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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ BENDROJI 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Marijampolės savivaldybės vaikų lopšelis - darželis 

„Vaivorykštė“ . 

2. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises. 

3. Marijampolės vaikų lopšelio- darželio „Vaivorykštė“ grupė - neformaliojo švietimo 

mokyklos. 

4. Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Vaivorykštė“ tipas  lopšelis - darželis.  

5. Marijampolės vaikų lopšelis - darželis ,,Vaivorykštė‘‘ įsteigtas ir dirba nuo 1990 m. 

rugsėjo  01 d. 

6. Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Vaivorykštė“ adresas: Mokolų g.11,         LT- 

68172,  Marijampolė,  el. p: l. d.  vaivorykšte@gmail.com 

Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ savo veiklą grindžia LR švietimo 

įstatymu ir kitais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, LR 

Konstitucija, LR švietimo įstaigų, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, 

LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos higienos 

norma „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės HN75:2016“, Marijampolės 

savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, lopšelio -  darželio nuostatais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis.   

7. Vaikai ir jų poreikiai. Marijampolės vaikų lopšelis - darželis „Vaivorykštė“(toliau-

lopšelis-darželis) yra bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurią lanko  nuo gimimo iki 

6 metų ikimokyklinio amžiaus vaikai. Yra vaikų, turinčių fizinių, kalbos ir komunikacijos bei 

regėjimo sutrikimų. Jie integruojami į bendrąsias grupes. Lopšelyje-darželyje diegiamos ugdymo 

turinio naujovės vaikų individualių gebėjimų ugdymui, vaikų emocinei bei socialinei patirčiai įgyti 

užtikrinamas vaikų spontaniškas bei auklėtojos inspiruotos veiklos santykis. Vaikų poreikiai - 

bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, pažinimo, saviraiškos tenkinami per ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų  žingsnius, integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

programą. Įgyvendinant programą, bus užtikrintas vaiko poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į jų 

amžių, bendruosius bei individualius poreikius, sudarytos sąlygos vienodam vaikų ugdymui. Vaikai 

jaučiasi saugūs, daug juda, žaidžia, bendrauja su bendraamžiais, išlaiko savo individualumą, 

aktyviai dalyvauja grupių ir bendroje lopšelio - darželio veikloje. Vaikams sudarytos sąlygos rinktis 

veiklą pagal pomėgius, individualius gebėjimus, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių jėgų ir 

galimybių.  

8. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Lopšelyje - darželyje dirba 

kompetentingi pedagogai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, gebantys keistis, aktyviai 
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ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys, turintys integruoto ugdymo bei komandinio darbo 

praktiką. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija yra lemiantis veiksnys užtikrinant lopšelio – darželio 

vaikų ugdymo kokybę. Įstaigoje dirba ir  korekcinę pagalbą vaikams bei konsultacijas tėvams teikia 

plaukimo mokymo ir kūno kultūros instruktorius, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, judesio 

korekcijos pedagogas. 

 9. Švietimo teikėjo savitumas.   Turime lopšelio-darželio  atributiką - vėliavą,  sveikuolių 

himną, emblemą. Suburtas bendruomenės narių vokalinis ansamblis. 

Lopšelis - darželis yra vienintelė ikimokyklinė įstaiga savivaldybėje, turinti baseiną. 

Organizuojami sveikatingumo renginiai, kurie priimtini visai   bendruomenei. Sudarytos sąlygos 

vaikų sportinei saviraiškai grupės judėjimo kampeliuose, sporto ir kineziterapijos salėse, baseine, 

atsižvelgiant į  lankančių vaikų  poreikius, polinkius. 

Grupių erdvės atviros tėvams, kolegoms, studentams.  

Įstaigoje sukomplektuota 11 grupių: 1 ankstyvojo amžiaus, 2 lopšelio, 6 darželio, 2 

priešmokyklinės grupės. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, „Šaltinio“ pagrindine 

mokykla, Marijampolės kolegija, Marijampolės visuomenės sveikatos centru,  Meilės Lukšienės 

švietimo centru, apskrities ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, propaguojančiomis vaikų 

sveikatos saugojimą ir stiprinimą, Marijampolės miesto Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

vaikų skyriumi. Dalyvaujame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos Želmenėliai“ veikloje: konkursuose, konferencijose, seminaruose, projektinėje veikloje. 

Didelis dėmesys skiriamas ir meniniam  - muzikiniam ugdymui. Lopšelio - darželio 

bendruomenė kuria ir puoselėja tradicijas, dalyvauja miesto organizuojamuose tradiciniuose 

renginiuose (Tarptautinė Vaikų gynimo diena, Miesto dienos, Žemės diena, sporto šventė, Vasaris - 

sveikatos mėnuo ir kt.).  

Įstaigos vertybės: atvirumas naujoms idėjoms,  pokyčiams, individualių vaiko gebėjimų 

ugdymas, kūrybiškumas, aplinkos saugumas ir estetika, įstaigos mikroklimatas, tradicijos 

(švenčiamos visos kalendorinės liturginės šventės: Advento vakarojimai, Kalėdos, Trys Karaliai, 

Užgavėnės, Velykos bei tradicinės šventės: Rugsėjo 1-osios šventė, Derliaus šventė, Kaziuko mugė, 

Gandro šventė, vyksta įvairios vaikų darbų parodos bei LR valstybinių atmintinų dienų minėjimai).  

 10. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Lopšelio - darželio 

bendruomenėje formuojamas teigiamas požiūris į vaiko fizinę, protinę, meninę, pažintinę veiklą, 

savarankiškumą, saviraišką, didelis dėmesys kreipiamas į socialinį ir psichinį saugumą, deramą 

vaiko socializaciją, visuminį ugdymą ir tinkamą pasirengimą perėjimui į aukštesnę ugdymo (si) 

pakopą - priešmokyklinį ugdymą (si).  

Lopšelį - darželį lanko vaikai iš įvairių miesto mikrorajonų bei aplinkinių kaimo vietovių. 

 Tėvams pageidaujant: 

 veikia pailginta darbo dienos grupė ( 630- 1830 val. ); 

 vaikai gali lankyti baseiną nuo ankstyvojo amžiaus grupės; 

 vaikai, turintys fizinių sutrikimų (ydinga laikysena, plokščiapėdystė ir kt.), gali 

lankyti kineziterapijos užsiėmimus;  

 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. 

Įstaigos pedagogai bendradarbiauja su tėvais ugdant vaikus ir užtikrina kokybišką 

ugdymą(si)  modernioje, kūrybiškoje, saugioje ir sveikoje ugdymo aplinkoje.  

11.  Ikimokyklinio ugdymo programos ir strateginių dokumentų sąsajos.  

 Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo 

programų kriterijų aprašu ( 2005 m. balandžio 18 d, nauja redakcija 2011 m. liepos 1 d. Nr. V- 

1009),  

 Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programai rengti, 2006 m. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Visas.pdf ) 

 Ikimokyklinio ugdymo programų metodinėmis rekomendacijomis, 2015 m. 

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf) 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, 2014 m. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf) 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Visas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf
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bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) 

veiklą. 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepsijoje ( 2003 m.) – numatyti pagrindiniai vaiko 

geros politikos siekiai, vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir  apsaugos srityse, nurodytos vaiko 

gerovės įgyvendinimo strategijos gairės. Mūsų įstaigoje ši nuostata įgyvendinama pasirinkus 

saugios ir sveikos gyvensenos kryptį.  

Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030’’ siekiama paskatinti esminius visuomenės 

pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei.  

Ikimokyklinio ugdymo programa remiasi Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose 

išskiriamosiomis prioritetinėmis laukiamų ugdymo rezultatų kryptimis: vaiko  individualių galių 

plėtojimu, vaiko santykių su kitais plėtojimu, t.y. bendraujantis ir bendradarbiaujantis bei aktyvus 

visuomenės narys ir vaiko įgalinimas mokytis, t.y. pasirengęs mokytis visą gyvenimą. 

12. Filosofinis -  psichologinis bei pedagoginis ugdymo programos pagrindimas. 

 Ikimokyklinio ugdymo (si) programos pagrindą sudaro humanistinė (orientuota į vaiko 

prigimties galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus ugdymą), egzistencialinė 

(individualaus, autentiško žmogaus būtis), fenomenologinė filosofija (aplinkos pažinimas įmanomas 

tik per tiesioginį vaiko patyrimą). Ji pabrėžia vaiko sveikatos puoselėjimo, savęs supratimo, 

saviraiškos ir savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo(si) procese. Humanistinės filosofijos ir 

vertybinių nuostatų formavimas(is) integruojamas į visą ugdymo(si) turinį. Tai pagrindas brandžios 

asmenybės tapsmui.  

Humanistinė pedagogika vaiką priima tokį, koks jis yra. Humanistinės pedagogikos 

ugdymo procesai vadovaujasi bendradarbiavimo, dvasinės bendrystės, abipusio supratimo, 

pasitikėjimo, kūrybingo kantrumo, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo, meilės principais. 

Plačią perspektyvą įstaigoje atskleidžia filosofo - psichologo Ž. Piaže idėjos. Jis vaiko 

žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Vaikui 

neužtenka žinių, informacijos, patirties gautos iš kitų žmonių. Jis atranda, sužino stebėdamas, 

kurdamas, eksperimentuodamas. Vaiko pažinimo raidą bei intelektualinius poreikius, individualų 

pasaulio pažinimą, savo mąstymo konstravimą akcentuoja kognityvinė vaiko raidos teorija( Ž. 

Piaže, Dž. Bruneris ). Remiantis minėtų autorių idėjomis, šioje programoje akcentuojama, jog 

ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai, meninė veikla kompleksiškai vysto įvairius vaiko pojūčius, 

skatina visų vaiko kompetencijų plėtrą, ugdo teigiamas vaiko asmenybės savybes. 

 

II.  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

13.Ikimokyklinio ugdymo programos turinys sudarytas remiantis šiais principais: 

13.1. Fizinės sveikatos ir gerovės principas. Sudaromos sąlygos tenkinti ir žadinti vaiko  

poreikį judėti, įgyti įvairios fizinės veiklos patirtį. Išskirtas toks turinys, kurį realizuojant būtų 

garantuojama ne tik fizinė vaiko sveikata, bet ir socialinis bei psichinis saugumas, daug dėmesio 

skiriama vaikų žinioms apie sveikatos saugojimą, organizmo grūdinimą, taisyklingą kūno laikyseną. 

Sveikatos ugdymas - tai pagrindinę vertybę, atsispindi visose ugdymosi srityse. 

13.2. Humaniškumo principas. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama jo teisė 

būti skirtingam. Prasmingas, atitinkantis vaiko poreikius, interesus ir galimybes ugdymo turinys bei 

metodai. Sudaros sąlygos vaiko fizinių ir psichinių galių plėtotei. 

13.3. Tautiškumo principas. Ugdymo turinyje atskleidžiamas žmogaus ryšys su gamta ir 

laiko ritmais, tautos papročiai, tradicijos, kultūrinis paveldas, ugdoma vaiko pagarba gamtai ir 

gyvybei, Tėvynei. Siekiama ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją. 

13.4. Integralumo principas. Ugdymo turinys sudaromas atsižvelgiant į vaiko visuminio 

pasaulio suvokimą ir mąstymą, veiklos konkretumą bei sinkretiškumą. Ugdomojo proceso metu 

siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų dermės, vaiko vidinio ir išorinio 

pasaulio vienovės. 

13.5. Tęstinumo principas. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko patirtį, įgytą   

šeimoje, vaikų amžių, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius. Ugdymo turinys 

kiekvienais amžiaus tarpsniais sudėtingėja , pateikiamos vis sudėtingesnės situacijos, nagrinėjamos 

vis sudėtingesnės problemos, įgaunama vis daugiau pažinimo informacijos. 
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13.6. Prieinamumo principas.Vaikai ugdomi nuo gimimo iki 6 metų. Ugdymo turinys 

sudarytas  atsižvelgiant į jų amžių, patirtį, jo gebėjimus ir galimybes, fizines ir dvasines savybes, 

raiškos būdus, individualius poreikius ir polinkius. Ugdymo turinyje daug dėmesio skiriama vaikų 

veiksenai, kurią pasirenka patys vaikai. Ugdymo turinys pritaikytas skirtingoje socialinėje aplinkoje 

augančiam vaikui. Vaikams suteikiamos galimybės bendrauti su suaugusiais ir bendraamžiais, įgyti 

pasitikėjimo savimi. 

13.7. Vertybinių nuostatų ugdymo principas. Padedama vaikui visa kas jį supa 

įprasminti per dorovines žmogaus nuostatas į pasaulį. Ugdomas savarankiškas, doras, kūrybingas, 

atsakomybę jaučiantis žmogus, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir 

suaugusiais, gerbiantis kitaip mąstančius, kitokios išvaizdos žmones. 

13.8. Grįžtamojo ryšio principas. Skatinamas šeimos ir auklėtojų keitimasis informacija 

apie vaiko ugdymą(si), nuolatinis ugdymo proceso vertinimas, auklėtojo veiklos refleksija 

padedanti analizuoti vaikų pasiekimus ir inspiruojanti kokybinius pokyčius. 

Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse 

pagarba bei dėmesiu. Siekiama, kad darželio personalas ir šeimos taptų ugdymo proceso partneriai. 

Sąveikaujant su šeima vadovaujamasi principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. 

13.9. Individualizavimo – vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo 

šeimoje tradicijas ir vaikų patirtį, taikant individualaus ugdymo ir ugdymo nedidelėmis grupelėmis 

formas,  į kiekvieno vaiko galias, nes kiekvienas vaikas auga savo tempu, turi savo patirtį, 

individualius pasaulio pažinimo būdus, savo gyvenimo ritmą. 

 

III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 
 

14. Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos teorijas, kurti 

sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninės, socialinius, pažintinius 

poreikius. 

Uždaviniai: 

14.1. Kurti tokią ugdymo (si) aplinką, kuri skatintų vaiką judėti, aktyviai veikti, pažinti ir 

atrasti, užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo (si) sąlygas, emocinę gerovę. 

14.2. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios              

gyvensenos įgūdžius. 

14.3. Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti ir perimti tautos, savo krašto tradicijas 

ir papročius. 

14.4. Ugdyti vaiko kalbą kaip bendravimo ir saviraiškos priemonę, skatinti kalbinį 

aktyvumą,  turtinti žodyną. 

14.5.Ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais 

ir suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, dorovinio elgesio normų, keistis pažintine 

informacija, padėti perimti įvairias komunikavimo priemones. 

14.6. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką, taikyti neformalias bendradarbiavimo su 

tėvais formas. Bendraujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais 

pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, žadinti jo smalsumą, žingeidumą. 

14.7. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, sportinės saviraiškos, išraiškos gebėjimus, padėti vaikui 

suvokti meno kūrinių estetinę ir istorinę vertę, ugdyti pagarbą lietuvių tautos tradiciniam menui, 

skatinti vaikus save išreikšti įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. 

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

15. Ugdymo(si) turinys, metodai atskleidžia vaikui žinių pasaulį, vysto jų įvairius 

gebėjimus bei įgūdžius, parinktas pagal vaikų poreikius, ypatumus, individualius gebėjimus ir 

nukreiptas į visuminį vaiko ugdymą. 

 Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymo(si)kryptis: 

 Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 

 Meninis ugdymasis. 

 Emocinis ir socialinis ugdymasis. 
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 Kalbos ir komunikavimo ugdymasis. 

 Pažinimo ugdymasis. 

Penkios kryptys susideda iš 18 vaiko ugdymo(si) sričių,  kurios atspindi amžiaus tarpsnio 

pasiekimus (žr.1 pav.) 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1pav.  vaiko ugdymo(si) sritys 

 

Lopšelio-darželio  prioritetas - sveikatos stiprinimas ir saugojimas, todėl daug dėmesio 

skiriame sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, diegiamos sveikatos stiprinimo ir saugojimo 

nuostatos.  Įstaigoje ugdomos vertybės: gailestis ir atjauta, kantrybė, tolerancija, sąžiningumas,  

pasiaukojimas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas, paslaugumas, nuoširdumas, pagarba ir 

pasididžiavimas, bendradarbiavimas, drąsa, dora, savarankiškumas, atsakomybė, kūrybiškumas, 

tolerancija, meilė artimui, tautinė kultūra. 

Numatant ugdymo(si) programos metodus, siekta, kad jie atspindėtų pagrindinius įstaigos 

veiklos būdus: ugdytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir  gerosios patirties sklaida, visos 

bendruomenės įtraukimas į vaikų ugdymo procesą bei palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 
Kadangi ugdymas yra dvipusis procesas, ugdymo(si) metodai apima tarpusavyje susijusią 

kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką. Taikomi tokie metodai, kurie padėtų atsiskleisti vaiko 

individualumui bei kūrybinėms galioms, kurie turėtų vaikams patrauklių žaidybinių elementų  bei 

skatintų vaikų praktinių įgūdžių formavimą(si).  

Projektas – vienas iš priimtinausių metodų, taikomų lopšelyje-darželyje. Pedagogai renkasi 

šį metodą todėl, kad pastebėjus nesklandumų kurioje nors srityje, radus apie tai duomenų (faktų, 

jausmų, poveikių ir kt.), galima įvardinti problemą ir iškelti idėją. Šis metodas labai vertingas dar ir 

todėl, kad pedagogai, įgyvendindami sveikatos ugdymo programą, gali įtraukti kuo platesnius 

visuomenės sluoksnius, vaiko aplinkos žmones siekti bendrų tikslų. 

Pasirinkti ugdymo(si) metodai atitinka vaikų amžių ir galimybes bei individualius  vaiko 

poreikius. Jie atnaujinami, papildomi, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus, pedagogų sumanymus, 
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tėvų rekomendacijas, metodų taikymo veiksmingumo vertinimo rezultatus, informacinę medžiagą, 

pedagoginę bei metodinę literatūrą. 

16. Ugdymo (si) metodai. 

16.1. Žaidimas - pagrindinis ugdymo (si) metodas. Žaidžiant vaikai atskleidžia savo patirtį, 

kaupia ją, išreiškia jausmus ir emocijas, išgyvena įvairius vaidmenis, kuria bendravimo situacijas, 

sprendžia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose situacijose. 

Žaidžiant lavėja vaiko kalba, jis mokosi bendrauti su kitais, nebijo klysti, rizikuoti, išbandyti visus 

galimus būdus.  Žaidimo sąlygos leidžia vaikui laisvai eksperimentuoti. 

16.2. Vaizdinis metodas -  nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančią aplinką, 

jos reiškinius. 

16.3. Žodinis metodas - diskusija, pokalbis, pasakojimas - suteikia  galimybę vaikams  

gauti informaciją, natūraliai kalbėti. 

16.4. Praktinis metodas -  eksperimentavimas, tyrinėjimas – skatina vaiką aktyviai veikti, 

daryti atradimus, planuoti, organizuoti. 

16.5. Kūrybinis metodas  - sudarantis sąlygas vaikams kurti naujus sumanymus, kelti ir 

įgyvendinti savo idėjas. 

16.6 Sportinės veiklos metodai - futboliukas, krepšinis, varžybos, estafetės, komandiniai 

žaidimai, ir kt. 

16.7 Informacinių komunikacijų  taikymas -  praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios  

lentos, vaizdo medžiagos stebėjimas  ir analizavimas multimedijos pagalba, mokomosios medžiagos 

perteikimas kompiuterio pagalba. 

17. Ugdymo(si) priemonės. 

Siekiant vaikų ugdymo(si) tikslų ir uždavinių įstaigoje taikomas priemonės: ugdomosios 

veiklos planavimas – orientuotas į ugdymosi  veiklos rezultatus, yra lankstus ir suteikia veikimo 

kūrybos ir saviraiškos laisvę, vaikai eina ten, kur veda jų poreikiai, interesai, vaizduotė, patirtis, 

iššūkiai. 

17.1. Edukacinė aplinka (fizinė ir psichologinė) -  saugi, jauki, kviečianti, skatinanti 

eksperimentuoti, kurti, judėti , lengvai prieinama, atitinkanti vaiko raidą. Grupių erdvės tampa 

laboratorijomis , kuriose patys vaikai mokosi žaisdami ir naudodami įvairias priemones. Vaikai 

keliauja  iš vienos erdvės į kitą. 

17.2. Fizinė aplinka - artima namų aplinkai erdvė: kūrybinei veiklai, pažintinei – 

tiriamajai veiklai, aktyviam judėjimui bei kūrybiniams – vaidmeniniams žaidimams. Aplinka 

pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Pedagogo fantazija 

neribojama , skatinama inovacijų paieška. 

17.3. Psichologinė aplinka -  pasitikėjimą skatinantis mikroklimatas, palanki vaikų  

adaptacija bendradarbiaujant su šeima . Vaikas pilnavertis bendruomenės narys. Ugdymo procesas 

planuojamas ir organizuojamas atsižvelgiant į spontaniškai kilusias  vaikų idėjas ir suteikiant 

pagalbą jas įgyvendinant.  Iškilusių problemų sprendimas ,,čia ir dabar‘‘. 

17.4. Materialinė aplinka - daiktinės priemonės reikalingos programoje apibrėžtam 

ugdymo turiniui įgyvendinti. 

 

V. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
 

18. Ikimokyklinio ugdymo rezultatas yra vaikų pasiekimai. Vaikų ugdymo(si) 

pasiekimai – tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie 

kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. 

