raides, žodžius pirštais ant šviesos 

stalo, kruopų padėklo;  kojomis ant 

popieriaus, pakabinto ant sienos ir pan. 

- Dėlioja žinomas raides, skiemenis, 

žodelius, naudojant gamtinę medžiagą ir kt. 

- Gražina raideles, naudodami įvairias dailės 

technikas. 

- Lipdo raideles iš plastilino, modelino, 

sūrios tešlos. 

- Formuoja sausainius – raideles. 

 Žaisti stalo žaidimus su 

raidelėmis pvz.:„Surask 

raidę“, „Sudėk žodį“ ir kt. 

Pritvirtinti  užrašus ant 

grupės objektų, skatinti 

skaityti užrašus. 

Skatinti ko dažniau kopijuoti 

raides, žodžius, sakinius. 

Skatinti kurti knygeles, 

laiškus, sveikinimus ir pan. 

 

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

 
Sveikatos  saugojimo  kompetencija 

1.Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai (1). 

2.Fizinis aktyvumas (2). 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, būdai) 

1.Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

(1) 

 Geba tvarkingai valgyti, 

taisyklingai naudojasi stalo 

įrankiais, laikosi elgesio prie 

stalo taisyklių. 

 Savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus, laikosi 

3 - Sekdamas auklėtojos pavyzdžiu, 

savarankiškai valgo, geria, valgo šaukštu, 

šaukšteliu. 

- Žaidžia su žaislais, juos maitina įvairiais 

patiekalais, girdo.  Naudojasi atitinkamais 

žaisliniais stalo įrankiais, indais, puodais 

ir kt.  

- Ragauja įvairų maistą, išgirsta patiekalų 

(valgio) pavadinimą. Pasako mėgstamus 

Būti pavyzdžiu, atliepti ir 

pastebėti vaikų norą  

savarankiškai  valgyti, rengtis, 

rūpintis higiena.  

Pasiūlyti žaidimus, pasirūpinti 

žaisliniais indais, įrankiais, 

puodais, patiekalų gaminimo 

ingredientais, rengimosi atributais 

ir kt. 
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asmens higienos. 

 Saugo savo sveikatą, saugiai 

elgiasi aplinkoje. 

patiekalus, kalba apie mažiau 

patinkančius valgius.  

- Prisilaiko maitinimosi kultūros: neskuba, 

kruopščiai sukramto maistą, dėmesingai 

valgo, pavalgęs padėkoja ir kt.  

- Suaugusiam primenant ar savarankiškai 

nueina į tualetą. Pratinasi pats ar su 

pagalba pasinaudoti tualetiniu popieriumi, 

nuleisti vandenį, susitvarkyti drabužėlius, 

nusiplauti rankas. Žino veiksmų 

eiliškumą. 

- Žaidžia siužetinius – imitacinius, 

vaidmeninius  žaidimus: rengia žaislus 

įvairiais drabužėliais su skirtingais 

užsegimais, apauna batais, užmauna 

kepurę, skarutę ir t.t. Išmoktus veiksmus 

demonstruoja rengiantis, apsimaunant 

apavą ir kt.   

- Mėgina pats naudotis higienos 

reikmenimis:muilu, rankšluosčiu.Pratinasi 

pasirūpinti rankų švara. Supranta, kad 

reikia pasakyti apie suteptus ar šlapius 

rūbus, veido, rankų nešvarumus. 

- Žino žaislų, daiktų vietas(ą) grupėje. Dėlioja 

juos į jiems skirtas vietas lentynose, 

dėžutėse ir kt. 

,Skaityti“ dienos meniu. Kalbėtis 

apie įvairiausius patiekalus.  

Valgio metu sukurti ramią, 

malonią aplinką. Skatinti vaikus 

kultūringai elgtis prie stalo, sakyti 

,,skanaus“, padėkoti ir kt.  

Skatinti pažaidus sudėti žaislus 

ir kitas priemones į vietą. 

Turėti kasdienį, pastovų 

tvarkymosi ritualą, keisti pagal 

situaciją, poreikį netikėtais 

efektais. 

Žaisti su didaktinėmis 

priemonėmis (segiojimas, 

rišimas, varstymas irk t.). 

 Mokyti taisyklingai naudotis 

tualetu. 

4 - Atliepia grupėje esančių suaugusių 

kultūringą, tvarkingą elgesį prie stalo. 

Taisyklingai valgo šaukštu, šakute, 

mėgina maistą supjaustyti peiliu; 

kruopščiai kramto, tvarkingai valgo 

duoną,  savo dėmesį skiria tik maistui ir 

kt.  

- Nusiteikia valgymui, dainuoja padėkos 

ritualą, palinki ,,gero apetito“, pavalgęs 

padėkoja, atkartoja ,,į sveikatą“.  

Valgio metu sukurti  geranorišką 

aplinką, teikiančią norą ragauti 

įvairius patiekalus, vartoti 

mandagius žodžius ir t.t. 

Atkreipti dėmesį į taisyklingą 

stalo įrankių laikymą.  

Sudaryti galimybę domėtis 

plakatu ,,Maisto pasirinkimo 

piramidė“, aiškintis produktus, 

vartojimo dažnį, kiekį ir kt. 
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- Kartu su suaugusiu  ar savarankiškai 

serviruoja stalus: rengiasi budėtojo 

drabužiais, padeda kiekvienam vaikui ant 

stalo servetėlę, lėkštę, stalo įrankius, 

puoduką, (priklausomai nuo maitinimosi 

meto). Orientuojasi budėjimo lentelėje. 

Susitvarko po valgio, nusineša lėkštę, 

puoduką, stalo įrankius ir kt.  

- Kalbasi, aiškinasi, aptaria plakatą ,,Maisto 

pasirinkimo piramidė.  Skiria pagrindines 

produktų grupes: pieną, mėsą, vaisius, 

daržoves. Atskirus produktus piešia, 

aplikuoja, lipdo ir kt.  

- Žaidžia, dėlioja paveiksliukus su maisto 

produktais, žaislinėmis daržovėmis, 

vaisiais, duonos gaminiais ir t. t., 

panaudoja įvairią tarą nuo pieno produktų 

ir t.t. Žaidžia atvaizduoja, imituoja šeimos 

maitinimosi įpročius, ypatumus ir kt.  

- Teiraujasi suaugusiojo apie neįprasto 

skonio, kvapo dar neragautą maistą ir 

nepažįstamas uogas ir vaisius. Žino, kad  

gali apsinuodinti.  

- Aiškinasi apie vaisių, daržovių, uogų švarą 

ir svarbą sveikatai. 

- Prisilaiko asmens higienos: naudojasi 

asmeniniais higienos reikmenimis, 

pastebi, kada yra susitepęs, nešvarus, 

netvarkingas ir mėgina savarankiškai 

susitvarkyti, supranta kaip tinkamai 

čiaudėti, kosėti, saugant aplinkinius ir kt.  

- Savarankiškai naudojasi tualetu, pats 

susitvarko. Šiek tiek padedant rengiasi, 

aunasi, prausiasi, šluostosi t.t.  

- Žino žaislų, daiktų, priemonių, knygų 

vietas(ą)grupėje.  Dėlioja juos į jiems 

Skatinti perteikti savo įspūdžius, 

potyrius piešiant, aplikuojant 

vaizdelius, lipdant modelinu, 

plastilinu ir t.t. 

Pasiūlyti žaidimus atspindinčius 

įvairų maitinimosi metą, vietas, 

patiekalų, produktų įvairovę, 

valgymo įpročius, maisto 

gaminimo situacijas ir kt. 

Parūpinti žaidimams reikalingų 

priemonių, receptų, maisto 

pristatymo kortelių, reklaminių 

bukletų, skrajučių ir t.t. 

Skatinti samprotauti apie vaisių, 

daržovių, uogų naudą ir švarą  

sveikatai. 

Sudaryti galimybę serviruoti 

stalus pagal serviravimo taisykles 

pusryčiams, pietums, vakarienei 

su atitinkamais stalo indais, 

įrankiais įvairiems patiekalams, 

atsižvelgiant į prie stalo sėdinčių 

vaikų skaičių.  

Skatinti vaikus turėti asmeninius 

higienos reikmenis, esant 

poreikiui jomis naudotis ir  

pačiam susitvarkyti ir prižiūrėti 

savo išorę. 

Parinkti informacinius filmukus, 

pateikti atvirus klausimus ir kt. 

apie saugų elgesį su sveikatai 

pavojingais   daiktais, jei 

netinkamai su jais elgsies. 

Kviestis į grupę dietistę  atlikti 

su vaikais eksperimentus: 

„Švarios – nešvarios rankos“; 
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skirtas vietas lentynose, dėžutėse, į 

bibliotekėlės skyrius ir kt. 

- Stebi animacinius, edukacinius filmukus, 

aiškinasi, aptaria įvairias situacijas    apie 

saugų elgesį su aštriais, smailais, 

duriančiais daiktais, degtukais, vaistais, 

įvairiais elektros prietaisais ir kt. 

kalbėtis   apie rankų plovimo 

svarbą. 

5 - Žino, kuriems patiekalams valgyti skirti 

įvairūs stalo įrankiai. Įvardija kelis 

sveikus maisto produktus, dėliodami 

maisto pasirinkimo piramidę, įvardija 

tuos produktus, kurių vartoti reikia ne 

daug. 

- Po valgio nuneša indus ir įrankius nuo 

stalo, žino kur juos padėti, moka nuvalyti 

stalą. 

- Gamina vaisių, daržovių salotas, kepa 

sausainiukus, tinkamai naudojasi būtinais 

reikmenimis. 

- Pokalbių,  žaidimų metu pasako,  kaip 

reikia rengtis rudens, žiemos, pavasario, 

vasaros metu. Mokosi tvarkingai 

susitvarkyti savo rūbus ir daiktus 

spintelėje, prieš ruošiantis miegui rūbus 

pasikabina tvarkingai ir t.t. Suvokia, kad 

sušlapintus rūbus reikia pasikeisti ir t.t. 

Stengiasi nesutepti drabužių ir t.t. 

-  Sudeda žaislus, šluosto dulkes, surenka 

šiukšles aikštelėje. 

- Saugiai elgiasi grupėje, aikštelėje, laikosi 

grupės taisyklių ir susitarimų. 

Savo pavyzdžiu rodyti, kaip 

taisyklingai naudotis stalo 

įrankiais.  

Sudaryti sąlygas vaikams dengti 

stalus kiekvieną dieną, švenčių 

metu, atkreipiant dėmesį, kaip 

taisyklingai reikia serviruoti, 

pasiūlant užsirišti prijuostes, 

kepurėles. 

Kalbėtis su vaikais apie saugų 

elgesį visur. Diskutuoti su 

vaikais, kaip konfliktus spręsti 

taikiai. 

Savo pavyzdžiu rodyti, kaip 

taisyklingai sėdėti, stovėti, 

vaikščioti. Organizuoti 

edukacines  valandėles drauge su 

sveikatos priežiūros specialiste 

apie taisyklingą laikyseną, 

maisto pasirinkimo piramidę. 

6 -  Taisyklingai naudojasi peiliu. 

Valgydamas laiko šakutę kairiąja, peilį – 

dešiniąja ranka, šaukštą ir šaukštelį – tarp 

pirštų. 

- Savarankiškai serviruoja ir po valgio 

Žiūrėti filmukus, skaityti 

grožinius kūrinius, inspiruoti 

žaidimus  apie naudingus maisto 

produktus, saugumą gatvėje, 

iškilusius pavojus. 
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tvarko stalą. 

- Pasako, jog maistas reikalingas, kad 

augtume, būtume sveiki. Įvardija vieną 

kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, 

vieną kitą – kurio vartojimą reikėtų riboti. 

- Žaidžia didaktinius, vaidmeninius 

žaidimus, klausosi skaitomų kūrinių, stebi 

filmukus  apie žmogui naudingus maisto 

produktus, patiekalus, jų gaminimą ir pan. 

-    Taisyklingai plaunasi, šluostosi rankas. 

- Savarankiškai apsirengia/nusirengia,   

apsiauna/nusiauna, susitvarko rūbus, 

padžiauna, sušlapusius rūbus. 

-  Laikosi susitartų saugaus elgesio grupėje 

bei elgesio gatvėje taisyklių. Saugiai 

naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais 

(siuvinėja atvirukus, kala paveiksliukus ir 

pan.).     

Organizuoti diskusijas, minčių 

lietų apie sveiką maistą, 

pavojingas situacijas ir elgesį. 

Skatinti vaikus sudaryti  stalo 

serviravimo grafikus. 

Organizuoti žaidybinę veiklą, 

kuri stiprintų taisyklingą 

laikyseną. 

Savo pavyzdžiu rodyti, kaip 

taisyklingai valgyti, laikyti 

šakutę, šaukštą, peilį; kaip 

taisyklingai sėdėti, stovėti, 

vaikščioti; stebėti ir priminti, 

kad taisyklingai sėdėtų. 

Organizuoti įvairių kūrybinių 

darbelių (piešinių, inscenizacijų 

ir t. t.) kūrimą, jais skatinti 

pasirinkti sveikus produktus ir 

patiekalus.  

Edukacinės išvykos 4-6 - Vaikai vyksta  į I  policijos komisariatą, 

gaisrinę, dalyvauja edukacinėse 

valandėlėse apie saugų eismą, saugų 

elgesį aplinkoje. 

Skatinti vaikus aiškintis, koks 

elgesys saugus, tinkamas su 

specialistais (gaisrininkais, 

policininkais). 

Vertybinė nuostata – noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

 

Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

2.Fizinis aktyvumas (2) 

 Išlaikydamas pusiausvyrą 

taisyklingai atlieka 

pagrindinius judesius: eina, 

bėga, meta ir kt. 

 Atlieka veiksmus, kuriems 

būtina akių-rankos 

3 - Įsijaučia į pažįstamą gyvūnėlį (šuniuką, 

mešką, katiną) mankština visas kūno dalis 

pagal pasirinkto gyvūno būdingą 

charakteristiką (klampoja kaip meška, bėga 

greitai kaip šuniukas, raižosi kaip katytė); 

- Geba užlipti ir nulipti laipteliais pakaitiniu 

žingsneliu, stengiasi tai atlikti pats 

savarankiškai; 

Skatinti vaikus įsijausti į savo 

mylimus gyvūnėlius, pasakoti 

siužetą kaip tas gyvūnėlis 

elgiasi, kad vaikai suprastų 

kaip jiems veikti. 

Sudaryti sąlygas vaikams lipti 

laipteliais, iš pradžių padėti, 

tada suteikti galimybę lipti 
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koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Mėgsta lįsti per įvairias landas (tuneliuką); 

- Žaidžia įvairius žaidimus su kamuoliu: 

meta ar ridena draugui, stengiasi spirti 

kamuolį su viena koja, kelia kamuoliuką į 

viršų taip mankštindamas savo kūno dalis; 

- Stengiasi pastovėti ant vienos kojos, tada 

ant kitos taip jas kaitaliodamas 

(imituodamas gandrą); 

- Įsijautęs į auklėtojos pasakojamą siužetą 

atlieka įvairius judesius (pvz. kelionė į 

mišką  - eina į miškelį, bėga nuo vilko, 

šoka per upelį dvejomis kojomis ar 

pakaitiniu žingsneliu, atsitupia slepiasi nuo 

meškos, pašoka bando nuskinti kankorėžį ir 

pan.); 

- Atsigulęs ant nugaros, iškėlęs abi kojeles 

rodo kaip mina dviratį, įsijaučia, kad mina 

lėtai ir bando įvažiuoti į kalną, o tada mina 

labai greitai važiuodamas nuo kalniuko; 

- Mėgsta žaisti nesudėtingas estafetes 

(perneša kamuoliuką iš vieno krepšio į 

kitą), užlipa laipteliais, perlenda per 

tuneliuką ir sugrįžta, leidžia tą pati padaryti 

kitam grupės draugui. 

- Mėgsta statyti bokštą, deda kaladėles vieną 

ant kitos, stengiasi, kad jis nenugriūtų, 

susikaupia ir kaladėles deda kruopščiai 

viena po kitos; 

- Stengiasi atsukti įvairaus dydžio dangtelius, 

nuo kibiriuko ar buteliuko, džiaugiasi, kai 

pavyksta pasiekti rezultato, o jo siekia 

ryžtingai nusiteikę; 

- Mėgsta verti įvairius karolius ant virvelės, 

veria tiek mažas detales, tiek ir didesnes, tai 

atlieka kruopščiai; 

- Perdeda smulkias detales iš vieno indo į 

savarankiškai. 

Sugalvoti įvairių žaidimų, 

kurių metu vaikai galėtų lįsti 

per tuneliuką. 

Aktyviai judant dažnai naudoti 

kamuoliuką, sugalvoti įvairių 

žaidimų, kurių metu vaikai 

galėtų žaisti poromis ridenant 

kamuolį, ar visiems kartu 

mankštinant visas savo kūno 

dalis. 

Norint stiprinti visas vaikų 

fizines galias, pasakoti 

vaikams įvairius siužetus, 

kurių metu vaikai ir eitų, 

bėgtų, liptų, pašoktų, tūptų, 

stovėtų ant vienos kojos, taip 

paskatinant vaikus mankštintis 

ir atlikti pagrindines funkcijas; 

Organizuoti nesudėtingas 

estafetes, kurių metu 

kiekvienas galėtų atlikti 

nesudėtingas užduotis (pernešti 

kokį nors daiktą, užlipti ir 

nulipti laipteliais, perlįsti 

tuneliuką ir pan.). 

Skatinti vaikus žaisti 

konstruktinius žaidimus, kurių 

metu vaikai statytų bokštus iš 

skirtingo dydžių kaladėlių. 

Parūpinti grupėje įvairius 

daiktų, kuriuos vaikai sugebėtų 

patys atsisukti. 

Paruošti įvairių daiktų, kuriuos 

vaikai galėtų verti ant virvelės: 

makaronus, sagas, geometrines 
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kitą (karoliukus, kamuoliukus, segtukus, 

sagas ir pan.); 

- Mauna skirtingo dydžio bokštelius ant 

kūgio; 

- Klijuoja smulkias iškarpas ant popieriaus 

lapo; 

- Stengiasi įkirpti žirklėmis į popieriaus lapą; 

- Pagauna draugo metamą kamuoliuką, jį 

meta atgal; 

- Žaidžia su smulkiais konstruktoriais, bando 

sukurti gėlytę, saulę, mašiną ir kt.; 

- Stengiasi sudėlioti nesudėtingas, skirtingų 

formų detales į visumą, tai jiems padeda 

sujungti atitinkamas paveiksliukas. 

- Pirštukais šildo ir minko plastiliną ar tešlą, 

daro kamuoliukus, gyvatėles, aplikuoja 

smulkiais blyneliais ir pan. 

 

 

figūras ir kt. 

Sudaryti sąlygas vaikams žaisti 

tokius žaidimus, kurių metu 

galėtų perdėti iš vieno indo į 

kitą smulkias detales, 

paskatinti vaikus savo 

pirštukais jas paimti ar 

sutvarkyti jas išpylus. 

Prikarpyti įvairių formų detalių 

iš spalvoto popieriaus, kartono, 

laikraščių, ir leisti vaikams jas 

klijuoti ant popieriaus lapo, 

taip sukuriant įvairias 

aplikacijas. 

Supažindinti vaikus su 

žirklėmis, leisti jiems įkirpti į 

popieriaus lapą ar kokį nors 

laikraštį, žurnalą, lankstinuką. 

Sudominti vaikus smulkiais 

konstruktoriais, kad galima 

sudėti įdomių dalykų, parodyti 

vaikams, taip paskatinant ir 

juos kažką suverti, sukurti. 

Skatinti vaikus dėlioti 

nesudėtingas dėliones, 

įvardinant, kokį pavyks 

pamatyti paveiksliuką visas 

detales sudėjus į visumą; 

Sudaryti sąlygas vaikams žaisti 

su plastilinu ar tešla, taip 

skatinant dirbti vaikų 

pirštukams, kartu minkyti, 

šildyti tarp rankų, ant lentelės 

volioti ir pan. 

4 - Eina, bėga ratu: greitai reaguoja į 

besikeičiantį tempą:lėtai – greitai, 

Siūlyti vaikams įvairaus 

aktyvumo ir intensyvumo 
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kryptį(žaidžia žaidimus„Varlės ir gandras“, 

„Vėjas“, „Varlių lenktynės“ ir pan.). 

- Eina, bėga įvairiais būdais:ant pirštų, kulnų, 

aukštai keliant kojas ir kt.(per „akmenukus“, 

vaikštukais, per kliūčių ruožus ir pan.). 

- Atlieka įvairius judesius rankomis, kojomis, 

įvairiose padėtyse (stovint, sėdint): 

pasistiebia ir atsistoja ant kulnų, siūbuoja 

rankas kaip laikrodžio rodyklė, suka rankas 

ratu kaip vėjo malūnas; pritraukia, pakelia 

aukštyn kojas, uždeda vieną ant kitos ir kt.  

- Eina įveikdamas kliūtis, tarp linijų, siaura 

linija, gimnastikos suoleliu, (nu)lipa laiptais 

nesilaikydamas turėklų.  

- Šokinėja abiem kojom, peršoka kliūtis ir per 

dvi linijas, pašoka ir siekia daikto, nušoka 

nuo paaukštinimo, šoka į (iš) lanką(o). 

- Ridena kamuolį viens kitam, pro vartus, iš 

įvairių padėčių; meta kamuolį į grindis, į 

viršų, krepšį, mėto popierines gniūžtes ir 

pan.).   

- Pralenda kliūtis ropom ir neliečiant 

rankomis grindų.Pralenda, perlipa per 

įvairaus aukščio kliūtis.  

- Atlieka žygiavimo judesius: ritmiškai 

vaikšto, bėga, straksi, šokinėja ir t.t. 

- Žaidžia žaidimą ,,Pėdučių kelionė“. Eina 

įvairiu paviršiumi. 

- Žaidžia pirštukų žaidimus: pirštus sulenkia, 

ištiesia, išskleidžia; atskirai ir (ar) sukibusius 

ir (ar) paeiliui judina, barbena, liečia ir kt.  

- Žaidžia žaidimą ,,Linksmieji sukiniai“. 

Aplink save ridena kamuolį ir perduoda 

draugui. 

- Naudojasi žnyplėmis, pincetu, perkeliant 

smulkius daiktus iš vieno kibirėlio į kitą.  

žaidimus su sportiniu 

inventoriumi. 

Skatinti judesiais vaizduoti 

gyvūnų judesius, įvairaus 

transporto judėjimą (laivo, 

traukinio, lėktuvo ir kt.), buities 

prietaisų veikimą, kt.  

Įjungti  muzikinį foną, atliekant  

judesius su sporto įrankiais, ar 

įveikiant kliūčių ruožą.  

Kurti žaidybines situacijas, 

leidžiančias miklinti pirštukus, 

tikslinti akių – rankos 

koordinaciją.  

Sudaryti sąlygas vaikams 

važinėti judėjimo 

priemonėmis, 

triratukais,paspirtukais. 

Sudaryti galimybę vaikams 

daryti darbelius plėšant įvairios 

struktūros popierių, lipdyti iš 

modelino, plastilino,  kirpti 

įvairias formas. Žaisti pirštukų 

žaidimus. 

Siūlyti žaidimus, kuriuose 

vaikai naudotųsi pincetu , 

skalbinių segtukais, pipetėmis 

ir pan. 
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- Dėlioja mozaikos detales į liniją, ratuką, 

nesudėtingą formą.  

- Veria ant virvutės karolius, sagas, 

geometrines figūras. Išgauna įvairių spalvų 

derinius, kompozicijas. Veria virvelę į 

skylutes,  išgauna daikto, gyvūno kontūrą. 

- Savo kūryboje, įgyvendindamas savo 

sumanymą, ar pasiūlytą idėją: piešia, tapo 

linijomis, brūkšneliais, taškeliais, ar jų 

deriniais, vaizduoja ir derina tarpusavy 

kampuotas, apvalias, netaisyklingas ir kitas 

formas, štampuoja įvairiais štampukais, 

plėšo iš popieriaus įvairias formas ir kt.; 

5 - Vaikas eina „tip – top“ žingsneliais, 

pristatydamas pėdą prie pėdos, pakaitiniu ir 

pristatomuoju žingsniu, aukštai keldamas 

kelius, atlikdamas judesius rankomis, 

judėdamas vingiais.  

- Užtikrintai  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. 

-  Žaidžia futbolą. 

-  Meta kamuolį, sniego gniūžtę į taikinį. 

Mėta kamuolį vienas kitam ir gaudo, meta į 

žemę viena ranka, o kita ranka jį pagauna.  

- Saugiai važinėja judėjimo priemonėmis: 

triračiais, paspirtukais ir kt.  

- Piešimo priemonę laiko taisyklingai, piešia 

įvairius siužetus, daiktus. 

- Veria ant virvutės tam tikra seka smulkius 

daiktus, dėlioja  mozaikų  ornamentus, 

siuvinėja. 