Vaiko pasiekimų vertinimas - tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) 

ypatumus bei daromą pažangą kaupimas ir apibendrinimas, tai būdas, padedantis sekti vaiko 

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

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

Vertinimo dažnumas - norint nustatyti vaiko pasiekimų lygį bei numatyti ugdymo(si) 

kryptis ir uždavinius, vaiko pasiekimai vertinami pradėjus lankyti įstaigą. Vėliau vaiko pasiekimai 

vertinami du kartus per mokslo metus: rudenį atliekamas (fiksuojamas) pirminis vertinimas, o  
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pavasarį - baigiamasis įvertinimas (apibendrinant pokyčius, įvykusius per mokslo metus). Prireikus 

atliekami ir tarpiniai vaiko pasiekimų vertinimai. 

Vaiko pasiekimų įsivertinimas - paties vaiko daromi sprendimai apie pažangą bei 

pasiekimus. 

Vertinimo paskirtis - pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį (kaip 

kinta vaiko gebėjimai per tam tikrą laiko tarpą), numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, pritaikyti 

ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. 

Pasiekimų vertinimo tikslas - padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip asmenybei, 

kaupti informaciją apie pasiekimus ir daromą pažangą. 

Vertinimu siekiama: 

Skatinti vaiko ugdymą(si) ir raidą, saugojant vidinį ir išorinį vaiko saugumą bei savigarbą. 

Skatinti vaiko savo galių pažinimą, savęs pozityvų vertinimą. 

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

Nustatyti vaiko žinojimo, patirties, kultūros individualius skirtumus. 

Vertinimo dalyviai - vaikai, pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, judesio 

korekcijos pedagogas, kūno kultūros instruktorius, tėvai. 

Vertinimo metodai: 

Stebėjimas - vaiko pažinimas informacijos apie vaiką kaupimas, nesikišant į jo veiklą. 

Pokalbiai su vaiku - fiksuojama vaiko kalba, analizuojama daroma pažanga. 

Vaikų meninių, kūrybinių darbų analizė - pedagogas pasitaręs su tėvais apgalvoja, kaip 

vertins, kaip panaudos pasiekimų vertinimą. 

Pokalbiai su tėvais. 

Pedagogai (specialistai), atlikę vaiko stebėjimą pildo pasiekimų lentelę pagal pasiekimų 

žingsnius (Priedai Nr. 1, 2)   

Vertinimo procesas - tai nuolatinis procesas, kuris vyksta pastoviai. Vertinimas 

atliekamas taip, kad garantuotų gerą vaiko savijautą, psichologinį saugumą, padėtų išgyventi 

sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti kliūtis, sudaryti optimalias vaiko ugdymosi sąlygas.  

Pagrindinis vaiko vertintojas yra auklėtojas. Vertinant meninę raišką, dalyvauja meninio ugdymo 

pedagogas, sveikatos stiprinimo srityje - kūno kultūros, judesio korekcijos pedagogas, vaikų 

slaugytojas.  

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

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

rugpjūčio 9 d. įsakymu nr. ISAK-1233. Vertinimą vykdo logopedė. Vertinime dalyvauja auklėtojos, 

vaikai, tėvai.  

Vertinant vaikų fizinį pasirengimą, nuo 5 metų du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) 

atliekami fizinio pasirengimo tyrimai. Juos atlieka kūno kultūros pedagogas, dalyvaujant grupės 

pedagogams. 

Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai, įstaigos 

vadovai. Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas yra visuminis. Jis vyksta nuolat, kad vaikas 

kiekvieną kartą neliktų nepastebėtas, o tėvai gautų aiškią ir savalaikę informaciją apie vaiką. 

Vertinant atsižvelgiama į individualius vaiko pasiekimus, pažangą. Vaiko individualūs pasiekimai 

aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu.  Auklėtoja nuolat stebi ir fiksuoja vaikų veiklą ar 

elgesį. Vaikų stebėjimas numatomas savaitiniuose ugdymo planuose. 

Informacijos kaupimas ir dokumentavimas - vertinimo medžiaga kaupiama 

individualiuose vaikų pasiekimų aplankuose (dailės, kūrybiniai darbeliai, rašytinės kalbos 

pavyzdžiai, pedagogų ar kitų ugdytojų atsiliepimai apie daromą vaiko pažangą, nuotraukos, žodiniai 

pasakojimai ir kt.). Jame taip pat talpinama vaiko ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo 

lentelė. Stebėjimas, pokalbiai su vaiku natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybos 

produktų analizė, vaiko kalbos, veiklos, garso bei vaizdo įrašai, esant poreikiui atskiros ugdymo 

srities tyrimai, individualios programos, pokalbiai su vaiko tėvais.  

Vertinimo analizavimas - vertinimo rezultatai aptariami individualiai pokalbiuose su 

tėvais, su įstaigos administracija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, mokytojų 

metodikos tarybos posėdyje. Vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, 

sudarant individualias programas vaikams bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymo tikslus ir 
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uždavinius. Siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo, sukurta vertinimo sistema 

nuolat modernizuojama. 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas. 
Specialiųjų poreikių turintys vaikai – tai vaikai, kurie dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi 

ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime. 

Įstaigoje yra teikiama specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Pagalbos paskirtis – didinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymosi veiksmingumą. Pagalbą vaikui pirmiausiai teikia pedagogai, remdamiesi įstaigoje 

numatyta tvarka. Kai pedagogo pagalbos neužtenka ir jam iškyla vaiko ugdymo(si) sunkumų, 

pedagogas pildo vaiko stebėjimo kortelę ir, gavęs tėvų (globėjų) sutikimą, kreipiasi į įstaigos Vaiko 

gerovės komisiją. Jeigu vaikui tikslinga pritaikyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

bendrąsias programas, taip pat skirti specialųjį ugdymą, įstaigos Vaiko gerovės komisija (tėvams 

sutikus), kreipiasi į savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą. Tarnyba, įvertinusi vaiko 

specialiuosius ugdymosi poreikius, jei prireikia, skiria specialųjį ugdymą ir (ar) švietimo pagalbą. 

Nustačius vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, atsižvelgiama į specialistų rekomendacijas ir 

ugdymas įstaigoje  organizuojamas taip, kad vaikui būtų sudaromos sąlygos mokytis (ugdytis) pagal 

jo gebėjimus ir galimybes, teikiant tikslingą specialistų (logopedo, judesio korekcijos pedagogo) 

pagalbą, įtraukiant į šią veiklą ir šeimos narius, jeigu reikia, parenkant ugdomąsias ar specialiąsias 

mokymo priemones ir ugdymosi aplinką, reikiamas techninės pagalbos priemones, maksimaliai 

išnaudojant ugdymosi plano galimybes. Pagalbos vaikui veiksmingumas labai priklauso nuo tėvų,  

pedagogų, specialistų (judesio korekcijos pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto) 

bendradarbiavimo. Esant reikalui, atsižvelgiant į vaiko galias, gebėjimus ir ypatingumus, specialiųjų 

ugdymosi poreikių lygį, sudaromos individualios ugdymo programos. Jas rengia pedagogas ir 

logopedas. Su programomis supažindinami tėvai (globėjai). Jos aprobuojamos švietimo įstaigos 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir tvirtinamos direktoriaus. 

Mokiniui specialusis ugdymas ir švietimo pagalba skiriama vadovaujantis „Mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo tvarkos aprašu” ( ŠMM įsak. Nr. V-1265/V-685/A1-317; 2011-09-30). 

19. Individualių gebėjimų ugdymas.   

Ugdymo turinys sudaromas atsižvelgiant į vaiko patirtį (vertybines nuostatas, žinias, 

gebėjimus), jo aktyvų dalyvavimą. Orientuojamasi į individualizuotą, kiekvieno vaiko poreikiams ir 

išgalėms pritaikytą ugdymo(si) turinį. 

Pedagogai, atsižvelgdami į vaikų išsivystymo lygį planuoja tokias veiklas, kurios užtikrintų 

sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(si). Vaikų ugdomojoje veikloje  taiko individualius ugdymo(si) 

būdus, tikslus diferencijuoja ir individualizuoja, padeda vaikams įveikti sunkumus, spręsti 

problemas, pastebi, palaiko vaiko sumanymus, padeda juos išplėtoti, praturtinti. Kūrybine vaiko, 

pedagogo ir kitų ugdymo proceso dalyvių sąveika siekiama demokratiškų santykių, kultūrinių 

vertybių puoselėjimo.  

Pažindami vaiko individualias savybes, ugdytinio patirtį, jo namų kalbinę ir kultūrinę 

aplinką, jo poreikius,  pedagogai pritaiko ugdymo(si) turinį, atsižvelgia į individualius kiekvieno 

vaiko polinkius ir gebėjimus, vaiko šeimos tradicijas, įpročius ir siekia ugdymo pažangos. 

Kiekvienas vaikas yra ypatingas, turintis išskirtinai tik jam būdingų charakterio savybių, 

savitų polinkių ir poreikių. Vaikų interesų, polinkių, galimybių išsiaiškinimas, įsiklausymas į vaikų 

išsakomas mintis, idėjas padeda skleistis vaiko individualybei.  
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Priedas Nr. 1 

 

VAIKO  UGDYMO(SI) PAŽANGOS IR  PASIEKIMŲ LENTELĖ PAGAL PASIEKIMŲ 

ŽINGSNIUS 

 

Vaiko vardas, metai.........................................................................................   

 

  

Eil. 

Nr. 

Ugdymo sritis Žingsnis Komentaras 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai   

2. Fizinis aktyvumas   

3. Emocijų suvokimas ir raiška   

4. Savireguliacija ir kontrolė   

5. Savivoka ir savigarba   

6. Santykiai su suaugusiais   

7. Santykiai su bendraamžiais.   

8. Sakytinė kalba   

9. Rašytinė kalba   

10. Aplinkos pažinimas   

11. Skaičiavimas ir matavimas   

12. Meninė raiška   

13. Estetinis suvokimas   

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas   

15. Tyrinėjimas   

16. Problemų sprendimas   

17. Kūrybiškumas   

18. Mokėjimas mokytis   
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Priedas Nr.2  

 

VAIKO VARDAS, PAVARDĖ   

AMŽIUS (pirminio vertinimo žymė )   (žalia spalva)    

AMŽIUS (baigiamojo vertinimo žymė)  (raudona spalva)  

 

UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ DIAGRAMA PAGAL PASIEKIMŲ ŽINGSNIUS 
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VI. VAIKŲ UGDYMOSI KRYPTYS 

 

1. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI. 

Vertybinė nuostata: Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas: Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. 

Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Pats laiko šaukštelį, bando juo valgyti. 

 Mažais gabalėliais supjaustytą maistą 

ima dviem pirštais ar sauja. Bando 

savarankiškai valgyti ir gerti iš 

puodelio. 

 

Skatinamas vaiko savarankiškumas. 

Skatinama valgyti pirštais. Tirštas maistas duodamas tik 

šaukšteliu, skystą geria iš puoduko, kad jaustų skirtumą tarp 

to, ką valgo ir ką geria.  

Žaidžiant mokoma laikyti šaukštelį, puodelį, semti šaukšteliu 

ir pan. 

Žaidžiami žaidimai „Pamaitinkime lėlytę, meškutį“. 

Suaugusiojo padedamas 

valgo ir geria. 

Valgo ir geria savarankiškai. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Valgo ir geria suaugusiojo padedamas  

arba savarankiškai. Suaugusio 

rengiamas vaikas bando jam „padėti“. 

Padedant suaugusiajam, plaunasi, 

šluostosi rankas, išsipučia nosį. 

Paprašytas padeda žaislus į vietą. 

Kartais mimika, ženklais, arba pasako, 

kada nori į tualetą. 

Skatinamas valgyti savarankiškai, parodant ar pasakojant, 

kaip valgo grupės draugai. Kuriamos žaidybinės situacijos, 

padedančios valgyti patiems ar sekti draugų pavyzdžiu: 

,,Šuniukas  nori valgyti“,  „Kaip valgo lėlytė?“ .  

Rengiantis pratinamas prie tam tikro nuoseklumo. To 

siekiama per žaidimą, imituojant veiksmus. 

Sukuriamos žaidybinės situacijos, skatinančios vaiką 

panaudoti savo įgūdžius: „Parodykime, kaip išsipūsti nosytę, 

mokame plautis rankeles“. 

Sudaromos situacijos, kurios skatina padėti daiktus į vietą: 

„Sviedinukai nori į krepšį; lėlytės nori į vežimuką, mašinytė 

pageidauja grįžti į garažą“ ir pan. 

Mokomasi sėstis ant klozeto ar puoduko, atsižvelgiant į vaiko 

įgūdžius. 

Padeda į vietą žaislus.  

Pats eina į tualetą, 

suaugusiojo padedamas 

susitvarko. 

 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda 

naudotis stalo įrankiais. 

Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti. 

Savarankiškai valgo ir geria. Pasako ko nori ir nenori valgyti. 
Mokomas  naudotis įvairesniais stalo įrankiais. 

Skatinamas savarankiškai naudotis tualetu, savarankiškai 

Valgo gana tvarkingai. 

Dažniausiai savarankiškai 

naudojasi tualetu ir 
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Įgyja savarankiškumo įgūdžių: pats eina 

į tualetą, suaugusiojo padedamas 

susitvarko. 

 Padedant suaugusiajam, nusirengia   

apsirengia, nusiauna batus, prausiasi, 

sausai nusišluosto savo rankšluosčiu 

veidą, rankas.  

Padeda į vietą žaislus.  

Pastebi nešvarias rankas, nori jas 

nusiplauti. 

susitvarkyti. Prireikus kreiptis į suaugusįjį pagalbos.  Bando 

kelias žodžiais išreikti savo fiziologinius ar kitus poreikius. 

Žaidžiant drauge mąstoma, kaip aprengti lėlytę ruošiantis į 

lauką;  kaip derėtų rengtis patiems ateinat į darželį ir grįžtant 

iš jo. 

 Rengdamiesi sužino rūbų pavadinimus. 
Su vaikais kalbamasi apie švarą, žiūrimi paveiksliukai, vedamos 
praktinės veiklos. Atkreipiamas dėmesys, ar savo vietose žaislai, 
pasitariama, kaip viską sudėti į vietas. 

Susitepus raginamas nusiplauti rankas, veiduką. 

susitvarko juo pasinaudojęs. 

 

 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Valgo gana tvarkingai. Primenamas po 

valgio skalauja burną. Pasako, kodėl 

reikia plauti vaisius, uogas, daržoves. 

Padeda suaugusiajam serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalą. 

Dažniausiai savarankiškai naudojasi 

tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. 

Šiek tiek padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 

Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. 

Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas 

prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti 

dalį žaislų, 

su kuriais žaidė. 

Pasako, kad negalima imti degtukų, 

vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų. 

Vaikas pratinamas tvarkingai valgyti: netrupinti duonos, 

kramtyti užsičiaupus, gerai sukramtyti maistą, netrukdyti 

kitiems valgyti, naudotis stalo įrankiais, servetėle, praskalauti 

burną vandeniu. 

Mokoma savarankiškai pasiraitoti rankoves, plautis rankas ir 

praustis veidą, pakabinti rankšluostį į vietą. 

Pratinama laiku pasinaudoti nosine, tualetu, prisilaikyti 

švaros, susitvarkyti padedant suaugusiajam. 

Grupėje sudaroma galimybė žaisti žaidimus, mokant naudotis 

stalo įrankiais.  

Skatinama susitvarkyti savo žaidimo vietą, sudėti  daiktus į 

jiems skirtą vietą.  

Primenama, kad čiaudint ar kosint būtina prisidengti burną ir 

nosį, kad naudotųsi nosinaite.   

Naudojamos vaizdinės priemones apie saugų elgesį. Rodomi 

mokomieji filmukai.  

 

Pratinasi neteršti aplinkos, 

padėti tvarkyti savo 

darželio, grupės, namų 

teritoriją. Pasako, kad 

negalima imti degtukų, 

vaistų, aštrių ir kitų 

pavojingų daiktų. 

Pratinasi rengtis pagal lauko 

temperatūrą, būti 

tvarkingais, švariais 

drabužėliais, pasidžiauti 

šlapius drabužėlius, batus, 

sutvarkyti grupę. 

Susipažįsta su elgesio 

taisyklėmis prie stalo, 

tinkamai naudojasi stalo 

įrankiais. 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, 

uogas, daržoves.   

Žino, kad galima apsinuodyti valgant 

nepažįstamas uogas, vaisius. 

Padeda suaugusiajam serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalą.  

Laikosi asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir 

maitinimo ritmo. Skatinama taisyklingai naudotis stalo 

įrankiais, padėti dengiant stalus pusryčiams, pietums, 

vakarienei, šventėms. Pokalbių, sveikatos valandėlių metu  

kalbamasi apie pieno, mėsos, vaisių ir daržovių naudą. 

Papasakojama apie per didelio saldumynų kiekio žalą 

Savarankiškai serviruoja ir 

tvarko stalą.  

Savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus.  

Dažniausiai savarankiškai 
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Dažniausiai savarankiškai naudojasi 

tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs.  

Šiek tiek padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 

Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. 

 Čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia 

burną ir nosį.  

Gali sutvarkyti dalį žaislų, su kuriais 

žaidė.  

Pasako, kad negalima imti degtukų, 

vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų 

Domisi, koks maistas sveikas ir 

naudingas.  

Žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi 

saugoti save ir kitus. 

 Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

vaikščioti taisyklingai. 

 

 

 

 

organizmui. Skatinamas savarankiškumas. Kartu su vaikais 

organizuojami projektai apie saugų vaikų elgesį įvairiose 

situacijose. Pratinama tvarkingai valgyti, savarankiškai atlikti 

savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi 

tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai 

elgiasi aplinkoje. Primenama, kad vaikai taisyklingai sėdėtų. 

 Žaidžia didaktinėmis priemonėmis. Dalyvauja pokalbiuose 

(„Aš švarus vaikas“, „Noriu  augti didelis ir sveikas“, 

„Mokausi sėdėti taisyklingai“, „Blogi įpročiai“, „Kur kreiptis 

pagalbos?“  ir kt.). 

Organizuojamos piešinių parodėlės „Sveikas ir nesveikas 

maistas“ ir kt. 

 Kartu su tėvais kuria „Sveikuolių receptus“. 

Kartu su draugais ir individualiai žaidžia didaktinėmis 

priemonėmis (segiojimas, rišimas, varstymas). Kiekvieną 

kartą prieš valgant vaikai įtraukiami į stalo padengimo veiklą.  

Primenama, kad vaikai valgytų neskubėdami. Kalbamasi apie 

tai, kad labai svarbu pusryčius, pietus, vakarienę valgyti tuo 

pačiu metu.  

Organizuojami įvairių kūrybinių darbelių (piešinių, 

inscenizacijų ir t. t.) kūrimai, jais skatinama pasirinkti sveikus 

produktus ir patiekalus.  

Stebėdamas sergančius ir sveikus žmones nuotraukose, 

paveikslėliuose, girdėdamas įvairias istorijas apie ligonius, 

ieško ligos požymių, iš veido ar kūno išraiškos nustato, kas 

yra sergantis.  

Žinias įtvirtina individualių užsiėmimų metu, per žaidimus, 

pokalbių metu. 

Rodomi mokomieji filmukai.  

Organizuojamos saugaus elgesio veiklos (viktorinos), 

kviečiami ar lankomasi pas medicinos darbuotojus, 

ugniagesius, policijos pareigūnus 

tvarkosi žaislus ir veiklos 

vietą.  

Savarankiškai ar priminus 

laikosi sutartų saugaus 

elgesio taisyklių.  

Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai 

skirtais aštriais įrankiais.  

 

 

6 - asis Geranoriškai, pagarbiai, mandagiai Padedama  keisti netinkamus bendravimo su suaugusiaisiais Pasako, jog maistas 
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5 - 6 metai bendrauja su suaugusiaisiais. Tariasi, 

diskutuoja su jais dėl dienotvarkės ir 

elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, 

stengiasi laikytis susitarimų, nors 

kartais su suaugusiuoju bendrauja 

priešiškai. 

Kasdienėse situacijose bando tinkamu 

būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo 

nuomonę. 

Paprašytas paaiškina, kodėl negalima 

bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, 

kai šalia nėra juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis 

pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei.  

Pasirenka drabužius ir avalynę pagal 

oro sąlygas. Valgo tvarkingai, 

dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo 

įrankiais.  Padedamas suaugusiojo 

serviruoja ir po valgio sutvarko stalą.   

Domisi, koks maistas „sveikas ir 

visavertis“, o koks kenkia sveikatai.  

Įvardija keletą maisto produktų, kuriuos 

valgyti sveika. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus.  

Priminus plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą.  

Žaisdamas ir ką nors veikdamas 

stengiasi saugoti save ir kitus.  

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

vaikščioti taisyklingai.  

Padedamas pasirenka drabužius ir 

avalynę pagal oro sąlygas.  

būdus, siekiama geranoriškai bendrauti. 

Kartu  sudaroma dienotvarkė, tariamasi dėl jos pakeitimų, 

kuriamos elgesio grupėje taisyklės.  

Padedama  išmokti būdų, kaip pasakyti savo nuomonę, 

neįžeidžiant kitų (tėvų, senelių, draugų). 

Aiškinasi bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisyklės ir 

galimus pavojus. Išklausoma vaiko pasakojamai, atsitikimai 

su suaugusiaisiais ir svarstoma, kaip kitą kartą panašiose 

situacijose galėtų elgtis. 

Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi žmonių saugumu: 

policininkais, gaisrininkais, gydytojais. Susipažįsta su jų 

profesija, aiškinasi, kokiais telefono numeriais juos galima 

iškviesti. 

Klausosi skaitomų knygelių, vaidinama, žaidžiami loto, 

žiūrimi filmukai apie žmogui naudingus maisto produktus 

(duoną, obuolius, pieną, vandenį ir kt.). Pasiūloma apsirengti 

lengvesniais ar šiltesniais drabužėliais. Sušlapusius rūbus, 

avalynę mokoma pasidžiauti. Organizuojamos sveikatos 

valandėlės. Parūpinama priemonių kalimo, siuvimo, 

dygsniavimo žaidimams. Apsilankoma su vaikais gaisrinėje, 

policijoje, ligoninėje, autoservise ir t.t. Vaikas skatinamas 

stebėti savo ir kitų taisyklingą laikyseną, pasakyti, kai 

pastebės vaikštantį ar sėdintį susikūprinus. 

Skatinamas vaikų savarankiškumas.  

Dalyvauja saugaus eismo, sveikatos saugojimo programose, 

projektinėje veikloje. Pokalbiai: „Kodėl reikia plauti 

rankytes?”, „Kaip elgtis gatvėje?”,  „Kodėl negalima žaisti 

gatvėje?”, „Sveikas maistas''.  

Laikosi asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir 

maitinimo ritmo. Skatinama taisyklingai naudotis stalo 

įrankiais, padėti dengiant stalus pusryčiams, pietums, 

vakarienei, šventėms.  

Kalbama apie saugų elgesį įvairioje aplinkoje. 

reikalingas, kad augtume, 

būtume sveiki. 

Savarankiškai serviruoja ir 

tvarko stalą.  

Savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus.  

Dažniausiai savarankiškai 

tvarkosi žaislus ir veiklos 

vietą.  

Savarankiškai ar priminus 

laikosi sutartų saugaus 

elgesio taisyklių.  

Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai 

skirtais aštriais įrankiais. 

. 
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 Dažniausiai savarankiškai tvarkosi 

žaislus ir veiklos vietą.  

Rengia, šukuoja, prausia lėles ir kitus 

žaislus.   

Žaidžia didaktinėmis priemonėmis 

(segiojimas, rišimas, varstymas ir kt.)  

Jaučiasi saugūs, orientuojasi grupės, 

darželio aplinkoje, lauke. 

Nusiteikęs geranoriškai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais. 

Tariasi, diskutuoja su jais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, teikia 

pasiūlymus, stengiasi laikytis 

susitarimų, nors kartais su suaugusiuoju 

bendrauja priešiškai. 

Kasdienėse situacijose bando tinkamu 

būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo 

nuomonę. 

Paprašytas paaiškina, kodėl negalima 

bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, 

kai šalia nėra juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis 

pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei.  

Pasirenka drabužius ir avalynę pagal 

oro sąlygas.  

Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą.  Tvarkingai valgo, 

jaučia, kada alkanas, kada pasisotino, geria pakankamai 

vandens. Stengiasi valgyti įvairų maistą. Įvardija maisto 

produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kuriuos reikėtų riboti. 

Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi veiklai skirtais aštriais 

įrankiais. Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis iškilus 

pavojui, pasiklydus. Stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti 

taisyklingai. 

 

 

2. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. FIZINIS AKTYVUMAS. 

Vertybinė nuostata: Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminė nuostata: Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, 

kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 
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1 - asis 

0 - 1 metai 

Tikslingai siekia daikto, rankos 

judėjimą seka akimis, pačiumpa ir laiko 

daiktą saujoje, paglosto žaislą jo 

nečiupdamas, kiša jį į burną, purto, 

mojuoja, stuksena, gniaužo, dviem 

pirštais – nykščiu ir smiliumi – suima 

smulkų daiktą; perima daiktus iš vienos 

rankos į kitą. 

 Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, 

įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais aukštyn; 

ko nors įsitvėręs atsistoja; stovi 

laikydamasis ar savarankiškai, 

žingsniuoja laikydamasis, vedamas arba 

savarankiškai, išlaiko pusiausvyrą. 

Skatinamas susipažinti, žaisti su nauju žaislu: 

apžiūrėti, liesti, purtyti, gniaužyti ir kt. 

Siūloma dėlioti žaislą ar kokį nors daiktą iš vienos 

rankos į kitą. 

Žaidžiami žaidimai su įvairaus dydžio kamuoliukais, 

balionais.  

Vaiko regėjimo lauke manipuliuojama žaislais, 

skatinant judėti iki jų. 

Daiktai, žaislai padedami toliau, kad mažylis 

stengtųsi jų siekti. 

Geba plaštaką judinti įvairiais 

būdais: pasukti per riešą, apverčia 

plaštaką delnu žemyn, aukštyn, 

mostelti, paimti daiktą apimdamas jį 

pirštais, išmeta daiktus iš rankos 

atleidžiant pirštus, ploti rankomis. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Geba plaštaką judinti įvairiais būdais: 

pasukti per riešą, apverčia plaštaką 

delnu žemyn, aukštyn, mostelti, paimti 

daiktą apimdamas jį pirštais, išmeta 

daiktus iš rankos atleidžiant pirštus, 

ploti rankomis. Ridena, meta, gaudo 

kamuolį. 

Savarankiškai atsistoja, atsitupia, 

pasilenkia, eina į priekį, šoną, atgal, 

eina stumdamas ar tempdamas daiktą, 

bėga tiesiomis kojomis, atsisėdęs ant 

riedančio daikto stumiasi kojomis, 

keturpėsčiomis pralenda per kliūtis, 

padedamas lipa laiptais pristatomuoju 

žingsniu, spiria kamuolį  

išlaikydamas pusiausvyrą.. 

Įveikia mažas kliūtis. 

Žaidžiami smulkiąją motoriką lavinantys žaidimai: 

statomi bokšteliai, sukami dangteliai, žaidžiami 

pirštų žaidimai. 

Žaidžiami žaidimai, lavinantys ir įtvirtinantys vaiko 

judėjimą. Sudaroma galimybė joti ant linguojančių 

žaislų pasispiriant kojomis, lipti ir nulipti nuo 

kalniuko, eiti „tilteliu“. Skatinami nešioti žaislus, 

„takeliu“ stumdyti  vežimukus ar mašinas, prikrautus 

žaislų. Įvairiais būdais vaikas skatinamas įveikti 

iškilusias kliūtis. 

 

Bėga keisdamas kryptį, greitį. 

Geriau derina akies- rankos, abiejų 

rankų, rankų ir kojų judesius, tiksliau 

konstruoja, veria sagas ant virvutės, 

manipuliuoja  kamuoliu. 

 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Geriau derina akies- rankos, abiejų 

rankų, rankų ir kojų judesius, tiksliau 

Tikslingai skirtingu ritmu eina ten, kur nori, 

vaikščiodamas apeina ar peržengia kliūtis. Pastovi 

Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų 

pirštų; tiksliau atlieka judesius 
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konstruoja, veria sagas ant virvutės, 

manipuliuoja  kamuoliu. 

Išlaiko pusiausvyrą, orientuojasi 

grupėje, aikštelėje. Bėga keisdamas 

kryptį, greitį. Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu laikydamasis turėklų 

ar suaugusiojo rankos. Atsispirdamas  

abiem kojom  apšoka nuo žemės, 

nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją, 

spiria kamuolį. 

Pastovi ant vienos kojos. Tikslingai 

ritmiškai eina ten, kur nori, 

vaikščiodamas apeina arba peržengia 

kliūtis, eina plačia (25-30 cm.) linija. 

ant vienos kojos3-4 sekundes.  

Siūlomi smulkiąją motoriką lavinantys žaislai, 

žaidimai: karoliukai, sagos vėrimui, kiti stalo 

žaidimai 

Organizuojami žaidimai, siužetiniai pratimai, 

skatinantys vaikus peržengti per kliūtis, imituoti 

gyvūnų judesius, reikšti save judesiu, mimika. 

Sudaromos sąlygos lipti kopėtėlėmis siekiant norimo 

daikto. Skatinama šokinėti abiem kojom vietoj, 

lengvai judėti pirmyn, užlipti ir nulipti nuo suolelio. 

Judant erdvėje, pratinama nesusidurti vienas su kitu, 

pereiti nuo ėjimo prie bėgimo ir atvirkščiai. 

plaštaka, pirštais,ranka. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Bando įveikti įvairias kliūtis. Maudosi ir 

mokosi plaukti baseine, naudojasi 

plaukimo priemonėmis. 

Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų 

pirštų, tiksliau atlieka judesius plaštaka 

ir pirštais (ima, atgnybia, suspaudžia 

dviem pirštais, kočioja tarp delnų) bei 

ranka (mojuoja, plasnoja). Ištiestomis 

rankomis pagauna didelį kamuolį. 

Judesius tiksliau atlieka kaire arba 

dešine ranka, koja. 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant 

kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius kojomis bei rankomis. 

Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm) 

linija, gimnastikos suoleliu, lipa laiptais 

aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už 

turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos 

kojos, nušoka nuo paaukštinimo. 

Kiekvieną rytą atlieka rytinę mankštą.  

Eina pasivaikščioti į lauką, laiku keliasi, atlieka oro ir 

vandens procedūras, savimasažo bei pėdos ir 

taisyklingos laikysenos pratimus. 

 Skatinama žaisti, judėti, aktyviai veikti bei ilsėtis.  

Vaikui siūloma įvairių žaidybinių situacijų, 

skatinančių vaikščioti ant pirštų, kulnų. 

Skatinama žaisti lauko, sportinius bei judrius 

žaidimus, žaidimų aikštelėje siūloma mokytis 

važinėtis dviratuku, paspirtuku, žiemos metu – 

rogutėmis ir t.t.,  

Skatinama dalyvauti estafetėse, sportinėse 

pramogose, varžybose, sporto šventėse, išbandyti 

savo jėgas, vikrumą, drąsą, pratinama mokytis 

laimėti ir garbingai pralaimėti.  

Siūloma vairuoti triratuką. 

Pasiūloma  minkyti tešlą, lipdyti iš modelino, 

plastilino. Mokoma kirpti nesudėtingas formas, po to 

priklijuoti jas ant popieriaus. 

Pratinasi įveikti įvairias kliūtis. 

Ropoja keturpėsčias, lenta, suoleliu, 

stengiasi pralįsti pro kliūtis, 

neliečiant rankomis žemės, pratinasi 

laipioti gimnastikos sienele. Atlieka 

pratimus plokščiapėdystės ir 

taisyklingos laikysenos profilaktikai 

su priemonėmis. 

Eina ar bėga tarp dviejų nubrėžtų 

linijų, vingiais; tarp išdėstytų daiktų, 

pristatomu žingsniu, aukštai 

keldamas kelius. 

Pritupia nesilaikydamas. 

Atlieka įvairius judesius tiesiomis ir 

sulenktomis kojomis. 

Pakaitomis kelia kojas aukštyn. 
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Žaidžiami pirštukų žaidimai. Sudaromos sąlygos 

žaisti su įvairiomis gamtinėmis medžiagomis: 

įvairiomis kruopomis, gilėmis, kaštonais. Skatinami 

žaidimai, kurių metu įvairius daiktus vaikas gali imti 

žnyplėmis, pincetu, perdėti iš vieno indo į kitą. 

Siūloma žaisti su dideliu kamuoliu, jį mesti, pagauti, 

ridenti rankomis ir kojomis. 

 

 

 

 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Eina pristatydamas pėdą prie pėdos, 

pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, atlikdamas 

judesius rankomis, judėdamas vingiais. 

Bėgioja vingiais, greitėdamas ir 

lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant 

pirštų galų.  

Šokinėja abiem kojomis vietoje ir 

judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, 

šokinėja per virvutę, peršoka žemas 

kliūtis, pašoka siekdamas daikto. 

Laipioja lauko įrenginiais. Spiria, meta 

kamuolį į taikinį iš įvairių padėčių.  

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka 

(veria ant virvelės smulkius daiktus, 

užsega ir atsega sagas).  

Įsisupa ir supasi sūpynėmis. Greitas, 

vikrus, bėgioja vingiais, greitėdamas ir 

lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant 

pirštų galų.  

Šokinėja abiem kojomis vietoje ir 

judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, 

šokinėja per virvutę, peršoka žemas 

kliūtis, pašoka siekdamas daikto.  

Organizuojamos veiklos, kurių metu atliekami 

ritminiai judesiai pečiais, galva, mušinėjami, mėtomi 

kamuoliai, ėjimas keičiamas bėgimu, vaikas eina, 

bėga, perlipa suolą, pralenda po kėde ir t.t. 

Organizuojamos bėgimo estafetes, įvairių šuolių 

žaidimai, panaudojant įvairias priemones: kaspinus, 

kamuolius, lankus, lazdas. Bėgioja gaudant vienas 

kitą tarp medžių, įveikia natūralias kliūtis. Žaidžiami 

žaidimai su išsisukinėjimais, kurių tikslas – ilgiau 

likti nepagautam. Siūloma vaikams šokinėti per 

šokdynę, lanką. Siūloma piešti įvairių linijų, pieštuku 

apvesti daiktus. Sudaromos sąlygos žaisti su 

įvairiomis gamtinėmis medžiagomis: įvairiomis 

kruopomis, gilėmis, kaštonais. Skatinami žaidimai, 

kurių metu įvairius daiktus vaikas gali imti 

žnyplėmis, pincetu, perdėti iš vieno indo į kitą. 

Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, 

žaidimus ir t.t. Vaikui siūloma įvairių žaidybinių 

situacijų, skatinančių vaikščioti ant pirštų, kulnų. 

Sudaromos sąlygos vaikui važinėti triratukais, 

paspirtukais. Sudaromos sąlygos minkyti tešlą, 

lipdyti iš modelino, plastilino. Mokoma kirpti 

nesudėtingas formas, po to priklijuoti jas ant 

popieriaus. Žaidžiami pirštukų žaidimai. 

Organizuojamos sporto varžybos, šventės ir kt. 

Mokosi žaisti futboliuką, krepšinį. 

Išlaiko saugų atstumą eidamas, 

bėgdamas šalia draugo.  Bėga 

derindamas du ar daugiau judesių.  

Kerpa gana tiksliai. Pieštuką ir 

žirkles laiko taisyklingai. Sulenkia 

popieriaus lapą per pusę, į keturias 

dalis.  Meta ir pataiko kamuolį į 

krepšį, vartus, taikinį.  Eina 

keisdamas greitį, staigiai sustoja, 

greitai pajuda iš vietos. 



19 

 

  

6 – asis 

5 - 6 metai 

Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, 

gyvatėle, atbulomis, šonu. Ištvermingas, 

bėga ilgesnius atstumus. Bėga 

pristatomuoju ar pakaitiniu žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, bėga suoleliu, 

įkalnėn/nuokalnėn. Šokinėja ant vienos 

kojos judėdamas pirmyn, šoka į tolį, į 

aukštį.  

Važiuoja dviračiu. Tiksliau valdo 

pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, 

kirpdamas. 

 Su kamuoliu atlieka sporto žaidimų 

elementus,  

Žaidžia komandomis, derindamas 

veiksmus. 

Organizuojamos įvairios estafetes, sportiniai 

žaidimai, varžybos, kurių metu vaikai galėtų judėti 

poroje, ratu, sutartinai su kitais vaikais. Sudaromos 

sąlygos žaisti žaidimą „Klasės“. Pasiūloma įverti 

siūlą į adatą, siuvinėti pagal trafaretą ant kartono, 

nerti vąšeliu, daryti kutus.  Aprūpinama 

priemonėmis, tinkančiomis konkretiems sportiniams 

žaidimams (krepšinio, futbolo kamuolius, kėglių, 

lazdų). Organizuojamos veiklos, kurių metu 

atliekami ritminiai judesiai pečiais, galva, 

mušinėjami, mėtomi kamuoliai, ėjimas keičiamas 

bėgimu, vaikas turėtų eiti, bėgti, perlipti suolą, 

pralįsti po kėde ir t. t.  

Organizuojamos bėgimo estafetes, įvairių šuolių 

žaidimai, panaudojant įvairias priemones: kaspinus, 

kamuolius, lankus, lazdas.  

Žaidžiami žaidimai su išsisukinėjimais, kurių tikslas 

– ilgiau likti nepagautam. Aktyviai dalyvauja sporto 

šventėse, pramogose, sportinėse estafetėse. 

Siūloma šokinėti per šokdynę, lanką.  

Siūloma piešti įvairių linijų, pieštuku apvesti daiktus: 

stiklinę, apverstą lėkštę.  

Sudaromos sąlygos vaikui žaisti su pipete.  

Grupėje parūpinama įvairių priemonių (sagų, 

rutuliukų, karolių), kad vaikas galėtų verti ant siūlo, 

skalbinių segtukų ir kt. Žaidžia siužetinius, liaudies, 

judriuosius su sportinių žaidimų elementais, 

vikrumui ugdyti, ištvermei tobulinti,  judesiais 

vaizduoja veikėjų charakterius, šokį, transporto 

judėjimo vyksmą, gyvūnėlių, augalų gyvenimą. 

Bėga derindamas du ar daugiau 

judesių (bėga ir varosi, spiria 

kamuolį, bėga ir mojuoja rankomis, 

kaspinais). Šokinėja derindami du 

skirtingus rankų ir (ar) kojų judesius 

(šoka per virvutę, žaidžia „Klases“).  

Tiksliai kopijuoja formas, raides. 

Meta, pataiko kamuolį į krepšį, 

vartus, taikinį. 
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3. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA. 

Vertybinė nuostata: Domisi kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas: Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia   tinkamais, 

kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepia kito jausmus (užuojauta, padeda).  

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir 

džiaugsmą jiems sugrįžus. 

Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia 

džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį. 

Išreiškia nerimą, pamatęs nepažįstamą 

žmogų. 

 

Stengiamasi suprasti vaiko emocijų reiškimo ženklus ir 

pasirūpinti juo, kai mažylis yra liūdnas, piktas. 

Vaikas kalbinamas, stengiamasi įvardyti jo emocijas. 

Atsiskyrus nuo tėvų, vaikui suteikiamas fizinis 

artumas, dėmesys nukreipiamas į įdomią veiklą, 

suteikiant džiugių, malonių potyrių. 

Užtikrinamas vaiko saugumas. 

Skatinamas bendravimas su kitais vaikais. 

Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį 

reiškia skirtingu intensyvumu 

(nuo silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki garsaus rėkimo). 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo 

džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų 

išraiškas. 

Emocijos pastovesnės, tačiau dar būdinga 

greita nuotaikų kaita. 

Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia 

skirtingu intensyvumu (nuo silpno 

nepatenkinto niurzgėjimo iki garsaus 

rėkimo). 

Bando reikšti savo norus jausmus, mintis veido 

išraiška, gestais, žodžiais. Vaikas skatinamas kalbėti, 

bandydamas įvardinti savo emocijas. Pratinasi suprasti 

savo jausmus. 

Skiriamas didesnis dėmesys vaikui, kuris prastai 

jaučiasi. 

Žiūrimos knygelės, kuriose veikėjai vaizduojami 

įvairių nuotaikų, įvairiai jaučiasi ir elgiasi. 

Rūbinėje įrengtas veidrodis, kuriame vaikas mato 

skirtingą savo nuotaiką, ją bando imituoti. 

Dainuojamos įvairių nuotaikų dainelės. 

Pradeda vartoti emocijų raiškos 

žodelius ir emocijų pavadinimus. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Suvokia savo jausmus. Pastebi kitų žmonių 

emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai 

reaguoja (pasitraukia šalin, jei kitas piktas; 

glosto, jei kitas nuliūdęs). 

Pradeda atpažinti, ką jaučia; turi savus 

emocijų raiškos būdus. 

Vertina savo elgesį- geras, blogas, pasakodami 

perduoda savo emocijas. Žodžiais pavadina kai kuriuos 

savo išgyvenimus. Savo nuotaiką reiškia parinkdamas 

atitinkamą paveikslėlį. Rodomas pavyzdys, kaip reikia 

elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje, kaip reaguoti į 

kito vaiko emocijas: drauge pasijuokti, jei liūdi- 

paguosti, paduoti žaislą. 

Atpažįsta kitų emocijas pagal 

veido išraišką, elgesį, veiksmus, 

geriau juos supranta. 
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Pradeda vartoti emocijų raiškos žodžius ir 

emocijų pavadinimus. 

Žaidžiama su emocijų veidukais, žiūrimi paveikslėliai 

su įvairiomis nuotaikomis, jas bandoma įvardinti. 

Skatinama, mokoma paprašyti, atsiprašyti. 

Sureaguojama į vaiko emocijas- jos įvardijamos, 

komentuojamos, skirtingai reaguojama į skirtingas 

emocijas. 

Skatinama atrasti naujų emocijų raiškos būdų. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Suvokia savo jausmus. Pastebi kitų žmonių 

emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai 

reaguoja (pasitraukia šalin, jei kitas piktas; 

glosto, jei kitas nuliūdęs). 

Pradeda atpažinti, ką jaučia; turi savus 

emocijų raiškos būdus. 

Pradeda vartoti emocijų raiškos žodžius ir 

emocijų pavadinimus. 