Organizuoti veiklą, kad vaikas 

eidamas atliktų ritminius 

judesius pečiais, galva, muštų 

kamuolį, mestų į viršų, ėjimą 

keistų bėgimu. Sugalvoti 

maršrutą, kad vaikas turėtų eiti, 

bėgti, perlipti suolą, pralįsti po 

kėde ir kt. Organizuoti bėgimo 

estafetes, įvairių šuolių 

žaidimus, panaudojant įvairias 

priemones; mankštintis pagal 

„Sveikos ateities“ animacinius 

filmukus. Žaisti žaidimus su 

išsisukinėjimais, kurių tikslas – 

ilgiau likti nepagautam. Siūlyti 

vaikams šokinėti per įvairias 

priemones ir kt.  

Pasiūlyti piešti įvairių linijų, 

pieštuku apvesti daiktus: 

stiklinę, apverstą lėkštutę, 

puoduką. Sudaryti sąlygas 

vaikui veikti su pipete, pincetu, 

skalbinių segtukais. Parinkti 
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-  Savarankiškai nusirengia ir apsirengia, 

užsisega užtrauktuką, užsiriša klipas 

- Veikloje naudojasi pipete, pincetu; kerpa 

nesudėtingus karpinius. 

įvairių priemonių, kad vaikas 

galėtų verti ant siūlo.   

6 - Eina poroje, ratu, prasilenkdamas, gyvatėle, 

atbulomis, šonu; bėga pristatomuoju ar 

pakaitiniu žingsniu, aukštai keldamas 

kelius; bėga suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn. 

- Šokinėja ant vienos kojos judėdamas 

pirmyn, šoka į tolį, į aukštį. 

- Važiuoja judėjimo priemone ratu, gyvatėle, 

pagal orientyrus, signalus. 

- Žaidžia komandinius žaidimus: estafetes, 

mini futbolą, krepšinį. 

- Neria pynele virvelę, suka virvutes, 

dygsniuoja. 

- Kerpa paprastomis, figūrinėmis žirklėmis 

įvairias formas. 

 

Organizuoti vaikams įvairias 

estafetes, kurių metu vaikai 

galėtų judėti poroje, ratu, 

sutartinai su kitais vaikais. 

Sudaryti sąlygas žaisti žaidimą 

„Klasės“, šokinėti per gumytę. 

Organizuoti sportinius 

žaidimus, kad vaikai galėtų 

varžytis tarpusavyje. 

Parūpinti priemonių, tinkančių 

konkretiems sportiniams 

žaidimams (krepšinio, futbolo 

kamuolius, vasaros slidžių, 

badmintono rakečių, kėglių, 

lazdų.). 

Skatinti važinėtis judėjimo 

priemonėmis, atlikti įvairias 

užduotis. 

Skirti užduočių įvairių formų 

kirpimui  įprastomis ir 

figūrinėmis žirklėmis. 

Inspiruoti nėrimą, virvučių 

vijimą, sukimą, dygsniavimą. 

 Parinkti įvairių priemonių 

(sagų, rutuliukų, karolių), kad 

vaikas galėtų verti ant siūlo, 

virvelės. 

Edukacinės išvykos 4-6 - Dalyvauja varžybose su kaimyninių 

darželių vaikais. 

 

Organizuoti sportinius 

renginius su kitų darželių 

vaikais; parūpinti modernių 

sporto įrankių smagiai veiklai. 

Vertybinė nuostata – noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 
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Meninė   kompetencija 

1.Meninė raiška (12) 

2.Estetinis suvokimas (13) 

3.Kūrybiškumas (17) 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

1.Meninė raiška (12) 

 Išreiškia emocijas, patirtį, 

mintis, įspūdžius dainuojant, 

grojant, ritmuojant, klausant 

muzikos, kuriant, 

improvizuojant. 

 Išreiškia save šokdamas 

liaudies ratelius, 

šokamuosius žaidimus, 

kurdamas šokio 

improvizacijas. 

 Išreiškia savo požiūrį ir 

supratimą  savo paties ar 

lėlės(žaislo) judesiais, 

veiksmais, žodžiais, balso 

intonacijomis, veido mimika. 

 Išreiškia save vaizdų kalba, 

naudojant dailės, 

skaitmenines priemones, 

lipdant, konstruojant, 

lankstant ir kt. 

 

3 MUZIKA, ŠOKIS 

- vaikai klauso suaugusiojo  dainavimo a capella  

ir su instrumentiniu pritarimu, CD įrašų, 

mokytojo grojimo (pianinu, elektriniu pianinu, 

liaudies instrumentais) ir atliepia klausomus 

kūrinius. 

- Drauge su suaugusiuoju ar vienas  dainuoja 

trumpas, nesudėtingas daineles, žaidžia  

muzikinius žaidimus, imituoja tekstą įvairiais 

kūno judesiais. 

- Apžiūri ritminius instrumentus (pliauškučius, 

žvangučius, varpelius, būgnelius ir kt.), bando 

išgauti garsus, ritmą, groja drauge su 

suaugusiuoju. 

- Grojant muzikai, suaugusiajam dainuojant ar 

įvardinant gyvūną, vaikai atvaizduoja 

(katinėlio, šuniuko, pelytės, žvirbliuko, 

gandro, meškos, vilko ir kt.)  elgseną, 

naudodami savo kūno plastiką. 

- Žaidžia su žaislais, turinčiais muzikinius 

mechanizmus. 

ŽAIDIMAI IR VAIDYBA. 

-  Improvizuoja judesius (sukasi aplink save, 

ramiai eina, mojuoja rankomis ir t.t.), su 

priemonėmis (skarelės, kaspinai, žaisliukai) 

pagal muziką. 

- Žaidžiant žaidimus (pvz: šeimą, darželį, 

ligoninę, statybininkus, vairuotojus, ir t.t) 

mėgdžioja, žmonių kalbą bei, elgesį patirtose 

situacijose. Esant galimybei žaidžiant 

Dainuoti a capellla, su 

instrumentiniu pritarimu, kitais 

būdais, drauge su vaikais 

imituoti muzikos kūrinėlių 

tekstą judesiais. 

Aprūpinti vaikus vaikiškais 

instrumentais, kartu groti, 

sudaryti sąlygas tyrinėti 

išgavimo būdus ir galimybes, 

skleidžiamus garsų tembrus. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti 

vaikus savitai šokti, imituojant 

įvairius gyvūnus, tyloje ar 

grojant muzikai. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodyti vaikams 

improvizacinius judesius pagal 

muziką. Pasiūlyti veikti su 

įvairiais daiktais (skarelės, 

kaspinai, žaisliukai). Skatinti 

vaikus pačius kurti savus 

judesius, keičiant melodijos 

tempus ir nuotaiką. 

Išklausyti vaiko, su 
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persirengia įvairiais rūbais. 

- Aktyviai dalyvaudami vaikai seka žaidimo 

eigą, stengiasi įsiminti tekstą, kartodami 

žodžius, bando įsijausti į atliekamą vaidmenį. 

Geriau susipažįsta su aplinka. 

- Užsimerkia ir išsižioja. Gavęs sukramto vaisių 

(pvz,: apelsiną, ananasą, melioną, kivį, 

arbūzą), daržovę (pvz,: morką, buroką, 

kopūstą, cukiniją) ar uogą (pvz,: braškę, 

spanguolę, mėlynę). Jis atsimerkęs atsako į 

klausimus. Veido mimika, judesiu bando dar 

kartelį pavaizduoti kokį skonį jautė. 

- Žaidžia žaidimą ,, Atkartok mane‘‘  vaikas 

stovi prieš pedagogą ir stebi jo atliekamus 

judesius, siekia juos atkartoti ir mėgdžioti 

vienu metu (pakelti ranką, suploti, pašokti į 

viršų, sutrepsėti ir t.t). 

- Klausosi skaitomos knygelės „Gustavo 

nuotykiai“ savaip atvaizduos įsimintiniausius 

personažus, žais/mėgdžios kaip gamina maistą 

( pvz.: minkys tešlą, su formelėmis įspaus 

sausainius ir pan). 

- Žaidžia trumpus pirštukinius žaidimus ( 

„Dešimt paukščių tupi“, „Apelsinas“, „Voras“ 

ir t.t). Atkartoja auklėtojos atliekamus 

veiksmus, taip pat bando sukurti ir savo 

judesių girdint auklėtojos sakomą žaidimą. 

- Kuria savo pasaką su pirštukinėmis lėlytėmis 

(karvytė, paršiukas, šuniukas, lapė ir t.t.). 

Žaidžia kartu su draugais.  

- Naudojasi įvairiais grupėje esančiais žaislais, 

daiktais, įsivaizduoja norimą gyvūnėlį, 

skleidžia jo garsus, pats savarankiškai kuria 

siužeta, siekia sudominti kitą vaiką, prie jo 

prisijungti. 

- Skaitant pasaką kartu su auklėtoja, bando 

susidomėjimu stebėti jo 

žaidimą. Diskutuoti su vaiku 

apie tai ką jis yra patyręs ir 

išgyvenęs. 

Parūpinti įvairių priemonių 

pagal žaidimą. Pastebėti, kada 

vaikui sunku plėtoti savo 

žaidimą prisijungti prie jo, kurti 

siužetą, taip pat pastebėti kada 

laikas pasitraukti ir leisti vaikui 

laisvai toliau plėtoti savo 

žaidimą. 

Siūlyti vaikams žaisti žaidimus 

su improvizuotu pažintiniu 

turiniu (pvz: „Petrui reikia 

drabužių“,“Spalvos“, „Žuvelės 

gaudymas“ ir kt.), plėtoti ir 

kurti siužetą, kad vaikui galėtų 

veikti pagal pasakojamą 

istoriją. 

Pasiūlyti vienos rūšies,dviejų ar 

trijų rūšių maistą. Po to klausti: 

kokį(ius) skonį(ius) jautė? Kas 

tai buvo daržovė(s), vaisius(iai) 

ar uoga(os)? Paskatinti vaikus 

prisiminti kokius skonius jie 

jautė: (pvz,: aštrų, rūgštų, saldų, 

kartų) ir pakartoti veido mimika 

judesiu. 

Skaityti knygelę „Gustavo 

nuotykiai“, rodyti 

trumpametražinius filmukus 

„Gustavo receptai“ . Klausinėti, 

kalbėtis kartu su vaikais, 

skatinti juos vaidinti matytus 

personažus, pakartoti matytus 
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atkartoti įvairių gyvūnų garsus, bando juos 

pavaizduoti (šuns, katės, varlės, karvės, ožkos 

ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

 

- Aktyviai tyrinėja ir kuria piešimo, tapymo, 

štampavimo, aplikavimo, lipdymo 

priemonėmis (medžiagomis). Mėgaujasi pačiu 

procesu. 

- Vaizduoja nesudėtingos formos daiktus (pvz.: 

balionus, sviedinukus, siūlų kamuoliukus, kelią 

mašinai, žolytę  ir kt.), gamtos reiškinius (lietų, 

balas, debesis ) ir kt. Kalba, komentuoja  

nupieštus daiktus. 

- Išbando įvairius veiklos būdus: ant balto, 

veiksmus. 

Vaikams aiškiai ir raiškiai 

pasakoti pirštukinių žaidimų 

žodžius. Kartu su vaikais atlikti 

atitinkamus judesius.  

Kaskart parūpinti priemonių, 

padėti jas vaikams 

pasiekiamoje vietoje.  

Parodyti vaikui, kad ir 

paprastas žaisliukas, kaladėlė 

gali tapti įsivaizduojamu 

gyvūnėliu, šuniuku, ar kačiuku, 

skatinti jį žaisti, ir kurti savo 

siužetą ką jis gali veikti, kur 

bėgioti ir pan. 

Kartu su vaiku skaityti 

knygeles: „Naminiai gyvūnai“; 

„Laukiniai gyvūnai“; „Kas 

gyvena tvenkiny“; „Kas 

tvartelyje gyvena“. Aiškiai ir 

raiškiai perskaityti kiekvieno 

gyvūno skleidžiamus garsus. 

Kartu su vaiku juos atkartoti ir 

vėl iš naujo prisiminti. 

 

 

Skatinti vaikus papasakoti apie 

savo  darbelį (dirbinį), ką 

pavaizdavo, kas  vyksta, bandyti 

jį  įvardinti ir t.t. Tęsti veiklą su 

sukurtu darbeliu (dainuoti, šokti, 

sakyti ketureilius ir 

gamtagarsius, balsų 

pamėgdžiojimus, žaisti įvairius 

žaidimus ir kt.). 

Atliepti vaiko kūrybinį džiugesį, 
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spalvoto, sauso, šlapio popieriaus, lapo centre, 

visame lape, ant paruošto lankstinio ir kt.  

 

aktyvumą. Būti jautriu, 

dėmesingu klausytoju, kūrybinio 

proceso stebėtoju, patarėju, 

siūlytoju ir kt.  Puoselėti vaikų 

kūrybos išraiškingumą, 

spontaniškumą, pasitikėjimą  

jėgomis. 

Suteikti vaikams galimybių 

naudotis įvairiomis piešimo 

priemonėmis (pieštukais, vaško 

ir paprastom kreidelėm ant 

popieriaus ir grindinio, šakele 

ant žemės, pirštu ir kt. ), įvairias 

štampukais, aplikuoti ar  

dekoruoti daiktų gyvūnų, 

žmonių siluetus, figūrėles, 

formas, lipdyti plastilinu, drėgnu 

smėliu, sniegu ir kt.    

4 MUZIKA, ŠOKIS 

- Klausosi: nesudėtingų vokalinių ir 

instrumentinių  kūrinių (pedagogo atliekamų, 

CD įrašų) gamtos garsų, atliepia muzikos 

tempą (greitai, lėtai); garsą (tyliai, garsiai); 

garso aukštį (aukštą, žemą). 

- Klausosi muzikinių pasakų. 

- Dainuoja įvairius vokalinius artikuliacinius ir 

melodinius pratimus, mokosi taisyklingo 

kvėpavimo; muzikinio pasisveikinimo ir 

atsisveikinimo. 

- Dainuoja lietuvių liaudies ir autorines dainas 

bei imituoja jas įvairiais kūno judesiais. 

Dainuodamas klausosi savo balso skambėjimo, 

prašomas dainuoja tyliai – garsiai, greitai – 

lėtai, aukštai – žemai. 

- Savarankiškai pritaria suaugusiojo grojimui 

sutartose muzikos kūrinio vietose įvairiais 

Dainuoti nesudėtingas daineles, 

leisti CD įrašus: instrumentinės, 

vokalinės  muzikos, gamtos 

garsų; muzikinių pasakų (gyvai 

sekamų pedagogo ar iš CD 

įrašo).  

Dainuoti su vaikais trumpas, 

aiškaus ritmo, siauro diapazono 

liaudies bei originalios kūrybos 

dainas, jas imituoti judesiais. 

Aprūpinti vaikus ritminiais 

muzikos instrumentais: 

marakais, lazdelėmis, mediniais 

plaktukais, rutuliukais, 

akmenukais. 

Sudaryti galimybę vaikams 

žaisti muzikinius ir ritminius 

žaidimus. 
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ritminiais muzikos instrumentais: marakais, 

lazdelėmis, mediniais plaktukais, rutuliukais, 

akmenukais, savos gamybos tarškučiais. 

-  Eina ratelius, žaidžia muzikinius žaidimus, 

atlieka imitacinius judesius pagal žaidimo 

turinį. 

- Skanduoja, ploja, trepsi, kuria melodijas ir 

ritmus savo vardui, įvairiems žodžiams, 

judesius muzikai su priemonėmis (kaspinais, 

skarutėmis, juostelėmis ir kt.) arba be jų. 

- Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, 

gyvūnų, augalų) šokamuosius žaidimus. 

- Kartu su pedagogu kuria istorijas apie 

augalų, gyvūnų gyvenimą, gamtos reiškinius ir 

istorijos turinį imituoja viso kūno judesiais. 

- Klausosi muzikinio terapinio instrumento -  

Mėnulio būgno skambėjimo, atliepia viso 

kūno judesiais. 

- Drauge su pedagogu gamina įvairius 

nesudėtingus  barškučius, panaudodami 

gamtinę medžiagą, įvairias pakuotes ir kt. 

ŽAIDIMAI IR VAIDYBA 

- Žaisdamas imituoja tikrovę ir patį darbą (pvz. 

kirpyklą, parduotuvę, statybas ir kt.) tikrais 

daiktais, reikmenimis, drabužiais ar jų 

atributais. Atvaizduoja kalbą, elgseną pagal 

susikurtą situaciją.  

- Žaidžia improvizacinius – pažintinius žaidimus. 

Įsijaučia į neįprastus vaidmenis, aktyviai juda 

sekdamas žaidimo eigą, kalba  ir pasakoja 

istorijas ir nutikimus.  

- Improvizuoja judesius žinomiems lietuvių 

liaudies rateliams ar žaidimams, 

apdainuojamiems veikėjams, jų veiksmams ir 

kt. 

- Kuria trumpą savos kūrybos pasaką (istoriją, 

 Skatinti vaikus kurti istorijas 

apie augalų, gyvūnų gyvenimą, 

gamtos reiškinius; terapines 

improvizacijas.  

Pasirūpinti gamtine medžiaga, 

buities atliekų daiktais 

barškučių gamybai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drauge su vaikais eiti ratelius, 

rodyti judesius, džiaugtis 

kiekvieno vaiko pastangomis ir 

atradimais. 

Skatinti, kad vaikai tyrinėtų, 

stebėtų įvairiausią aplinką, 

žmonių ir gyvūnų gyvenimą, 

klausytų įvairių istorijų ir patys 

pasakotų. 

Pasirūpinti žaidimams 

reikalingomis priemonėmis, 

reikmenimis, drabužiais 

atributais.  

Kurti grupėje naujas žaidimo 
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nutikimą) su pirštukų lėlėm, žaislais, stalo 

teatro figūrėlėmis. 

- Pasakos metu kartu su auklėtoja atkartoja 

veiksmą, veikėjų dialogą, dainuoja pasakos 

dainuojamuosius intarpus ir kt.  

- Emocingai reaguoja į įvairiai besiklostančias 

kūrybinias situacijas (susimąsto, kaip įdomiai 

pademonstruoti, džiaugiasi savo atradimu, 

sėkme ir kt.). 

 

 

 

 

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

- Piešia ir tapo (derina pvz. linija su uždažytu 

plotu, akvarelę su vaškinėm kreidelėm, darbelį 

papildo realiomis medžiagomis: audiniu, siūlu 

ir kt., dekoruoja dirbinėlį taškelias, 

brūkšneliais, linijomis, apskritimais ir kt.), 

spalvina įvairiomis spalvomis, lipdo ir 

formuoja išlenk-tą, sulenktą, susuktą, 

nusmailintą ritinėlį, rutulį, įspaudžia duobutę, 

griovelius, užlanksto kraštus,  darbuojasi steku 

ir kt., aplikuoja paties plėštas įvairias formas, 

vaizdelius iš paruoštų detalių ir kt., 

atspauduoja įvairios faktūros štampukais, 

pirštais, delnais, gamtine medžiaga, 

konstruoja, gamina Užgavėnių kaukes, 

Kaziuko mugės dirbinius ir kt. 

- Stebėtus, matytus daiktus, vaizdus, gamtos 

reiškinius ir kt.  vaizduoja įvairiomis linijomis, 

trumpais, ilgais potėpiais, didelėmis, mažomis, 

kampuotomis, apvaliomis, kreivomis formomis, 

dėmėmis ir jų deriniais. Perteikia šiek tiek 

atpažįstamus vaizdus, objektus ir kt., įvardija tai 

vietas.  

Kviestis į grupę įvairių profe-

sijų atstovus, galinčius 

papasakoti apie savo darbą, 

pademonstruoti darbo reikmenis, 

t.t.   

Kurti sąlygas vaikams žaisti 

improvizacinius žaidimus, 

naudoti video kaip žaidimo foną.  

Skatinti vaikus atliepti pasakos, 

koncerto, spektaklio įspūdžius, 

potyrius įvairiomis teatro 

priemonėmis, vaidinti.  

 

Sudaryti sąlygas vaikams  

kūrybos metu naudotis dailės  ir 

netradicinėmis priemonėmis, 

ieškant  linijų, spalvų, formų, 

kompozicijos įvairovės. 

Pasiūlyti, parodyti, paaiškinti, 

kad iš įvairių buities ir gamybos 

atliekų  galima pasidaryti 

įvairių  originalių darbelių. 

Sudaryti saugias sąlygas, piešti 

ant įvairių paviršių. 

Skatinti veikti išradingai, girti 

vaiką už pastangas. 
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ką sukūrė.  

- Demonstruoja savo patirtį  kurdamas, 

stebėdamas kitų kūrinius (draugų, auklėtojų, 

meno reprodukcijas, menines ir buitines 

fotografijas, tautodailę, įvairiu stiliumi 

iliustruotas knygas ir kt.). Šneka apie savo ir 

(ar) kitų kūrinius, komentuoja, gestikuliuoja.  

- Kuria paveikslus iš muilo burbulų, putų, 

įvairių pabarstukų, balionų pėdsakų ir kt. 

-   Iš plastilino, modelino, molio lipdo 

nesudėtingas formas jas puošia naudojant  guašą, 

pagaliukus, sagas, kamštelius, formeles ir kt. 

5 MUZIKA, ŠOKIS 

- Klausosi vokalinės ir instrumentinės muzikos 

įrašų, gyvos muzikos, pasakoja, kokia ji buvo, 

nusako muzikos charakterį (liūdna, linksma, 

švelni, iškilminga, maršinė ir kt.), kokius 

instrumentus girdėjo. 

- Išklausytą muzikinį kūrinį atvaizduoja dailės 

priemonėmis. 

- Klausosi ir/ar patys kuria muzikines  

pasakas.  

- Dainuoja įvairius vokalinius artikuliacinius, 

dikcinius ir melodinius pratimus, mokosi 

taisyklingo kvėpavimo; keleto muzikinio 

pasisveikinimo ir atsisveikinimo variantų. 

- Išraiškingai, emocingai dainuoja, balsu 

perteikia dainos veikėjų charakterius, 

nuotaikas. Tyrinėja savo ir draugų balso 

skambėjimo ypatybes ir galimybes. 

-  Dainuoja a capella ar su instrumentiniu 

pritarimu; dainuoja vienas ar su vaikų grupe. 

-  Groja įvairiais ritminiais instrumentais 

(trikampiais, šaukštais, įvairiomis lazdelėmis), 

akompanuoja dainavimui, groja nedideles 

muzikines atkarpas. 

Sudaryti sąlygas vaikams 

klausytis vokalinės, 

instrumentinės muzikos įrašų ir 

gyvos muzikos, atliekamos 

profesionalių muzikantų, 

buvusių auklėtinių, 

besimokančių muzikos 

mokyklose. Skatinti vaikus 

dalintis įspūdžiais žodžiu ar 

dailės priemonėmis. 

Dainuoti su vaikais įvairius 

vokalinius artikuliacinius, 

dikcinius ir melodinius 

pratimus, vienbalses dainas, 

skatinant tyrinėti savo ir draugų 

balso skambėjimo ypatybes ir 

galimybes. 

Aprūpinti vaikus ritminiais 

muzikos instrumentais: 

trikampiais, šaukštais, 

įvairiomis lazdelėmis; įvairių 

muzikinių instrumentų 

paveikslėliais, nuotraukomis. 

Drauge su vaikais šokti 
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- Tyrinėja muzikinių instrumentų išvaizdą, 

skambesį; atpažįsta ir įvardija juos įvairiuose 

paveiksluose, knygose; atskiria tembrą. 

- Groja melodiniais instrumentais: diatoniniais 

varpeliais, triolomis, molinukais, mušamaisiais 

vamzdžiais. Tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

- Kuria melodijas, ritmus balsu ir muzikiniais 

instrumentais. 

- Kuria muzikines terapines melodijas, 

naudodami Mėnulio būgną.  

- Muzikines terapines melodijas improvizuoja 

judėdamas erdvėje. 

- Šoka sukamuosius ratelius. 

- Improvizuoja šokdamas pagal skirtingo 

charakterio ir pobūdžio muziką su 

priemonėmis (kutais, didelėmis ar mažomis 

skarelėmis ir kt.) ar be jų. 

ŽAIDIMAI IR VAIDYBA  

- Vaidina pasakų, eilėraščių, spektaklių, 

vaikiškų filmų ištraukas su pirštukų, 

pirštininėmis ir lazdelinėmis ir t.t, taip pat 

suaugusių sukurtomis popierinėmis, kartoninė-

mis lėlytėmis, stalo ir lėlių teatre.  

- Improvizuoja, įsivaizduoja, išgyvena istorijų, 

pasakų,pasakojimų, nuotykių, nutikimų ir kt. 

realų ir fantastinį siužetą: kuria ir plėtoja 

veiksmą dialogu ar monologu, keičia veikėjus 

ir balso intonacijas, pritaiko dainelių, 

eilėraščių, pirštukų žaidimo tekstą ir kt.  

- Atsižvelgdamas į veikėjo ar personažo elgesį, 

poelgį,kalbos manierą, intonacijas, judesio 

tempą, ritmą,  laisvai interpretuoja ir suranda 

savitą teatro lėlės judėjimą, kalbėjimą, 

nuotaiką ir kt. Išreiškia savą mimiką, gestus, 

judesius. Perteikia personažo norus, veiksmus, 

žodžius ,,kaip savo“. 

paprastus sukamuosius ratelius.  

Vaikų sugalvotas judesių sekas 

rodyti visiems ir klausti vaikų, 

ką jie matė, padėti vaikams sieti 

pamatytą personažą su 

atliekamais judesiais, vartoti 

frazes, pvz.: šliaužia lėtai – kaip 

vėžlys, šokinėja aukštai – kaip 

varlė ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbėtis su vaikais apie 

skirtingus vaidmenis, 

profesijas, rodyti vaikams 

pavydžius kaip vaidina aktoriai.  

Sukurti sąlygas klausytis 

 grožinės literatūros kūrinių, 

žiūrėti vaidinimus ir filmukus iš 

serijos ,,Senoji animacija“ kt.  

Parūpinti įvairių atributų  

(daiktų, įrankių, kostiumų ir jų 

detalių), padedančių įsijausti į 

vaidmenį ir į susikuriamas 

aplinkybes. 

Skatinti įsivaizduoti, kur,  

kaip vyksta veiksmas, ką veikėjai 

veikia, kas nutinka ir kt.  

Pasiūlyti patrauklių, netikėtų 

vaidybinių elementų, vaidmens 
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- Kuria trumpo siužeto vaidinimą, istoriją, 

nuotykį iš pagamintų lipdinių, lankstinių. 

,,Atgaivina“ piešinius, aplinkos daiktus  ir kt.  

- Pasitelkia savo išmonę, fantaziją pasirenkant 

vaidinimui dekoracijas ir kostiumus. Kartu su 

suaugusiu gamina veikėjus iš įvairių gamtos 

gėrybių (kaštonų, gilių, kankorėžių, medienos 

gabalėlių, sausos medžio šakelės ir kt.), kai 

kurių namų apyvokos reikmenų (plastmasės 

butelių ir indelių, medinių šaukštų, vielučių, 

plaušinių  ir kt.). Piešia, klijuoja, spalvina 

dekoracijas.  

- Susikuria vaidinimo, žaidimo aplinką: rengiasi 

veikėjo drabužiais, komponuoja ir išdėsto 

dekoracijų detales. 

- Žaidžia lietuvių liaudies ratelius, žaidimus.  

Laisviau,drąsiau vaizduoja žaidimo ar ratelio 

veiksmą, jų seką. Kuria savitus judesius galva, 

rankomis, visu kūnu, įvairiai  linguojant, 

siūbuojant, pasilenkiant, judant erdvėje ir kt.  

VIZUALINĖ RAIŠKA 

- Gamtos ir kitus aplinkos stebėjimus, juose 

patirtus įspūdžius, emocijas, reakciją, įgytas 

žinias išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais 

piešimo, tapymo, štampavimo, aplikavimo, 

lipdymo priemonėmis ir medžiagomis. 

- Kūryboje kreipia dėmesį į daikto ar vaizdo 

detales, dalis, jų išsidėstymą, spalvas, formą, 

linijas, dekorą ir t.t. Ryškina, detalizuoja 

charakteringas detales, bruožus, elementus ir 

kt. Atvaizduoja, tai, ką apie juos žino.   

- Eksperimentuoja ir kuria paveikslus piešdami 

įvairios spalvos tušu plunksnele, teptuku arba 

pagaliuku ant sauso ir šlapio popieriaus, 

purkšdami dažus per šukas, šiaudelius, 

darydami kiekvieno daikto antspaudą t.t., grota-

elgsenos, kalbos ypatybių. 

Žadinti ir palaikyti kūrybinį 

džiaugsmą ir  pasigėrėjimą, 

pasitikėjimo, pasisekimo jausmą, 

atliepti ir plėtoti ne-tikėtus 

sprendimus,  pasiūlymus.  

Kurti žaidybines situacijas, 

 inicijuojančias pasekti 

pasakaitę, padainuoti, 

padeklamuoti, pademonstruoti 

judesį, kūno pozą ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parūpinti reikalingų gamybai 

medžiagų (popieriaus, kartono, 

siūlų, skiaučių, gamtos ir buities 

daiktų). 

Skatinti išbandyti naujus,  

netikėtus lėlių gamybos bū-dus. 

Sukurti sąlygas stebėti, tyrinėti  

gyvą (augalus, gyvūnus) ir 

negyvą (vandenį, smėlį, 

dirvožemį, oro ir gamtos 

reiškinius, dangaus šviesulius) 

gamtą įvairiais pojūčiais, regėti 

dailininkų ir tautodailės kūrybą, 

kelioninius suvenyrus, aptarti 

iliustruotas enciklopedijas, 
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žo, monotipijos, dekoratyvinio ornamentavimo 

technika.  

- Savo piešinį, aplikaciją ar kitą dirbinį papildo 

įvairiomis priemonėmis: pagaliuku, plunksna, 

kartono gabaliuku ir kt.  

- Derina, komponuoja bent kelis būdus: 

aplikavimą, piešimą, tapymą, štampavimą, 

spalvinimą ir t.t. 

- Įvairiai naudojasi popieriumi: plėšia, karpo 

įvairias formas (apvalias, kampuotas, dideles, 

mažas, netaisyklingas), popieriaus  juosteles, 

lanksto ,,origamius“ ir t.t. 

- Kuria gamtinės medžiagos, audinio aplikacijas 

ir t.t.  

- Kuria, komponuoja mažas ir dideles 

skulptūrėles iš buities daiktų (asambliažas): 

,,Žirafa“, ,,Robotas“, ,,Laivas“. 

- Kuria pakabinamus ir pastatomus ant stalo 

erdvinius dirbinius iš gamtos gėrybių, 

popieriaus (laikraštinio, vyniojamojo, 

dovaninio, tapetinio, servetėlių ir t.t., skirtingo 

šiurkštumo ir storumo), buities smulkių 

reikmenų ir t.t. .  

- Piešia, tapo ant daiktų: vazonėlio, lentelės, 

akmens t.t 

- Eksperimentuoja su skirtingomis meninėmis 

priemonėmis, maišo dažus, derina spalvas, 

kuria koliažus. 

- Kuria  siužetus,  ornamentus iš  laisvų  bei  

pagal  kontūrą  iškirptų,  išplėšytų  iš  

popieriaus geometrinių formų, gėlių, lapelių, 

eglučių ir kt. 

- Karpo,  lanksto,  pina,  audžia iš  popieriaus  

juostelių,  šiaudelių ir kt. 

žinynus ir kt.   

Patarti ir aptarti, kaip papildyti 

darbelį smulkesnėmis, 

sudėtingesnėmis detalėmis, 

tarsi vaizdu iš vidaus (pvz. 

mašinos vidaus įrenginiai, ką 

veikia keleiviai, vairuojas ir kt.) 

Sukurti grupėje kūrybines 

situacijas, kuriose vaikai galėtų 

išreikšti savo kūrybos savitumą, 

mintis, jausmus, norus, svajones 

ir kt. Kalbėtis su vaiku apie 

vidinius jo jutimus, aptarti 

tolimesnes kūrybines idėjas. 

Sukurti kūrybinę aplinką ir 

pasiūlyti netradicinių, įvairių 

priemonių, medžiagų, 

sumanymų įgyvendinimo būdų, 

kūrybinių idėjų. 

Gėrėtis vaikų originalia kūryba 

ir kūrybiniu aktyvumu, fantazija, 

išradingumu. 
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6 - Klausosi įvairiais instrumentais atliekamos 

programinės muzikos(K.Sen Sanso „Žvėrių 

karnavalas“, B.Dvarionas „Žiemos eskizai“, 

M.Musorgskis „Parodos paveikslėliai“), 

pasako, kokie instrumentai groja(smuikas, 

violončelė, kontrabosas, gitara, fortepijonas, 

kanklės, arfa, saksofonas), kokie veikėjų 

charakteriai(liūtas – išdidus, galingas; 

antilopė- šokli, greita; gulbė – svajinga, 

plastiška, vėžlys – lėtas ir kt.), kaip juos 

pateikia kompozitorius.  

- Klausosi tylos ir triukšmo bei juos aptaria. 

- Dainuoja sudėtingesnius vokalinius 

artikuliacinius, dikcinius ir melodinius 

pratimus, toliau mokosi taisyklingo 

kvėpavimo. 

- Susipažįsta su rankų ženklais rodomomis 

natomis ir dainuodami pratimus šiuos ženklus 

naudoja. 

- Susipažįsta su pagrindiniais ritminiais natų ir 

pauzių vertės skiemeniniais pavadinimais (ta, 

ti ti, tiri, ša ir kt.) ir panaudoja vokalinėse ir 

ritminėse pratybose. 

-  Bando dainuoti lietuvių liaudies dainas 

kanonu. Klausosi draugo, vaikų grupės 

dainavimo.  

- Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais 

(metalofonais, triolomis ir kt.) groja 2-3 garsų 

melodijas. Pritaria suaugusiojo grojimui, groja 

orkestre ir solo. Stebi dirigentą, seka muzikos 

tempą, dinamiką, laiku įstoja ir baigia groti. 

- Kuria muzikines pasakas. 

- Šoka lietuvių liaudies ratelius. 

- Šoka su atributais (kaspinais ir kt.). 

- Sujungia judesius, atliekamus įvairiame erdvės 

lygyje (aukštyje), įvairiu tempu, panaudojant 

Sudaryti vaikams sąlygas 

klausytis įvairių epochų, 

kultūrų ir stiliaus muzikos. 

Klausytis tylos, triukšmo, 

lyginti jų skirtumus. 

Dainuoti su vaikais įvairius 

artikuliacinius, dikcinius ir 

melodinius pratimus, mokyti 

taisyklingo kvėpavimo 

dainuojant. 

Rodyti vaikams natas 

reiškiančius rankų ženklus, 

supažindinti su ritminiais natų 

ir pauzių skiemeniniais 

pavadinimais ir panaudoti juos 

dainuojant. 

Dainuoti su vaikais lietuvių 

liaudies dainas – kanonus. 

Pasirūpinti, kad vaikai turėtų 

muzikos instrumentų, muzikos 

įrašų, klausymosi aparatūrą, 

turėtų galimybę kompiuteryje 

stebėti žymių muzikantų 

atliekamus kūrinius. 

Groti kartu su vaikais,  

paskatinti vaikus groti 

melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais solo ar orkestre. 

Pamokyti vaikus sekti dirigento 

judesius, kad jie kartu galėtų 

pradėti ir baigti kūrinį. 

Atrinkti nesudėtingus lietuvių 

liaudies ir kitų tautų žaidimus, 

ratelius ar autorinius šokius. 
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įvairius judesius be konkrečios istorijos, pvz.: 

ridentis žemai ir lėtai, bėgti aukštai ir greitai, 

suktis per vidurį greitai, lėtinti sukimąsi ir 

sustoti. Tą patį padaro, šokio elementų raišką 

siedamas su norima perteikti mintimi, šokio 

nuotaika, pvz.: greitai sukasi pašokdamas 

aukštyn ir pakeldamas rankas į viršų, taip 

perteikdamas džiugesį arba lėtai svyruoja, 

nuleidęs rankas, pasilenkęs žemyn 

perteikdamas liūdesį. Priderina šiuos savo 

judesių derinius prie muzikos, keičia atlikimo 

greitį, atsižvelgdamas į muzikos tempą, 

nuotaiką. 

ŽAIDIMAI IR VAIDYBA.  

- Po stebėto spektaklio, klausytos pasakos, pagal 

pačių sugalvotus siužetus  -   vaidina, 

vaizduoja matytus, girdėtus personažus, jų 

elgseną, mimiką.  

- Tariasi dėl vaidmenų, eigos, dalijasi 

pirštinines, pirštukų lėles, žaislus, reikiamą 

atributiką. 

- Vaikai vaidina vaikams, vaidina spontaniškai, 

palaiko bendravimą su žiūrovais. 

- Žaisdami  muzikinius žaidimus, dainuodami – 

sugalvoja ir atlieka savitus judesius. 

 

 

 

 

 

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

- Eksperimentuoja, kuria  dailės darbus 

mišriomis technikomis, lanksto, lipdo  ne tik 

individualiai, bet ir dviese ar nedidelėmis 

grupelėmis; tariasi dėl darbo turinio, spalvų, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti vaikams pasakas, 

sudaryti sąlygas klausyti audio, 

video įrašų dainelių, spektaklių, 

filmukų -   skatinti vaidinti, 

žaisti, improvizuoti matytus ar 

pačių vaikų sugalvotus 

siužetus. 

Pasiūlyti vaikams daiktus, 

įvairius rūbus, lėles, žaislus, 

kitą atributiką vaidinimams; 

palaikyti iniciatyvas. Skatinti 

vaikus žaisti muzikinius 

žaidimus, ratelius, sugalvojant 

ir atliekant originalius judesius. 

 

Skatinti vaikus kurti dailės 

darbus,  mišriomis technikomis, 

lipdyti, lankstyti, veikti ne tik 

individualiai, bet ir keliese. 

Sudaryti sąlygas vartyti 

tautodailės leidinius, tyrinėti 

plakatus, liaudies menininkų 
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išdėstymo. 

-  Kuria vaizdus: realius ar fantastinius-  ant 

šviesos stalo dailės priemonėmis, iš 

popieriaus, gamtinės medžiagos ir kt.; darbą 

papildo sukurta istorija. 

- Tyrinėja tautodailės leidiniuose, plakatuose 

ornamentus, simbolius, karpinius (pirštinėse, 

šalikuose, audiniuose, verpstėse, rozetėse, 

skryniose, margučiuose ir kt.), bando juos 

atvaizduoti dailės priemonėmis, iškarpyti. 

- Piešia, tapo klausydami muzikos, lietaus 

šnaresio, po ragavimo (pvz.: saldaus ir 

rūgštaus skonio), sklindant smilkalų kvapui ar 

pauosčius kvapnių gėlių. 

- Kuria erdvines, mobilias kompozicijas iš 

popieriaus, audinių atraižų, šiaudelių, 

pagaliukų ir kt. 

- Piešia kompiuteryje, naudodamiesi 

programomis Paint, Paintbrush. 

- Fotografuoja -  savo, draugų sukurtus darbus; 

tiek lauke, tiek grupėje sudėliotus gamtinius, 

daiktų koliažus; patinkančius vaizdus. 

darbus (lipdinius, audinius, 

juostas, pintus, drožinėtus 

dirbinius ir kt.). 

Skatinti vaiko gebėjimą reikšti 

jutiminę vaiko patirtį. 

Skatinti vaikus įvairiapusei 

kūrybinei raiškai, naudotis 

skaitmeninėmis priemonėmis. 

Ugdyti vaiko gebėjimą įžvelgti 

linijų, spalvų, dėmių „kalbą“. 

Sudaryti sąlygas pažinti dailės 

priemones, atliekant 

eksperimentus (naudojant 

piešimą ant vandens, maistinius 

dažus, bandant spalvų 

maišymą, naujais įrankiais). 

 

 

Edukacinės išvykos 4-6 - Stebi metodinio būrelio ar miesto metodinės 

tarybos organizuojamus renginius 

vaikams(koncertus, festivalius, konkursus ir 

kt.) ir aktyviai juose dalyvauja. 

- Pakviesti koncertuoja tėvų darbovietėse. 

Padėti vaikams išmokti 

renginių nuostatuose nurodytus 

kūrinius ar kompozicijas.  

Sudaryti sąlygas vaikams 

koncertuoti tėvų darbovietėse. 

Vertybinė nuostata – jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 
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Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 

2.Estetinis suvokimas (13) 

 Grožisi aplinka, meno 

kūriniais, džiaugiasi savo ir 

kitų kūryba. 

 

3 - Klausosi įvairaus charakterio muzikinių 

kūrinėlių, stebi trumpus vaidinimus ir 

skirtingai reaguoja:džiugiai ploja, moja 

rankomis, trepsi, žygiuoja ar suklusęs linguoja, 

tupia, sūpuoja, bando dainuoti, šokti ir pan. 

- Džiaugiasi artimiausia aplinka (žaislais, savo 

išvaizda, gamta ir kt.). Gėrisi dailės darbeliu. 

Pasirūpinti muzikinių kūrinių 

įrašais, sudaryti sąlygas stebėti 

trumpus vaidinimus (vaidina 

pedagogas, naudojant 

pirštinines lėles, žaislus ir pan.; 

vyresnieji vaikai; profesionalūs 

aktoriai).  

Eksponuoti vaikų darbelius 

įvairiose įstaigos erdvėse vaikų 

akių lygyje. 

4 - Noriai dalyvauja muzikinėse valandėlėse: 

dainuoja, šoka, klausosi muzikos, žaidžia, 

muzikuoja. 

- Skirtingai reaguoja į liūdną/linksmą muziką, 

dainą, šokį, dailės kūrinį, vaidinimo veikėjus: 

išsako savo nuomonę žodžiais, gestais, 

mimika. 

- Pasako savo nuomonę apie savo, kitų 

gražų/negražų poelgį, išorės grožį. 

Sudaryti galimybes vaikams 

dalyvauti muzikinėje veikloje 

ir darželyje vykstančiuose 

renginiuose. 

Atkreipti dėmesį į tai, ką 

vaikas sako, palaikyti jo norą, 

pasidžiaugti, pagirti. 

5 - Prašo kartoti sukėlusius daug emocijų kūrinius: 

daineles, ratelius, žaidimus, pasakas ir kt. 

- Su dideliu susidomėjimu dalyvauja kūrybos 

procese: piešia, lipdo, aplikuoja, lanksto, 

dekoruoja, muzikuoja ir džiaugiasi rezultatais. 

-  Estetinį meno kūrinių ir savo kūrybos 

vertinimą susieja su doriniais, emociniais 

išgyvenimais. 

- Švenčiant draugų gimtadienius, išsako 

originalius  komplimentus, palinkėjimus. 

-  Noriai  pagamina  dovanėlę artimiesiems, 

draugams įvairiomis progomis. 

- Apžiūri dailės reprodukcijas, nuotraukas, 

multimedijos pagalba stebi filmukus, 

diskutuoja. Aiškinasi, kuo skiriasi dailės 

Kartoti daug emocijų 

sukėlusius kūrinius. Vaikams 

suprantamai atskleisti kūrinių 

grožį. 

Parūpinti įvairių dailės 

priemonių. 

Skatinti vaikus sakyti 

palinkėjimus, komplimentus, 

džiaugtis originaliais 

pamąstymais. 

Palaikyti norą, padėti 

įgyvendinti sumanymą, 

gaminant dovanėlę. 

Atsinešti nuotraukų, 

reprodukcijų, sudaryti sąlygas 
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kūrinys, fotografija, kinas. įstaigoje stebėti filmukus ir 

diskutuoti apie juos. 

6 - Emocingai išgyvena meno kūrinius: linguoja, 

vaizduoja, kad groja girdimu instrumentu, 

atliepia kūno judesiais girdimą muziką. 

- Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba, nori ją 

eksponuoti kitiems. 

- Išsako savo nuomonę po koncerto, spektaklio, 

stebėto filmuko, išgirstos pasakos: kas patiko – 

kodėl?, kas nepatiko – kodėl? 

- Reiškia nuomonę apie grupės, lauko aikštelės, 

salės, kitų patalpų aplinkos estetiką; noriai 

tvarko, puošia supančią aplinką. 

- Samprotauja, diskutuoja, kas yra grožis, kaip 

jis kuriamas. 

- Stengiasi kuo gražiau vaidinti, šokti, dainuoti, 

muzikuoti,  padaryti dailės darbelį bei 

susitvarkyti savo daiktus, žaislus ir kt. 

Argumentuoja, kodėl taip daro.  

Sudaryti sąlygas savoje 

įstaigoje vaikams dalyvauti ar 

stebėti kuo daugiau muzikinių, 

vaidybinių renginių, koncertų,  

parodų(vaikų, tėvų, pedagogų, 

praktiką atliekančių studentų 

darbų). Pasikalbėti apie 

patirtus įspūdžius. 

Kviesti vaikus prižiūrėti 

įstaigoje esantį gėlyną, 

prieskonių daržą, gėrėtis 

žydinčiais augalais, kvapais, 

žiedų, lapų formomis. 

Diskutuoti, kaip gali būti 

kuriamas grožis. 

 

Edukacinės išvykos 4-6 - Dalyvauja netoliese esančioje RIMI 

parduotuvėje – edukacinėse valandėlėse: 

„Užgavėnių kaukės“, „Margučių marginimas“. 

- Apžiūri Žirmūnų „Saulutės“ bibliotekoje 

eksponuojamas savo ar kitų vaikų darbų 

parodas. 

- Stebi spektaklius „Lėlės“ teatre. 

- Dalyvauja edukacinėje pamokėlėje Lietuvos 

nacionaliniame muziejuje. 

- Apžiūri savo ir kitų vaikų darbų parodas 

Vilniaus E.Pliaterytės progimnazijoje. 

Sudaryti sąlygas saugiai 

dalyvauti edukacinėse 

valandėlėse, stebėti 

spektaklius, apžiūrėti parodas, 

skatinti išsakyti savo nuomonę, 

patirtus įspūdžius. 

Vertybinė nuostata – domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

 
Ugdymo(si) sritis//Esminiai 

pasiekimai 

Pasiekimų 

žingsniai 

Vaikų veikla Ugdymo gairės (metodai, 

būdai) 
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3.Kūrybiškumas (17) 

 Domisi supančia aplinka, 

gamta, muzika, savitai 

reiškiasi įvairioje veikloje. 

 

3 - Tyrinėja grupės patalpų aplinką: apžiūrinėja 

iškabintus plakatus, vaikų darbelių parodas, 

metų laikų požymių simbolius; veikia su 

įvairiais daiktais, esančiais vaidmeninių 

žaidimų kampeliuose, konstruktoriais, 

mozaikomis, kaladėlėmis, muzikos 

instrumentais (varto, čiupinėja, sudėlioja, 

išardo ir pan.). 

- Dailės darbeliui renkasi patinkančios spalvos 

popierių, dažus, pieštukus ir kt., savaip 

komponuoja. 

- Įstaigos išorės erdvėse noriai išbando naujus 

dalykus: voliojimąsi sniege, slidinėjimą ant 

ledo, bėgiojimą po rasotą žolę,  taškymąsi 

balutėse, vaikščiojimą akmenukų takeliais ir 

kt. 

- Veikia, tyrinėja rastas darželio teritorijoje 

gamtos dovanas: giles, kaštonus, pušų 

spyglius, šakeles ir kt. 

- Įdėmiai klausosi pasakojimų apie gyvūnus, 

augalus, daiktus, jų išorines savybes, užduoda 

apie juos klausimus, pats pasakoja apie juos. 

- Išgirdę muziką (gyvai atliekamą, CD įrašą, 

naudojant IT ), sukasi, kelia, mojuoja 

rankomis, plasnoja, bėga, pritupia, gulasi ir 

pan. 

Kurti saugią, turiningą aplinką, 

puošti ją  vaikams matant metų 

laikų požymių simboliais. 

Aprūpinti vaikus įvairių spalvų 

faktūrų dydžių popieriumi; 

skirtingais konstruktoriais, 

mozaikomis, kaladėlėmis, 

įvairiais vaikiškais muzikos 

instrumentais. 

Esant palankioms oro 

sąlygoms ir tinkamai aprangai, 

leisti voliotis sniege, žolėje, 

taškytis balutėse ar vandeniu ir 

kt. 

Sistemingai skaityti vaikams 

knygas, skatinti vaikus 

samprotauti, klausinėti. 

Epizodiškai sudaryti sąlygas 

girdėti įvairią muziką aktyvios 

veiklos metu. 

4 - Iš aplinkoje esančių daiktų susikuria reikiamą 

aplinką naujam žaidimui, vaidinimui; suteikia 

daiktams norimas funkcijas (pvz.: šakelės, 

pagaliukai – duona, agurkai, kankorėžiai – 

ananasai, gilės – kiaušiniai, akmenukai – 

pinigai ir pan.). 

- Žaisdamas persikūnija į įvairius veikėjus, 

sugalvoja nebūtų personažų. 

- Kuria netikėtus lipdinius, statinius. 

- Tyrinėja, eksperimentuoja, veikia savaip su 

Suteikti laisvės, erdvės, laiko, 

pasiūlant naudoti įvairius 

surinktus daiktus. 

Lavinti kūrybinį mąstymą – 

lankstumą,  detalumą, 

originalumą. 

Skatinti vaikus įgyvendinti į 

galvą atėjusias idėjas: 

išvaidinti, konstruoti, kurti 

melodijas ir kt. 
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muzikos instrumentais. 

5 - Plėtoja žaidimą, susikurdamas reikiamus 

atributus iš įvairių daiktų, medžiagų 

(popieriaus, medžiagų skiaučių, virvelių, 

segtukų ir kt.). 

- Žaidimą transformuoja į susigalvotus kitus 

žaidimus. 

- Gamina vaidybai veikėjus iš popieriaus 

gniužulų, nosinių, buities atliekų, šiaudelių, 

siūlų kamuoliukų ir kt. 