Vertina savo elgesį - geras, blogas, pasakodami 

perduoda savo emocijas. Žodžiais pavadina kai kuriuos 

savo išgyvenimus. Savo nuotaiką reiškia parinkdamas 

atitinkamą paveikslėlį. Rodomas pavyzdys, kaip reikia 

elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje, kaip reaguoti į 

kito vaiko emocijas: drauge pasijuokti, jei liūdi- 

paguosti, paduoti žaislą. 

Žaidžiama su emocijų veidukais, žiūrimi paveikslėliai 

su įvairiomis nuotaikomis, jas bandoma įvardinti. 

Skatinama, mokoma paprašyti, atsiprašyti. 

Sureaguojama į vaiko emocijas- jos įvardijamos, 

komentuojamos, skirtingai reaguojama į skirtingas 

emocijas. 

Skatinama atrasti naujų emocijų raiškos būdų. 

Geriau supranta ne tik kitų 

jausmus, bet ir situacijas, kuriose 

jie kyla. 

 Pradeda kalbėti apie jausmus su 

kitais juos apibūdina. 

 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir 

situacijas, kuriose jie kyla. 

 Pradeda kalbėti apie jausmus su kitais juos 

apibūdina. 

 

Pradeda kalbėti apie jausmus su kitais juos apibūdina. Susijaudinęs, išsigandęs, sutrikęs 

bando nusiraminti ir ieškoti 

pagalbos. Taiko kelis skirtingus 

kitiems priimtinus emocijų ir 

jausmų reiškimo būdus. Numato, 

kaip jaustųsi pats ar kitas asmuo 

įvairiose situacijose.  

6 – asis 

5 - 6 metai 

Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja 

juos sukėlusias situacijas bei priežastis. 

Beveik neklysdamas iš veido mimikos, 

balso, kūno pozos nustato, kaip jaučiasi 

kitas, pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir 

 Skatinama kalbėtis apie tai, kada vaikas buvo 

linksmas, kada – liūdnas ar piktas; samprotauti, kas 

pradžiugino, kas nuliūdino ar papiktino, kodėl?; kaip 

jaučiasi jų draugai, artimieji, kas gali juos pradžiuginti, 

kaip galima juos paguosti. Skatinami bendri žaidimai, 

Supranta, kad skirtingose vietose 

(darželyje, mokykloje ir kt.) yra 

kitokia tvarka, kitos taisyklės, 

linkęs jas suprasti ir jų laikytis. 

Atpažįsta ir įvardija ne tik savo 
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dažniausiai geranoriškai stengiasi jam 

padėti. Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali 

padėti pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, 

piktas.  

Bando susivokti, ką ir dėl ko jaučia, kokios 

emocijos ar jausmai užvaldė, geba tai 

išreikšti žodžiais, pasakyti kitam. 

Atpažįsta kitų emocijas ar jausmus, bando 

į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti 

savo elgesį: susilaikyti, neskaudinti, 

atsižvelgti į kito norus. 

 

 

kuriuose reikia suprasti vienas kitą ir geranoriškai 

bendradarbiauti. Su vaikais aptariami tinkami ir 

netinkami konfliktų sprendimo būdai, jie skatinami 

taikiai spręsti konfliktus, kritiniu atveju kreipiantis 

pagalbos į suaugusįjį. Siūlomi žaidimai, kuriuose 

vaikas būtų skatinamas išreikšti savo jausmus: 

dainuojant, piešiant, šokant, komentuojant jausmų 

paveikslėlius. Vaikai skatinami kalbėtis apie savijautą 

„Ryto rate“, skaitomos „Jausmų knygelės“, išryškinant 

veikėjų veiksmus, poelgius, jų nuotaikas, žaidžiami 

vaidmenų žaidimai.  

 Skatinama žodžiais išreikšti įvairius jausmus, kilusius 

skirtingose situacijose. 

jausmus, bet ir nuotaikas bei jų 

priežastis.  

 

 

4. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. SAVIREGULIACIJA R SAVIKONTROLĖ. 

Vertybinė nuostata: Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas: Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus(suvaldo pyktį, 

neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. 

Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, 

supamas. 

Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra 

prisirišęs, emocijomis. 

Stengiamasi atpažinti vaikų poreikių raiškos ženklus. 

Parūpinta spalvingų, skambančių, judančių žaislų, 

nedūžtančių veidrodėlių. 

Kuriama mažai kintanti, saugi aplinka. 

 

 

Užsigavęs, išsigandęs, išalkęs 

nusiramina suaugusiojo 

kalbinamas, glaudžiamas, 

maitinamas. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir 

veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, 

balso intonaciją, žodžius. 

Užsigavęs, išsigandęs, išalkęs nusiramina 

suaugusio kalbinamas, glaudžiamas, 

Skatinamas savo jausmus reikšti veido išraiška, 

gestais; suprasti greta esančio nuotaiką ir atitinkamai 

sureaguoti Vaiko elgesiui reguliuoti taikoma veido 

mimika ir balso intonacijos. 

 Padedama vaikams nusiraminti, pasiūlant minkštus, 

švelnius daiktus, leidžiama miegoti, apsikabinus iš 

Bando laikytis suaugusiojo 

prašymų ir susitarimų. 

Geriau valdo savo emocijas ir 

veiksmus, reaguodamas į 

suaugusiojo veido išraišką, 

intonacijas, žodžius. 
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maitinamas. Pats ieško nusiraminimo: 

glaudžiasi prie suaugusiojo, ropščiasi ant 

kelių, čiulpia čiulptuką, glaudžia minkštą 

žaislą. 

namų atsineštą mėgstamą žaislą. 

Į vaiko išreikštus poreikius reaguojama nuosekliais, 

pastoviais veiksmais, intonacijomis, žodžiais. 

Nustatomi vaikui ir jo veiklai būtini apribojimai ir 

nuosekliai jų laikomasi. 

Suteikiama galimybė išreikšti savo emocijas (pvz.: 

nespėjus pravirkti, neskubėti ir raminti). 

Vaikui rodomas pavyzdys, kaip reikėtų elgtis vienoje 

ar kitoje situacijoje. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Geriau valdo savo emocijų raišką ir 

veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, 

balso intonaciją, žodžius. Žaisdamas 

kalbasi su savimi, nes kalba padeda 

sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį.  

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar 

savo interesų gynimo būdus (rėkia, atima 

žaislo, neduoda savojo, pasako 

suaugusiajam ir pan.) 

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą 

kasdienine tvarka bei ritualais. Jeigu kas 

nepatinka, nueina šalin, atsisako bendros 

veiklos. 

Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

Dalinasi su kitais vaikais žaislais, žaidžia vienas šalia 

kito ir kartu drauge. 

Geba suprasti ir įvertinti savo ir kito jausmus, juos 

išreikšti. 

Kiekvienam vaikui taikomas priimtinas dienos ritmas, 

priimtini nusiraminimo būdai. 

Siūloma vaikui žaislų ar priemonių, padedančių 

išreikšti jausmus. 

Siūlomi įvairūs konfliktų sprendimo būdai. Skatinamas 

vaikų savarankiškumas, pasiteiraujant, ar jiems 

nereikalinga pagalba. 

Vaikui leidžiama pačiam pasirinkti, nuspręsti, ką 

darys, kaip pasielgs toje veikloje, kurioje jis jau sugeba 

priimti sprendimą. 

Savo veido išraiška ir kalbos intonacijomis padedama 

vaikui valdyti savo emocijas ir spontaniškus impulsus. 

Žaidžiant su lėlėmis, plečiamas emocijų ir jausmų 

raiškos būdų žinių ratas. 

Vaikas pagiriamas, kai jis atsižvelgia į suaugusiojo 

prašymą ir nepažeidžia susitarimų, paaiškinama, kodėl 

svarbi viena ar kita elgesio taisyklė. 

Nusiramina kalbėdamas apie tai, 

kas jį jaudina, girdėdamas 

suaugusiojo komentarus. 

Nuolat primenant laikosi grupėje 

nustatytos tvarkos. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį 

įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo 

komentarus. 

Skatinamas vaiko savarankiškumas, pasiteiraujant, ar 

jam nereikalinga pagalba. 

Kiekvienam vaikui taikomas priimtinas dienos ritmas, 

Dažniau jausmus išreiškia 

mimika ir žodžiais, o ne 

veiksmais. Ramioje situacijoje 
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 Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos 

(pvz.: ramioje aplinkoje džiaugsmą reiškia 

santūriau). Paklaustas ramioje situacijoje 

pasako galimas savo ar kito asmens 

netinkamo elgesio pasekmes. 

 Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo 

bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje 

numatytos tvarkos ir susitarimų. 

Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo 

taisyklių. 

 

 

priimtini nusiraminimo būdai.  

Siūloma vaikui žaislų ar priemonių, padedančių 

išreikšti jausmus.  

Skatinama vaiką vartoti žodžius, pasakant, ko jis nori, 

o ne fizinę jėgą. Siūlomi įvairūs konfliktų sprendimo 

būdai. 

Grupėje įrengta vieta nusiraminimui. 

Savo veido išraiška ir kalbos intonacijomis padedama 

vaikui valdyti savo emocijas ir spontaniškus impulsus.  

Pratinama tyrinėti savo ir kitų nuotaikas: linksmas, 

liūdnas, aiškinasi veido išraiškos mimikas: nusiminęs, 

piktas, verkiantis, džiugus. 

Skatinama reikšti visus jausmus, tiek teigiamus, tiek 

neigiamus, ugdant gebėjimą pasirinkti tinkamus 

jausmų raiškos būdus.  

Skaitomos knygelės, žiūrimi filmukai apie jausmus ir 

jų išraišką.  

Siūlomi žaidimai, skatinantys tyrinėti ar imituoti kitų 

žmonių nuotaiką.  

Atlieka mimikos pratimus (prieš draugą ir prieš 

veidrodį): šypsosi sau, draugui; nustemba (pakelti 

antakius); vaizduoja pyktį (suraukti kaktą); baimę 

(išplėsti akis); įniršį (išsišiepti rodant dantis); 

pasibjaurėjimą (patempti apatinę lūpą); 

„beždžionėlę“ (šypsotis ištempus ausis). 

sugalvoja kelis konflikto 

sprendimo būdus, laikosi 

grupėje numatytos tvarkos. 

Aiškinasi, kokia mimikos 

komunikacinė reikšmė, ją 

naudoja saviraiškai: šypsena, 

linksmos akys, ašaros, 

susiraukęs, piktas veidas.  

Kalbama apie situacijas, kuriose 

kilo įvairūs jausmai.  

 

 

 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Ramioje situacijoje sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo būdus, numato jų 

taikymo pasekmes. Primenant laikosi 

grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių. Bando nusiraminti, 

atsipalaiduoti, klausydamasis ramios 

muzikos, pabuvęs vienas, kalbėdamasis su 

kitais. Vis dažniau jausmus išreiškia 

Skatinamos vaiko pastangos pačiam spręsti problemas 

ir nesutarimus, ieškoti taikių išeičių, keliant problemų 

sprendimą skatinančius klausimus: „Kaip galima 

išspręsti šią problemą?; „Kas atsitiks, jeigu padarysime 

taip?“, skatinant pačiam spręsti problemas, neskubant 

patarinėti, nurodinėti. Grupėje įrengiama ramybės 

erdvė. Vaikai supažindinami su būdais emocijoms 

išlieti ir suteikiama galimybė jais pasinaudoti. 

Pats primena kitiems tinkamo 

elgesio taisykles ir bando jų 

laikytis be suaugusiųjų 

priežiūros. Kontroliuoja savo 

žodžius ir veiksmus (suvaldo 

pyktį, neskaudina kitų). 

Atsipalaiduoja, nusiramina 

klausydamas ramios muzikos. 
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mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. 

Lengviau priima dienos ritmo 

pasikeitimus. Ramioje situacijoje sugalvoja 

kelis konflikto sprendimo būdus, numato 

jų taikymo pasekmes.  

Bando konfliktus spręsti taikiai. 

 Sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, 

veiklai tiek, kiek sužadintas 

susidomėjimas. Bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jį provokuojančiose 

situacijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakojamos istorijos arba žaidžiami žaidimai, kurių 

veikėjai pozityviai sprendžia konfliktus. Pastebimos 

vaiko pastangos laikytis tvarkos ir susitarimų, jį 

pagiriant, padrąsinant. Žaisdamas, bendraudamas 

mokosi elementarių savikontrolės įgūdžių. Atlikdamas 

tą patį darbą netrukdo dirbančiam šalia, tariasi dėl 

bendrų veiksmų, derina savo interesus. Aiškinasi, kad 

ne visada visi norai yra patenkinami, kad kiti žmonės 

irgi turi savo jausmus ir norus.  

Diskutuoja apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, 

jausmus, kad netinkamas elgesys, žodžiai įžeidžia 

kitus.  

Diskutuoja apie bendravimą, kilusius ginčus su 

draugais, kaip juos taikiai spręsti. Žaidybinių situacijų 

metu ieško konfliktų sprendimo būdų. Vaizduoja 

tinkamus ir netinkamus poelgius, įsijausdamas į 

„draugo“, „svečio“, „brolio“ ar kt. vaidmenis.  

Komentuoja, ką grupėje matė, pastebėjo, patyrė gero, 

ko nenorėtų matyti.  

Dėlioja siužetus (geri ir blogi poelgiai) iš paveikslėlių. 

Vaikai paskatinamas, pagiriamas už taisyklių ir tvarkos 

laikymąsi, pagalbą auklėtojai ar kitiems vaikams. 

 

 

 

 

 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Savarankiškai laikosi tvarkos ir žaidimų 

taisyklių.  Bando konfliktus spręsti taikiai.  

Sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, 

veiklai tiek, kiek sužadintas 

susidomėjimas.  

 Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose. Pats taiko 

įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo 

būdus (klauso pasakos, ramios muzikos ir 

kt.).  

Ieško taikių išeičių, kad neskaudintų kitų.  

Kultūringai bendrauja su visais vaikais, padėkoja, 

pasisveikina, atsisveikina. Žaidžia žaidimus, kuriuose 

pasirenka, ar vykdyti sugalvotus, apgaulingus 

kvietimus, siūlymus, ar atsispirti, nes juose slypi 

pavojai, galintys pakenkti pačiam ir kitiems. Kaupia 

„gerų darbų ir gerų poelgių“ kraitelę, simbolinėmis 

kortelėmis pažymėdamas atliktus gerus darbelius, 

dėkodamas draugams už gerus jų poelgius.  

Užaugina „Gerumo medį”, ant jo kabindamas gerumo, 

padėkos, linkėjimų žodžius. Aiškinasi, kokiais būdais 

galima sumažinti pyktį, įniršį, išbando tai praktiškai.  

Be suaugusiųjų pagalbos, 

savarankiškai sprendžia 

konfliktus. Kuria grupės 

taisykles, jų laikosi. Elgiasi 

mandagiai. Susilaiko nuo 

netinkamo elgesio jį 

provokuojančioje situacijoje. 

Randa taikias išeitis, kad 

neįskaudintų kitų. 
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Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei 

naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų 

laikosi. Lengvai priima dienos ritmo 

pasikeitimus. 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus 

(suvaldo pyktį, neskaudina kito), 

įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

 

Skatinama vaiką kalbėtis, kai jaučiasi įskaudintas ar 

nežino išeities sudėtingoje situacijoje.  

Siūloma žaidimai, padedantys mokytis spręsti 

konfliktines situacijas ir rasti tinkamą išeitį. Taikomi 

paskatinimo, pagyrimo, loginių pasekmių metodai, 

padedant mokytis kontroliuoti emocijų raišką.  

Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, 

veikia šalia kitų atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų 

privatumą. Kartu  nustatomos paprastos kasdienės 

elgesio grupėje taisyklės, kuriose matosi ir vaiko 

atsakomybė. 

 

5. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. SAVIVOKA IR SAVIGARBA. 

Vertybinė nuostata: Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas: Supranta savo asmens tapatumą(,,aš esu, buvau, būsiu”),pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, 

bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu 

su kitais. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Jaučiasi svarbus kitiems- šypsosi, 

krykštauja, kai aplinkiniai maloniai 

bendrauja su juo. 

Reaguoja į pasakytą savo vardą. Pradeda 

justi savo kūno buvimą- apžiūrinėja, 

tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų 

judėjimą. Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, 

tyrinėja jo kūną. 

Vaikas pasitinkamas ir išlydimas šiltai, su šypsena, 

pagiriant. 

Laikomasi pastovaus dienos ritmo ir ritualų. 

Dažnai kreipiamasi į vaiką vardu, įvardijant jo jausmus 

ir veiksmus. 

Žaidžiami lietuvių liaudies žaidinimai, žaidimai su 

vaiko kūno dalimis, jas įvardijant. 

 

Džiaugiasi didėjančiomis savo 

galimybėmis judėti, atlikti 

veiksmus, kalbėti, tikisi juo 

besirūpinančio suaugusiojo 

pritarimo, palaikymo, pagyrimo. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Džiaugiasi didėjančiomis savo 

galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, 

kalbėti, tikisi juo besirūpinančio 

suaugusiojo pritarimo, palaikymo, 

pagyrimo. 

Vaikui skiriama kuo daugiau individualaus dėmesio – 

domintis, ką jis veikia, pritariant žvilgsniu, šypsena, 

pagiriant, pasidžiaugiant pasiekimais.   

Vartojami kūno dalių pavadinimai. 

Žaidžiami žaidimai, judinant rankeles, kojeles, liečiant 

Pasako, kas jis - berniukas ar 

mergaitė, pavadina kelias kūno 

dalis. 

Didžiuojasi tuo, ką gali pats 

padaryti. 
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Turi savo kūno išorės vaizdinius – 

atpažįsta save neseniai darytose 

nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, 

pavadina kelias kūno dalis. 

Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 

išreiškia savo norus, pyksta, kai 

suaugusysis neleidžia to daryti. 

nugarytę, pilvuką. 

Parūpinama dėžė su kamuoliukais, kad vaikas galėtų 

joje vartytis. 

Siūlomi žaislai su veidrodėliais, žaidimų su drabužių 

detalėmis (kepurėmis, kaspinais) stebint save 

nedūžtančiame veidrodyje. 

Vaiko protestas priimamas kaip jo poreikių ir norų 

išraiška, o ne kaprizai. 

Sudaromos pasirinkimo situacijos, naudojami tik 

būtini draudimai, susiję suvaiko saugumu. 

. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Suvokia savo svarbiausius poreikius, kai 

kuriuos elgesio būdus, jaučiasi mylimas ir 

reikalingas. Kalba pirmuoju asmeniu: „aš 

noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo 

veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, 

ką turi. Pasako, kas jis yra – berniukas ar 

mergaitė, atskiria berniukus nuo mergaičių, 

pavadina 5–6 kūno dalis. Supranta, kad turi 

nuo kitų atskirą savo norų, ketinimų, 

jausmų pasaulį. 

Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, 

tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir 

kiti vaikai jį mėgsta ir priima. 

Vaikas žino savo vardą, kitų vardus, supranta, kad 

vardas paprastai įvardija asmenį. 

Žaidžiami žaidimai, vyksta pokalbiai, skatinantys 

pasakyti savo, kitų vaikų, suaugusiųjų vardus. („Mano-

tavo“). Žaidžia vardais: apsikeičia, pakeičia, 

sutrumpina, pailgina vardus. Pasiūlomi žaidimai: 

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

Atpažįsta savo drabužėlius, žaislus. Grupėje turi vietą 

savo asmeniniams daiktams (stalčius), laisvai 

disponuoja savo asmeniniais daiktais (pats sprendžia, 

kada dalytis su kitais); suradęs pamestą daiktą, jį 

grąžina, sutaiso pagadintą kieno nors daiktą. 

Pažįsta savo kūną, kaip susidedantį iš atskirų dalių 

(Galva, akys, nosis, plaukai, dantys, ausys, rankos, 

kojos.  Atkreipiamas dėmesys apsivelkant ir 

nusivelkant drabužius, užsimaunant pirštines, 

užsidedant kepurę, apsiaunant ir nusiaunant batus, 

šukuojantis, valant dantis, šnypščiant nosį, prausiantis, 

taškantis vandenyje, žaidžiant pirštukų žaidimus, 

žaidžiant pėdomis ir kt.). Žaidimas „Mano kūnas“, 

ritminis žaidimas „Paliesk ausytes“. 

Įvertinama, džiaugiamasi kiekvieno vaiko pasiekimais, 

darbeliais, vardinami veiksmai, kuriuos daro vaikas, 

 Pasako, kaip jaučiasi, ką 

galvoja, įsivaizduoja, kaip 

jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 

Supranta, kad suaugęs žmogus 

negalėjo matyti to, ką jis matė, 

ką darė arba kas atsitiko, jeigu 

nebuvo kartu (tėvams pasakoja, 

ką veikė darželyje ir kt.) 

Mano, kad yra geras, todėl kiti jį 

mėgsta, palankiai vertina. 

Kalbamasi su vaiku apie jo 

praeitį, dabartį, ateitį.  

Siūlomos veiklos tyrinėjimams: 

„Mano kūnas, pomėgiai, norai, 

gebėjimai praeityje, dabar, 

ateityje“.  
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daro auklėtoja („darau aš, darai tu“), daiktai, kurie 

priklauso vaikui, paminint jo vardą.  

Pasiūlomi žaidimai: „mano –tavo“, „Mano kūnas“, 

„Mano žaidimai“ ir kt. 

Bendraujant su vaikais tinkamose situacijose 

paminimas vaiko vardas ir lytis.  Pasidžiaugiama, 

paplojama, jei vaikas padeklamuoja, padainuoja. 