- Kuria vaidinimus iš turimų žaislų, pirštininių 

lėlių, buities reikmenų, pasidaro dekoracijas, 

susikuria teatro salę, sceną  ir kt. 

- Kuria dailės darbelius: naudoja dailės 

priemones (guašą, flomasterius, spalvotus 

pieštukus, vaškines kreideles ir kt.), jungia 

kelias technikas (pvz.: aplikaciją su piešimu), 

dailės priemones derina su gamtine medžiaga 

ar buityje naudojamomis priemonėmis (sagos, 

batraiščiai, siūlai, juostelės). 

- Ekspromtu kuria dainas(tekstą ir melodiją), 

muziką. 

Skatinti ir drąsinti, kad idėjų 

veiklai būtų kuo daugiau; 

išsakyti idėjas taip, kad niekas 

kitas taip nesugebėtų; drąsinti 

fantazuoti, kurti ir nebijoti 

savo idėjų. 

Suteikti galimybę ir skatinti 

atrasti skirtumus tarp fantazijos 

ir realybės. 

Pasiūlyti įdomios veiklos ir 

patirties, skatinant patirti naujų 

išgyvenimų. 

Pateikti įvairių medžiagų, 

žaislų, dailės priemonių, 

skatinant vaiką kurti iš jų 

naujus produktus. 
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6 - Kuria ir įgyvendina žaidimus – projektus 

(„Skrydis į kitą planetą“,  

„Svajonių automobilių lenktynės“, „Kelionė į 

negyvenamą salą“ ir kt.). 

- Įgyvendina naujas netikėtas idėjas: kuria 

robotus, kompiuterius, mobilius telefonus, 

automobilius iš įvairaus dydžio dėžučių, 

popieriaus tūtų ir pan. 

- Sugalvoja mįsles, pasakas, istorijas, 

eilėraščius. 

- Patys vaidina autorių ar pačių sukurtus 

siužetus. Praturtina spektaklius įvairiais 

muzikiniais intarpais. 

- Ekspromtu sudaro orkestrą (ansamblį) ir kuria 

muziką. 

Organizuoti projektus, grupinę 

veiklą. 

Sistemingai skaityti įvairius 

literatūros kūrinius, mokytis 

eilėraščių, mįslių, patarlių, 

skaičiuočių; skatinti perkurti 

patikusius kūrinius ir kurti 

savus. 

Pateikti vaikams audio ir 

vizualinę medžiagą apie 

orkestrą, skatinti patiems kurti 

orkestrą ir jame groti. 

Edukacinės išvykos 4-6 - Lankosi Verkių regioniniame parke, prie  

Cedrono upelio, prie Žirmūnų 100-čio ąžuolo, 

tyrinėja aplinką, plėtoja laisvą kūrybinį 

žaidimą. 

Sudaryti sąlygas saugiai, 

tikslingai apgalvotais 

maršrutais nuvykti  į Verkių 

regioninį parką, prie Cedrono 

upelio, prie Žirmūnų 100-čio 

ąžuolo; šiose vietose inspiruoti 

gamtos tyrinėjimą, plėtoti 

laisvą kūrybinį žaidimą. 

Vertybinė nuostata – jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 
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Vaikų ugdymas praturtinamas veikla internetinėse svetainėse:  

 https://sodas.ugdome.lt 

 http://www.multimediamark.lt/ZT/ZaliasisTyrinetojas.zip 

 http://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/ 

 http://www.tuciai.lt/  

 I SERIJA SLĖPYNĖS 

 II SERIJA SKĖČIAI 

 http://www.sesioszasys.lt/ 

 http://www.ziburelis.lt/ 

 https://ismaniejirobotai.lt/index.php? 

 http://www.policija.lt/index.php?id=3570 

 PROGRAMA FREPY 

 PROGRAMA PAINT BRUSH 

 Amsis - YouTube 

 http://www.pinigenai.lt/ 

 https://prezi.com 

 

 

 

 

 

https://sodas.ugdome.lt/
http://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/
http://www.tuciai.lt/
http://www.sesioszasys.lt/
http://www.ziburelis.lt/
https://ismaniejirobotai.lt/index.php
http://www.policija.lt/index.php?id=3570
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2jdjks_TLAhXI6CwKHQGoCZQQtwIIGzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWwm4lld8l6o&usg=AFQjCNFeusVkSaZvOFBWlhzr9VS7f7sw0w&sig2=PSNiDAfOCa_I-OcpgFu_xA
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2. Vaiko ugdymo(si) turinys Valdorfo darželio grupėje 

 

Filosofinis pagrindimas 

 

Valdorfo pedagogika - tai vientisa vaikų ugdymo sistema, taikoma ikimokyklinėse institucijose 

(nuo 3, kai kur - nuo 1,5 metų iki 7 metų) ir bendrojo lavinimo mokyklose nuo 1 iki 12 klasės. Jos 

metodai remiasi austrų pedagogo ir filosofo Rudolfo Steinerio (1861 - 1925) sukurta antroposofine 

antropologija, giliu vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimu  bei nuodugniu kiekvieno pedagogo vaikų 

stebėjimu, empiriniais tyrimais, jų analize ir asmenine patirtimi. Valdorfo pedagogika atvira kaitai, 

naujoms idėjoms, orientuojasi į žmogiškąsias vertybes, į prigimtinius vaiko poreikius. Pedagogikos 

išeities taškas – ugdymo(si) procesas, grindžiamas vaiko patirtimi, harmoningu proto, jausmų ir valios 

ugdymu. Rudolfas Štaineris aiškino, kad š pedagoginė sistema neturi tapti uždara programa, idealogija, 

kad svarbiausia yra suvokti, pažinti augančio žmogaus esmę, ir tuo remiantis ieškoti teisingo 

pedagoginio veiksmo. Tai – nuolatinis gyvas procesas, kuriame dalyvauja vaikas ir auklėtojas. 

 

Tikslas 

Pagrindinis ugdymo veiklos tikslas – padėti pagrindus harmoningos ir sąmoningos asmenybės 

formavimuisi, remiantis ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos principais. 

 

Principai 

 Pasitikėjimas vaiku. Vienas iš pagrindinių ugdymo principų – pasitikėjimas prigimtiniu vaiko 

gebėjimu ir siekiu pažinti, suvokti pasaulį. Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir aktyvūs, trokšta 

pažinti pasaulį, todėl siekiama sukurti tokią aplinką, kuri žadintų vaiko aktyvumą, padėtų 

skleistis jame slypintiems gebėjimams. Pedagogas – pagalbininkas, kuris atliepia vaiko poreikius 

ir savo pavyzdžiu įkvėpia veikti, kurti. 

 Individualumas. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualią jų raidą, asmenines savybes, 

siekiama kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas augti ir ugdytis pagal jo galimybes ir ritmą. Kad 

kiekvienas vaikas užaugtų harmoninga asmenybė daug dėmesio skiriama socialiniams, 

meniniams įgūdžiams ir praktinei vaikų veiklai.  

 Ritmiškumas. Jis svarbus tiek gyvybiniams tiek pažintiniams procesams. Visas ugdymo(si) 

procesas pagrįstas metų, mėnesio, savaitės ir dienos ritmu, nes tai padeda pajusti bendrą 

žmogaus ir gamtos gyvenimo ritmą, teikia darnos vaiko vidiniam gyvenimui, suteikia jam 

stabilumo ir saugumo jausmą. 

 Pamėgdžiojimas. Auklėtojas puoselėja vaiko asmeninį aktyvumą, visiškai atsisakydamas 

autoritariško požiūrio į jį. Iš vienos pusės vaikui sudaromos sąlygos laisvai pasirinkti veiklą ir 

laisvai veikti grupėje, o iš kitos pusės jis formuoja savo socialinius įpročius. Vienas svarbiausių 

pedagoginių principų – tai ugdymas per pamėgdžiojimą, pagrįstas suaugusiojo veikla kaip 

pavyzdžiu vaikui.  

 

Grupės aplinka 

Mažą vaiką labai stipriai veikia visi išorės įspūdžiai. Ankstyvoje vaikystėje visas vaikas yra tarsi 

vientisas „pojūčių organas“: viskas, kas veikia išorėje, atsispindi jo viduje. Kaip tik todėl tokia svarbi 

yra aplinka pirmąjį vaiko gyvenimo septynmetį.  

Grupės interjere stengiamasi vengti aštrių formų, stačių ir smailų kampų. Apšvietimas turi būti natūralus 

ir ne per daug intensyvus. Užuolaidų, baldų, žaislų spalvos turėtų būti ne pernelyg ryškios ir 

harmoningai derėti prie bendros spalvų gamos, stengiamasi naudoti natūralius dažus, grindų laką.  

Grupės žaislai – ypatingi. Paprastos medžiaginės rankų darbo lėlės, o taip pat ir kiti žaislai labai paprasti 

ir padaryti iš natūralių medžiagų: medžio, vilnos, šiaudų, šilko, vaško. Šis paprastumas žadina 

vaizduotę. Vaikai nesąmoningai jaučia medžiagų kokybę ir jų pojūčiai vystosi taip, kaip jie negalėtų 
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vystytis, jei susilietų su plastmase ir kitokiomis nenatūraliomis medžiagomis. Gamtinė medžiaga padeda 

vaikams pažinti juos supantį pasaulį, planetą, kurioje jie gyvena. 

Žaidimui taip pat naudojamos įvairių dydžių audinių atraižos, pertvaros, kiti baldai, kurie dažnai turi 

daug paskirčių. Aplinka apgalvota ir organizuota tokiu būdu, kad skatintų vaiką laisvai kūrybiškai žaisti. 

 

Ugdymo nuostatos 

Žmogų su pasauliu sieja jo fizinė, sielos bei dvasios veikla. Kūno ir sielos ugdymas yra būtina 

dvasinės veiklos sąlyga. R.Šteineris ypač pabrėžė šį trejopą santykį. Galva, širdis ir rankos yra vienodai 

svarbios ugdant. Valdorfo pedagogika lavina pažintinius, moralinius ir praktinius gebėjimus. Valdorfo 

pedagogika atliepia šias ugdymo nuostatas 

 Taisyklingos laikysenos ir judėjimo įgūdžiai. Pusiausvyra, motorika lavinami bėgiojant, 

laisvai judant, šokant ratelius, žaidžiant ar dirbant įvairius darbus lauke ar virtuvėje, žaidžiant 

žaidimus su taisyklėmis, laisvo žaidimo metu, siuvant, dirbant su medžiu ir panašiai. 

 Pojūčių lavinimas. Pojūčius ugdyti padeda sveikas, natūralus maistas, žaislai ir daiktai 

pagaminti iš natūralių medžiagų, neryškios spalvos aplinkoje, saugi erdvė vaiko judėjimui ir 

tyrinėjimui. 

 Kalbos įgūdžiai. Šių įgūdžių formavimąsi lemia aiški, turtinga, pavyzdinga auklėtojos kalba, 

dainos, eilėraščiai, rankų žaidimai, paskų sekimas, skaitomos  istorijos ir panašiai. 

 Vaizduotė ir kūrybingumas. Šie gebėjimai ugdomi netradicinių, nestandartinių žaislų, 

žadinančių vaikų kūrybines galias pagalba. Tai: akmenėliai, lentos, medžio gabaliukai, skepetos 

ir panašiai. Kūrybines galias, vaizduotę taip pat žadina ir vaidmeniniai žaidimai, žaidimai su 

lėlėmis, laisvi žaidimai, istorijų panaudojimas žaidime.  

 Motyvacija ir susikaupimas. Pačių vaikų sukurti žaidimai, žaislai skatina vaiką veikti, baigti 

pradėtą darbą. Vaikai skatinami susikoncentruoti per pasikartojantį dienos bei metų ritmą, 

metines šventes. Taip vaikai įtraukiami į įdomią, motyvuotą veiklą. 

 Socialinis bendravimas. Būdami skirtingo amžiaus grupėje vaikai išsiugdo gebėjimą derinti 

atskiro žmogaus ir socialinės  bendruomenės interesus. Darželis – palanki socialinė terpė, 

kurioje vaikai išgyvena dienos, savaitės, mėnesio bei metų ritmus, susipažįsta su taisyklėmis, 

aiškiai suformuotomis kiekvienam vaikui ir visai grupei užduotimis. Vaikai mokosi iš suaugusių 

veiklos, ją mėgdžiodami bando praktiškai suderinti saviraišką su grupės interesais ir atsakyti už 

savo veiklos rezultatus.  

 Etinės - moralinės nuostatos.  Vaikams kaip ir suaugusiems, reikia dvasinių vertybių, su 

kuriomis jie galėtų susitapatinti. Reikia aiškių taisyklių ir ritualų. Vaikai trokšta, kad šalia būtų 

suaugęs, pasišventęs tikslui žmogus. Nors jis nemoralizuoja, tačiau vaikas šalia jo auga 

morališkai tvirtas. Šias nuostatas formuoti padeda padėka ir už maistą, noras padėti kitiems, 

susipažinimas su kitų tautų pasakomis, jų klausymas ir panašiai.  

 

Ugdymo(si) turinys išdėstytas laikotarpiais. 

LAIKOTARPIS VAIKO VEIKLA 

(METODAI, 

PRIEMONĖS) 

VAIKŲ  PASIEKIMŲ SRITYS 

(2-7 žingsniai) 

 

PASIEKIMŲ 

SRITIS 

 

ESMINIAI PASIEKIMAI 

Rudens gėrybių 

ir adaptacijos 

Žaidžia rato 

žaidimus, kur 

5. Savivoka ir 

savigarba; 

•vaiko asmeninio tapatumo jausmas; 

•pozityvus savęs vertinimas; 
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laikotarpis 

 

minimas kiekvieno 

vaiko vardas. 

 

Per adaptacinius 

rato žaidimus bando 

atspėti – kas 

pasislėpė 

“namelyje”, 

užsimerkęs bando 

spėti – kieno balsas 

kviečia, pan. 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

•gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

•gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

Ryto rato metu 

kartu su visais 

skaičiuoja esančius 

ir vardija nesančius 

vaikus. 

6. Santykis su 

suaugusiais; 

 

 

• gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti pedagogais, abipusė 

pagarba; 

• gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su pedagogais;  

11. Skaičiavimas; • gebėjimas vartoti skaičius ir 

matematinius simbolius vaikų kiekiui 

žymėti; 

Padeda mažiesiems 

apsirengti, 

nusirengti, veda už 

rankos, globoja, 

padeda atraitoti 

rankoves. 

 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

 

• gebėjimas užmegzti ir palaikyti 

artimesnius asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais; 

16. Problemų 

sprendimas; 

• problemų atpažinimas, įžvelgimas ; 

• sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo pasirinkimas 

bei įgyvendinimas; 

• mokymasis įveikti nesėkmes; 

Žaidžia, dirba, 

bendrauja ne tik su 

artimais draugais, 

bet ir su mažiau 

pažįstamais. 

8. Sakytinė kalba; • kalbėjimo atpažinimas ir 

supratimas; 

• vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais 

ir vaikais apie supančią aplinką, jos 

objektus, įvykius; 

16. Problemų 

sprendimas; 

• sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo pasirinkimas 

bei įgyvendinimas, pasekmių, 

panaudojus sprendimą, stebėjimas ir 

apmąstymas; 

Primena tvarką, jei 

kiti vaikai pamiršta, 

ir pats su malonumu 

jos laikosi. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė; 

 

• gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių; 

 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

 

• gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

16. Problemų 

sprendimas; 

• problemų atpažinimas, įžvelgimas; 

• mokymasis įveikti nesėkmes; 
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Švenčiant draugų 

gimtadienius, 

klausosi biografinių 

gimtadienio istorijų, 

klausia ir aptaria 

grupėje išgirstus 

draugo gyvenimo 

įvykius. 

 

 

 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

 

• gebėjimas užmegzti ir palaikyti 

artimesnius asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais; 

8. Sakytinė kalba; 

 

 

• aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausymasis; 

• kalbėjimo atpažinimas ir 

supratimas; 

• natūralus vaiko kalbėjimas su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį ir išgyvenimus; 

9. Estetinis 

suvokimas; 

• jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas ir dalijimasis su kitais; 

Mykolinių 

laikotarpis 

Eina su visa grupe 

į žygį, atlieka savo 

individualius 

stebėjimus 

gamtoje, 

atradimus, dalijasi 

jais su draugais. 

Renka giles, 

erškėtrožes, 

kaštonus bei kitas 

atrastas gėrybes. 

Grupėje veria 

uogas, 

pjausto obuolius 

džiovinimui. 

Kaštonus ir giles 

naudoja, žaisdamas 

parduotuvę, 

statybas, valgio 

gaminimą, kt. 

2. Fizinis 

aktyvumas; 
 stambiosios motorikos įgūdžiai 

 ir fizinės vaiko savybės 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai, 

rankų-akių koordinacija. 

7. Santykiai su 

 bendraamžiais; 

 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais, 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus. 

10. Aplinkos 

Pažinimas; 

 

 gamtinės aplinkos pažinimas, 

 pagarba gyvybei ir aplinkai. 

15. Tyrinėjimas;  domėjimasis supančia aplinka, 

 tyrinėjimas, pasinaudojant įvairiais 

pojučiais, 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

18. Mokėjimas 

mokytis; 

 aktyvus mokymasis. 

 

Renka gėlyne gėlių 

sėklas, domisi jų 

forma, 

pavadinimais. 

10. Aplinkos 

pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas, 

 pagarba gyvybei ir aplinkai. 

Mato, liečia, uosto, 

ragauja grupėje 

stovinčio javų pėdo 

grūdus. Kulia javų 

varpas mediniais 

kultuvėliais. Lauke 

vėto grūdus kartu 

su draugais, mala 

grūdus 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais, 

7. Santykiai su 

bendraamžiais 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais. 

15. Tyrinėjimas;  domėjimasis supančia aplinka, 
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rankiniu malūnu. 

Stebi minkomą 

tešlą, formuoja 

bandeles. 

 tyrinėjimas, pasinaudojant įvairiais 

pojučiais, 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

Nykštukų 

(Žibintų) 

laikotarpis 

Žaidžia su tamsa ir 

šviesa tamsiu paros 

metu.  Groja 

muzikos 

instrumentais, 

dainuoja ir klausosi 

 tylos. Rato 

žaidimuose vaidina 

milžiną ir nykštuką. 

 Žibintų šventės 

metu eina su 

šviečiančiu žibintu 

per tamsą. 

4. Savireguliacija ir 

kontrolė; 

• gebėjimas laikytis 

susitarimų,taisyklių; 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti,spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

Klausosi pasakų 

apie nykštukus, 

fantazuoja ir kuria 

istorijas bei 

žaidimus apie juos. 

8.Sakytinė kalba;  aplinkinių kalbėjimo,skaitymo 

klausymasis; 

Savarankiškai ir 

suaugusio 

padedamas siuva 

nykštukus – iš 

medžiagos, vilnos, 

po to žaidžia su 

jais, stato jiems 

“namelius”. 

6. Santykiai su 

suaugusiais; 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais; 

Gamina žibintą: 

lieja akvarelę ant 

šlapio popieriaus, 

lanksto, kerpa, 

klijuoja, šlifuoja 

lentutę, kala į ją 

vinį, tvirtina žvakę, 

tepa žibintą 

aliejumi, pina 

rankeną, ją tvirtina. 

2. Fizinis aktyvumas  smulkiosios motorikos 

įgūdžiai,rankų-akių koordinacija; 

12. Meninė raiška  emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

Stebi auklėtojų 

rodomą lėlių 

vaidinimą, ir jo 

inspiruotas kartu su 

draugais pats kuria 

lėlių vaidinimus: 

apipavidalina 

sceną, vedžioja 

lėles, kalba jų 

7. Santykiai su 

bendraamžiais 
 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

 gebėjimas užmegzti ir palaikyti 

artimesnius asmeninius santykius 

su vienu ar keliais vaikais; 
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tekstą, dainuoja. 

Vėlinių 

laikotarpis 

Iš lininių siūlų pina 

žvakei knatą. 

Merkia knatą į 

ištirpusį vašką, 

laukia, kol žvakė 

atvės, stebi, kaip 

merkia savo žvakes 

į vašką kiti - 

 ritmiškai, 

susikaupę, po to 

vėl merkia savo 

žvakę 

4.Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 

 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių; 

18. Mokėjimas 

mokytis. 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 

Stebi nuo karščio 

tirpstantį ir vėl 

kietėjantį vašką; 

klausia, domisi 

vaško ypatybėmis; 

uodžia ir atpažįsta 

vaško kvapą; 

saugiai elgiasi prie 

karšto vaško indo. 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais; 

15. Tyrinėjimas.  domėjimasis supančia aplinka; 

 tyrinėjimas pasitelkiant įvairius 

būdus; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

Klausosi pasakų su 

mirties motyvais; 

prisimena savo 

mirusius 

artimuosius apie 

juos pasakoja; su 

tėveliais lanko 

kapus ir uždega 

pasidarytą grupėje 

žvakę. 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 

 gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti suaugusiais, abipusė 

pagarba; 

 gebėjimas mokytis ir palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais; 

 žinojimas, kaip elgtis su 

nepažįstamais suaugusiais. 

8. Sakytinė kalba. 

 

 aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas; 

 natūralus kalbėjimasis su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį, aplinką  ir išgyvenimus; 

 kalbėjimas laikantis paprastų 

kalbėjimo taisyklių; 

 Padeda auklėtojai 

suvynioti pabaigtas 

lieti žvakes; domisi 

kieno žvakė 

vyniojama, kieno 

bus vyniojama 

9. Rašytinė kalba. 

 

 

 

 

 

 domėjimasis rašymu, raidžių bei 

žodžių rašinėjimas, įvarių simbolių 

braižymas ar piešimas; 

 domėjimasis skaitymu, raidėmis, 

žodžiais ir jų reikšmėmis. 
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paskui; klausia kur 

kieno užrašytas 

vardas (arba 

“užsirašo” vardą 

pats); atranda 

žvakių skirtybes, 

unikalias žymes, 

atsiradusias 

proceso metu. 

10. Aplinkos 

pažinimas. 

 

 socialinės aplinkos pažinimas; 

 pagarba gyvybei ir gamtai. 

15. Tyrinėjimas.  domėjimasis supančia aplinka; 

 tyrinėjimas pasitelkiant įvairiais 

pojūčiais; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

Kasdien mėnesio 

bėgyje atstovauja 

Kalėdų vaidinime 

vis kitą rolę; 

persirengia 

atitinkamu 

kostiumu, 

pasirūpina jo 

detalėmis; išlaukia 

savo eilės; seka 

siužetą. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 

 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

12. Meninė raiška 

(vaidyba, šokis). 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas. 

Gamina Kalėdinį 

atviruką; su 

pagalba gamina 

eglutės žaisliukus; 

stebi kaip 

lankstomos 

permatomo 

popieriaus 

žvaigždės, renka 

spalvas, žvaigždės 

formą, domisi 

kuriam vaikui 

daroma žvaigždė 

12. Meninė raiška 

(vizualinė raiška). 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas. 

  13. Estetinis 

suvokimas. 

 

 nusiteikimas grožio, meninės 

kūrybos potyriams ir džiaugsmui; 

aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

 jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas, dalijimąsis su kitais; 

 jautrumas grožiui, meno raiškos 

priemonėms. 

Advento ir 

Kalėdų 

laikotarpis 

Laisvo žaidimo 

metu, inspiruotas 

Kalėdų vaidinimo, 

žaidžia Kalėdų 

nuotaika 

persmelktus 

7. Santykiai su 

bendraamžiais. 

 

 

 

 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

 gebėjimas užmegzti ir palaikyti 
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žaidimus, 

dainuoja/improvizu

oja Kalėdines 

giesmes, kalbasi su 

vaikais ar auklėtoja 

apie Kalėdų dvasią, 

šeimos tradicijas. 

 

 

 

artimesnius asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais. 

 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 

 gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti pedagogu, abipusė 

pagarba; 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais. 

12. Meninė raiška 

(muzika) 

 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

17. Kūrybiškumas.  gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip; 

 gebėjimas įžvelgti problemas, 

klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauja 

 meduolinės tešlos 

gamyboje; uodžia, 

ragauja, atpažįsta 

prieskonius – 

imbierą, muskatą, 

gvazdikėlius  ir kt. 

Kočioja tešlą su 

kočėlu. 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas. 

 

 gebėjimas vartoti ir matematinius 

simbolius kiekiui daiktų žymėti, 

daiktų grupėms palyginti pagal 

kiekį; 

 gebėjimas suprasti daikto vietą 

eilėje, pastebėti dėsningumus, 

sudaryti įvairias sekas; 

 gebėjimas tapatinti, grupuoti, 

klasifikuoti; 

 laiko tėkmės suvokimas; 

18. Mokėjimas 

mokytis. 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 

Formelėmis 

išspaudžia arba 

bando išspausti su 

pagalba sausainius, 

šiaudeliu praduria 

skylutes. Teptuku 

tepa glajų ant 

iškeptų sausainių, 

13. Estetinis 

suvokimas. 

 

 kūrybos potyriams ir džiaugsmui; 

aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

 jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas, dalijimąsis su kitais; 

 jautrumas grožiui, meno raiškos 

priemonėms. 
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barsto papuošimus. 

 

18. Mokėjimas 

mokytis. 

 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 

Lauke lipdo iš 

sniego; čiuožinėja 

nuo kalniuko; 

kastuvu valo sniegą; 

grupėje stato 

statinius iš stalų ir 

suolų; be 

konkurencijos 

organizuoja sporto, 

rungtynių, jėgos 

žaidimus. 

1. Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai 

 saugaus elgesio įgūdžiai; 

 taisyklinga laikysena. 

2. Fizinis 

aktyvumas. 

 

 stambiosios motorikos įgūdžiai ir 

fizinės vaiko savybės; 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai 

rankų-akių koordinacija. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

16. Problemų 

sprendimas 

 problemų įžvelgimas, atpažinimas; 

 sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo 

pasirinkimas bei įgyvendinimas, 

pasekmių, panaudojimas sprendimą, 

stebėjimas ir apmąstymas. 

 mokymasis įveikti nesėkmes. 

Dekoruoja savo 

 Advento vakaro 

žvakę su spalvotu 

vašku, padeda 

mažesniems puošti 

žvakes; grožisi 

pabaigtomis 

žvakėmis; padeda 

blizginti obuolius, į 

kuriuos įstatomos 

žvakės. 

7. Santykiai su 

bendraamžiais. 

 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

 gebėjimas užmegzti ir palaikyti 

artimesnius asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais. 

13. Estetinis 

suvokimas. 

 nusiteikimas grožio, meninės 

kūrybos potyriams ir džiaugsmui; 

aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

 jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas, dalijimąsis su kitais; 

 jautrumas grožiui, meno raiškos 

priemonėms. 
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 Lipdo ir kuria 

formas, daiktus, 

konstrukcijas iš 

natūralaus šilto 

vaško 

12. Meninė raiška 

(vizualinė raiška). 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

 Klausosi 

stebuklinių pasakų, 

kartu su auklėtoja 

gieda Kalėdines 

giesmes. 

8. Sakytinė kalba. 

 

 aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas; 

 natūralus kalbėjimasis su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį, aplinką  ir išgyvenimus; 

 kalbėjimas laikantis paprastų 

kalbėjimo taisyklių; 

12. Meninė raiška 

(muzika). 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

Amatų ir 

Užgavėnių 

laikotarpis 

Su auklėtojos 

pagalba arba 

savarankiškai velia 

iš spalvotos vilnos 

kilimėlį, 

kamuoliuką ar kt.: 

suformuoja, 

išlygina, trina vilną 

tarp rankų, 

sudrėkina muilinu 

vandeniu, vėl velia, 

išgręžia. Iš vilnos 

pluošto bando sukti 

virveles – siūlus. 

2. Fizinis 

aktyvumas. 

 

 stambiosios motorikos įgūdžiai ir 

fizinės vaiko savybės; 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai 

rankų-akių koordinacija. 

5. Savivoka ir 

savigarba. 

 

 asmeninio tapatumo jausmas; 

 bendrumas su šeima, grupe, tautinio 

tapatumo jausmas; 

 pozityvus savęs vertinimas. 

15. Tyrinėjimas 

 

 tyrinėjimas pasinaudojant įvarius 

pojūčius; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

 saugaus elgesio taisyklių žinojimas; 

Veria karoliukus ant 

siūlo audžia kilimėlį 

su medinėmis ar 

kartoninėmis 

staklytėmis; 

 siuvinėja siūlų 

kamuoliuką; savitai 

derina spalvas, 

siūlus; galvoja pats 

3. Emocijų 

supratimas ir raiška. 

 

 

 

 

 

16. Problemų 

sprendimas. 

 savo jausmų raiška, suvokimas ir 

pavadinimas; 

 kitų žmonių jausmų atpažinimas ir 

tinkamas reagavimas į juos. 

 problemų atpažinimas, įžvelgimas; 

 sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo 

pasirinkimas bei įgyvendinimas; 

 mokymasis įveikti nesėkmes. 
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kaip susitvarkyti su 

sunkumu/klaida 

atsiradus darbo 

eigoje, kreipiasi 

pagalbos, jei 

nepavyksta pačiam; 

įvardina jausmus, 

jeigu kyla sunkumų 

bedirbant; 

 Padeda auklėtojai 

daryti virveles su 

kaladėlėmis; veja 

virveles sukdamas 

siūlus. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas. 

 gebėjimas pačiam imtis veiklos ir 

turiningai ją plėtoti; 

 gebėjimas susidoroti su kliūtimis 

siekiant sumanymo realizavimo. 

Su medžio meistru 

gamina Morės 

karkasą; padedamas 

medžio meistro 

gamina 

išleistuvininko 

dežę/nykštukų 

namelį/nykštukų 

baldelius ir kt 

17. Kūrybiškumas. 

 

 gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip; 

 gebėjimas įžvelgti problemas, 

klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti. 

18. Mokėjimas 

mokytis. 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 

Tariasi su auklėtoja 

 dėl Morės 

gamybos, 

aprengimo. Padeda 

pririšti šiaudus prie 

medinio karkaso. 

Padeda susiūti 

Morės rūbus. 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 

 gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti pedagogu, abipusė 

pagarba; 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais. 

13. Estetinis 

suvokimas. 

 

 nusiteikimas grožio, meninės 

kūrybos potyriams ir džiaugsmui; 

aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

 jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas, dalijimąsis su kitais; 

 jautrumas grožiui, meno raiškos 

priemonėms. 
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 Gamina lėlę iš 

siūlų: renkasi 

siūlus, vynioja juos 

ant delno, nukerpa, 

perriša keliose 

vietose, sukryžiavęs 

du pluoštus 

10. Aplinkos 

pažinimas. 

 

 socialinės aplinkos pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas; 

 pagarba gyvybei ir gamtai. 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas. 

 gebėjimas vartoti ir matematinius 

simbolius kiekiui daiktų žymėti, 

daiktų grupėms palyginti pagal 

kiekį; 

 gebėjimas suprasti daikto vietą 

eilėje, pastebėti dėsningumus, 

sudaryti įvairias sekas; 

 gebėjimas tapatinti, grupuoti, 

klasifikuoti; 

 laiko tėkmės suvokimas; 

Padeda maišyti 

blynų tešlą. Uodžia, 

ragauja grupėje 

keptų blynų. 

15. Tyrinėjimas. 

 

 tyrinėjimas pasinaudojant įvarius 

pojūčius; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

 saugaus elgesio taisyklių žinojimas; 

  

18. Mokėjimas 

mokytis 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 

Žaidžia Užgavėnių 

žaidimus-ratelius. 

3. Emocijų 

suvokimas ir raiška; 

 

 savo jausmų raiška, suvokimas ir 

pavadinimas; 

 kitų žmonių jausmų atpažinimas ir 

tinkamas reagavimas į juos. 

  12. Meninė raiška 

(šokis). 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas; 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

 Dalyvauja 

Užgavėnių šventėje 

darželyje  kartu su 

persirengusiais 

tėvais. 

6. Santykiais su 

suaugusiais. 

 gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti pedagogu, abipusė 

pagarba; 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais. 

 

10. Aplinkos 

pažinimas. 

 socialinės aplinkos pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas; 

 pagarba gyvybei ir gamtai. 

 Klausosi gyvulinių 

pasakų; dainuoja su 

auklėtoja arba 

klausosi lietuvių 

liaudies dainų su 

gyvūnų motyvais. 

8. Sakytinė kalba. 

 

 

 aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas; 

 natūralus kalbėjimasis su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį, aplinką  ir išgyvenimus; 

 kalbėjimas laikantis paprastų 

kalbėjimo taisyklių; 
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12. Meninė raiška 

(muzika). 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

Pavasario 

darbų 

laikotarpis 

Formuoja, lipdo iš 

molio dubenėlį.  Į 

išdegtą dubenėlį 

pila žemę, beria 

velykinės žolės 

sėklas. Stebi žolės 

dygimą, laisto. 

15.  Tyrinėjimas;  smulkiosios motorikos įgūdžiai, 

 rankų-akių koordinacija. 

17. Kūrybiškumas;  drąsa veikti, daryti savaip 

Audžia ant 

kartoninių (arba 

medinių) rėmelių: 

išsirenka siūlus, 

savitai derindamas 

spalvas. Pamatuoja 

siūlą, nukerpa. 

Pirštais veria siūlą 

per ištemtas ant 

rėmelio 

virveles,kas antrą 

praleisdamas (arba 

šaudyklėle) 

2. Fizinis 

aktyvumas 

 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai, 

rankų-akių koordinacija. 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas 

 gebėjimas matuoti 

 

13. Estetinis 

suvokimas 

 jautrumas grožiui (spalvų derinimas) 

17. Kūrybiškumas  drąsa veikti, daryti savaip. 

Padeda sodinti 

gėles, stebi gėlių 

dygimą, augimą, 

žydėjimą. Padeda 

išrauti 

piktžoles, supurenti 

žemę. Stebi 

bundančius 

vabzdžius. Padeda 

apkaupti medžius. 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su pedagogais 

15. Tyrinėjimas  tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais 

pojūčiais, 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas 

Eina į žygį, stebi 

gamtą miške, sode. 

7. Santykiai su 

bendraamžiais; 

 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais, 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus 

8. Sakytinė kalba;  natūralus vaiko kalbėjimas su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį ir išgyvenimus, 

 vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais 

ir vaikais apie supančią aplinką, jos 

objektus, įvykius 

10. Aplinkos 

pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas, 

 pagarba gyvybei ir aplinkai. 
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11. Skaičiavimas ir 

matavimas; 

 

 daikto vietos ir padėties erdvėje 

suvokimas; 

 laiko tėkmės suvokimas. 

13. Estetinis 

suvokimas; 

 aplinkos grožio pajauta 

 jautrumas grožiui. 

Velykų 

laikotarpis 

Riša verbas. 

Rūšiuoja paruoštus 

džiovintus augalus, 

gėles, renkasi jam 

patinkančius, 

formuoja puokštelę, 

siūlu riša ją prie 

paruošto pagaliuko 

11.Skaičiavimas ir 

matavimas 

 gebėjimas tapatinti, grupuoti, 

klasifikuoti daiktus pagal formą, 

dydį, spalvą 

12. Meninė raiška 

 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas, 

 meninė kūryba ir improvizacija. 

13 .Estetinis 

suvokimas 

 nusiteikimas grožio, meninės 

kūrybos potyriams bei džiaugsmui; 

aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

 gebėjimas įsitraukti į suaugusiojo 

pasiūlytą ugdymąsi skatinančią 

veiklą, susikoncentruoti ir išradingai 

ją plėtoti, gebėjimas susidoroti su 

kliūtimis siekiant sumanymų 

realizavimo. 

17. Kūrybiškumas 

 

 gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip. 

Gamina velykinių 

margučių 

marginimo įrankį: 

švitriniu 

popieriumi 

nušlifuoja medinį 

pagaliuką, 

plaktuku įkala į jį 

smeigtuką. 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais, 

14.Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

 

 gebėjimas susidoroti su kliūtimis 

siekiant sumanymų realizavimo 

18. Aktyvus 

mokymasis 

 aktyvus mokymasis 

Margina vašku 

kiaušinius. Stebi 

tirpstantį vašką. 

Ima šiltą išvirtą 

kiaušinį, 

pasigaminto įrankio 

pagalba taškuoja 

vašku kiaušinį, 

pasirenka dažus, 

merkia į dažus. 

2. fizinis aktyvumas 

 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai, 

rankų-akių koordinacija. 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 

  gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais.  

9. Rašytinė kalba 

 

 domėjimasis skaitymu, raidėmis, 

žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų 

reikšmėmis 

12. Meninė raiška 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais, 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas, 

 meninė kūryba ir improvizacija. 

17. Kūrybiškumas  drąsa veikti, daryti savaip. 



92 

 

Stebi kaip 

minkoma ir 

kepama Velykų 

duona. Nusiplovęs 

rankas, padeda 

maišyti, minkyti 

tešlą 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 

  gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su pedagogais 

11.Skaičiavimas ir 

matavimas 

 gebėjimas matuoti 

 laiko tėkmės suvokimas 

15. Tyrinėjimas  tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais 

pojūčiais. 

Išleistuvių 

laikotarpis 

Gamina piešiniams 

dėžes arba siuvasi 

maišelius.  

Užbaiginėja savo 

pradėtus darbelius: 

siuvimas, audimas, 

drožinėjimas,  

vėlimas iš vilnos.  

Ruošiasi 

išleistuvininkų 

vaidinimui.  

6. Santykiai su 

suaugusiais 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais, 

7. Santykiai su 

bendraamžiais  

 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti,spręsti tarpusavio 

nesutarimus 

12. Meninė raiška 

 

 emocijų,patirties,minčių,įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais, 

 meninė kūryba ir improvizacija. 

13. Estetinis 

ugdymas 

 jautrumas grožiui,meno raiškos 

priemonėms 

(spalvai,linijai,formai,judesiui,muzi

kos garsams ir kt.) 

Visus 

laikotarpius 

apimančios 

veiklos 

Švenčiant vaikų 

gimtadienius, 

klausosi biografinių 

 gyenimo istorijų, 

pasakojimą 

siedamas su realiu 

žmogumi, jo 

gyvenimu. 

5.Savivoka ir 

savigarba;  

 

 asmeninio tapatumo jausmas; 

 bendrumas su šeima, grupe, tautinio 

tapatumo jausmas; 

 pozityvus savęs vertinimas. 

8. Sakytinė kalba.  aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas; 

 natūralus kalbėjimasis su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį, aplinką  ir išgyvenimus; 

 kalbėjimas laikantis paprastų 

kalbėjimo taisyklių; 

Laisvo-kūrybinio 

 žaidimo metu 

vysto, plėtoja 

žaidimą; naudoja 

įvarius grupės 

žaislus, jais 

manipuliuoja; 

laikosi susikurtų 

taisyklių; tariasi su 

bendraamžiais, 

savarankiškai arba 

su auklėtojos 

pagalba randa 

priimtiniausią 

sprendimą. 

3. Emocijų 

supratimas ir 

raiška; 

 savo jausmų raiška, suvokimas ir 

pavadinimas; 

 kitų žmonių jausmų atpažinimas ir 

tinkamas reagavimas į juos. 

 

7. Santykiai su 

bendraamžiais 

 gebėjimas užmegzti geranoriškus 

santykius su kitais vaikais; 

 gebėjimas mokytis bendrauti ir 

bendradarbiauti, spręsti tarpusavio 

nesutarimus; 

 gebėjimas užmegzti ir palaikyti 

artimesnius asmeninius santykius su 

vienu ar keliais vaikais. 
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 Eina su visa grupe į 

kassavaitinį žygį, 

atlieka individualius 

stebėjimus ir 

atradimus gamtoje, 

dalijasi jais su 

suaugusiaisiais ir 

draugais. 

10. Aplinkos 

pažinimas; 

 socialinės aplinkos pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas; 

 pagarba gyvybei ir gamtai. 

15. Tyrinėjimas;  Domėjimasis supančia aplinka; 

 tyrinėjimas pasinaudojant įvarius 

pojūčius; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

Aktyviai juda, 

sportuoja grupėje ir 

lauke: lipa, lenda, 

peršoka, laiko 

pusiausvyrą, 

šokinėja, bėga, 

meta, važinėja 

dviračiu, 

paspirtuku, 

balansiniu 

dviratuku. 

2. Fizinis 

aktyvumas; 

 stambiosios motorikos įgūdžiai ir 

fizinės vaiko savybės; 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai 

rankų-akių koordinacija 

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas; 

 

 gebėjimas pačiam susirasti veiklą ir 

turiningai ją plėtoti, 

susikoncentruoti; 

 gebėjimas susidoroti su kliūtimis 

siekiant sumanymų realizavimo. 

Lipa į medžius, 

žvalgo apylinkes iš 

aukštumos, gėrisi 

vaizdu; pasirenka 

individualų aukštį. 

2. Fizinis 

aktyvumas; 

 

 stambiosios motorikos įgūdžiai ir 

fizinės vaiko savybės; 

 smulkiosios motorikos įgūdžiai 

rankų-akių koordinacija. 

13. Estetinis 

suvokimas; 

 nusiteikimas grožio, meninės 

kūrybos potyriams ir džiaugsmui; 

 jutiminių ir emocinių grožio 

išgyvenimų prisiminimas, 

apmąstymas, dalijimąsis su kitais. 

 Žaidžia judrius 

žaidimus. 

1. Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai. 

 taisyklinga laikysena. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

16. Problemų 

sprendimas 

 

 problemų įžvelgimas, atpažinimas; 

 sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo 

pasirinkimas bei įgyvendinimas, 

pasekmių, panaudojimas sprendimą, 

stebėjimas ir apmąstymas. 

 mokymasis įveikti nesėkmes. 

Ryto rato metu 

skaičiuoja kiek ir 

kokių vaikų trūksta. 

Įsidėmi vaikų 

vardus, balsus, 

išvaizdą. Dainuoja, 

8. Sakytinė kalba.  aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas; 

 natūralus kalbėjimasis su 

suaugusiaisiais ir vaikais apie savo 

patirtį, aplinką  ir išgyvenimus; 



94 

 

deklamuoja, šoka 

(lėtai, greitai, 

garsiai, tyliai). 

Atsineša ryto ratui 

reikalingus daiktus 

ir reikalingą jų 

skaičių (akmenis, 

medžiagas, 

pagaliukus, grūdų 

maišelius ir t.t), 

panaudojus juos 

padeda į vietą. 

 kalbėjimas laikantis paprastų 

kalbėjimo taisyklių; 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas. 

 gebėjimas vartoti ir matematinius 

simbolius kiekiui daiktų žymėti, 

daiktų grupėms palyginti pagal 

kiekį; 

 gebėjimas suprasti daikto vietą 

eilėje, pastebėti dėsningumus, 

sudaryti įvairias sekas; 

 gebėjimas tapatinti, grupuoti, 

klasifikuoti; 

 laiko tėkmės suvokimas; 

 Po valgio surenka 

indus, įrankius, 

servetėles, valo 

stalus. Ramiai ir 

tvarkingai valgo, 

naudojasi įrankiais 

ar paprašo, jei 

prireikia šaukštelio 

ar stalo peilio. 

1.Kasdieninio 

gyvenimo įgūdžiai. 

 aplinkos švaros palaikymo įgūdžiai; 

 saugaus elgesio įgūdžiai; 

 Laisvo žaidimo 

metu persirengia 

grupės kostiumais, 

vaidina, žaidžia, 

kuria scenografiją 

vaidinimui, suruošia 

vietas žiūrovams, 

padaro “bilietus”. 

8. Sakytinė kalba.  kalbėjimas laikantis perprastų kalbos 

taisyklių; 

 aplinkinių kalbėjimo, skaitymo 

klausimasis; 

 kalbėjimo atpažinimas ir supratimas. 

12. Meninė raiška 

(vaidyba). 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

17. Kūrybiškumas. 

 

 gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip; 

 gebėjimas įžvelgti problemas, 

klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti. 

Dirba su drožybos 

įrankiais, plaktuku, 

pjūklu, grąžtu. 

Padedant 

suaugusiam 

gaminasi medinius 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas. 

 

 

 

 

 gebėjimas vartoti ir matematinius 

simbolius kiekiui daiktų žymėti, 

daiktų grupėms palyginti pagal 

kiekį; 

 gebėjimas suprasti daikto vietą 

eilėje, pastebėti dėsningumus, 
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žaislus.  

 

sudaryti įvairias sekas; 

 gebėjimas tapatinti, grupuoti, 

klasifikuoti; 

15. Tyrinėjimas.  tyrinėjimas pasinaudojant įvarius 

pojūčius; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

 saugaus elgesio taisyklių žinojimas; 

17. Kūrybiškumas.  gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip; 

 gebėjimas įžvelgti problemas, 

klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti. 

 Lipdo iš šilto 

vaško, molio. 

Karpo, lanksto iš 

spalvoto 

popieriaus. 

Naudoja klijus. 

Piešia vaškinėmis 

kreidelėmis, 

spalvotais 

pieštukais. Lieja 

akvarelę (šlapiu ant 

šlapio). 

12. Meninė raiška 

(vizualinė raiška). 

 

 emocijų, patirties, minčių, įspūdžių 

raiška meninėmis priemonėmis ir 

būdais; 

 meninės raiškos priemonių 

tyrinėjimas ir eksperimentavimas 

 meninė kūryba ir improvizacija; 

17. Kūrybiškumas. 

 

 gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti savaip; 

Ruošiasi į lauką: 

pats rengiasi, 

aunasi batus, segasi 

sagas. Prieš pietų 

miegą rengiasi 

pižamą, susilanksto 

rūbelius. 

1.Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai. 

 

 

16. Problemų 

sprendimas. 

 

 kūno švaros ir aplinkos tvarkos 

palaikymo įgūdžiai. 

 problemų atpažinimas, įžvelgimas; 

 sprendimų, išeičių paieška ir 

tinkamiausio sprendimo 

pasirinkimas bei įgyvendinimas; 

 mokymasis įveikti nesėkmes. 

 Ant piešinių rašo 

savo vardą, jį 

kopijuoja, tyrinėja 

kitų vaikų 

parašytus vardus.  

9. Rašytinė kalba. 

 

 domėjimasis skaitymu, raidėmis, 

žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų 

reikšmėmis; 

 domėjimasis rašymu, raidžių bei 

žodžių rašinėjimas, įvairių simbolių 

braižymas ar piešimas; 

15. Tyrinėjimas.  domėjimasis supančia aplinka; 

 tyrinėjimas pasitelkiant įvairiais 

pojūčiais; 

 atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 
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 Suka iš siūlų 

virveles. Siūna 

nesudėtingus 

žaisliukus, 

siuvinėja. Velia 

šlapiuoju būdu 

vilną (kamuoliukai, 

kilimėliai, 

virvelės). 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir 

pasitikėti pedagogu, abipusė 

pagarba; 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais. 

11. Skaičiavimas ir 

matavimas. 

 

 gebėjimas matuoti; 

 daikto vietos ir padėties erdvėje 

suvokimas; 

 laiko tėkmės suvokimas; 

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas. 

 

 gebėjimas pačiam imtis veiklos ir 

turiningai ją plėtoti; 

 gebėjimas susidoroti su kliūtimis 

siekiant sumanymo realizavimo. 

17. Kūrybiškumas.  domėjimasis naujais, nežinomais, 

sudėtingais dalykais; 

 gebėjimas įžvelgti problemas, 

klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti; 

 gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų 

idėjų, kurti variantus, savaip 

pertvarkyti, pritaikyti; 

 drąsa veikti, daryti kitaip. 

 Susitvarko savo 

žaidimų vietą. 

1. Kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai. 

 kūno švaros ir aplinkos tvarkos 

palaikymo įgūdžiai. 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

 

 gebėjimas nusiraminti, 

atsipalaiduoti; 

 jausmų raiška tinkamais būdais, 

jausmų raiškos kontrolė; 

 gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

 Stebi, dalyvauja 

kepinių ruošimo 

procese: matuoja, 

seikėja produktus, 

bando kočioti, 

minkyti, maišyti, 

ragauja, atpažįsta 

prieskonius. 

Formelėmis 

spaudžia sausainius 

ar formuoja 

pyragą. 

6. Santykiai su 

suaugusiais. 

 

 gebėjimas mokytis palaikyti 

partneriškus santykius su 

pedagogais. 

10. Aplinkos 

pažinimas. 

 socialinės aplinkos pažinimas; 

 gamtinės aplinkos pažinimas (iš kur 

atsiranda miltai? kiaušiniai? kaip 

gaminama varškė? kokie prieskoniai 

tinka vienur, o kiti kitur ir t.t.) 

18. Mokėjimas 

mokytis. 

 

 numatymas, ko nori išmokti; 

 aktyvus mokymasis; 

 gebėjimas apmąstyti, ko išmoko; 
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3. Ugdymo turinio samprata ir turinys Montesori grupėje 

M.Montessori sistemos pedagoginiai, filosofiniai kontekstai: 

M.Montessori ugdymo filosofija neatsiejama nuo „laisvojo“ ugdymo idėjų konteksto – 

orientacijos į vaiką, kaip ugdymo subjektą, žmogaus (vaiko) vertybinės prigimties sampratos, santykių 

vaikas- suaugęs pertvarkos; 

Vaiko aiškinimo modelis atsiskleidžia per pagrindinius raidos krypties nagrinėjamus  klausimus, 

kurių atsakymai sudaro M.Montessori ugdymo filosofijos konsekvencijas.  

Vaikystės amžiaus tarpsnis suvokiamas kaip sociokultūrinis tapsmo žmogumi procesas, 

suteikiantis galimybes suaugusiesiems dalyvauti jų pačių vaikystės fenomeno egzistencinio 

atsinaujinimo procese. 