Pakomentuojama ir pagiriama vaiko pasiekimus 

atėjusiems jo pasiimti tėvams, kad vaikas tai girdėtų.  

Sudaroma galimybė pačiam vaikui eksponuoti norimus 

darbelius. 

Kalbamasi su vaiku apie tai, kas yra gerai, o kas 

blogai. 

Laikomasi šeimos ir bendruomenės narių susitarimų, 

tvarkos. 

Vaikas pagiriamas ar skatinamas, tai siejant su jo 

asmeniu, išsakomos pastabos konkrečiam jo poelgiui 

ar veiksmui, nesiejant su jo asmenybe.  

Skatinami žaidimai įvairiose grupelėse. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo 

norų, ketinimų, jausmų pasaulį.  

Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis pats ir 

kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 

Supranta, kad suaugęs žmogus negalėjo 

matyti to, ką jis matė, ką darė arba kas 

atsitiko, jeigu nebuvo kartu (tėvams 

pasakoja, ką veikė darželyje ir kt.). Mano, 

kad yra geras, todėl kiti jį mėgsta, 

palankiai vertina. 

 

Vaikai skatinami pasakoti apie save (amžius, išvaizda, 

lytis, pomėgiai, gebėjimai). Ieško savęs nuotraukose, 

stebi  veidrodyje.  

Žaidžiami bendravimo žaidimai, įsimenamas savo 

vardas, pavardė, kitų vaikų vardai, pomėgiai.  

Skatinama kurti knygelę apie save, nupiešiant savo 

paties autoportretą, draugų, auklėtojos, tėvų, kitų 

šeimos narių  užrašytus žodžius apie jį.  

Kalbama apie save, koks yra dabar ir koks buvo 

anksčiau: pasakoja, ką geba, žymi bei meninėmis 

priemonėmis vaizduoja savo augimą, pasiekimus. 

Žiūrinėja savo ankstesnių ir dabartinių metų kūrybinių 

darbų albumus, pastebėdami, kiek daug išmoksta 

augdami. 

Supranta, kad jis buvo, yra ir 

visada bus tas pats asmuo: 

atpažįsta save kūdikystės 

nuotraukose, apibūdina savo 

išvaizdą, teisingai pasako, kad 

suaugęs bus vyras (moteris), 

tėvelis (mamytė).  

 Jaučiasi esąs šeimos, vaikų 

grupės narys, kalba apie šeimą, 

draugus.  

 Siekia kitų dėmesio, palankių 

vertinimų. 
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Vaikai skatinami kalbėti apie tai, ko auklėtojas nematė, 

nuoširdžiai domintis ir klausinėjant apie jų įspūdžius, 

jausmus bei pasakojant apie save tai, ko jie nematė.  

Stebima vaikų savijauta ir atkreipiamas dėmesys į jos 

pakitimus, ieškoma to priežasčių.  

Dažnai pabrėžiamas kiekvieno vaiko svarbumas ir 

ypatingumas grupėje. 

Siūloma tyrinėti savo ir kitų žmonių panašumus ir 

skirtumus, pomėgius, analizuoti savo elgesį įvairiose 

situacijose. 

Klausoma kūrinėlių, diskutuojama apie gražų šeimos 

narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, 

vaikų, senelių bei tėvų panašumą.  

Dažnai kalbamasi su vaikais apie jų šeimas, tėvelių 

darbus, šventes, organizuojamos bendros veiklos, 

šventės su tėveliais.  

5 - asis 

4 - 5 metai 

Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas 

pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės 

nuotraukose, apibūdina savo išvaizdą, 

teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras 

(moteris), tėvelis (mamytė). 

Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys, 

kalba apie šeimą, draugus.  

Savęs vertinimas nepastovus, priklauso 

nuo tuo metu išsakyto suaugusiojo 

vertinimo, siekia kitų dėmesio, palankių 

vertinimų. 

Kalbamasi su vaiku apie jo praeitį, dabartį, ateitį. 

Siūlomos veiklos tyrinėjimams: „Mano kūnas, 

pomėgiai, norai, gebėjimai praeityje, dabar, ateityje“. 

Žaidžiami žaidimai, kuriuose vaikas vaizduoja tai 

save, tai ką nors kitą, save praeityje arba ateityje.  

Skatinama apie savo veiklą pasakoti suaugusiems ir 

vaikams, džiaugtis, rodyti, ką esi nuveikęs. 

Klausoma kūrinėlių, diskutuojama apie gražų šeimos 

narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, 

vaikų, senelių bei tėvų panašumą.  

Dažnai kalbamasi su vaikais apie jų šeimas, tėvelių 

darbus, šventes, organizuojamos bendros veiklos, 

šventės su tėveliais.  

Kalbamasi apie vaiką, nusakant jo fizines ir elgesio 

savybes, priklausymą šeimai, grupei, pasakant jo 

tautybę 

Žiūrinėjamos knygelės, savo šeimos nuotraukos, 

Ima suvokti save, kaip galintį 

daryti įtaką kitam (pralinksminti, 

padėti ir kt.). 

Save apibūdina, nusakydamas 

fizines ir elgesio savybes, 

priklausymą šeimai, grupei.  

Save ir savo gebėjimus vertina 

teigiamai.  

Stebi ir atpažįsta kitų palankumo 

ir nepalankumo jam ženklus 

(pasakytus žodžius, kvietimą 

žaisti kartu ir kt. 

Pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais. Supranta savo 

augimą, pasako, kaip atrodo, kuo 

domisi, ką veikia.  Jaučiasi esąs 

savo šeimos, grupės narys, 
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įvardinami šeimos nariai, iš žaislų sudaromi šeimos 

variantai. Kalba, judesiais, mimika išreiškiama meilė 

šeimos nariams. Kuria knygelę apie save, įsegdami 

savo paties pieštą autoportretą, draugų, auklėtojos, 

tėvų, kitų šeimos narių pieštus portretus su užrašytais 

žodžiais apie jį; gretina portretus, svarsto, ar panašus, 

kokį patį mato save pats ir kokį mato kiti. 

Pratinama žaisti „komplimentų“ žaidimus, pastebint ir 

įvertinant vienas kito gerąsias savybes. 

Laikomasi šeimos ir bendruomenės narių susitarimų, 

tvarkos. Skatinami žaidimai įvairiose grupelėse 

Vaikas pagiriamas ar skatinamas, tai siejant su jo 

asmeniu, išsakomos pastabos konkrečiam jo poelgiui 

ar veiksmui, nesiejant su jo asmenybe.  

Klausosi literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, 

o kas ne, kas gera, o kas bloga. Lygina save, koks yra 

dabar ir koks buvo anksčiau: pasakoja, ką geba, žymi 

bei meninėmis priemonėmis vaizduoja savo augimą, 

pasiekimus. 

priskiria save giminei (močiutės, 

seneliai, tetos, pusbroliai, 

pusseserės ir kt.). 

 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Save apibūdina, nusakydamas fizines ir 

elgesio savybes, priklausymą šeimai, 

grupei, gali pasakyti savo tautybę.  Save ir 

savo gebėjimus vertina teigiamai. Stebi ir 

atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo 

jam ženklus (pasakytus žodžius, kvietimą 

žaisti kartu ir kt.).Vis geriau suvokia savo 

norus, jausmus, savybes, gebėjimus, šeimą, 

bendruomenę, tėvynę. Ima suvokti save, 

kaip galintį daryti įtaką kitam 

(pralinksminti, padėti ir kt.), atsakingai 

pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis, aktyviai 

dalyvauti priimant su jo gyvenimu ir veikla 

susijusius sprendimus ar kt.). Juokiasi iš 

Tyrinėjam savo ir kitų žmonių panašumus ir 

skirtumus, pomėgius, analizuojamas savo elgesį 

įvairiose situacijose. Sudaro savo gyvenimo liniją iš 

piešinių, paveikslėlių, nuotraukų. Kuria savo 

galimybių „saulę“, ant spindulių rašydami, ką gali. 

Demonstruoja savo fizinių galimybių, pozų, judesių 

tobulumas, išradingumas žaisdami, veiksmas su 

daiktais. Dalyvauja įvairioje veikloje (meninė, 

sportinė, gamtos, aplinkos pažinimo, techninė, talkos ir 

kt.), kurioje atskleidžia geriausias savo savybes. Apie 

savo veiklą pasakoja suaugusiems ir vaikams, 

džiaugiasi, rodo, ką nuveikęs. Žaidžiami 

„komplimentų“ žaidimui, dalinamasi „minčių lietumi“, 

pastebėdami ir įvertindami vienas kito gerąsias 

Supranta, ką jis pats gali 

padaryti, pakeisti, o kas nuo jo 

norų ir pastangų nepriklauso. 

Mokosi saugoti savo privatumą, 

siekia kitų palankumo, yra 

tolerantiškas kitokiam 

(kalbančiam kita kalba, kitokios 

išvaizdos vaikui ir kt.). 
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savo klaidų ar mažų nelaimių, jeigu jos 

nesukėlė rimtų pasekmių. 

savybes. Stebi, tyrinėja, apmąsto, vaizduoja, 

komentuoja grupės, šeimos, bendruomenės gyvenimą. 

Klausomasi kūrinėlių, diskutuojama apie gražų šeimos 

narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, 

vaikų, senelių bei tėvų panašumą. Žiūrinėjamos 

knygeles, savo šeimos nuotraukas, įvardina šeimos 

narius, iš žaislų sudaro šeimos variantus. Kalba, 

judesiais, mimika išreiškiama meilė šeimos nariams. 

Aiškinasi šeimos narių giminystės ryšius (dukra, anūkė 

ir t.t.), sudaro savo „šeimos medį“. Laikomasi šeimos 

ir bendruomenės narių susitarimų, tvarkos. Perkelia į 

grupę savo šeimos patirtį: bendravimo būdą, žaidimus, 

pomėgius. Diskutuoja apie gimtinę, Tėvynę, domisi 

tradicijomis, papročiais, vietinėmis šventėmis, 

dalyvauja jose. Atpažįsta, atkartoja girdėtą informaciją 

iš gimtojo miesto istorijos. 

 

6. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS. 

Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 

Esminė nuostata: Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo 

nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau 

padedamas pedagogo pamažu nurimsta ir 

įsitraukia į veiklą. 

Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, 

džiaugiasi jį pamatęs, atsako jam 

kalbinamas, žaidinamas, siekia būti greta. 

 

Padedama vaikui pajusti prieraišumą prie juo 

besirūpinančio auklėtojo, palaikant akių kontaktą su 

vaiku, jam nusišypsant, jį paglostant, panešiojant, 

pažaidžiant, užtikrinant vienodą dienos ritmą grupėje ir 

namuose. 

Rodomas asmeninis dėmesys vaikui. 

Bendraujant prisitaikoma prie vaiko bendravimo ritmo. 

Stebima ir reaguojama į vaiko rodomus ženklus apie 

norą būti paimtam ant rankų (tiesia rankas), pažaisti 

Akivaizdžiai parodo prieraišumą 

prie juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Mėgsta žaisti kartu 

su juo, stebi ir mėgdžioja jo 

žodžius, veiksmus. 
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(duoda žaisliuką, veda prie žaislų) ir kt. 

 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Sunkiai skiriasi nuo mamos, tėčio, globėjo. 

Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos 

aplinkos, neįprastų žaislų. 

Suvokia savo šeimą, žaidžia kartu su 

bendraamžiais. 

 Prieš ką nors darydamas pažiūri į 

suaugusiojo veidą, laukdamas pritarimo ar 

nepritarimo ženklų, atpažįsta suaugusiojo 

emocijas, jausmus. 

Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo 

besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta žaisti 

kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, 

veiksmus. 

Dažniausiai vykdo jam suprantamus 

suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį 

pagalbos. 

Sukuriami  atsisveikinimo su tėvais ritualų: 

apsikabinti, palinkėti geros dienos, pasakyti,  kada 

ateis pasiimti, susitarti, kad dar galės pamojuoti per 

langą, pasilikti žaislą iš namų. Jaučiasi su šeimos 

nariais saugus, mylimas, kalbasi su jais savo kalba. 

Pristatomi nauji žaislai, supažindinat, kaip jie atrodo, 

juda, kokius garsus skleidžia, žaidžiama kartu, o tik po 

to skatinamas savarankiškas žaidimas. 

Pastebima, kada vaikui reikia auklėtojo dėmesio, ir 

padrąsinamas, paskatinamas. Sudominama įvairia 

veikla, kuri nukreipia dėmesį, įtraukia į veiklas. 

Vaikui supykus, užsispyrus, reaguojama pozityviai –

aiškinamosios pykčio priežastys, padedama vaikui 

taikyti vis daugiau būdų išreikšti savo poreikiams ir 

nuotaikai. 

Žaidžiama su vaiku taip, kad šis taptų lyderiu, 

trūkstamos informacijos teikėju, elgesio modeliu, 

pagalbininku. 

Kūno kalba reaguojama į tinkamus ar netinkamus 

vaiko veiksmus, poelgius. 

Mėgdžioja, tačiau 

žaidime savaip pertvarko 

suaugusiųjų veiksmus, 

žodžius, intonacijas. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors 

nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis 

suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime 

savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus, 

žodžius, intonacijas. Nori veikti 

savarankiškai ir tikisi suaugusiojo 

palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima 

suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.  

Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai 

auklėtojas yra šalia jo arba matomas 

netoliese 

Padedame suprasti, kad suaugusiojo žmogaus šypsena, 

malonus žvilgsnis, švelnus kalbinimas kviečia 

bendrauti. 

Patys vaikai rodo iniciatyvą bendrauti, bandydami 

atskleisti, parodyti savo emocijas, nuotaikas, jausmus, 

tikėdamiesi emocinio atgarsio, palaikymo, pagalbos. 

Jaučia suaugusiojo meilę, prieraišumą ir atsako jam 

tuo pačiu. Bendradarbiaujama su vaiko tėvais, sužinant 

naujus jo pasiekimus, įpročius, interesus bei 

informuojant tėvus apie įstaigoje praleistą dieną. 

Skatinama vaiko iniciatyva, tačiau visuomet 

Grupėje jaučiasi saugus, rodo 

pasitikėjimą grupės auklėtojai, 

supranta jų jausmus, 

bendradarbiauja su jais, 

guodžiasi, klausia tariasi, pasako 

savo nuomonę. 

Kalbasi, ką nors veikia su 

nepažįstamais žmonėmis, kai 

auklėtojas šalia jo arba matomas 

netoliese. 
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Jaučiasi Saugus, mylimas šeimos. 

Bendrauja su pažįstamais suaugusiais, 

pratinasi save išreikšti. Nori veikti 

savarankiškai ir tikisi suaugusiojo 

palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima 

suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria. 

Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria 

nuo tėvų.  

atskubama į pagalbą, kai vaikui reikia suaugusiojo. 

Skatinami vaidmeniniai žaidimai. 

Esant agresyviems arba nepriimtiniems veiksmams, 

vaiko dėmesys tikslingai nukreipiamas į kitą įdomią 

veiklą. Į grupę kartais pakviečiami svečiai, kad vaikai 

pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar globėjų. 

Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą 

grupės auklėtojais, supranta jų jausmus, 

bendradarbiauja su jais: guodžiasi, kalbasi, 

klausia, tariasi. Paklaustas suaugusiajam 

pasako savo nuomonę. Dažniausiai 

stengiasi laikytis suaugusiųjų nustatytos 

tvarkos, priima jų pagalbą, pasiūlymus bei 

vykdo individualiai pasakytus prašymus. 

Mėgsta ką nors daryti kartu su 

suaugusiuoju. Kalbasi, ką nors veikia su 

nepažįstamais žmonėmis, kai auklėtojas 

yra šalia jo arba matomas netoliese. 

 

Siūlomos veiklos, skatinančios kalbėti apie šeimą. 

Organizuojamos šeimos dienos grupėje. Tėveliai 

kviečiami dalyvauti grupės veikloje. Dėl vaikų 

ugdymo, išvykų, švenčių ir kt. tariamasi su vaikais bei 

jų tėvais. 

Į grupę kartais pakviečiami svečiai, kad vaikai 

pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, 

veiktų drauge. 

Pratinama sekti suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokytis, 

kreiptis pagalbos, patarimo, klausinėti, išklausyti, 

rodyti savo darbelius, džiaugtis savo pasiekimais.  

Skatinama bendrauti su suaugusiais pagarbiai, 

kultūringai.  

Aptariamos, kuriamos bendravimo su aplinkiniais 

elgesio taisyklės. 

Laikomasi suaugusiųjų ir vaikų sukurtų elgesio 

taisyklių. Įsiklausoma į suaugusiųjų siūlymus, 

patarimus, atliekami nedideli įpareigojimai.  

Padėti vaikams laikytis tvarkos, kontroliuoti savo 

elgesį. Vaikui supykus, paskatinti kalbėti apie tai, kas 

jį supykdė, padėti rasti tinkamą išeitį, nusiraminti. 

Kartu su suaugusiuoju padengti stalus maitinimui, 

veikloms. 

Klausomasi suaugusiųjų pasakojimų, sekimo, 

deklamavimo, skaitymo, dainų, lopšinių.  

Drąsiai bendrauja su mažai 

pažįstamais ar nepažįstamais 

žmonėmis grupėje, salėje ar 

įstaigos kieme. Dažniau laikosi 

sutartų taisyklių, suaugusių 

prašymų, pasiūlymų, tačiau 

stipriai supykęs, išsigandęs, 

susijaudinęs gali priešintis 

suaugusiajam.  

Priima su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus.  

Tikrina suaugusiojo išsakytas 

leistino elgesio ribas – 

atsiklausia, derasi, pasako, kaip 

pasielgė kitas, ir laukia 

komentarų.  
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Susipažįstama su įstaigoje dirbančiais žmonėmis, jų 

veikla, aiškinamasi, kuo jie svarbūs, kodėl reikia gerbti 

jų darbą. Žaidimų metu imituoja, išbando suaugusiųjų 

darbus, atitinkamoms situacijoms tinkančius elgesio 

būdus. 

Organizuojamos šeimos dienos grupėje. Tėveliai 

kviečiami dalyvauti grupės veikloje. Dėl vaikų 

ugdymo, išvykų, švenčių   tariamasi su vaikais bei jų 

tėvais. Į grupę kartais pakviečiami svečiai, kad vaikai 

pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, 

veiktų drauge. 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Rodo, prašo, siūlo, aiškina,     nurodinėja, 

įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, 

bendrą veiklą, pokalbius apie savijautą ir 

elgesį.  

Priima su veikla susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. Tikrina suaugusiojo išsakytas 

leistino elgesio ribas – atsiklausia, derasi, 

pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia 

komentarų. Dažniausiai laikosi sutartų 

taisyklių, suaugusiojo prašymų, pasiūlymų, 

tačiau stipriai supykęs, išsigandęs, 

susijaudinęs gali priešintis suaugusiajam.  

Drąsiai bendrauja su mažiau pažįstamais ar 

nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar 

įstaigos kieme. 

 

Vaikui prašant įsitraukiama į jų žaidimus, atliekant 

antraeilius vaidmenis, palaikant jo sumanymus, 

užduodant klausimų, padedančių plėtoti žaidimą. 

Pastebi suaugusiojo teigiamas asmenybės savybes- 

sąžiningumą, teisingumą, pratinasi gerbti vyresnius, 

netoleruoti grubaus elgesio. Aiškinasi su auklėtomis 

apie kitų žmonių jausmus, nuomones. 

Dalyvauja bendruomenės rengiamose šventėse 

(Rudenėlio šventė, Kalėdų, Trijų Karalių, Užgavėnių, 

Žemės diena, Vandens diena, Vaikų gynimo dienai 

skirtuose renginiuose ir kt.). Kalbasi apie meno 

kūrinius, eksponuojamus parodose. Žiūri televizijos 

laidas vaikams, animacinius filmukus, juos pataria 

diskutuoja pratinasi suprasti humoristinę, 

neatitinkančią tikrovės paveikslėlių, prasmę. Lankosi 

spektakliuose, kurie vyksta darželyje. Dalijasi patirtais 

įspūdžiais, aptaria kas patiko kas ne, lygina. Kartu su 

auklėtoja rašo laiškus, kvietimus, sveikinimus, kuria 

knygeles, tekstus pagal iliustracijas, bukletus, 

lankstinukus.  

Sudaromos grupės taisyklės, kalbamasi apie tai, kuo 

naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina jų laikytis, 

Geranoriškai ir pagarbiai 

bendrauja ir bendradarbiauja su 

suaugusiaisiais. 

Pasitiki pedagogais, artimaisiais, 

juos gerbia, ramiai jaučiasi su 

jais neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi. Patys pasiūlo 

suaugusiesiems įdomią bendrą 

veiklą, išsako savo nuomonę, 

siekia susitarimų, prašo 

pagalbos. 

Domisi suaugusiojo jausmais ir 

savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo 

savo pagalbą. 

Žino, į ką galima kreiptis 

pagalbos pasimetus, nutikus 

nelaimei. 

 

 

 

 

 



35 

 

kas nutinka, kai jos pažeidžiamos. Aiškinasi 

pavojingas situacijas, aptaria, į ką reikėtų kreiptis 

pagalbos. Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi žmonių 

saugumu: policininkais, gaisrininkais, gydytojais. 

Susipažįstama su jų profesija, aiškinamasi, kokiais 

telefono numeriais juos galima iškviesti 

Bendrauja į grupę atėjusiais nepažįstamais žmonėmis. 