Vaiko raida yra nuosekli, etapiška, skirstoma amžiaus tarpsniais,  siejama su natūralia socialinių, 

kognityvinių, kūrybinių gebėjimų sklaida, reikšmę teikiant edukacinei aplinkai, kurioje reiškiasi vaiko 

savivoka; 

Kiekviename  raidos periode akcentuojamos charakteristikos rodo, kad vaiko vystymasis pereina 

tam tikras pakopas, remiasi hierarchiniais ryšiais, kai tas pats vaikas transformuojasi iš žemesnio į 

aukštesnį tarpsnį. 

 Vaikas – suaugęs dvi skirtingos esybės su skirtingais gyvenimo tikslais, skirtingu intelektu ir 

socialine prigimtimi. M.Montessori atskleistas „ normalizavimo darbu fenomenas“ inicijavo 

suaugusiojo požiūrio į vaiką pokyčius, išlaisvino vaiką nuo suaugusiojo priklausomybės, išryškino 

vaiko ontologinį reikalingumą suaugusiajam. 

Pedagoginė sistema vadovaujasi pedagoginiais-psichologiniais atradimais: kiekvienas vaikas turi 

įgimtą dėmesio koncentraciją intelektinei veiklai, tvarkos pojūčiui, pasirinkimo laisvei, tylai. Maži 

vaikai labiau vertina prasmingą darbą ( veiklą ) nei žaidimą, jiems nereikalingi ypatingi pagyrimai ir 

bausmės.  

Asmens orumo, pagarbos vaikui principo įgyvendinimas praktinėje realybėje padeda puoselėti 

vaiko psichinę bei fizinę sveikatą, užtikrina jo socialinį saugumą. 

 

Amžiaus tarpsniai ir jų charakteristika M.Montessori  sistemoje 

Amžiaus tarpsnis suvokiamas, kaip unikalus nepakartojamas procesas ir yra esminio 

pobūdžio vertybė ( M.Montessori, 1984, p.30 ) Kiekvienoje amžiaus pakopoje vaikas įgyja tam 

tikrą statusą:  

 vaikas – „savęs kūrėjas ir atradėjas“,  

 vaikas – mokslininkas,  

 vaikas – „visuomenės veikėjas“. 
                     1 lentelė 

Amžiaus tarpsniai Amžiaus tarpsnių charakteristikos 

Nuo gimimo (0) iki 6-7-erių metų amžiaus. 

Pokyčių laikotarpis turintis du periodus: 

a) 0-3 metų –imlaus nesąmoningo proto 

laikotarpis; 

b) 3-6-erių metų imlaus sąmoningo proto 

laikotarpis. 

Susiformuoja „pagrindinis žmogaus instrumentas“-

intelektas. Vaikas iš nesąmoningo tampa 

sąmoningu (Standing,1989,p.108). 

Šiame  amžiaus tarpsnyje vaikai - individualistai. 

vaikas nuo 0 iki 6-erių pats savęs „kūrėjas ir 

atradėjas“. 

Nuo 6-erių iki 12-kos metų „mokyklinės 

uniformos“, tarpinis vaikystės laikotarpis. 

Pagrindinis bruožas-pastovumas ir vienodumas. 

Šiuo laikotarpiu mažiausiai vyksta pokyčių, 

palyginus su trečiuoju ir pirmuoju amžiaus 

tarpsniu.  

Šioje pakopoje ryškus socialinis aspektas 

giminingas kaimenės instinktui. Vaikai 

instinktyviai ieško tarpusavio draugystės, visuomet 
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stengiasi veikti grupėmis. 

 Kitas ryškus požymis globalinė orientacija, ieškant 

savo vietos ir vaidmens gamtoje bei kultūroje. 

Formuojasi išorinio pasaulio vaizdas ir pačio savęs, 

kaip asmens vieta gamtoje (visatoje). Vaikas tampa 

tyrinėtoju, kuris stengiasi išeiti iš  jutiminio 

pažinimo plotmės į  tyrinėjimo, eksperimentavimo 

lygį. Jis tampa „vaiku mokslininku“. 

Nuo 12-kos iki 18-kos metų. Pokyčių 

laikotarpis, turintis du periodus: 

a) nuo 12-kos iki 15-kos metų brendimo 

laikotarpis; 

b) nuo 15-kos iki 18-kos metų: 

paauglystė. 

Kritiškas vaiko plėtros laikotarpis, pasižymintis 

gausiais pokyčiais. Fiziniu požiūriu „pubertetas“- 

perėjimas iš vaikystės į suaugusio žmogaus būseną, 

psichologiniu požiūriu - „vaikas tampa suaugusiu, 

kuris gali gyventi visuomenėje“. 

(Petrutytė,1993,p.22). Šio laikotarpio metu kuriasi 

visuomeninis žmogus. Paauglys tampa 

„visuomeniniu veikėju“, profesionaliai gali save 

ruošti tolimesnėms studijoms kolegijose ar 

universitetuose. Tai profesinės karjeros pradžia. 

 

Amžiaus tarpsniai yra nuoseklūs, etapiški, remiasi hierarchiniais ryšiais, kai tas pats vaikas 

pereina iš žemesnio lygmens į aukštesnį lygmenį. „Vystymasis yra nuolatinis atgimimas, kai vienas 

žmogaus raidos periodas baigiasi, kitas prasideda“ teigia M.Montessori. 

Vadovaujantis amžiaus tarpsnių samprata formuojamos mišraus amžiaus vaikų grupės gdymuisi: 

0 – 3 metų 

3 – 6 (7) metų 

6 – 12 metų 

12 – 18 metų. 

Sudaroma galimybė vaikui pačiam laisvai veikti  paruoštoje amžiaus tarsnius atitinkančioje 

edukacinėje aplinkoje.  
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Jautriųjų laikotarpių samprata M.Montessori ugdymo filosofijoje 

 

Raidos etapus, kai ugdosi tam tikri gebėjimai, reiškiasi tam tikri vaiko psichologiniai ypatumai, 

poreikiai, formuojasi tam tikros elgesio normos, įgyjami socialiniai įgūdžiai M.Montessori vadina 

jautriaisiais laikotarpiais ( M. Г Сорокова, 2003 ). 

Jautriųjų laikotarpių terminą ( Sensitive Periods in Development ) M.Montessori perėmė iš 

olandų biologo  Hugo de Vries (1848 – 1935),  pritaikė žmogaus raidai, parodydama jų svarbą 

asmenybės savikūroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               1 pav. Jautrieji laikotarpiai M.Montessori ugdymo koncepcijoje amžiaus tarpsnyje nuo   0 iki 6(7)-erių metų amžiaus.    

Jautrieji laikotarpiai yra universalūs būdingi visiems vaikams, nepriklausomai nuo rasės, 

tautybės, socialinės kilmės, geopolitinių ir kultūrinių skirtumų. Kita vertus, jie-individualūs: pradžios 

laikas, trukmė ir jos dinamika skirtinga kiekvienam vaikui atitinkamame amžiaus tarpsnyje.  

Jautriųjų laikotarpių metu vaikams būdingas tam tikras imlumas. Jiems praėjus prarandamas 

noras natūraliu būdu įgyti žinių, gebėjimų, socialinių įgūdžių. Kas neįgyta per jautriuosius laikotarpiu su 

džiaugsmu, vėliau pasiekiama sunkiu darbu ir valios pastangomis. 

Jautriaisiais laikotarpiais  vaikas formuojasi gebėjimus, įgyja reikalingų žinių, įgūdžių, elgsenos, 

gyvenimiškos patirties. 

„Vaikas – žmogaus tėvas „ – prigimties aiškinimo postulatas 

M.Montessori ugdymo filosofijoje skiriamos dvi linijos: vaiko ir suaugusiojo. Vaikas ir suaugęs 

savo prigimtimi kardinaliai priešingos esybės: suaugęs - stiprus, valingas, gebantis valdyti save ir 

aplinką, dirbantis sąmoningai ir tikslingai žmogus, vaiko valia, savivaizdis dar nėra susiformavę, jis 

gyvena suaugusiojo sukurtoje aplinkoje. Vaiko gyvenimo tikslas slypi pačiame vaike – sukurti savo 

asmenybę suaugusiojo paruoštoje,  žmogaus prigimties dėsnius atliepiančioje aplinkoje. Vienas iš 

esminių M. Montessori atradimų – normalizavimo darbu fenomenas: vaiko sutelktumas darbui siejamas 

su egzistencija ir žmogaus savikūros tikslais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
                                                2 pav. “ Žmogaus formavimo darbas “ M.Montessori ugdymo filosofijoje (parengta pagal M. Montessori, 1984) 

     Žmonija 

 
                                           Vaikai                       Suaugę 

                     

             Darbas 
 

                 Nesąmoningas – žmogaus                               Sąmoningas –  kultūrinių 

kūrimas ir tobulinimas                           medžiaginių vertybių 
kūrimas 

 

            
      Vidinis kūrybinis - asmenybės savikūra                  Išorinis darbas – aplinkos keitimas 

              Vaikas tobulina būtį                                               Suaugęs tobulina aplinką 

              0              1m.               2m.             3m.              4m               5m.              6m. 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------* 

Judesio koordinacijai 

*-------------------------------------------*   *---- -------------------------------------------* 
                 Nesąmoningam kalbos įsisavinimui            Sąmoningam kalbos įsisavinimui –   

                                                                                      žodžių analizei, rašymui, skaitymui 

                 
                * -------------------------------------------------------------------* 

       Tvarkos poreikiui 

                *-----------------------------------------------------------------------* 
 Juslių lavinimui, muzikai 

 

     * ------------------------------* 
 Poreikis smulkiems daiktams 

 

 *-------------------------------------------------------------------------------------* 
  Sociokultūriniams įgūdžiams 
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M.Montessori pedagoginėje teorijoje vaiko darbas – filosofinė sąvoka, reiškianti žmogaus 

egzistencijos prasmę. Tokia veikla neturi tiesioginio ryšio nei su mokymu nei su suaugusiojo norais, ji 

tiesiogiai siejasi su aplinka, kurioje vystosi vaiko gebėjimai, funkcijos reikalingos kurti būsimą 

asmenybę. Šis darbo pobūdžio skirtingumas rodo, jog suaugęs, kurdamas medžiagines vertybes tobulina 

išorinę aplinką. Vaikas kuria asmenybę nesąmoningai, dirbdamas vidinį, kūrybinį darbą. 

Šioje vaiko ir suaugusiojo jungtyje ryški suaugusiojo priklausomybė nuo vaiko. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 3pav. Vaiko ir suaugusiojo priklausomybės ryšiai 
 

Suaugusiojo uždavinys – paruošti  tinkamą aplinką, kurioje vaikai laisvai, savarankiškai be 

suaugusiojo valios galėtų kurti savo asmenybes. Kita vertus, suaugusiojo fizinę, intelektinę, socialinę, 

emocinę brandą lemia vaikystėje susiformavusi asmenybė. Vaiko ir  suaugusiojo ryšyje ryškėja  vaiko 

ontologinė reikalingumo suaugusiajam linija, kuri  M.Montessori ugdymo filosofijoje reiškiama 

teiginiu: „vaikas – žmogaus tėvas“. 

Ugdymo turinio sudėtinės dalys ir raiška per paruoštos aplinkos modelį 

Ugdomosios aplinkos tikslas tenkina vaikų prigimtinius poreikius tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, 

puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, realizuoti sociokultūrinius-bendravimo, estetinius, tautinius, 

dorovinius-bręstančios asmenybės poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4pav. Ugdymo turinio sudėtinių dalių raiška edukacinėje aplinkoje ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje 

 

Kiekviena ugdomosios aplinkos erdvė sudaro atskiras ugdymo turinio dalis. Ugdymo turinio 

modeliavimas per edukacinę aplinką - vienas iš ugdymo turinio modeliavimo būdų - ryškus 

M.Montessori pedagogikoje. Ugdomoji aplinka: 

 puoselėja vaiko vertybines nuostatas, ugdo intelektinius ir kūrybinius gebėjimus, siekia emocijų 

darnos; 

 aplinka modeliuojama atsižvelgiant į vaiko prigimties unikalumą, individualumą, sociokultūrinę 

patirtį.; 

 prioritetas skiriamas vaiko-pedagogo partnerystės lygiaverčio bendradarbiavimo, spontaniško 

reagavimo raiškai; 

 fizinės aplinkos kokybė lemia ugdymo kokybę ir yra vienas iš sėkmingos vaikų raidos aspektų. 

 

        G A M T A                                                                        Ž M O G U S 

 
Gyvenimo praktikos   Pojūčių lavinimas  

          pratimai                    

                                                  Ugdomoji aplinka -             Kalba 
                                  ugdymo turinys                 

             Matematika                     ikimokyklinio                     

                                           amžiaus vaikams             Menas: dailė, muzika  
   

          
                       

   Kosminis ugdymas                                                          Kūno kultūra 

Vaiko ir suaugusiojo priklausomybės ryšiai 

 

 

 

Vaiko ugdymąsi  laiduoja:  Suaugusiojo žmogaus fizinį, 

 tinkamai paruošta aplinka,   protinį, dvasinį 

paveldėjimą profesionaliai pasiruošę                sąlygoja vaikas  

–            

 tėvai, pedagogai.  „Vaikas - žmogaus tėvas”. 
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5pav. Klasikinės ir M.Montessori ugdymo paradigmos samprata (M. Standing, 1984) 

 

Lentelėje vaizduojami du skirtingi pedagogo sąveikos su vaiku būdai: (A) matosi ryški tiesioginė 

pedagogo sąveika vaikui, t.y. tiesioginis vadovavimas vaikų grupei ar vienam vaikui; tokią sąveiką 

M.Montessori vadina senu metodu, jis būdingas autoritariniam auklėjimo stiliui. (B) – M. Montessori 

nurodo socialinę ugdomąją aplinką kaip trečią faktorių sėkmingame ugdymo procese.  Visi trys 

komponentai svarbūs ir tarpusavyje sąveikauja, pedagogo ir vaiko santykiai partneriški. Šiame vaiko ir 

pedagogo santykyje išryškėja „nauji“ pedagogo vaidmenys ir „naujos“ funkcijos. 

Pedagogo vaidmenys ir funkcijos 

  ugdomosios aplinkos kūrėjas ir saugotojas; 

  jungtis tarp vaiko ir ugdomosios aplinkos; 

  menininkas; 

  mokslininkas-stebėtojas 

Pedagogas ugdomosios aplinkos kūrėjas ir saugotojas: 

 ruošia ugdomąją aplinką pagal ugdymo turinio sudėtinių dalių išdėstymą; 

 kurdamas aplinką, vadovaujasi daiktų realumo, tikroviškumo principu: imponuoja realių 

priemonių naudojimas veikloje; 

  ruošdama aplinką, atsižvelgia į tautos tradicijas, papročius, etnokultūros vertybes; 

 kurdamas aplinką vadovaujasi estetiškumo principu, pats gamina meniškas, metodiškai teisingas 

ugdomąsias priemones. 

Pedagogas-jungtis tarp vaiko ir ugdomosios aplinkos: 

 sudaro sąlygas, jog viską vaikas galėtų atlikti pats. Patogiai įrengia darbo vietą; 

 vadovaujasi klaidų kontrolės principu. Kiekvienas darbas turi klaidų kontrolę: vaikas mokosi iš 

klaidų, pats supranta klydęs, nekaltina savęs dėl klaidų, jaučiasi saugus, laisvas, savarankiškas; 

 geba  naudotis ugdomosiomis priemonėmis, žino jų pristatymo vaikui būdus, veda individualius 

ir grupinius užsiėmimus; 

 visada vadovaujasi pozityvia sąveika su vaiku, suteikia vaikui  galimybę įsitraukti į prasmingą 

bendravimo ir bendradarbiavimo procesą. 

Pedagogas-menininkas: 

 skatindamas veiklos plėtotę mažai kalba, išraiškingais, gracingais judesiais sudomina vaiką 

darbu; 

 pedagogo vaidmuo lyg nematomas (nenurodinėja, nekomentuoja, nekomanduoja, vaikšto tyliai, 

elgesys orus ir elegantiškas, moka valdyti balso toną). Dėmesio centre-vaikas, kuris viską atlieka 

pats; 

 lėtai, su aktoriniais gebėjimais pats  dirba tuos pačius vaikų darbus,  kūno kalba reikšdamas 

susidomėjimą; 

 darbe vadovaujasi etiketo taisyklėmis ir normomis: vaikams girdint atsiprašo, dėkoja, kalba lėtai, 

nerodo piktumo ar nepasitenkinimo. 

Pedagogas-mokslininkas stebėtojas: 

                 A                                                       B                            
 
      Senas metodas                                Naujas metodas 

       Mokytojas                                            Mokytojas 

 

 
         Vaikai                                      Vaikai               Aplinka 
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 akcentuojamas ne mokytojo, o stebėtojo vaidmuo. Pedagogas pasiruošęs vertinti vaiko fizinę, 

socialinę, emocinę, meninę ir pažinimo raidą; 

 ugdomojo proceso vertinimas vyksta nuolat. Pedagoginio dokumentavimo būdu fiksuojami, 

aprašomi vaikų stebėjimo rezultatai; 

 apie kiekvieno vaiko pasiekimus, visapusišką sklaidą per programinių reikalavimų prizmę, 

informaciją pateikia tėvams; 

 vaiko stebėjimo analizė, vertinimas priklauso nuo pedagogo mokslinio pasiruošimo. 

 

M.Montessori ugdomoji aplinka paruošta taip, kad vaikas kuo daugiau lavėtų ir ugdytųsi 

savarankiškai. Montessori mokytojas ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. Pedagogas yra vaiko 

vidinės raidos stebėtojas. Šioje vaiko-pedagogo sąveikoje mokytojo aktyvumo centras persikelia į vaiką. 

Pedagogo ir vaiko ryšyje atsiskleidžia į vaiko prigimtinius poreikius bei galimybes orientuotas 

ugdymas. 

 Skiriamos šios M.Montessori pedagogo funkcijos: tarpininkavimo, vadovavimo, mokymo, 

organizavimo, diagnostikos, saugumo (М.Г. Сорокова, 39, 2003). 

 Tarpininkavimo funkcija padeda pedagogui atrasti ryšį tarp vaiko ir ugdomosios aplinkos. Jis 

pristato kaip dirbti su priemone, parodo jog priemonės turi klaidų kontrolę, įtraukia vaikus į 

praktinę veiklą, t.y. sujungia juos su paruošta aplinka. Ugdymo procese priemonės tampa 

pagalbinėmis, o pedagogas - kolega, partneriu, draugu, kuris reikiamu momentu gali suteikti 

būtiną paramą. Tokiu būdu mokytojas tampa jungtimi, tarpininku tarp vaiko ir ugdomosios 

aplinkos. 

 Vadovavimo funkcija atsiskleidžia tada, kai mokytojas stebi vaiką ir reikiamu momentu suteikia 

jam pagalbą: pasirinkti priemonę, veiklą. Mokytojas geba pateikti, pasiūlyti veiklą atitinkančią 

vaiko intelektinį lygį tam, kuris negali pats savarankiškai jos pasirinkti. Jei pagalbos nereikia, 

pedagogas nesikiša į vaiko veiklą: išorėje jis- pasyvus, viduje-aktyvus. 

 M.Montessori norėdama pabrėžti skirtingą šia pedagogine sistema dirbančio pedagogo 

vaidmenį, vartoja ne „mokytojo“, o „vadovo“ sąvoką. Svarbus  darbo aspektas yra parinkimas 

integruotų veiklos formų, atitinkančių kiekvieno vaiko poreikius, pomėgius, interesus. 

 Mokymo funkcija mokytojas atlieka vesdamas individualų arba grupinį užsiėmimą. 

M.Montessori panaudojo E.Seguino „trijų dalių pamokos modelį“.  Modelio sudėtinės dalys yra: 

o pavadinimas arba įvardijimas, kai pedagogas pasako vaikui priemonės sąvokos 

pavadinimą: 

o atpažinimas, kai vaiko paprašoma parodyti veiksmu, ką pedagogas įvardijo; 

o įvardijimas, kai vaikas pats įvardija, pasako daikto, priemonės, sąvokos 

pavadinimą. 

 Organizavimo funkcija reiškiasi ugdomosios aplinkos kūrimu, kuri padeda vaikui savarankiškai 

mokytis, laisvai judėti, pasirinkti veiklą, nusistatyti pačiam savo veiklos trukmę. Montesori 

mokytojas neskiria daug laiko formaliam darbui su visa klase. Jo pagrindinis uždavinys - 

paruošti ir palaikyti fizinę, intelektualinę ir socialinę-emocinę aplinką, kurioje ugdytiniai galėtų 

savarankiškai dirbti. Pedagogas rūpinasi tvarka paruoštoje aplinkoje: kad  priemonės būtų 

tvarkingai išdėstytos lentynose, laisvai vaikams prieinamose vietose, stebi, jog dirbdamas su 

priemone laikytųsi tam tikros tvarkos ir t.t. Tarpusavio santykius tarp vaikų reguliuoja taisyklės, 

kurias mokytojas kuria kartu su vaikais, išsakomos pozityvia forma, o ne draudimais. 

 Diagnostikos funkciją pedagogas atlieka tada, kai taikomi įvairūs stebėjimo rezultatų fiksavimo 

būdai: ataskaitos apie stebėjimus, stebėjimų dienoraščiai. Vaikų veiklos stebėjimo fiksavimo 

būdus pedagogas pasirenka savarankiškai. Šiuose stebėjimų rezultatuose fiksuojamos vaikų: 

žinios ir gebėjimai, tam tikrais sutartiniais ženklais mokytojas gali pažymėti žinių, gebėjimų lygį 

ir kokybę. Fiksavimo rezultatus mokytoja kartu su vaiku išanalizuoja, aptaria, numato veiklą 

ateičiai. 
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Gyvenimo praktikos pratimai – vaiko kultūrinio sąmoningumo formavimo 

instrumentas 

 

Gyvenimo praktikos pratimai – viena iš ugdomosios aplinkos erdvių. Nors jie ir pavadinti 

praktiškaisiais pratimais, tačiau jų tikslas nėra praktiškas. Esmė glūdi žodyje gyvenimas. Gyvenimo 

praktikos pratimais vadinami darbai, kuriuos mes, suaugę, atliekame buityje: skalbiame, šluojame, 

lyginame, ruošiame maistą, prižiūrime augalus ir t.t.  Dirbdamas gyvenimo praktikos pratimų erdvėje, 

vaikas susipažįsta su etiketo normomis, visuomeninio elgesio taisyklėmis, įgyja įgūdžius, gebėjimus be 

kurių neįmanomas tolesnis socialinis gyvenimas. Šie pratimai neatskiriama vaiko kultūros dalis. 

 

Gyvenimo praktikos pratimų tikslai: 

(ko siekia vaikai dirbdami gyvenimo praktikos pratimų erdvėje) 
 

Tampa savarankiški, nepriklausomi nuo suaugusiojo valios. „Padėk man viską atlikti pačiam“ 

– vaiko prigimtinis siekis, reiškiamas M.Montessori sentencija. 

Suteikia vaikams supratimą apie jo šalį, kilmę, kultūrą, suformuoja tautinio tapatumo jausmą. 

Vaikai įgyja kultūrinį sąmoningumą. 

Padeda socialiai prisitaikyti: vaikai supranta kitų poreikius, tampa atsakingi už save ir kitus 

bendruomenės narius, įgyja tam tikrus bendravimo ir elgesio modelius, jaučiasi reikalingi 

visuomeniniame gyvenime. 

Vaikai, dirbdami šiuos darbus, vysto protines galias ir psichinius procesus (mąstymą, atmintį, 

dėmesio koncentraciją), įgyja intelektines žinias. 

Lavėja fiziškai: gyvenimo praktikos pratimai reikalauja judesių  tikslumo, smulkiosios 

motorikos miklumo, viso kūno judesių suderinamumo. 

 

Gyvenimo praktikos pratimų turinys 

 

Gyvenimo praktikos pratimų turinyje išskiriamos penkios pratimų grupės: savęs ir aplinkos 

apžiūrėjimo pratimai, grakštumo mandagumo (etiketo), pusiausvyros, tylos pratimai. Gyvenimo 

praktikos pratimų metu  vaikai  tenkina prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį,  lavina fizines kūno 

galias, ugdo judesio kultūrą. M. Montessori aiškindama pratimų reikšmę, juos prilygina „ raumenų 

lavinimui, gimnastikai, mankštai“.  Judėti be mąstymo ir mąstyti be judėjimo – dvi judesio sampratos 

skirtybės atsiskleidžia gyvenimo praktikos pratimų turinyje. Judesys, kurį atlikdamas vaikas įgyja naujų 

žinių, ugdosi socialumo kompetencijas, lavina mąstymą vadinamas sudėtiniu judesiu (synthetic 

movement).   

Nors gyvenimo praktikos pratimai yra atskira ugdymo turinio dalis, kita vertus, jie 

integruojami į kitas vaikų atliekamas veiklas. Pvz. pilstymo judesius vaikai naudoja pildami arbatą, 

pieną, atlikdami vaizduojamosios veiklos darbus, geba naudotis teptuku, moka teisingai laikyti pieštuką, 

greičiau įgyja savarankiškumo bei savęs apsitarnavimo įgūdžius. Nė vienas negimstame su tobulais ir 

koordinuotais judesiais. Visus judesius reikalingus kasdieninėje, vėliau ir profesinėje veikloje  vaikai 

turi išmokti.  