Skatinama vaikus bendrauti su grupės svečiais, 

papasakojant apie juos daugiau, kad vaikai turėtų apie 

ką kalbėtis, kartu su vaikais sugalvojant jiems 

klausimų. Vykstama į išvykas, kuriose bendraujama su 

įvairiais žmonėmis. Dalyvauja susitikimuose su įvairių 

tarnybų, įstaigų, profesijų žmonėmis, lankosi tėvų 

darbovietėse, muziejuose, parodose, dalyvauja 

šventėse, spektakliuose, koncertuose ir kt., bendrauja 

su kitų vaikų  šeimos nariais, mažai ar visai 

nepažįstamais žmonėmis. Diskutuoja, kaip elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis, kuria žaidybines situacijas, 

kaip negalima elgtis.  

Dalyvavimas prevenciniuose projektuose: 

„Tolerancijos diena”, „Be patyčių”. 

 

 

 

 

 

 

 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Geranoriškai, pagarbiai, mandagiai 

bendrauja su suaugusiaisiais. Tariasi, 

diskutuoja su jais dėl dienotvarkės ir 

elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, 

stengiasi laikytis susitarimų, nors kartais su 

suaugusiuoju bendrauja priešiškai. 

Kasdienėse situacijose bando tinkamu 

būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo 

nuomonę. 

Paprašytas paaiškina, kodėl negalima 

bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. 

Padedama vaikams keisti netinkamus bendravimo su 

suaugusiaisiais būdus, siekiant geranoriškai bendrauti. 

Kartu su vaikais sudaroma dienotvarkė, tariamasi dėl 

jos pakeitimų. 

Kartu kuriamos elgesio grupėje taisykles. Sudaromos 

galimybės vaikams išsakyti savo nuomonę visais 

aktualiais gyvenimo grupėje klausimais. 

Padedama vaikams išmokti būdų, kaip pasakyti savo 

nuomonę, neįžeidžiant kitų (tėvų, senelių, draugų). 

Aiškinamasi bendravimo su nepažįstamais žmonėmis 

taisyklės ir galimi pavojai. Išklausoma vaikų 

pasakojamai, atsitikimai su suaugusiaisiais ir 

Domisi suaugusiojo jausmais ir 

savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo 

savo pagalbą. 

Žino, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais , paaiškina, kodėl 

negalima bendrauti su 

nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Žino, į ką galima 

kreiptis pagalbos pasimetus, 

nutikus nelaimei. 
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Žino, į ką galima kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus nelaimei. 

svarstoma, kaip kitą kartą panašiose situacijose jie 

galėtų elgtis. 

Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi žmonių saugumu: 

policininkais, gaisrininkais, gydytojais. Susipažįsta su 

jų profesija, aiškinasi, kokiais telefono numeriais juos 

galima iškviesti. 

 

7. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS. 

Vertybinė nuostata.  Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas.. Supranta, kas yra gerai ir kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, 

padeda. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 -1 metai 

Patinka žiūrėti į kitus kūdikius, būti šalia 

kitų vaikų, mėgdžioti jų veido išraišką, 

veiksmus. 

Vaikams pasiūloma tokių pačių žaislų, skatinama 

bendrauti stebint, kad jie neužgautų vienas kito. 

 

Šypsosi, mėgdžioja greta esančių 

vaikų judesius. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Bando reikšti savo norus, jausmus, mintis 

veido išraiška, gestais, žodžiais. Šypsosi, 

mėgdžioja greta esančių vaikų judesius, 

veiksmus, ką nors pasako. Mėgsta žaisti 

greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Gali 

nepasidalinti žaislu: atimti jį iš kito, 

suduoti; o gali ir pats pasiūlyti kitam, jį 

kitam vaikui. 

Vaikas skatinamas reikšti savo norus, jausmus 

neužgaunant vienas kito. Komentuojama vieno ar kito 

vaiko norai, emocijos, veiksmai. 

Pagal galimybes parūpinama daugiau pageidaujamų 

žaislų. 

Skatinama būti geranoriškiems vienas kitam. 

Padedama vaikui pažinti grupės naujokus. 

Skatinama pažaisti greta, kol auklėtoja yra šalia ir 

vaikai jaučiasi saugūs. 

Vaikai stebimi, stabdom netinkami veiksmai ir 

paaiškinama, kodėl negalima taip elgtis. 

Žaidžia greta, trumpai pažaidžia 

vienas su kitu, trumpam 

įsijungia į kito vaiko žaidimus. 

Audringai reiškia teises į savo 

daiktus, žaislus; nori kitam 

vaikui priklausančio ar 

patinkančio žaislo. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžiant 

stengiasi suprasti kito norą, veikia ir 

žaidžia pagal taisykles. Bendrauja mimika, 

judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi su 

kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su 

Užmezgamas kontaktas, pasiūlo ką nors daryti kartu 

vienam ar keliems pažįstamiems vaikams. Skatinama 

vaikus žaisti kartu, greta, sukuriant tam palankias 

vietas ir aplinkybes, atlikti nesudėtingus pavedimus. 

Supranta, kad bendraamžiai kviečia bendrauti: aktyviai 

Žaisdamas mėgdžioja kitus 

vaikus, supranta jų norus, tariasi 

dėl vaidmenų. Gali turėti vieną 

ar kelis nuolatinius žaidimų 

partnerius. Kartu su 
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tuo pačiu žaislu. Audringai reiškia teises į 

savo daiktus, žaislus, nori kito vaiko jam 

patinkančio žaislo. Gali simpatizuoti 

kuriam nors vaikui. Ieško bendraamžių 

draugijos. 

 Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu 

vaiku, trumpam įsijungia į pastarojo 

žaidimą. Jaučiasi mylimas draugų 

stebi, demonstruoja savo fizines galimybes, pozą, 

judesius, išradingumą žaidžiant, veikiant su daiktais. 

Pats rodo iniciatyvą bendrauti, į vaikus kreipdamasis 

malonia veido išraiška, naudodamas kitus kontakto 

užmezgimo būdus. Pajaučia, kada kitam vaikui liūdna, 

bloga, skauda, ar gera, linksma, džiugu ir bando jam 

padėti, paguosti, ar pasidžiaugti kartu. Iš vaikų laukia 

savo sugebėjimų, galių vertinimo. 

Dalinasi su kitais vaikais turima informacija. – Kalbasi 

apie tyrinėjant pastebėtas daiktų savybes, tikėdamasis 

jų aiškinimo. Organizuojami žaidimai, kuriuose 

vaikams ką nors reikėtų daryti paeiliui arba keliems 

vienu metu. 

Komentuojami draugiški vaikų veiksmai ir jausmai, 

pritariama ketinimui žaisti kartu, padedami įsitraukti į 

bendro žaidimo epizodus. Užtikrinamas vaiko 

saugumas. Vaikas skatinamas išreikšti 

nepasitenkinimą, kai kiti vaikai daro ką nors ne taip.  

Atsiliepiama į vaiko pagalbos prašymus. 

Padedama vaikui įgyvendinti sumanymus, 

atsižvelgiant į kitų vaikų norus. 

bendraamžiais žaidžia bendrus 

žaidimus. 

 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Žaisdamas išreiškia pagarbą draugui, 

ugdosi ištvermingumą, sąžiningumą, 

laikosi susitarimo, dėl žaidimo tvarkos. 

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus 

žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi 

priimamas į žaidimą). Žaisdamas 

mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, 

stengiasi suprasti kita kalba kalbančio 

vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų, 

siužeto, žaislų. Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, dalijasi žaislais.  

Naudojamas smėlio laikrodis, susitarimai ir kiti būdai, 

padedantys vaikams sulaukti savo eilės, skatinama 

paprašyti žaislo, tartis dėl žaislo, žaisti juo kartu. 

Komentuojami priimtini ir nepriimtini vaiko veiksmai, 

primenant elgesio taisykles. Atkreipiamas dėmesys ir 

pagiriamas vaiko noras pasidalinti, ypač tose 

situacijose, kai tenka trumpam atidėti savo norų 

patenkinimą. 

Įvairiose situacijose atkreipiamas vaiko dėmesį į jo 

veiksmų pasekmes šalia esančiam. 

Vengiama lyginti vaikus, vartojant žodžius „geresnis“, 

„blogesnis“. 

Pratinama noriai dalintis 

atsineštu žaislu. Skatinama  

žaisti su vaikais iš kitos 

kultūrinės ar socialinės aplinkos. 

Kalbama apie konfliktų 

sprendimo būdus, konfliktų 

neišsprendus, patariama kreiptis 

į suaugusius. 

Paprašius kitam vaikui, duoda 

pažaisti savo žaislu arba žaidžia 

juo paeiliui.  

Gali padėti kitam vaikui. Gali 
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Skatinamos ir palaikomos vaikų draugystės. 

Diskutuojama apie draugus ir draugystę, domimasi jų 

darbais, daiktais, žaislais, sumanymais, jausmais, 

nuomone. Aiškinamasi sąvoka „draugas“, įvardinami 

artimiausi draugai. Surengiamas „minčių lietus“ apie 

tai, koks yra tikras draugas, kaip vaikai jaustųsi vienui 

vieni. Aiškinamasi, jog draugai atrodo įvairiai, turi 

skirtingas ar panašias savybes: būna draugiški, 

išradingi, kantrūs, kartais užsispyrę. 

Kartojami susitikimo ritualai, kreipiamasi vardu, 

pasisveikinama, vartojami liaudiški pasisveikinimai, 

palinkėjimai. 

Skiriama pakankamai laiko ir vietos vaikų bendriems 

žaidimams. 

turėti draugą arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų 

partnerius 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat 

kartu žaidžia.  

Geranoriškai veikia kartu su kitais, 

siūlydamas sumanymą ar priimdamas kitų 

sumanymą, fantazuodamas.  

Tikslingai atsineša žaislą iš namų bendram 

žaidimui sužaidimo draugu. Paprašius 

kitam vaikui, duoda pažaisti savo žaislu 

arba žaidžia juo paeiliui.  

Noriai žaidžia su vaikais iš kitos kultūrinės 

ar socialinės aplinkos, natūraliai priima 

vaikų skirtumus.  

Gali padėti kitam vaikui.  

Pats randa nesutarimo, konflikto 

sprendimo būdą arba prašo suaugusiojo 

pagalbos.  

Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų partnerius. 

Vardijama, kieno koks daiktas ar žaislas, dalijamasi 

žaislais, saugomi ir tausojami ne tik asmeniniai, bet ir 

draugo, bendri  žaisliukai. 

Lyginami draugų ir savo pomėgiai, interesai, 

dalijamasi žaislais, kitais daiktais, aptariami įvairūs 

norai, stengiamasi padaryti draugui ką nors malonaus. 

Tyrinėjami grupės draugų vardai. Išsiaiškinama, jog 

tokiu pačiu vardu gali būti pavadinti ir kiti žmonės. 

Toleruojami kitokios išvaizdos, neįprasto elgesio 

žmonės.  

Laikomasi kultūringo elgesio taisyklių. 

Netriukšmaujama, kai kiti ilsisi, netrukdoma šalia 

esančiajam. 

Jei grupėje yra vaikų, kurių kiti nepriima į žaidimus, 

stengiamasi išsiaiškinti to priežastis ir padėti 

atstumtiesiems įsitraukti į žaidimus.  

Tarpininkaujama vaikams ieškant išeičių konfliktinėje 

situacijoje. 

Naudojami susidraugavimo būdai: mandagus 

Rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais, 

palaikyti su jais gerus santykius, 

domisi skirtumais tarp vaikų ir 

juos toleruoja.  

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi 

su kitais vaikais dėl žaidimų 

sumanymų ir veiklos.  

Supranta, koks elgesys yra geras 

ar blogas ir kodėl.  

Palaiko ilgalaikę draugystę 

mažiausiai su vienu vaiku. 
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pasisveikinimas, pasiūlymas kartu pažaisti, 

pasidalijimas žaislais, tinkamas elgesys, padėjimas 

bėdoje ir kt. 

Domimasi patarlėmis, priežodžiais apie šiltus žmonių 

santykius.  

Pagiriamas draugiškas vaikų elgesys. Diskutuojama, 

apie tai, koks yra tikras draugas, kas stiprina ir kas 

silpnina draugystę. Aiškinasi, jog draugai atrodo 

įvairiai, turi skirtingas ar panašias savybes: būna 

draugiški, išradingi, kantrūs, kartais užsispyrę. Ruošia 

stendą apie draugų talentus, piešdami, paveikslėliais 

žymėdami, ką kiekvienas daro geriausiai. Kartoja 

susitikimo ritualus, perduodami vienas kitam grupės  

simbolį.  

Siūlomos įvairios veiklos, turtinančios vaiko patirtį 

apie bendruomenę, žmones, jų veiklą, panašumus ir 

skirtumus. 

Pokalbiai: „Mes-draugiški vaikai”, „Draugystės 

ratelis”. 

Organizuoja malonių linkėjimų, gražių pastebėjimų 

ratą (siunčia ratu žaisliuką). Žaidžia judriuosius 

žaidimus – laikosi žaidimų taisyklių, derina savo 

veiksmus, kartu patiria džiaugsmą. Interpretuoja, 

vaidina, fantazuoja drauge su kitais, išreikšdami savo 

įspūdžius, išgyvenimus, socialinę patirtį. Stebi, 

tyrinėja, apmąsto, komentuoja savo santykius su 

grupės vaikais. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti 

su jais gerus santykius, domisi skirtumais 

tarp vaikų ir juos toleruoja. 

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais 

vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos. 

Sudaromos galimybės vaikams gauti naujų įspūdžių, 

galinčių praturtinti jų žaidimus. 

Atkreipiamas vaiko dėmesį į tinkamus jų poelgius bei 

santykius su kitais, pabrėžiant, kad tai padeda visiems 

pasijusti laimingesniems. Skatinama vaiką aiškintis, 

kas yra gerai, o kas blogai. Kartu su vaikais kuriamos 

Supranta savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. Pastebi 

ir priima kitų draugiškumo, 

palankumo ženklus, gerbia kitus 

vaikus, išklauso jų nuomonę, iš 

jų mokosi. 
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Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę 

žaisti paeiliui. Siekdamas rasti 

kompromisą, įsitraukia į derybų procesą. 

Supranta, kad grupė vaikų, norėdama 

veikti sutartinai, turi susitarti dėl visiems 

priimtino elgesio. Supranta, koks elgesys 

yra geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo 

veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Turi draugą arba kelis nuolatinius žaidimų 

partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę 

mažiausiai su vienu vaiku. 

taisyklės, susitarimai, pasiryžtant jų laikytis. Siūlomos 

veiklos, kuriose skatinamas vaikų bendradarbiavimas. 

Kalbamasi, žiūrimi filmukai, skaitomos istorijos apie 

draugus ir draugystę. 

Organizuoja malonių linkėjimų, gražių pastebėjimų 

ratą (siunčia ratu žaisliuką). Žaidžia judriuosius 

žaidimus – laikosi žaidimų taisyklių, derina savo 

veiksmus, kartu patiria džiaugsmą. Interpretuoja, 

vaidina, fantazuoja drauge su kitais, išreikšdami savo 

įspūdžius, išgyvenimus, socialinę patirtį. Stebi, 

tyrinėja, apmąsto, komentuoja savo santykius su 

grupės vaikais. 

 

 

8. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. SAKYTINĖ KALBA. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitų ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas. .Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalbasi su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, 

mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 -1 metai 
Klausymas. 

Atpažįsta artimiausios aplinkos garsus. 

Džiaugiasi įvairiais garsais ir ritmais. 

Įdėmiai klausosi suaugusiojo. Skiria 

griežtą ir malonų suaugusiojo toną. 

Supranta elementarius kalbinančiojo 

klausimus ir prašymus.  

Supranta savo ir artimųjų vardus, 

artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių 

pavadinimus. 

Supranta veiksmų pavadinimus, geba 

veiksmais atsakyti į klausimus. 

Kalbėjimas. 

Daug kalbamasi su vaikais, apie tai, ką tuo metu 

darome ir matome. 

Tyrinėjama grupės aplinka, vaikui nuolat įvardijant 

žaislus, daiktus ir pan. 

Žaidžiami žaidimai – eilėraštukai, slėpynės. 

Kad susidarytų ryšys tarp daikto ir žodžio, veiksmo, 

judesio ir žodžio, intonacija pabrėžto žodžio ir daikto 

ar veiksmo, daug kartų demonstruojamas tas pats 

daiktas ar veiksmas.  

Vaikas skatinamas tarti jo čiauškėjimo garsus, garsų 

junginius, jo netariamus garsus ir garsų junginius, 

mėgdžioti trumpus žodelius. Su vaiku kalbamasi 

taisyklingai tariant žodžius ir garsus. 

Klausosi irk alba; mimika, 

gestais reaguoja į suaugusiųjų ir 

vaikų kalbėjimą. 

Mėgdžiojimu, žodelių 

pakartojimais, veiksmais, 

mimika dalyvauja paprastuose 

žodiniuose žaidimuose. 
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Vartoja kelis trumpus žodelius objektams, 

veiksmams įvardyti, norams išsakyti, 

palydėti juos judesiu. 

Komunikavimui vartoja įvairius garsus ir 

judesius: daug čiauška, kartoja, mėgdžioja 

jam tariamus garsus ir skiemenis. 

 

2 - asis 

1 - 2 metai 
Klausymas. 

Geba klausytis kito kalbos, ją suprasti. 

Pratinasi išgirsti pastabas, pasiūlymus. 

Klausosi ir kalba, mimika, gestais reaguoja 

į suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą. 

Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie 

artimiausios aplinkos objektus, reiškinius, 

santykius, nesudėtingus trumpus tekstukus: 

žaidinimus, eilėraštukus, pasakas, 

pasakojimus, su dienotvarke susijusius 

paaiškinimus, prašymus, paprastus 

klausimus. 

Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų 

žodžių. Išklauso ir supranta du vienas po 

kito išsakomus prašymus, kvietimus. 

Kalbėjimas. 

Žaisdamas kalbasi pats su savimi, 

draugais. Mėgsta klausinėti, vartoja 

žodelius, padedančius bendrauti. 

Noriai dalyvauja pokalbiuose. 

Mėgdžiojimu, žodelių pakartojimais, 

veiksmais, mimika dalyvauja paprastuose 

žodiniuose žaidimuose. 

Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie tai, 

ką mato ir girdi, kas atsitiko, ko nori. 

Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus 

trumpus kūrinėlius. 

Pakartotinai tariamos pastabos, pasiūlymai. Nuolat 

kalbamasi apie artimiausios aplinkos daiktus, 

reiškinius, santykius, tą patį dalyką nusakant kuo 

įvairesniais žodžiais. 

Taisyklingai vadinami su juo bendraujantys 

suaugusieji, įvardinamos kūno dalys, aplinkoje esantys 

daiktai ir žaislai, dienos ritmas. 

Skatinamas vaiko klausinėjimas. 

Kalbant su vaiku siekiama sudaryti ryšį tarp daikto ir 

žodžio, veiksmo, judesio ir žodžio, sutapatinti žodžio 

tarimą su daikto ar veiksmo rodymu. 

Nuolat raiškiai deklamuojami, pasakojami trumpi 

tekstukai. 

 

Žaidžiant skatinamas kalbėti su savimi, nes kalba 

padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį. 

Palaikomas vaiko noras tarti, kartoti žodžius, jam 

padedant. 

Stebima, kuo vaikas domisi, į ką žiūri, ką rodo, ko 

klausia, ką bando pasakyti, išreikšti. 

Skatinama vaiką kartoti dainelių, eilėraštukų, 

žaidinimų, pasakėlių tekstų garsus, žodžius, frazes, 

juos papildant kūno kalba. 

Žaidžiami žaidimai, kurių metu vaikui reikėtų šokinėti, 

pliaukšėti delnais, šokti. 

Klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių, naujų 

žodžių. 

Vienu ar keliais žodžiais atsako į 

elementarius klausimus. 

Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų 

kalbėseną. Sako „ačiū“, 

„prašau“. 

Bando įvardinti, ką piešė. 
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3 - asis 

2 - 3 metai 
Klausymas. 

 Klausosi skaitomų lietuvių liaudies 

pasakų, pasakojamų grožinės literatūros  

kūrinėlių, naujų žodžių. Įtvirtina girdimų 

atskirų žodžių, sakinių, garsų junginių 

prasmes. Išklauso, supranta ir reaguoja į 

kelis vienas paskui kitą sekančius 

prašymus, siūlymus, patarimus. 

Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, 

ką jam sako, aiškina suaugusysis ar vaikas.  

Kalbėjimas. 

 3–4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja 

apie save, savo norus, poreikius, 

išgyvenimus. Pradeda mėgdžioti 

suaugusiųjų kalbėseną. Sako „ačiū“, 

„prašau“. 

 Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir 

girdėjo, apie aplinkos objektus, jų savybes, 

įvykius, net jei jų dabar ir nemato. Domisi 

laidomis, animaciniais filmais vaikams, 

kalba apie juos. Vienu ar keliais žodžiais 

atsako į elementarius klausimus. 

 Kalba kelių žodžių sakiniais, žodžius 

derina pagal giminę, skaičių, linksnį. 

Vartoja prielinksnius apibūdinant daiktų 

savybes naudoja sinonimus, antonimus. 

Kartu su suaugusiuoju deklamuoja 

eilėraštukus, užbaigia žinomas pasakas. 

Stengiasi kalbėti laisvai, su pačiu savimi 

žaisdami, dirbdami, ką nors veikdami. 

Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, 

veikia ir veikė. Kalbėdamas vartoja 

paprastos konstrukcijos gramatiškai 

Klausosi pokalbių, pasakojimų, sekimo, deklamavimo, 

skaitymo. Klausosi „gyvos“ muzikos: dainų, lopšinių, 

žaidimų ir kt. Nuolat klausosi lietuvių liaudies pasakų, 

dainų, žaidimų, garsažodžių. 

Retsykiais klausosi tarmiškų pokalbių, dainavimo, 

sekimo, deklamavimo. Nuolat klausosi didelės vertės 

grožinės literatūros kūrinėlių (palyginimui klausosi 

verstinių kūrinių).  

Skaitoma ir pasakojama vaikams apie kitus vaikus, 

artimiausios aplinkos gyvūnėlius, vaikams skirtų 

televizijos laidų veikėjus, siejant tai su jo gyvenimiška 

patirtimi. Skaitoma garsiai arba tyliai, greitai arba 

lėtai, perteikiant teksto emocijas.  

Kalbėjimas su vaiku nuolat įvairinamas naujais 

žodžiais, nusakančiais artimiausią aplinką. 

Mokomas suprasti suaugusiojo prašymus. 

Vaikas skatinamas nuolat pasakoti apie save, savo 

norus, rūpesčius, šeimos narius. Kalbinėmis 

užduotimis keliant klausimus: „Koks?“ „Kodėl?“ 

„Kur?“ Kaip?“, vaikas skatinamas nusakyti aplinkos 

reiškinių savybes, ieškoti  

įvykių priežasčių ir pasekmių, pasakoti apie tai, kas 

vyksta ar vyko aplink vaiką. Skatinamas mandagumo 

žodelių vartojimas. Skatinamas aplinkos objektų, 

reiškinių, būsenų ir kt. norminis įvardijimas: 

- Kasdien matomų daiktų, žmonių, gamtos reiškinių, 

gyvulių, augalų įvardijimas paprastais žodžiais ir jų 

dariniais. 

- Paties vaiko nuolat atliekamų ir aplinkoje jo matomų 

veiksmų įvardijimas. 

- Vaiko nuolat tyrinėjamų ir paties suvokiamų objektų 

savybių įvardijimas. 

Vaikai skatinami aiškiai ir teisingai tarti visus 

Tikslinamos, plečiamos 

turtinamos sudėtingesnių, rečiau 

vartojamų žodžių, sakinių 

prasmės. 

Atkreipiamas dėmesys į 

lengviausiai suvokiamas kalbos 

menines priemones 

(vaizdingumas, ritmas, rimas, 

pakartojimai). 

Pauzės tarp žodžių. Išlaikomas 

vidutinis tempas. 

Įsiklauso ir išgirsta atskirus 

garsus (atskirus garsus ir jų 

mėgdžiojimus). 

Skaityto kūrinėlio turinį 

atvaizduoja pantomima. 

Eilėraščių ritmą sustiprina 

plojimu, kaladėlių „muzika“. 

Kalbėti, ką veikia dabar: ką 

piešia, ką žaidžia, ką daro ir kt. 

Pratinama pakartoti, pasakyti 

kitaip, jei kitas nesuprato. 

Pratinami kalbėtis su keliais 

vaikais iš karto. 

Bando išgirsti pirmą ir paskutinį 

garsą žodžiuose, kalba su 

intonacija. Pasakoja apie 

matytus animacinius filmukus, 

juos aptaria, diskutuoja. 

Pratinama pasakoti, kalbėti apie 

aplinką, gamtos reiškinius, 

techniką, įvardijant įvairias 

detales, savybes, būsenas. 
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taisyklingus sakinius, taisyklingai taria 

daugumą gimtosios kalbos žodžių garsų. 

Padedant atpažįsta žodyje kelis atskirus 

garsus. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja 

trumpas pasakas ar apsakymus, 

pridėdamas savo žodžių, pasakojimą 

palydėdamas gestais ir mimika. 

 

gimtosios kalbos garsus.  

 Skatinami teisingai vartoti vaikų vardus; taisomi 

žargoniniai vardai. 

Skatinami vartoti: 

- Daiktavardį ir jo mažybines, malonines formas. 

-Daiktų savybes ir veiksmus nusakančius būdvardžius. 

-Prielinksnius ir veiksmažodžius. 

-Sinonimus ir antonimus. 

-Liepiamąją nuosaką. 

Organizuojami pasikalbėjimai, svarstymai, 

įprasminantys pažinimo patirtį. Skaitoma „jutimo 

knyga“ – kalbamasi su vaiku apie tai, ką jis mato, 

girdi, liečia, uodžia, ragauja, veikia. Vaikas pasakoja 

apie šiuo metu suvokiamus žaislus, žaidimus, žmones, 

gamtos reiškinius, , gyvulius, augalus; apie savo šios 

dienos išgyvenimus. 

Deklamuojami eilėraštukai, skatinama užbaigti žinomų 

pasakų, eilėraštukų frazes. Mokomasi skaičiuočių, 

atkartojamos mįslės, patarlės, priežodžiai. Kartu su 

vaiku žiūrimi vaikiški filmukai, skatinant aptarti tai, ką 

matė ir girdėjo žodžiais ir gestais.  

Skatinama kalbėti taisyklingais 

sudėtingais sakiniais, vartoti 

pagrindines kalbos dalis. 

Pradeda išklausyti, suprasti ir 

reaguoti į tai, ką jam sako, 

aiškina suaugusysis ar vaikas.  

 

4 - asis 

3 -4 metai 
Klausymas.  

Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, 

pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų 

kūrinių literatūrine kalba, tarmiškai  

Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, 

ką jam sako, aiškina suaugusysis ar vaikas. 

Stengiasi suprasti kita kalba kalbančių 

vaikų norus, pasiūlymus. 

Kalbėjimas.  

Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, 

užkalbina, prašo, pašaukia, kartais 

laikydamasis elementarių kalbinio etiketo 

Skaitomi tekstai ne tik literatūrine kalba, bet ir 

tarmiškai.  

Klausomasi įrašų, lietuvių liaudies dainų, greitakalbių, 

pasakų be galo, priežodžių, patarlių. 

Atkreipiamas vaiko dėmesys į kita kalba kalbančius 

aplinkinius. 

Kalbėdami telefonu su draugais, suaugusiaisiais plečia 

komunikacinę patirtį. 

Skatinamas vaikų kalbinis bendravimas įvairiose 

situacijose. Pratinama pasisveikinti, atsisveikinti, 

padėkoti. 

Vaidindami kalba garsiai, tyliai, šaukia, šnabždasi. 

Klausymas  

Klausosi įvairaus turinio tekstų 

(grožinių, publicistinių, 

enciklopedinių, informacinių) 

apie aplinką, įvairius įvykius, 

reiškinius, klausosi gyvai, įrašų. 

„Skaito” knygų paveikslėlius. 

Klausosi aplinkinių pokalbių, 

noriai juose dalyvauja. 

Kalbasi vienas, su draugais. 

Kalbėjimas 

Natūraliai kitiems kalba apie tai, 
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normų.  

Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, 

veikia ir veikė. Žaidžia garsais ir žodžiais, 

kuria naujus žodžius.  

Kalbėdamas vartoja paprastos 

konstrukcijos gramatiškai taisyklingus 

sakinius, taisyklingai taria daugumą 

gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant 

atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja 

trumpas pasakas ar apsakymus, 

pridėdamas savo žodžių, pasakojimą 

palydėdamas gestais ir mimika. 

Bendraujant su suaugusiaisiais, skatinama vartoti 

elementarius mandagumo žodžius.  

Vaikas skatinamas kalbėti apie dabartinę ir buvusią 

veiklą, esamus ir buvusius išgyvenimus, vartoti 

girdėtus naujus žodžius.  

Su vaiku stengiamasi kalbėti taisyklingų konstrukcijų 

sakiniais, taisyklingai tarti gimtosios kalbos garsus, 

skatinti juos atpažinti įvairiuose žodžiuose. 

Dažnai kalbama emocinga, ekspresyvia ir vaizdinga 

kalba. Kalbant atkreipiamas dėmesys į kalbos 

vaizdingumą, ritmą, pakartojimus, rimą.  

Džiaugiamasi kiekvienu vaiko žodinės kūrybos 

bandymu, neprieštaraujant, nekritikuojant. 

ką žino. Klausosi aplinkinių 

pokalbių, noriai juose dalyvauja. 

Kalbasi vienas, su draugais. 

Seka girdėtas ir savo sukurtas 

pasakas, kuria įvairias istorijas, 

eilėraštukus, inscenizuoja.  

Deklamuoja skaitomų pasakų 

eiliuotus intarpus. 

5 - asis 

4 - 5 metai 
Klausymas.  

Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, 

publicistinių, enciklopedinių, 

informacinių), apie aplinką, įvairius 

įvykius, reiškinius klausosi gyvai, įrašų.  

Supranta sudėtingesnio turinio tekstus. 

Supranta, kad į jį kreipiamasi ar kalbama 

ne gimtąja kalba.  

Kalbėjimas.  

Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, 

veikia, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina, 

pakartoja. Kalba, pasakoja apie tai, kas 

buvo nutikę, įvykę, tai siedami su 

žmonėmis, tautos gyvenimu, gamtos 

reiškiniais. Kalbėdamas žiūri į akis.  

Vartoja įvairią techniką, transporto 

priemones bei prietaisus įvardijančius 

žodžius.  

Pasakoja, kalbasi apie matytus animacinius 

filmus, televizijos laidas, žaistus 

Skatinama klausytis pasakų, padavimų, sakmių.  

Skaitant kūrinėlius, nutylimos frazės ar žodžiai, 

skatinant vaiką juos pasakyti. Inicijuojamas eilėraščių, 

istorijų, pasakų kūrimas. 

Skaitomi įvairių žanrų tekstai (pvz. skelbimai, 

reklaminės skrajutės, įvairių enciklopedijų tekstai, 

autorinės pasakos ir pan.).  

Pratinama pasakoti pasakas, atpasakoti trumpus 

apsakymus, sukurti teksto pabaigą. 

Mokoma liaudiškų gyvulėlių ar paukštelių 

pamėgdžiojimų. 

Deklamuojami eilėraštukai. Pamėgdžiojami žinomi 

atlikėjai, žinių vedėjai, orų pranešėjai, šou žvaigždės. 

Mokomasi skaičiuočių, atkartojamos mįslės, patarlės, 

priežodžiai. 

Palaikomas vaiko kalbėjimas, parodant susidomėjimą 

tuo, ką jis kalba, užduodant vaikui atvirus klausimus, 

atidžiai klausantis.  

Skatinama kalbėti apie savo norus, išgyventus 

įspūdžius, vidinį pasaulį, apie nutikimą, patirtį, 

Klausymas 

Klausosi įvairių stilių tekstų, 

mįslių, erzinimų, pajuokavimų.  

 Supranta knygelės, pasakojimo, 

pokalbio turinį, įvykių eigą. 

Supranta pajuokavimus. 

Nepertraukdamas klausosi 

draugų ir suaugusiųjų kalbos, 

pasakojimų, samprotavimų, 

komentarų, instrukcijų. 

Klausosi TV ir radijo laidų 

vaikams. Klausosi ir supranta 

perkeltines kalbėjimo prasmes: 

dviprasmybes, absurdus, 

humorą, fantazijas, palyginimus, 

žodžių daugiareikšmiškumą. 

Išklauso ir supranta 3–4 dalių 

verbalinę instrukciją. 

Supranta, kad kūrinys turi 

pradžią, pabaigą, vidurį, kad 
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kompiuterinius žaidimus.  

Bando susikalbėti su kitakalbiu vaiku, 

pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį.  

Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius 

į sakinius jungia laikydamasis perprastų 

kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos 

dalių (daiktavardžius, veiksmažodžius, 

būdvardžius, prieveiksmius, prielinksnius 

ir kt.).  

Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo paties, 

tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose 

žodžiuose. Seka girdėtas ir savo sukurtas 

pasakas, kuria įvairias istorijas, 

eilėraštukus, inscenizuoja. Deklamuoja 

skaitomų pasakų eiliuotus intarpus. 

prisimenant, kuo daugiau įvykio aplinkybių, detalių, 

pateikiant vaikui įvairių klausimų, padedančių 

paįvairinti kalbėjimą.  

Kalbant įvardijamos ir apibūdinamos darželio ir lauko 

gėlės, apdainuojamos lietuvių liaudies dainose (rūta, 

linas, našlaitė, rugiagėlė, aguona, bijūnas ir kt.).  

Kalbant su vaiku vartojamos įvairios kalbos dalys 

(dalyviai, veiksmažodžių laikų įvairovė, įvairūs 

būdvardžių laipsniai, ištiktukai, jaustukai ir pan.). 

Vartojami apibendrinamieji žodžiai. Kalba apie tai ką 

galvoja, ką veikia. Užmezga dialogą. Įvardija 

paprastais kasdien matomus daiktus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvulius, augalus. Pasakoja apie 

suvokiamus žaislus, žaidimus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvulius, augalus.  Trumpai pasakoja apie 

paveikslėlį. Auklėtojai padedant, atpasakoja pasakėles, 

apsakymus, savo kalbą palydi gestais, mimika. 

Skatinama kalbėti apie savo norus, išgyventus 

įspūdžius, vidinį pasaulį, apie nutikimą, patirtį 

prisimenant kuo daugiau įvykio aplinkybių, detalių, 

pateikiant vaikui įvairių klausimų, padedančių įvairinti 

kalbėjimą. 

Skatinama išgirsti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, 

tėvų, draugų varduose, trumpuose žodžiuose, su 

atpažintu garsu sugalvoti naujų žodžių.  

Žaidžiama žodžiais juos trumpinant, įvairiai jungiant. 

Žaidžiami klausimų-atsakymų, rimavimo 

reikalaujantys žaidimai. 

Eilėraščiai: V. Palčinskaitė „Svogūnas”, V.Palčinskaitė 

„Pomidoras”, A. Matutis „Duonos riekelėje”,  K. 

Kubilinskas „Mano skaičiai”, K.Kubilinskas „Mano 

spalvos”, R. Skučaitė „Spalvos ir skaičiukai”, A. 

Matutis „Aš tavo gimtinė”, E. Selelionis „Saulės 

jame veikia skirtingi veikėjai, 

kad yra tam tikra veiksmo vieta. 

Suvokia pokalbio, pasakojimo, 

skaitomo kūrinio eigą. 

Kalbėjimas 

Kalba natūraliai, atsižvelgdamas 

į bendravimo situaciją, 

išsakydamas savo patirtį, norus, 

svajones, svarstymus. 

Pasakoja, kalba apie aplinką, 

gamtos reiškinius, techniką, 

įvardydamas įvairias detales, 

savybes, būsenas. 

Kalba taisyklingais sudėtingais 

sakiniais, vartoja pagrindines 

kalbos dalis. 

Deklamuoja savo sukurtus 

kūrinėlius. 
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linkėjimas”, R. Skučaitė  „Mama, mamytė, motulė”, K. 

Kubilinskas „Motulės rūpestėliai”. 

Lietuvių liaudies pasakos: „Pagrandukas”, „Katinėlis ir 

gaidelis”, „Vilkas ir septyni ožiukai”, „Lapės rogutės”.  

Ukrainiečių liaudies pasaka „Pirštinė”. Baltarusių 

liaudies pasaka „Vištytės pyragas”. Anglų liaudies 

pasaka „Trys paršiukai”, Š.Pero„Raudonkepuraitė”. 

6 – asis 

5 - 6 metai 
Klausymas. 

Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, 

įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų bendrine kalba ir tarme. 

Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio 

turinį, įvykių eigą. Supranta pajuokavimus, 

dviprasmybes, frazeologizmus, perkeltinę 

žodžių prasmę. Supranta artimiausioje 

aplinkoje vartojamus kitos kalbos žodžius. 

Kalbėjimas. 

Kalba natūraliai, atsižvelgdamas į 

bendravimo situaciją, išsakydamas savo 

patirtį, norus, svajones, svarstymus, kalba 

apie problemų sprendimą, vartoja 

mandagumo bei vaizdingus žodžius 

(sinonimus, antonimus ir kt.), 

technologinius terminus (mikrofonas, pelė, 

klaviatūra ir kt.). Bando susikalbėti su 

kitakalbiu vaiku, suaugusiuoju. Garsiai 

svarsto savo planuojamos veiklos eigą, 

praneša apie tai draugui, grupelei draugų, 

visai grupei. Klausinėja apie tai, kas 

išgirsta, matyta, sugalvota, pajausta. 

Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos 

reiškinius, techniką, įvardydamas įvairias 

detales, savybes, būsenas, vartodamas 

Ugdymo veikloje klausomasi įvairios stilistikos tekstų. 

Padedant vaikui suvokti pasakojimo turinį, išskiriama 

ir aptariama pasakojimo eiga. 

Žaidžiami žaidimai, susiję su pasakojimo tekstu, jį 

iliustruojant, inscenizuojant. 

Sudaroma kuo daugiau ir įvairesnių bendravimo 

situacijų, kurios inicijuoja turiningus vaikų pokalbius 

apie jiems įdomius daiktus, poelgius, reiškinius, 

nutikimus, vartojant jiems mažiau girdimus, 

sudėtingesnės sandaros žodžius. Skatinama klausinėti 

apie tai, kas jiems įdomu, negirdėta, diskutuoti apie tai 

tarpusavyje ir su auklėtoja. Pratinama vaiką reikiamą 

informaciją perduoti kitiems. Pasakojama vaikams 

apie jiems nepažįstamą patirtį, skatinant juos kurti 

pasakojimus apie nekasdienius, fantastinius nuotykius, 

personažus, vartojant išgalvotus žodžius, kalbą. 

Žaidžiami įvairūs garsų keitimo žodžiuose žaidimai 

(pvz. „kur – mur, mė – bė, zė – žė“ ir kt.). 

Dainuojamos ritminės dainelės, skatinančios ieškoti 

aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba 

baigiasi nurodytu garsu. Kuriami dialogai, 

inscenizacijos, vaidinimai. 

Inicijuojami įvairūs vaikų žodžių žaidimai, pasakojimų 

būdai: spontaniški, atkuriamieji, fantastiniai. Bando 

patys rimuoti parinkdami žodžius: baltas- ratas, Tadas- 

batas, gėlė- lėlė. 

Kalbasi apie spaudinių 

iliustracijas, fotoalbumų 

nuotraukas, skelbimus, 

simbolius gatvėse, parduotuvėse 

ir kt., apibūdina, aiškina. Pagal 

taisykles kalbasi telefonu. 

Taisyklingai vartoja įvairias 

konstatuojamųjų ir klausiamųjų 

sakinių formas(kada, kur, kaip ir 

kt.). Kuria naujus žodžius pagal 

perprastas žodžių darybos 

taisykles. Išgirsta visus garsus 

žodyje ir pasako juos eilės 

tvarka. Girdėtų kūrinių kalbinės 

raiškos elementus vartoja 

pokalbiuose, svarstymuose, 

erzinimuose ir kt. 

Atpasakodamas kūrinį, vartoja 

įprastus kūrinio pradžiai ar 

pabaigai posakius. Deklamuoja 

modernius eilėraščius. 

Žaidžia kalba – rimais, ritmais, 

kuria naujus žodžius. 
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naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros 

žodžius. 

Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, 

vartoja pagrindines kalbos dalis. Išgirsta 

žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi 

skirtingą reikšmę. Išgirsta pirmą, paskutinį 

ir žodžio viduryje esančius garsus. Skiria 

gimtosios kalbos žodžius nuo išgirstų kitos 

kalbos žodžių. 

Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja 

pasakas, padavimus, apsakymus, matytusir 

girdėtus per įvairias skaitmenines 

laikmenas (TV, DVD, CD). Kuria ir 

pasakoja įvairius tekstus, mįsles, 

humoristines istorijas, deklamuoja savo 

sukurtus kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir 

beprasmiais žodžiais, bando juokauti, 

kalba „ateivių“ kalbomis, 

„užsienio“ kalbomis. Keičia balso 

stiprumą, kalbėjimo tempą, intonacijas ir 

kt. 

Pratinasi taisyklingai vartoti kalboje trumpuosius ir 

ilguosius balsius. Nustato pirmą ir paskutinį žodžio 

garsą.  Nusako žinomų daiktų  keletą požymių. Vartoja 

kalboje esamojo laiko veiksmažodžius.  

Taisyklingai vartoja  kalboje vaikų ir suaugusiųjų  

vardus. Nevartoja kalboje žargoninių vardų. 

Vaidina, žaidžia taikydami įvairių kalbos stilių, toną: 

kalba švelniai, grubiai, meilikaujančiai, roboto senutės, 

mažo vaiko suaugusio vyro ar moters balsu. 

 

 

9. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. RAŠYTINĖ KALBA. 

Vertybinė nuostata: Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas: Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 
Skaitymas 

Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių 

knygeles, žiūrinėja paveikslėlius. 
Palankiai reaguoja į knygelių skaitymą 

Kuriama aplinka, kurioje vaikas galėtų pačiais 

įvairiausiais būdais pažinti knygutes: vartinėti, 

čiupinėti, plėšyti, kramtyti, žaisti. 

Kartu su vaiku vartomos knygelės, žiūrimi 

Skaitymas 

Piršteliu rodo paveikslėlius.  