Gyvenimo praktikos pratimų metu  įgyta patirtis  - pagrindas asmenybinių savybių plėtotei. 

Atlikdamas šiuos pratimus, vaikas kuria save per santykį su išorine aplinka,  su pačiu savimi,  su kitais.  
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  Sveikinimasis     ėjimas linija    

  atsisveikinimas     žygiavimas 

  stalos serviravimas     bėgimas 

  laikysena       šokinėjimas 

         daiktų nešimas    

     

  

 

  

rengimasis, nusirengimas     sidabro, augalų valymas 

rankų plovimas      lyginimas 

batų valymas     pilstymas 

 susišukavimas     šlavimas 

drabužių valymas     skalbimas                                  

 indų plovimas 

       daržovių pjaustymas 

 
             6 pav. Gyvenimo praktikos pratimų turinio sudėtinės dalys 

 

Atlikdami pratimus, vaikai ugdosi tam tikrus charakterio bruožus, asmenybines savybes: 

ryžtingumą – nedelsiant apsispręsti ir imtis veiklos, atkaklumą – siekti užsibrėžto tikslo, ištvermingumą 

– atlikti darbą iki galo, kai tenka įveikti kliūtis, savarankiškumą – gebėjimą be kitų vadovavimo ir 

pagalbos atlikti darbą iki galo ir kt.  

 
2 lentelė  

Savęs apžiūrėjimas Aplinkos 

apžiūrėjimas 
Grakštumas, 

mandagumas 
Pusiausvyra Tyla 

Rėmai: 

didelių sagų; 

mažų sagų; 

rišimo; 

užtrauktuko; 

varstymo; 

lipukų;     

spaudžių  

 ir kt. 

Pratimai 

savarankiškumui: 

apsirengimas; 

nusirengimas; 

rankovės; 

išvertimas; 

drabužio; 

valymas; 

pakabinimas, 

lankstymas; 

batų apsiavimas, 

nusiavimas, 

valymas; 

rankų plovimas; 

Viduje: 

kilimėlio 

vyniojimas; 

skalbimas; 

gėlių priežiūra; 

stalelio plovimas; 

kėdės nešimas; 

stalo 

serviravimas; 

maisto ruošimas; 

lyginimas; 

servetėlių 

lankstymas; 

sidabro, medžio, 

stiklo valymas; 

šlavimas; 

dulkių valymas. 

Lauke sodo 

darbai: 

gėlių, daržovių, 

vaiskrūmių 

sodinimas ir 

priežiūra; 

Etiketas: 

pasisveikinimas; 

atsisveikinimas; 

atsiprašymas; 

dėkojimas; 

elgesys prie stalo; 

durų atidarymas, 

uždarymas; 

aštrių daiktų 

nešimas, 

naudojimas; 

pokalbio 

vedimas, 

įsiterpimas; 

teisingas žodžių 

naudojimas; 

elgesio taisyklių 

laikymasis 

viešose vietose; 

 

Ritminiai 

pratimai ant 

linijos: 

paprastas ėjimas; 

žygiavimas; 

ėjimas ant pirštų 

galų; 

bėgimas; 

šuoliukai; 

šokių žingsneliai; 

daiktų nešimas: 

vandens, žvakių, 

vainikėlio, smėlio 

maišelių. 

Grupės 

aplinkoje: 

vaikščiojimas tarp 

kilimėlių, baldų, 

daiktų nešimas: 

vandens, 

montesorinių 

priemonių: kėdės, 

lazdelių,  

Akustinės veiklos 

pratimai: 

akustinė – 

motorinė veikla, 

pedagogas „tylos“ 

balsu kviečia 

vaikus.  

Garsų 

atpažinimas, 
tyloje atpažįstami 

įvairūs plėšymo, 

glamžymo, 

žmogaus judesių 

sukelti, daiktų 

kritimo garsai. 

Aido klausymas,  
tyloje klauso 

tolstantį 

laikrodžio, 

varpelio 

skambėjimą ir t.t. 

Muzikinių 

instrumentų 

Gyvenimo 

praktikos 

pratimų 

turinys 

Tylos pratimai 

Etiketo pratimai Pusiausvyros pratimai 

Aplinkos apžiūrėjimo pratimai 
pratimai 

Savęs apžiūrėjimo pratimai  
pratimaipratimai 
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susišukavimas; 

nosies valymas. 

 

 

 

grėbimas, 

šlavimas; 

sniego valymas.  

bokštelio ir t.t. 

Lauke, salėje: 

Ėjimas suoleliu, 

buomu, virve, 

lenta, laipiojimas 

ir t.t. 

skleidžiamų 

garsų 

nustatymas, 

atpažinimas. 

 Meninių kūrinių 

klausymas. 
 

 

Tyla 

 

Tyla – gyvenimo praktikos pratimų ugdymo turinio sudėtinė sritis. „Tyla“ teigia M. Montessori 

padeda vaikui suprasti paslėptą vidinį gyvenimą, „ tai dvasios pergalė prieš kūną, kuri pasiekiama valios 

pastangomis“,  nenaudojama kaip priemonė vaikų nuraminimui. Filosofinė tylos problema M. 

Montessori pedagogikoje interpretuojama, kaip žmogaus prigimtinis kūrybinės tylos poreikis pajusti 

pasaulio harmoniją. Vienas iš montesorinio ugdymo uždavinių ikimokyklinėje pedagogikoje - puoselėti 

tylos poreikio kūrybinę galią: „ po tylos mes esame kitokie, nei buvome prieš tylą“ – sako M. 

Montessori ( M.Standing, 1984, p.225) 

Tylos pratimai atliekami,  kai: 

 vaikai geba koordinuoti, kontroliuoti judesius atlikdami įvairius 

darbus ugdomojoje aplinkoje : vaikšto tarp kilimėlių neužkliudydami draugo, neša 

daiktus abejomis rankomis ir tyliai juos padeda ant stalo ir t.t.  

 turi  išsiugdę tam tikras asmenybines valios ypatybes: 

savarankiškumą, drausmingumą, paklusnumą. Sąmoningai gali valdyti savo veiklą 

ir elgesį. 

 įgiję verbalinio ir neverbalinio bendravimo patirtį: geba dalyvauti 

pokalbyje, diskusijoje, juokauti, suvokti kūno kalbą, išklausyti pašnekovą,. Žino 

visuomeninio gyvenimo taisykles ir jas taiko savo gyvenime. 

 

Akustinės veiklos rūšys 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     7 pav. Tylos pratimų, atliekamų su ikimokyklinio amžiaus vaikais, rūšys 

 

Tyla – grupinis užsiėmimas, kuriam vadovauja pedagogas. Jis gali būti atliekamas kasdien 

tyliausiu vaikų veiklos momentu. Tyloje vaikai atpažįsta garsus, kuriuos sukelia žmogaus judesiai, 

krintantys daiktai, išgirsta tyloje ištartą savo vardą. 

Akustinė - motorinė 

veikla 
Garsų atpažinimas aplinkoje  

Meno kūrinių klausymas Nustatymas 

( garso nustatymas aplinkoje ) 



106 

 

 

 

Pusiausvyros ir judesių lavinimo pratimai  

 

Pusiausvyros pratimų tikslas – padėti vaikams įgyti grakščią laikyseną. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikams išlaikyti pusiausvyrą sunku dėl dviejų priežasčių: pirma -  jo raumeninė sistema nekoordinuota 

ir vaikams sunku išlaikyti stabilią statinę kūno padėtį, antra – ikimokyklinio amžiaus vaikų  galvos bei 

kūno svoris neproporcingas kojų svoriui, jie negeba kūno svorio centro išlaikyti virš atramos ploto. Kita 

vertus, šio amžiaus vaikai rodo spontanišką norą tobulinti savo laikyseną ir kuo greičiau sukoordinuoti 

judesius bei  įgyti teisingą pusiausvyrą.  

 

Pagrindiniai pusiausvyros pratimų tikslai: 

 ugdo gebėjimą valdyti savo kūną einant, žygiuojant, bėgant ir t.t. ; 

 formuoja taisyklingą kūno laikyseną, padeda išlaikyti pusiausvyrą; 

 lavina kūno plastiką, ritmo pajautimą; 

 turtina emocinę patirtį; 

 padeda susikaupti ir koncentruoti dėmesį. 

 

 
 

 
8. pav. Pusiausvyros pratimų ant linijos kaita ritmo ir melodikos paveikoje. 

Paprastas ėjimas 

Ėjima su daiktais Pratimai ant linijos 

Ėjimas pritariant 

muzikos instrumentui 
 

Šokių žingsneliai 
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Nuo jutimo iki suvokimo 

Juslių lavinimo didaktika  

Juslių lavinimas M.Montessori pedagogikoje išsiskiria kaip atskira dimensija ir vadinamas 

„raktais į pasaulio pažinimą“.  Juslių lavinimo sampratoje skiriame du aspektus: biologinį ir socialinį.                                                                                      

Biologinis - padėti natūraliai plėtotis asmenybei pagal žmogaus prigimtinius raidos dėsnius, socialinis - 

parengti gyventi tam tikroje socialinėje aplinkoje. „ Žmogaus lavinimą reikia pradėti nuo pojūčių 

lavinimo, kad per juos betarpiškai būtų užmegzti santykiai su išorine aplinka“ -  juslių lavinio reikšmę 

socialiniame gyvenime aiškina M.Montessori. Šioje paruoštos aplinkos erdvėje yra gausu priemonių, 

kurios skirtos juslių lavinimui: regai, klausai, lytėjimui, skoniui, uoslei.   

Vaikai dirbdami  su juslinėmis priemonėmis:                                                                                     

 susiformuoja juslines sąvokas,  visais jutimais tyrinėja skonio ir uoslės, spalvų ir 

garsų derinius, formų ir dydžių įvairovę; 

 susipažįsta su matematikos, geometrijos pradmenimis (kiekio sąvoka, 

geometrinių figūrų, kūnų pavadinimais ir t.t.); 

 ruošia ranką rašymui; 

 koordinuoja judesius, lavina smulkiąją, stambiąją motoriką; 

 lavina kūrybinę vaizduotę, kūrybinio mąstymo pradmenis (gebėjimą kurti savitus 

variantus, drąsiai reikšti savo matymą, atrasti, keisti, modeliuoti); 

 patenkina įgimtą tvarkos ir prasmingos veiklos poreikį. 

Juslinių priemonių klasifkacija 

Rega Klausa Lytėjimas Skonis Uoslė 

Dydis Forma Spalva     

Ritinidės su 

ritinėliais 

  

Rožinis 

bokštelis 

  

Rudi 

laiptukai 

  

Raudonos 

lazdytės 

  

Spalvoti 

ritinėliai 

 

Geometrinių 

intarpų 

komodėlė 

  

Konstruktyvieji 

trikampiai: 

trikampė; 

keturkampė; 

šešiakampės 

dėžės. 

  

Kubas iš dviejų 

  

Dvinaris kubas 

  

Trinaris kubas 

  

Geometriniai 

kūnai 

I –  a spalvų 

dėžutė 

  

II – a  spalvų 

dėžutė 

  

III – čia 

spalvų dėžutė 

Barškučiai 

  

Varpeliai 

  

Tyla 

  

Ritmika
 

Rūšiavimas 

  

Paslaptingas 

maišelis 

  

Geometriniai 

kūnai 

  

Šiurkštus – 

švelnus 

  

Medžiagų 

skiautelės 

  

Svorio lentelės 

  

Šilumai suvokti 

lentelės 

  

Šilumos 

termosai
 

Natūralūs 

skonio 

pavyzdžiai: 

 

rūgštu; 

saldu; 

kartu; 

sūru 

 

Natūralūs 

uoslės 

pavyzdžiai: 

  

Uoslės 

dėžutės
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Juslių lavinimo priemonių svarba vaiko intelektiniam gyvenimui: 

1. Priemonių pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikai susidaro materialių daiktų abstrakčias 

sensorines sąvokas, kurios  atveria galimybes pakilti aukščiau jutiminio pasaulio. 

2. Priemonėms būdinga ryški sensorinių požymių izoliacija. Jos formuoja vieną kurią nors juslinę 

sąvoką: raudonos lazdytės - ilgio, rožinis bokštelis - dydžio, rudi laiptukai - storio. Vėliau vaikas šias 

susiformavusias sąvokas savarankiškai pritaiko pasaulio pažinime.  

3.  Veikla su jusline medžiaga padeda vaikui susisteminti daiktų požymius. Šių priemonių tikslas 

nėra pateikti naujų įspūdžių, o susisteminti, sukataloguoti jau turimus įspūdžius, bei suformuoti naujas 

juslines sąvokas.   Sukuriami tiesioginiai vaiko – daikto – aplinkos ryšiai. 

4.  Vaikai loginių sprendimų  būdu  klasifikuoja daiktus pagal dydį, spalvą svorį, temperatūrą, 

garsą, skonį. Daiktai pagal vieną požymį grupuojami į grupes. Grupės apibūdinamos sąvokomis: daiktai 

gali būti šiurkštūs-švelnūs, dideli-maži, stori-ploni, šilti-šalti. Sistemingas juslinių priemonių 

naudojimas padeda susidaryti intelektinį pagrindą tolesnei pažintinei veiklai. 

5.  Įgytos žinios ir sensorinė patirtis, veikiant su juslių lavinimo priemonėmis, padeda vaikui 

prisitaikyti socialiniame gyvenime.   

          

„Nuo konkretaus prie abstraktaus“ – skaičiai ir skaičiavimai ikimokyklinio amžiaus vaiko 

matematikos turinio sandaroje. 

Svarbiausias ir pagrindinis supažindinimo su matematika tikslas – plėtoti matematinį mąstymą, 

suvokiant matematikos struktūrą ir vidinę matematikos dalyko logiką. „ Aš pateikiu vaikams ne daiktus, 

bet idėjas konkrečioje formoje“, „nuo konkretaus prie abstraktaus“ (M.Montessori ) – kelias padedantis 

vaikui išmokti skaičiuoti, įgyti matematines  žinias, suprasti matematikos taikymo svarbą kasdieniniame 

gyvenime. Pajėgumas abstrahuoti  įgyjamas  su juslių lavinimo priemonėmis, vėliau tobulinamas  

dirbant su matematinėmis priemonėmis. Matematiniai teoriniai pagrindai  ir didaktinės priemonės 

siejamos su ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla (darbu ).  Vaikai atranda esminius matematinius ryšius 

bei reiškinius: dešimtainės sistemos struktūrą, įgyja  erdvės  jausmą, suvokia formas,  supranta, kad tarp 

vaiko ir aplinkinio pasaulio esama ryšio. 

Hierarchinis matematinių priemonių išdėstymas matematikos turinio sandaroje 

4 lentelė 

Skaičiai ir skaičiavimai. 
Skaičių sąvokos ir jų sekos 

Geometrija formos ir erdvės jausmas. 

Objektų padėtis plokštumoje ir erdvėje. 
Algebra – dydžių suvokimas. 

Matavimų principai ir jų taikymas. 

 

 Dryžuotos lazgytės 

Šeivelės 
Šiurkštūs skaičiai  
Lyginiai nelyginiai skaičiai 
Atminties žaidimas 
Perėjimo per dešimtį lentelės 
Dešimčių lentelės 
Šimto lenta 

Gyvatėlė 
Kauliukų žaidimas 

Įvadas į dešimtainę sistemą 
45 – kių išdėstymas 
Sudėties lenta 
Atimties lenta 
Karolių lenta 
  

 Objektų padėtis plokštumoje  ir 

erdvėje sąvokos ( dešinėje, kairėje, 

viršuje, apačioje, viduryje ir t.t. ). 
Geometrinių, kūnų, figūrų matavimai 

lyginimo būdu 
Geometrinių intarpų komodėlė 
Konstruktyvieji trikampiai 
Geometriniai kūnai 

Kubas iš dviejų 
Dvinaris kubas 
Trinaris kubas 
Karolių lenta 
Trupmenų kėgliai 
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Matematinių priemonių originalumas 

Matematinės priemonės montesorinėse ikimokyklinėse įstaigose naudojamos vietoje vadovėlių 

bei pratybų ar spalvinimo  sąsiuvinių.  

1. Matematinės priemonės yra trimatės ir jas vaikas gali suvokti juslių pagalba. Laikydamas 

auksinių karolių kubą rankose, rega mato dydį ir spalvą, jaučia tekstūrą, klausa  išgirsta kubo 

pavadinimą – „tūkstančio kubas“, sukinėdamas ir matydamas kubą iš visų pusių lavina smulkiąją 

motoriką ir stereoskopinį matymą. Multi sensorinis priemonių matematinis pažinimas mokymosi 

procesą daro lengvesnį, vaikai geriau įsimena matematines sąvokas, formuojasi matematinį mąstymą. 

2. Priemonės provokuoja vaiką veikti, manipuliuoti  jomis. Matematinių sąvokų, žinių įgijimas 

vyksta  veikiant, rankos naudojamos abstrakčiom matematinėm sąvokom susidaryti.  

3. Dirbdami su priemonėmis vaikai  įgyja pasitikėjimo jausmą, išmoksta savarankiškai tvarkyti 

savo gyvenimą, mokytis kartu bendradarbiaujant. 

4. Suteikia galimybę per atradimus pačiam mokytis. Atsakymus randa patys vaikai be 

pedagogo pagalbos.  

5. Daugelis priemonių turi klaidų kontrolę.  

Vaikai atranda esminius matematinius ryšius bei reiškinius: dešimtainės sistemos struktūrą, 

aritmetinių veiksmų esmę, daugiaženklių skaičių sandarą ir t.t. Pvz. santykis tarp juslinių ir matematinių 

priemonių reiškiamas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 10 raudonų ir 10 dryžuotų lazdyčių. 

 

 

 

                          

 

 

Santykis tarp trumpiausios ir ilgiausios lazdelės yra 1 : 10, t.y. trumpiausioji lazdelė tik dešimtoji 

dalis ilgiausios. 

12 22  32 42 52 62 72 82 92 102 - 10 rudų laiptukų.  Santykis tarp ploniausios ir storiausios laiptukų prizmės 1 

: 100, arba ploniausioji prizmė viena šimtoji dalis storiausiosios. 
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13 23 33 43 53 63 73 83 93 103   - 10 rožinio bokštelio kubų. Santykis tarp mažiausiojo bokšto kubo ir 

didžiausiojo yra 1 : 1000, t. y. mažiausias kubelis yra viena tūkstantoji dalis didžiausiojo kubo. 

 Matematikos pagrindai ir matematikos didaktika glaudžiai integruojamos, t.y. teorinės 

matematikos ir jos didaktikos studijos siejamos su ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla ( darbu ). 

Dirbdamas su matematinėmis priemonėmis vaikas: 

 formuoja tvarkos ir tikslumo pajautimą; 

 ugdo judesio kultūrą: tobulina gebėjimą koordinuotai vaikščioti, nešti priemonę, derinti kojų ir 

rankų judesius, lavina smulkiąją motoriką ( ruošia ranką rašymui ); 

 ugdo psichines galias: abstraktų mąstymą , valią, dėmesio koncentraciją, vaizduotę, orientaciją 

erdvėje, ritmo pajautimą, lavina atminties operacijas ( įsiminimą, atgaminimą,                     

išlaikymą ); 

 vaikas įgyja matematines žinias: susiformuoja matematines sąvokas, išmoksta skaičiuoti ir 

susipažįsta su skaitmenimis, juos užrašyti, perskaityti, atlikti matematinius veiksmus, paruošia 

vaiką algebrai ir geometrijai. 

Priemonės pavadinimas Tiesioginiai tikslai Netiesioginiai tikslai 

 

 

Dryžuotos lazdytės 

vaikai tenkina  įgimtą tvarkos poreikį,  

koordinuoja     judesius, koncentruoja 

dėmesį, įgyja pasitikėjimo savimi 

jausmą. 

 

juslių pagalba, liesdamas trimates 

priemones,  vaikas išmoksta 

skaičiuoti iki dešimties,    

susieja skaičiaus simbolį su 

kiekiu,  

supranta ryšius tarp skaičių,   

išmoksta pažinti skaitmenis, 

įsimena skaičių ir skaitmenų seką,  

susidaro elementarius vaizdinius 

apie aritmetinius veiksmus. 

 

Šiurkštūs skaitmenys 

 

 

supranta taisyklių laikymosi būtinumą,  

išmoksta palaikyti  tvarką ant stalo, 

kurios vėliau reikės laikytis 

sąsiuvinyje, 

bendras darbas su pedagogu suteikia 

galimybę geriau integruotis į grupės 

gyvenimą. 

 

lavina smulkiąją motoriką, 

skaitmenų rašymui,  

įsisavina skaitmenų simbolius,  

sužino teisingas skaitmenų 

rašymo kryptis,  

įgyja skaitmenų rašymo 

pradmenis popieriuje. 

 

 

Šeivelės 

 

lavina regos suvokimą, judesių 

koordinaciją,  

formuojasi savidrausmę, tenkina 

poreikį prasmingai veikti. 

 

susieja skaitmens simbolį su 

skaičiumi, sužino skaitmenų 

kiekinę sandarą ( 1-na, 1-na, 1-na 

šeivelė yra trys ), 

susipažįsta su nulio  sąvoka ir 

reikšme skaičių ir skaitmenų 
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 sekoje,  

išmoksta skaičiuoti nuo 0 iki 9 ir 

nuo 9 iki 0. 

 

 

Poriniai - neporiniai  

skaičiai ir skaitmenys 

 

ugdosi dėmesio sukaupimą prasmingai 

veiklai, dėliodamas skaitmenis ant 

kilimėlio,   

įgyja erdvinę orientaciją: iš kairės į 

dešinę, iš viršaus į apačią,  

lavina tvarkingą ir tikslų judesį bei 

regimąjį suvokimą.  

 

įtvirtina skaičiavimą nuo 1-no iki 

10-ties ( pirmą kartą vaikai 

pamato, jog 10-ties skaitmens 

simbolis sudarytas iš dviejų 

skaitmenų),  

susipažįsta su porinių ir neporinių 

skaičių ir skaitmenų sandara. 

 

 

Atminties žaidimas 

 

 

lavina  įsiminimo, išlaikymo, 

atgaminimo, mąstymo procesus,  

ugdo valią, išmoksta gerbti kitų teises 

( neužkliudyti draugo vaikštant po 

grupę),  

ugdosi savidrausmės įgūdžius. 

 

įtvirtina skaičiavimo ir skaitmenų 

seką nuo 0-lio iki 10-ties,  

pakartoja porinių – neporinių 

skaičių ir skaitmenų sandarą, 

turtina matematinį  žodyną 

skaitmenų pavadinimais, porinių- 

neporinių skaičių sąvokomis. 

 

 

 

Perėjimo per dešimtį 

lentelės 

 

 

tobulinami orientacijos erdvėje ir 

tvarkos įgūdžiai (priemonių 

išdėliojimas ant kilimėlio), 

ugdosi ištvermingumą – atlikti pradėtą 

darbą iki galo. 

 

išmoksta skaičiuoti nuo 10-ties iki 

19-kos, suvokiant, kad viena 

dešimtis ir vienetai sudaro 

skaičius ir skaitmenis didėjančia 

tvarka, 

didėjančia tvarka, auksinių 

karolių pagalba įtvirtinama 

skaičių sandara nuo 10-ties iki 19-

kos,  

konkreti  priemonė siejama su 

skaitmens simboliu. 

 

 

 

Dešimčių lentelės 

 

ta pati darbo eiga su dešimčių  kaip ir 

su perėjimo per dešimtį  lentelėmis  

suteikia galimybę vaikui  būti 

savarankiškam,  

įgyti pasitikėjimo savimi jausmą, būti 

oriam ir pagerbtam. 

 

išmoksta skaičiuoti  nuo 10-ties 

iki 99-nių, suvokiant dešimtainės 

sistemos struktūrą: dvi dešimtys 

sudaro dvidešimt, trys – 

trisdešimt ir t.t.,  

turtina žodyną sąvokomis 

„dešimtis“,  skaitmenų 

pavadinimais trisdešimt, 

keturiasdešimt ir kt.,  

įtvirtina skaičių ir skaitmenų 

sandarą nuo 10-ties iki 99-nių. 

 tenkina įgimtą dėmesio koncentracijos 

poreikį, 

lavina smulkiąją motoriką, 

vaikai praktiškai įsisavina visus 

dešimčių sudarymo būdus, 

pasiruošia sudėties veiksmo 
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Sudėties gyvatėlė
 

klaidų kontrolės pagalba tobulina 

savarankiško darbo įgūdžius. 
atlikimui, 

įtvirtina skaičiavimo iki dešimties 

įgūdžius. 

 

Įvadas į dešimtainę 

sistemą 

 

bendras darbas su pedagogu padeda 

vaikui pajausti  paramą, bendrystę su 

suaugusiuoju.   

 

konkrečios vaizdinės priemonės 

(auksinių karolių) pagalba vaikai 

sužino dešimties, šimto ir 

tūkstančio sandarą: iš dešimties 

vienetų susidaro viena dešimtis, iš 

dešimt dešimčių  -  šimtas, iš 

dešimt šimtų – tūkstantis, 

„trijų dalių“ pamokos metu 

sudaromos dešimties, šimto ir 

tūkstančio sąvokos. 

 

45-ių išdėstymas 

 

formuojasi kultūringo darbo įgūdžius: 

tvarkingo priemonių išdėstymo, darbo 

vietos sutvarkymo, pabaigus darbą,  

įgyja savarankiškumo gebėjimą – be 

suaugusiojo vadovavimo atlikti darbą 

ir jį pabaigti iki galo. 

 

įsisavina dešimtainės sistemos 

matematinių klasių skaitmenų 

seką : vienetų, dešimčių, šimtų ir 

tūkstančių klases,  

rega suvokia dešimtainės sistemos 

išdėstymą ir harmoniją, 

tobulina skaitmenų rašymo 

įgūdžius languotame popieriuje, 

skiriant atskirą langelį 

matematinei klasei pažymėti. 

 

„ Kalba šaukia vaiką“ - ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbos ugdymo samprata ir sudėtinės                  

ugdymo turinio dalys 

Kalbos perteikimo ikimokyklinio amžiaus vaikams pagrindinis tikslas – įgyti bendravimo 

lietuvių kalba kompetenciją. Kalbinis bendravimas  suprantamas kaip bendravimas su savo 

bendraamžiais ir kitais žmonėmis sakytine ir rašytine kalba. M.Montessori pedagogikoje kalbos 

įsisavinimas glaudžiai siejamas su jautriojo laikotarpio kalbai samprata: vadovaujamasi požiūriu, jog 

kalbos nereikia mokyti, ikimokyklinio amžiaus vaikas kalbą įsisavina spontaniškai, nesąmoningai ir  be 

jokių pastangų, „kalba šaukia vaiką“ – teigia M. Montessori.  Gebėjimas bendrauti lietuvių kalba 

sietinas su bendravimo (komunikavimo) situacijomis, lingvistine ir sociokultūrine aplinka.  

Bendravimo kompetencija formuojasi per įvairias bendravimo formas: kai vaikai bendrauja 

veikloje, kai stebi kitų vaikų veiklą, grupinių pokalbių metu ir kt.  Kalbinis ugdymas neapsiriboja vien 

kalbėjimu, t.y. minčių išreiškimu žodžiu. Ugdant komunikavimo gebėjimus, prioritetas skiriamas 

vidinės kalbos formavimuisi. Individualizuotos veiklos metu  vaikai įsisavina kalbą tylint, kurią vėliau 

išreiškia sakytine ar rašytine kalba. Bendravimo kompetencija neatsiejama nuo vaiko gebėjimo 

bendrauti, dalintis mintimis.  

Lingvistinę kompetenciją  vaikai įgyja veikdami su kalbos priemonėmis, kurios leidžia vaikui 

susidaryti gramatikos išmanymo pradmenis, gebėjimą suvokti kalbos reikšmę, teisingai išgirsti ir tarti 

garsus, valdyti balsą, tiksliai kirčiuoti žodžius, gebėti tinkamai vartoti žodyną.  

Sociokultūrinė kompetencija sietina su skiriamaisiais lietuviškos visuomenės bruožais: 

kasdieninio gyvenimo ypatybėmis bei sąlygomis, vertybių sistema, elgesio normomis, mandagumo 
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konvencijomis. Kalbinis ugdymas neatsiejamas nuo vaiko asmenybės bei vertybinių nuostatų 

formavimosi: pagarbos gimtajai kalbai, tautos kultūrai, tradicijoms. 

Dirbdamas kalbos erdvėje  vaikas : 

 ugdo  sakytinę kalbą:  mokosi bendrauti  su bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis, 

skatinamas prasmingai bei taisyklingai kalbėti, atsižvelgiant į vaiko individualų kalbėjimo 

stilių, ugdo gebėjimą reikšti mintis, pasakoti patirtus įspūdžius, reikšti savo nuomonę; 

 ugdo rašytinę kalbą netiesiogiai: ruošia  ranką rašymui veikdamas gyvenimo praktikos pratimų, 

pojūčių    lavinimo, matematikos, mokslo erdvėse; 

 tenkina spontaniško rašymo poreikį  (judamasis raidynas ); 

 susiformuoja pirminius taisyklingos rašybos įgūdžius ( šiurkščios raidės ); 

 supranta, kad mintis, jausmus galima išreikšti rašytine kalba, raštu; 

 skaito. 

Kalbos  turinio sudėtinės dalys 
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Žodyno turtinimas per 

juslinę medžiagą 

Žodyno turtinimas per 

derinimo korteles 

Šiurkščios raidės. Intelekto 

lavinimas.  Garsą atitinkanti 

raidė, žodžių garsinė analizė 

Apsakymai, eilėraščiai 

Pasakojimo sukūrimas duota 

tema 

Netiesioginis rankos 

paruošimas per pojūčių 

medžiagą, gyvenimo 

praktikos pratimus ir t.t 

Tiesioginis rankos 

paruošimas, metaliniai 

intarpai 

Meilė, pagarba knygai, 

knygų kampelis 

Pasitikėjimas kalbėti,, 

atpasakojimas įspūdžių ir .t. 

Minties išreiškimas 

simboliais –  judamasis 

raidynas 

Mechaninio skaitymo 

proceso pilnutinis 
apvaldymas 

Žodyno turtinimas ir žodžių 

prasmės supratimas 

Žodžių funkcijų ir jų 

santykių supratimas: kalbos 

dalių pristatymas, žodžių 

tvarkos sakinyje supratimas 

Autoriaus minties ir jausmų 

supratimas 

Sakinio konstrukcijos 

supratimas, sakinio analizė 

Žodžių dalys, giminė, 

gimininiai žodžiai 

Sugebėjimas naudotis 

žodynu, biblioteka 

Laisva kūryba 

Skyrybos ženklų supratimas 

Kelias į literatūrą 
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Kalbos turinio išdėstymas 
 
Sociokultūrinė, lingvistinė, komunikacinė aplinka                                                                                                                                                      

Žodyno turtinimas Rašytinė kalba Skaitymas 

Žodyno turtinimas  visose 

ugdomosios aplinkos 

erdvėse ( gyvenimo 

praktikos pratimų, pojūčių 

lavinimo, matematikos, 

mokslo, muzikos ). 

Dirbant su derinimo 

kortelėmis, derinant  

paveikslą su daiktu ar 

muliažu. 

Grupinių užsiėmimų metu 

apsakymų, eilėraščių, 

pasakojimų skaitymas, 

patirtų įspūdžių 

pasakojimas. 

 

Metaliniai intarpai. 

Šiurkščios raidės. 

Raidžių rašymas. 

Šiurkščių raidžių derinimas su 

judamojo raidyno raidėmis. 

Rašymas ant kilimėlio su 

judamomis raidėmis  pagal 

daiktų modeliukus, 

paveikslėlius: 

1. pirmo garso išskyrimas ir 

parašymas: ratas – r; 

2. vienskiemenių žodžių rašymas 

ta, ša, la, ma ... 

3. dviskiemenių žodžių rašymas 

sudarytų iš atvirų vienaraidžių ir 

dviraidžių skiemenų: Ona, ola, 

ošė, arė, Ada, yra, yla, upė ... 

4. dviskiemeniai žodžių rašymas 

sudarytų iš atvirų dviraidžių 

skiemenų: gėlė, lėlė, rašo, tėtė, 

dėdė ... 

5. dviskiemenių žodžių -  sudarytų 

iš vieno atviro kito uždaro 

skiemens: takas, Rokas, lokys, 

sūris, sodas ... 

6. dviskiemenių žodžių, kurių abu 

skiemenys uždari: raktas, slyvos, 

dangus ... 

7. dviskiemenių žodžių, kurių 

pradžioje susiduria du priebalsiai: 

tvora, stalas, stirna, slyva ... 

8. daugiaskiemenių žodžių, kurių 

visi skiemenys atviri: kepurė, 

voverė, pasaga ... 

9. daugiaskiemenių žodžių, kurių 

paskutinis skiemuo uždaras: 

vanagas, vabalas, sijonas, 

arbūzas.. 

10.daugiaskiemenių žodžių, kurių 

pirmas skiemuo susideda iš trijų 

raidžių: cukrinė, druskinė, 

lentyna, citrina, pintinė, keptuvė  

11. sakinių  sudarytų iš 

dviskiemenių žodžių rašymas: 

Mano mama. Rūta rašo. Rima 

šoka. Jonas joja. 

Skaitymo kortelių rinkiniai: 

vaikų vardai, 

gėlių, gyvūnų, daiktų ir t.t  

pavadinimai.  

paliepimai,  rimavimai.  

Žodžių skaitymo rinkiniai po 10 

kortelių: 

1. vienskiemeniai žodžiai; 

2. dviskiemeniai žodžiai sudaryti                         

iš atvirų vienaraidžių ir dviraidžių 

skiemenų;  

4. dviskiemeniai žodžiai sudaryti 

iš atvirų dviraidžių skiemenų:  

5. dviskiemeniai žodžiai sudaryti 

iš vieno atviro kito uždaro 

skiemens;  

6. dviskiemeniai žodžiai, kurių 

abu skiemenys uždari; 

7.dviskiemeniai žodžiai, kurių 

pradžioje susiduria du priebalsiai: 

tvora, stalas, stirna, slyva ... 

8. daugiaskiemeniai žodžiai, kurių 

visi skiemenys atviri;  

9. daugiaskiemeniai žodžiai, kurių 

paskutinis skiemuo uždaras;  

10.daugiaskiemeniai žodžiai, 

kurių pirmas skiemuo susideda iš 

trijų raidžių;  

Skaitymas. 

Kortelių rinkiniai: 

vaikų vardai, 

kambario dalių pavadinimai, 

paliepimai:  

1. pašok, sėsk, atnešk ... 

2. išvyniok kilimėlį... 

3.  a) paimk knygą 

     b) perskaityk eilėraštį 

     c) užversk knygą 

     d) nunešk knygą į vietą. 

Rimavimo pavyzdžių skaitymas: 

Arklys – dramblys; 

Batas -  ratas 

Musė – pusė ... 

Sakinių sudarytų iš dviskiemenių 

žodžių skaitymas. 

Sakinių sudarytų iš dviskiemenių 
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Mano mama mala. Lūžo Tomo 

ranka. 

12. sakinių sudarytų iš 

dviskiemenių ir triskiemenių 

žodžių rašymas: 

Rūta moka rašyti. Žydi mėlyna 

žibutė. Mėtos katytė tupi. Nubėgo 

maža pelytė. ... 

Rašymas popieriuje: 

neliniuotame lape,  

linijoje,  

sąsiuvinyje. 

ir triskiemenių žodžių skaitymas. 

 

Savarankiškas skaitymas: 

pamėgdžiojimai, skaičiuotės, 

pasakos be galo, mįslės. 

Knygelių skaitymas. 

 

 

Alternatyvūs kalbinio ugdymo bruožai 

Komunikavimo gebėjimų ugdymas integruojamas į visą vaiko dienos veiklą: dirbant 

ugdomosios aplinkos erdvėse, iškylaujant gamtoje, valgant, ugdant gebėjimo klausyti kultūrą ir kt. 

Rašymo ir skaitymo gebėjimai – individualios patirties ir socialinių santykiu su supančia 

aplinka raiška. Kalbiniame ugdyme vaiko sakytinė ir rašytinė kalba susilieja. Vadovaujamasi požiūriu, 

kad ikimokyklinio amžiaus vaikai pirma pradeda rašyti, o po to skaityti. M. Montessori rašto mokymo 

būdą vadina „savaimingu rašymo metodu“. Rašytinė kalba suprantama kaip natūralus, prigimtinis 

reiškinys žmogaus gyvenime. Jos nereikia mokyti, ją vaikas įsisavina spontaniškai sąlytyje su kultūrine 

socialine aplinka. 

M. Montessori pedagoginėje sistemoje rašyti vaikai pradeda nuo rankos ir akies paruošimo. 

Tam tikslui naudojama speciali priemonė - metaliniai intarpai, kurių pagalba piešiami pritaikomieji, 

puošiamieji piešiniai. Ši piešimo rūšis leidžia vaikui suvokti kaip konkretus daiktas virsta abstrakčiu, 

pajusti ryšį su vaizduojamuoju daiktu, interpretuoti erdvinius santykius. Pritaikomasis puošiamasis  

piešimas nėra toks mechaninis darbas, kaip lazdelių rašymas tarp sąsiuvinio eilučių.  Vaikas piešdamas, 

spalvindamas, komponuodamas  geometrines figūras išmoksta pagrindines rankos judesių schemas 

reikalingas raidės rašymui. 

Rašymo pagrindinis vienetas yra rašytinė raidė – visuma, o ne atskiras raidės elementas. 

Montesorinio ugdymo grupėse vaikai iš kart supažindinami su rašytinėmis raidėmis.“ Ilgą laiką dedame 

daug pastangų ir vaikus verčiame braižyti smailius kampus ir rašyti tiesias lazdeles, paskui kabliukus, o 

po to stebimės, kad pradedančiajam rašyti sunku išvengti kampuotumo, rašant apskritą „o“ rašymo 

mokymo metodikoje aiškina M. Montessori ( Mokslinės pedagogijos metodas, p.168) Akcentuojama 

fonetinė analizė: garsas susiejamas su rašytine raide. Vaikai dėliodami rašytinėmis raidėmis žodžius ant 

kilimėlių – pradeda rašyti. Vėliau parašytą žodį perskaito. 

Vaikas, kuris sudėtą žodį iš judamu rašytinių raidžių perskaito ir paaiškina ką reiškia – jau 

skaito. Skaitymas – intelektinis darbas - apima kalbėjimą, klausymą, rašymą ir yra komunikacinės 

kompetencijos formavimosi proceso dalis. 

Ugdant komunikavimo gebėjimus, akcentuojamas tylos vaidmuo ikimokyklinio vaiko   

ugdyme, ieškoma tylėjimo ir kalbėjimo vienovės.  

 

Kosminis auklėjimas – „ Takai į pasaulio kultūrą“ 

M.Montessori filosofinės pažiūros remiasi kosmologine teorija (cosmic education) Pasak šios 

teorijos gyvybės pradai neatskiriami nuo negyvosios gamtos, organinis ir neorganinis pradas sąveikauja 

tarpusavyje. Viskas kas gyva – augalai, gyvūnai, žmogus – paklūsta kosminiam planui. Išskirtinė vieta 

skiriama žmogui, kurį iš visų skiria esminis bruožas – abstraktus loginis mąstymas, leidžiantis pažinti 

visatą, daryti įtaką supančiai aplinkai ir keisti visuomeninį gyvenimą progreso link. M. Montessori 



116 

 

pedagogikoje mokslas sudaro atskirą ugdymo turinio dalį ir remiasi kosmologinių pagrindų paskirtimi: 

artinti žmogų (vaiką) prie visatos struktūros, padėti pajausti, kad jis yra visatos (kosmoso) dalis. 

Kiekviena mokslo sritis: biologija, botanika, zoologija, geografija, istorija ir kt. sudaro mokslo pažinimo 

erdvę ir atsispindi ikimokyklinio vaiko ugdomojoje aplinkoje kaip atskira ugdymo turinio dalis. Ši 

edukacinės aplinkos dalis vadinama „takais į pasaulio kultūrą“. Žmogaus santykiai visatoje tarp 

materijos ir energijos atsiskleidžia per gamtos mokslus, erdvės – per geografiją, laiko – per istoriją. 

Kiekviena mokslo šaka atveria atskirą taką pasaulio tyrinėjimui, individualiems atradimams, vaikams 

leidžia kilti į aukštesnį idėjų pasaulį. 

Studijuodamas mokslo erdvėje vaikas: 

Susidaro visuminį pasaulio vaizdą, faktai ir įvykiai tarpusavyje įvairiais ryšiais susijusi visuma. 

Vaikas tos visumos dalis. 

Supranta laiko tėkmės įtaką gamtoje. 

Susiformuoja pagarbą gyvajai, negyvajai gamtai, savigarbą bei rūpinimąsi kitais, atsakomybę 

už save bei savo veiksmus. 

Domisi aplinkiniu pasauliu, bando įžvelgti reiškinių ryšius erdvės, laiko raidos aspektais. 

Stebi gamtą, atlieka stebėjimus, bandymus, patys vaikai ieško atsakymų į iškilusius klausimus. 

Susiformuoja pagarbą savo tautos tradicijoms, etnokultūriniam savitumui. 
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Taikytinos ikimokyklinio ugdymo(si) organizavimo formos 

 

Lopšelyje – darželyje pagrindinė ikimokyklinukų ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi vaikų 

veikla. 

Visos grupės veikla – ryto, popiečio ratas, bendravimas, knygelių skaitymo valandėlė, 

atsipalaidavimo minutėlės, varžybos, ekskursijos, renginiai ir kt. 

Mažos vaikų grupelės veikla – vaikų žaidimai, bendri kūrybiniai darbai, eksperimentavimas, 

diskusijos, pedagogo bendravimas su keliais vaikais. 

Individuali vaiko veikla – savarankiška vaiko veikla ir žaidimai, individualus pedagogo 

bendravimas su vaiku ir t.t. 

 

Naudojamos ugdymo(si) technologijos (metodai, būdai, priemonės) 

 

 Ugdymo(si) metodas – tai pedagoginio poveikio vaikui  ir vaiko poveikio pedagogui bei grupės 

vaikams būdų sistema, padedanti siekti ugdymo(si) tikslo ir uždavinių. Programos turinio 

įgyvendinimui pedagogai taiko kūrybinius-interpretacinius, modeliavimo, skatinimo-inicijavimo-

motyvavimo, pagalbos-paramos metodus. 

 Ugdymo(si) technologija – pasirinktos ugdymo filosofijos pagrindu sudaryta metodinių būdų 

sistema ugdymo(si) tikslams pasiekti.  

Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programos   tikslams pasiekti taikomos šios technologijos: 

 vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos technologija,  

 spontaniškojo-situacinio ugdymo technologija,  

 pavyzdžio technologija,  

 ugdančiosios aplinkos kūrimo technologija,  

 terapinė technologija. 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika , leidžianti būti aktyviems abiems ugdymo proceso dalyviams. 

Ugdymas pavyzdžiu  - pedagogas yra tinkamas mėgdžiojimo modelis vaikui. 

Ugdymo(si) skatinimas, sukuriant tinkamą aplinką – pedagogas daro poveikį vaikui kurdamas, 

turtindamas, keisdamas aplinką. 

Terapinis ugdymas – taikomi būdai stiprina vidines vaiko galias. 

Spontaniškas ugdymas – taikomi situaciniai ugdymo būdai. 

Šios technologijos taikomos sinteze, atskiri būdai naudojami lanksčiai, t.y. atrenkami efektyviausi 

poveikio vaikui būdai. 

Dominuojanti veikla – žaidimas (žaidybinis metodas), skatinantis vaikų teigiamas emocijas, 

padedantis ugdytis socialinius įgūdžius, plėsti supratimą apie save ir aplinkinį pasaulį. 

Taikomas eksperimentinis metodas – tai ugdymas atrandant. Vaikas geriau suvokia priežasties-

pasekmės ryšius, patiria atradimo džiaugsmą. Naudojant žodinį metodą(pasakojimas, pokalbis, 

diskusija), perduodama aktuali informacija. 

Projektinio metodo taikymas padeda vaikams įgyti komandinio darbo įgūdžius, koncentruotis į 

grupės vaikus dominančius klausimus ir pan.  

 Konkrečios ugdymo(si) priemonės nurodytos skyrelyje “ugdymo gairės”.  
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 Vertinimo dažnumas 

 Lopšelyje – darželyje numatytas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas: 

 Diagnostinis  vertinimas – vaikui pradėjus lankyti įstaigą (lopšelio ar kitą grupę). Šio vertinimo 

tikslas – pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų lygį bei numatyti jo ugdymo kryptis ir uždavinius. 

Formuojamasis vertinimas – kasdienio vaiko ugdymosi situacijų stebėjimas, apmąstant, kaip vaikas 

įsitraukia į veiklą, kaip elgiasi, kas kiekvienam sekasi, kur reikia pagalbos, kaip pakreipti veiklą, kad 

geriau atitiktų kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius irk t. 

Apibendrinamasis vertinimas – išsiaiškinti vaiko ugdymosi pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programos dalį ar visą program rezultatų įvertinimas. 

Vertinimo vykdytojai ir dalyviai 

 Vaikų pasiekimus ir pažangą vertina auklėtojos, logopedė, meninio ugdymo pedagogė, įstaigos 

vadovai. Grupėse, kuriose taikoma kūrybinio kompleksinio ugdymo pedagoginė sistema, vaikas taip 

pat yra aktyvus pasiekimų vertinimo dalyvis: įsiklausoma į jo nuomonę dėl vertinimo būdų, drauge 

aptariami pasiekimai, pabrėžiant sėkmę. 

Pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos 

 Informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą rinkimo metodai ir būdai: 

 Vaiko stebėjimas kasdieninėje veikloje (aprašomos situacijos, fiksuojama pagal kriterijus ar 

ištisai). 

 Pokalbis su vaiku. 

 Vaiko veiklos darbelių analizė (piešinių, lipdinių, karpinių ir kt.). 

 Vaiko samprotavimai, klausimai, žodinė kūryba. 

 Vaiko elgesio aprašų ar  vaizdo įrašų analizė. 

Informacija apie vaiko pasiekimus  pateikiama tėvams (globėjams) individualių pokalbių 

metu; Kiekvieną pavasarį šeima gauna laišką – apibendrinamąjį vaiko pasiekimų vertinimą 

(priedas Nr.1 ar priedas Nr.2). Grupės vaikų pasiekimų situacija pateikiama tėvams tam skirtų 

susirinkimų metu. 

 

Vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimų aplankale (renkami darbeliai, 

užrašyti samprotavimai, išsakytos idėjos, užrašytos situacijos, pedagogo refleksija apie vaiko 

pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą). Vaikų pasiekimų įvertinimo 

duomenimis pedagogai remiasi planuodami ugdymo procesą, numatydami vaiko ugdymo 

individualizavimą ir kt. 

Vertinimo duomenys neviešinami, archyvuojami 1m. po išvykimo į mokyklą ar kitą įstaigą. 

 

Vaiko pasiekimų vertinimas Valdorfo grupėje 

 Valdorfo grupėje vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus: mokslo metų pradžioje ir 

pabaigoje. Vaiko pažangą vertina pedagogai ir tėvai. Taikomos tokios vertinimo procedūros bei 

informacijos apie vaiko pažangą surinkimo metodai ir būdai: 

 Vaiko stebėjimas. Dienoraštyje fiksuojami Kasdienio grupės gyvenimo bei atskirų vaikų 

stebėjimai – pokalbiai, žaidimai, kita veikla, vaikų santykiai, atradimai. Šie užrašai panaudojami 

ne tik fiksuojant vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimus, bet ir ruošiantis individualiems 

pokalbiams su tėvais, pasakojimams apie vaikus tėvų susirinkimuose bei galutiniam vaiko 

gyvenimo darželyje aprašymui, kurį auklėtojos įteikia vaiko tėvams, vaikui išeinant į mokyklą. 

 Piešinių analizė. Vaiko piešiniai kaupiami chronologine seka, fiksuojamos visų jo piešinių 

datos ir pagal tam skirtą metodiką (žr. I.Brochmann „Vaikų piešinių paslaptys“) atliekamas 
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tyrimas, atskleidžiantis vaiko individualius bei vystymosi ypatumus. Piešinių tyrimo rezultatai 

pristatomi tėvams – per individualų pokalbį arba tam skirtame susirinkime. 

 Du kartus (ar daugiau) per metus pedagogai aprašo savo pastebėtus pokyčius, susijusius su 

vaiku, remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo gairėmis. Vertinant vaiko 

pažangą, neišleidžiama iš akių ilgametė vaiko kaita, atsižvelgiama ne tik į vienų metų 

laikotarpio pažangą, nes kiekvienas vaikas turi savo raidos tempą ir ritmą, o svarbius pokyčius 

lengviau pastebėti per ilgesnį laikotarpį. Vertinant vaiko pasiekimus, daug dėmesio skiriama 

šiems vaiko gebėjimams: socialiniam bendravimui, pojūčių lavinimui, kalbos įgūdžiams, 

vaizduotei ir kūrybingumui, motyvacijai ir susikaupimui, taisyklingos laikysenos bei judėjimo 

įgūdžiams.. 

 Pokalbis su tėvais. Pokalbyje dalyvauja pedagogai ir tėvai. Išsamiai aptariama vaiko pažanga, 

atsakoma į klausimus: „kas džiugina ir kas neramina šiame vaike?“ Aptariamos svarbiausios 

gyvenimo kompetencijos pagal Valdorfo metodą: vaiko savivertė, pasitikėjimas pasauliu ir 

žmonėmis, drąsa gyventi ir gyvenimo džiaugsmas, smalsumas, atvirumas, valia, noras veikti, 

turėti. 

Abipusis tėvų ir pedagogų pasidalinimas stebėjimais padeda susidaryti išsamesnį vaizdą apie 

vaiką. 
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