Rašymas  

Reaguoja įskaitomą tekstą. 
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(vartymą) kartu su suaugusiaisiais. 

Rašymas 

Stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis 

rašymo priemonėmis, brauko jomis įvairias 

linijas. 

paveikslėliai. Duodamos vartyti žaislinės knygutės. 

Kalbama apie tai, kas matoma paveikslėliuose. 

Sudaromos situacijos, kuriose mažylis galėtų matyti, 

kaip rašoma. 

 

2 - asis 

1 - 2 metai 
Skaitymas 

Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, 

piršteliu juos rodo. 

Pradeda atpažinti jo mėgstamas knygeles, 

nori, kad jas jam paskaitytų. 

Kartais knygelę laiko taisyklingai. 

Reaguoja į skaitomą tekstą. 

Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides, 

žodžius, simbolius. 

Rašymas 

Įvairiomis rašymo priemonėmis 

spontaniškai brauko lape. 

Kartu su vaiku skaitomos knygelės, leidžiama vaikui 

pačiam laikyti knygutę, versti lapus. 

Rodomi ir įvardinami knygelių paveikslėliai, dėmesį 

skiriant ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, skatinama 

vaikų žodinė ir kūno kalba. Skaitomų kūrinėlių tekstas 

siejamas su vaiko gyvenimu. 

Vaiko rašymo poreikių tenkinimui, suteikiama 

galimybė pasirinkti įvairaus popieriaus ir jo amžiui 

tinkančių įvairių rašiklių. 

Skaitymas  

Geba sieti paveikslėlius su juose 

vaizduojamais konkrečiais 

daiktais, juos pavadina. 

Rašymas  

Skiria dėmesį ne tik 

paveikslėliams, bet ir raidėms. 

 

3 - asis 

2 - 3 metai 
Skaitymas 

Pradeda domėtis knygutėmis, varto jas, 

dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, 

bet ir tekstui, prašydamas paskaityti. 

Geba sieti paveikslėlius su juose 

vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos 

pavadina. 

Pradeda pažinti aplinkoje esančius 

simbolius. 

Rašymas 

Įvairiomis rašymo priemonėmis keverzoja 

vertikalias ir horizontalias linijas. 

Skaitoma kelis kartus per dieną, parinkus trumpus 

tekstukus, kuriuose kartojasi tie patys žodžiai. 

Skaitoma normaliai, vengiant vaikiškų intonacijų, 

teatrališkumo. Vartydamas knygeles skatinama reikšti 

savo emocijas. 

Skirtingai perteikiama atskirų personažų kalbą. 

Skatinama vaiką pavadinti kiekvieną paveikslėlį. 

Kalbamasi su vaiku apie iliustraciją, kad jis susietų 

vaizdą su konkrečiu daiktu. 

Skaitymo metu leidžiama vaikui liesti ar laikyti su 

tekstu susietus daiktus. Nuolat atkreipiamas vaiko 

dėmesys į jo artimoje aplinkoje esančius simbolius, jų 

reikšmę. 

Skatinama tausoti knygelę, suvokti estetinę vertę: 

graži, nauja, suplyšusi. 

Pozityviai vertinamos ir skatinamos vaiko keverzonės 

Skaitymas  

Vaizduoja, kad skaito knygą 

Rašymas  

Domisi įvairiomis rašymo 

priemonėmis ir galimybe rašyti. 
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4 - asis 

3 - 4 metai 
Skaitymas  

Domisi skaitymu, vaizduoja, kad skaito 

knygą, kuri jam buvo skaityta. 

„Skaito“ knygelių paveikslėlius, įvardija 

įvairių objektų ir veikėjų bruožus, 

veiksmus.  

Atkreipia dėmesį į raides, simbolius 

(grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda jais 

manipuliuoti įvairioje veikloje. 

Rašymas  

Domisi ne tik įvairiomis rašymo 

priemonėmis. Keverzonėse ir piešiniuose 

pasirodo realių raidžių elementai ir raidės.  

Raidėmis ir simboliais pradeda 

manipuliuoti įvairioje veikloje. 

Įvairioje bendravimo aplinkoje drauge vartomi 

žurnalai, knygos. Pratinama pajusti teksto, vaizdo, 

muzikos ryšį. 

Skatinama vaiką domėtis suaugusiojo skaitomu tekstu, 

suteikiant jam informacijos apie skaitymą.  

Užduodami klausimai apie tai, ką „perskaitė“. 

Vaiko „perskaitytą“ tekstą pasiūloma iliustruoti. 

Žiūrint paveikslėlį skatinama apie jį pasakoti, kas ką 

daro, kas ką kalba.  

Vaiko aplinka turtinama įvairiais rašikliais, sudaroma 

galimybė pažinti kompiuterį.  

Skatinama keverzonėmis užrašyti savo vardą, pavardę, 

norus, pasirašinėti po dailės darbeliais.  

Aplinkoje ieškoma ir atkreipiamas dėmesys į žodžius, 

kuriuose yra vaiko vardo, tėčio, mamos raidė. 

Skaitymas  

Domisi abėcėlės raidėmis. 

 

 

 

 

 

 

Rašymas 

Kopijuoja raides, paprastus 

žodžius 

5 - asis 

4 -5 metai 
Skaitymas  

Domisi abėcėlės raidėmis.  

Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia 

raide. Supranta, kad kai kurios raidės turi 

savo pavadinimą ir specifinę grafinę 

raišką.  

Supranta kai kurių aplinkoje matomų 

žodžių prasmę.  

Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, 

knygelėms.  

Įvardija specifinius skaitomo teksto 

veikėjų bruožus.  

Rašymas  

Domisi ir supranta skirtingų spaudinių 

funkcijas (kalendorius, valgiaraštis, 

reklama, bukletas ir pan.).  

Kopijuoja raides, paprastus žodžius. 

„Iliustruoja“ pasakas, pasakojimus, 

Grupėje kuriama kuo įvairesnė raidžių aplinka. 

Skaitomi tekstukai, kuriuose žaidžiama su kalbos 

garsais, kurie atspindi vaiko pažįstamas raides.  

Skatinama vaiką pavadinti savo sukurtas knygeles, 

nupieštus piešinius, atliktus darbelius, nusakyti 

veikėjų, daiktų, veiksmų savybes būdvardžiais, 

veiksmažodžiais, jaustukais, ištiktukais, dalyviais, 

prieveiksmiais.  

Skatinama vaiką kurti rankų darbo knygeles su 

paslaptingomis durelėmis, langeliais, uždengtais 

paveikslėliais ir kt., sugalvoti rankų darbo knygelėms 

pavadinimus, tekstukus.  

Nuolat atkreipiamas vaiko dėmesys į aplinkoje 

esančius užrašus, simbolius, reklaminius užrašus ir 

pan.  

Pratinama suvokti, kam skirti ir kaip atrodo vaistų ir 

patiekalų receptai, darželyje vykstančių renginių 

programos, plakatai, žinutės laikraštyje, eiliuoti 

Skaitymas  

 Domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais. 

 

Rašymas  

Spausdintomis raidėmis rašo 

savo vardą, kopijuoja aplinkoje 

matomus žodžius. 
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istorijas, filmukus, iliustracijose 

parašydamas nukopijuotas raides, žodžius.  

Kuria ir gamina rankų darbo knygeles su 

elementariais nukopijuotais sakiniais, 

žodžiais, raidėmis.  

Braižo ir aiškina planus, schemas, grafikus. 

Bando rašyti raides, pradėdamas savo 

vardo raidėmis 

kūriniai, pasakos, scenarijai. 

Praturtinant vaiko aplinką skirtingo turinio spaudiniais, 

skatinama savarankiškai kurti skelbimus, sveikinimus, 

kvietimus.  

Skatinama vaiką įvairioje veikloje kopijuoti, štampuoti 

atskiras raides, žodžius.  

Skatinama rašyti savo vardą įvairiais rašikliais, 

kompiuteriu.  

Skatinama vaiką savo veikloje skaitytas pasakas 

atvaizduoti įvairiomis schemomis, grafikais, juos 

komentuoti.  

Skatinama vaiką pasirašyti savo piešinius, darbelius 

pirmąja vardo raide, visu vardu. 

6 – asis 

5 - 6 metai 
Skaitymas 

Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais 

tekstais, supranta nesudėtingą jų siužetą, 

klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp 

knygos teksto, iliustracijų ir asmeninės 

patirties. Žino keliolika abėcėlės raidžių. 

Supranta, kad garsas siejamas su raide, o 

raidės sudaro žodį. Pradeda skirti žodžius 

sudarančius garsus, skiemenis. Pažįsta 

parašytą žodį, kaip atskirų raidžių junginį. 

Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato 

gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, 

kavinių pavadinimus. 

Rašymas 

Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, 

kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. 

Piešiniuose užrašo atskirų objektų 

pavadinimus. Įvairiais simboliais bando 

perteikti informaciją. Planšetiniu 

kompiuteriu rašo raides, žodžius. Supranta 

Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, 

supranta nesudėtingą jų siužetą , klausinėja. Pradeda 

suprasti ryšį tarp knygos teksto, iliustracijų ir 

asmeninės patirties. Žino keliolika abėcėlės raidžių. 

Supranta, kad garsas siejamas su raide, o raidės sudaro 

žodį. Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, 

skiemenis. Pažįsta parašytą žodį, kaip atskirų raidžių 

junginį. 

Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, 

pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, kavinių 

pavadinimus. 

Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja 

aplinkoje matomus žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų 

objektų pavadinimus. Įvairiais simboliais bando 

perteikti informaciją. Planšetiniu kompiuteriu rašo 

raides, žodžius. Supranta rašymo tikslus. 

Skaitymas 

Imituodamas skaitymą, pagal 

knygos iliustracijas kuria 

pasakojimą, panašų į girdėtą 

skaitant. Imituodamas skaitymą, 

kuria savo pasakojimą, susijusį 

su patirtimi, fantazuoja. 

Teisingai įvardija puslapį, 

sakinį, žodį, raidę. Bando 

perskaityti trumpus, jam 

reikšmingus žodžius (savo 

vardą, artimųjų vardus, adresą ir 

kt.). 

 

Rašymas  

Atpažįsta ir pavadina kelis 

skiriamuosius ženklus 

(klaustuką, šauktuką, tašką). 
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rašymo tikslus. 

 

10. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. APLINKOS PAŽINIMAS. 

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

Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir 

negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

Žingsnis, 

vaiko 

metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

 Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti 

esančius veidus, daiktus. 

 Reaguoja į skirtingus vaizdus, 

paviršius, kvapus, garsus, skonius. 

 Atpažįsta artimus žmones, žaislus, 

daiktus. 

Aplinkoje turima žaislų, spalvotų, kontrastingo 

dizaino daiktų, su kuriais kūdikiai gali pradėti 

susipažinti, atpažinti, išbandyti. 

Vaikui rodomas jo atvaizdas veidrodyje. 

Vaikui padedama pamatyti daiktus iš skirtingų 

perspektyvų, pvz.: iš arti ar toli, iš priekio, iš šono, 

tyrinėti juos visais pojūčiais (matyti spalvas, liesti 

skirtingų  faktūrų  paviršius, girdėti skleidžiamą 

garsą). 

Vaikas liečiamas švelniai, saugiai imamas ant 

rankų. Parodoma, kad dalijamasi su kūdikiu 

malonumu ir atradimais. 

Stebi ir atpažįsta artimiausią savo 

aplinką, orientuojasi joje. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Stebi ir atpažįsta artimiausią savo 

aplinką, orientuojasi joje. 

 Pažįsta ir pavadina kai kuriuos 

gyvūnus, žmones, daiktus, jų atvaizdus. 

 Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais 

naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė). 

Vaikai skatinami išbandyti daiktus kaip įrankius, 

juos pavadinti. 

Parodoma, kaip tai daryti, įvardijama, kas daroma, 

taip mokant pavadinti veiksmą. 

Vaikai skatinami ir jiems padedama pavadinti 

įvairius daiktus, galvoti ir kalbėti apie tai, ką jie 

daro su žaislais ar daiktais. 

Inicijuojami klausimai apie tai, kodėl kas nors 

vyksta, atsitinka, atsakoma į juos. 

Sudaroma galimybę tyrinėti, kaip dviejų ir trijų 

dimensijų daiktai tinka vienas prie kito. 

Skiria naminius gyvūnus, juos 

mėgdžioja, lygina kūno dalis. 

Suvokia augalų naudą. 
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Suteikiama proga dalyvauti prižiūrint tam tinkamus 

augalus, gyvūnėlius, mėgdžioja gyvūnų garsus. 

Pratinama plautis rankas, naudotis dantų šepetuku ir 

pan. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Atpažįsta ir pavadina vis daugiau 

artimiausioje aplinkoje esančių augalų 

(sodo, daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, 

domisi jais. 

 Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

 Orientuojasi savo grupės, darželio, 

namų aplinkoje. 

 Pasako savo ir savo šeimos narių 

vardus. 

 Dalyvauja prižiūrint augalus ar 

gyvūnus. 

Skatinama vaikus stebėti ir pavadinti augalus ir 

gyvūnus, esančius artimiausioje aplinkoje, 

patalpose ir išėjus į lauką, rodomi paveikslėliai 

skatinant apie juos kalbėti. Sudaroma galimybė 

prisidėti prižiūrint kambarinį augalą, naminį 

gyvūnėlį. 

Skatinama kalbėti apie tai, ką gyvūnėlis ėda, kokius 

vaikus veda, ko reikia augalui, kad jis augtų ir pan. 

Padedama vaikams, tačiau netrukdoma išsakyti 

savo supratimą. 

Mokoma savo kūno dalių pavadinimų, aptariama jų 

paskirtis ir priežiūra. 

Rodoma kiekvienam vaikui, kad juo rūpinamasi, 

bendraujama su kiekvieno vaiko artimaisiais. 

Pratinamasi suvokti smėlio, vandens savybes, 

sudarant sąlygas juos tyrinėti. Pratinasi stebėti kai 

kuriuos gamtos reiškinius ir juos palyginti: lyja 

lietus- šlapia, šviečia saulė- šilta. 

Pratinasi skirti daržoves nuo vaisių - pagal išorinę 

sandarą, skonį, pavadinimą. 

Stebi orą; skiria, kada lyja, sninga ir pan. Mokosi 

skirti kai kuriuos žmogaus darbo produktus - 

laikrodžius, transporto priemones ir t. t.  Skatinami 

įvardinti, ką veikia žmonės, jų darbo įrankius. 

Sudaromos sąlygos vartyti knygas, paveikslėlius 

apie žmogaus kūną, emocijas, jausmus, kalbėtis 

apie tai. 

Pastebi pasikeitimus artimoje 

aplinkoje. 

Pastebi ir nusako aiškiausiai 

pastebimus guvūnų ir augalų, gamtos 

reiškinių  požymius 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus 

(namai, automobiliai, keliai, 

Atkreipiamas dėmesys į savo miesto objektus. 

Pratinama įsiminti savo miesto, gatvės, kurioje 

Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, 

tradicijas.  



53 

 

parduotuvės ir pan.). 

 Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, 

pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 

 Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. 

 Pastebi ir nusako aiškiausiai 

pastebimus gyvūnų ir augalų požymius. 

 Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose 

dažniausiai sutinkamus gyvūnus, 

medžius, gėles, daržoves, grybus, 

pasako jų pavadinimus. 

 Pasako metų laikų pavadinimus ir 

būdingus jiems požymius, skiria 

daugiau gamtos reiškinių (rūkas, pūga, 

šlapdriba). 

gyvena pavadinimus, pasakyti savo vardą, pavardę. 

Sudaroma galimybė stebėti augalus ir gyvūnus 

gamtoje ir namų (ūkio) aplinkoje, žiūrima 

paveikslėlių ir klausoma skaitymo apie naminius ir 

laukinius gyvūnus; patiems dalyvauti juos 

prižiūrint. Skatinama vaikus kalbėti apie stebimų 

gyvūnų ar augalų kūno dalis, išvaizdą, apie tai, ko 

jiems reikia, kad augtų, kaip juos saugoti, prižiūrėti.  

Pratinama nagrinėti augalų prisitaikymą pagal metų 

laikus, pavasarį - atsiranda gyvybė, prieš žiemą -

nunyksta, gyvybę palikdami sėklose. Susipažįstama 

su amžinai žaliuojančiais medžiais.  

Paaiškinama, kad ne visus augalus galima ragauti, 

yra nuodingų arba dilginančių.  

Skatinama stebėti dienos orus, metų laiką ir gamtos 

pokyčius, kurie tuo metu vyksta.  

Sudaroma galimybė ne tik apie tai kalbėti, bet ir 

pavaizduoti piešiniu, vaidinimu, dainele, surasti 

paveikslus knygose ir kt. 

Sudaroma galimybė tyrinėti, kaip daiktai juda ir 

kaip juos pajudinti, pvz.:  pučiant, traukiant, 

stumiant, sukant, supant, skandinant. 

Ugdomosios veiklos metu susipažįstama su 

senoviniais namų apyvokos daiktais, įrankiais, 

liaudies kūryba. 

Pratinama suvokti funkcines daiktų savybes (adata, 

kad siūtų, žirklės, kad kirptų), visumą ir dalį 

(žmogus ir jo kūno dalis, tautinių raštų ant ąsočių, 

juostų elementai), buities darbus. 

Moka papasakoti apie savo gimtąjį 

miestą ar gyvenvietę. Pasako savo 

gatvės pavadinimą.  

Atranda buities prietaisų, skaitmeninių 

technologijų panaudojimo galimybes, 

noriai mokosi jais naudotis.  

 Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, 

bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. 

 

 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, 

tradicijas. 

 Moka papasakoti apie savo gimtąjį 

miestą ar gyvenvietę. Pasako savo 

Skatinama domėtis šeimos tradicijomis ir apie jas 

kalbėti. Aiškinasi šeimos istoriją, tradicijas, kodėl 

vienos šeimos laikosi vienų ar kitų papročių. 

Kalbasi su draugais, auklėtoja, kokias šventes 

Nusako miško, pievos, vandens 

telkinio augmenijos ir gyvūnijos 

būdingiausius bruožus (miške vyrauja 

medžiai ir krūmai, pievose – žolės, 
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gatvės pavadinimą. Įvardija kelis 

žinomus gimtojo miesto objektus. 

 Gali savarankiškai nueiti į darželio 

salę, biblioteką, valgyklą ar, pvz., dailės 

studiją. 

 Atranda buities prietaisų, skaitmeninių 

technologijų panaudojimo galimybes, 

noriai mokosi jais naudotis. 

 Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, 

bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. 

Samprotauja apie naminių ir laukinių 

gyvūnų gyvenimo skirtumus. 

 Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, 

kaip juos naudoti maistui. 

 Domisi dangaus kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., 

ugnikalnių išsiveržimas, žemės 

drebėjimas, smėlio audra). 

 

švenčia šeima, kokios kartos dalyvauja šventėse. 

Atsineša į grupę savo šeimos nuotraukas, jas rodo 

savo draugams, pasakoja kas jose yra, lygina su kitų 

draugų šeimos nuotraukomis. Visi drauge stengiasi 

namuose sukurti jaukumą, tvarką.  

Žino savo miesto, gatvės pavadinimą, tėvelių 

darbovietės, namų ir darželio adresus. Klausosi 

auklėtojos, senolių pasakojimų apie Marijampolės 

žymius žmones ( V. Mykolaitis- Putinas, V. 

Kudirka, J. Jablonskis, K. Grinius, S. Matulaitis, S. 

Nėris, Žemaitė R. Juknevičius ir kt.), įžymius 

kraštovaizdžius (Poezijos parkas, Pašešupio parkas, 

Vytauto Didžiojo parkas ir kt.), Architektūrinius 

paminklus(Marijonų vienuolynas, Mažoji bazilika, 

Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia, Evangelikų 

liuteronų bažnyčia, Rygiškių Jono gimnazija, 

geležinkelio stotis, Kvietiškio dvaras, J. Jablonskio 

paminklas, J. Narušio skulptūra). 

Jaučiasi saugūs, orientuojasi grupės, darželio 

aplinkoje, lauke. Vaikui suteikiama proga išbandyti 

techniką, kuri padeda tyrinėti judėjimą, (pvz.: ratai, 

skridiniai, magnetai, sūpynės, žaisdami su įvairiais 

konstruktoriais, kaladėlėmis stengiasi sukonstruoti 

lėktuvus, mašinas, svirtines svarstykles.), 

interaktyvią lentą, kompiuterį, televizorių, 

planšetinį kompiuterį. 

Susipažįstama su gyvūnais, supančiais žmogų : 

naminiais gyvūnais ūkininko sodyboje, laukiniais - 

miške, pievoje su jų gyvybės ratu: gimimu, augimu, 

mirimu, pratinasi suvokti, kad gyvūnai atsiveda 

palikuonių. Aiškinam gyvūnų panašumus ir 

skirtumus (skiriasi maistas - vieni minta augalais, 

kiti gyvūnais, kiti vikšrais, judėjimo būdas - eina, 

vandens telkinių augalai gali augti tik 

panirę ar pusiau panirę į vandenį ir 

pan.). 

Suaugusiųjų padedamas pastebi 

požymius, kurie rodo augalų bei 

gyvūnų prisitaikymą gyventi 

sausumoje ar vandenyje. 

Nurodo kelis gyvūnus, kurie minta tik 

augalais, ir kelis, kurie minta kitais 

gyvūnais ir vadinami plėšrūnais. 

Atpažįsta po kelis miško ir vandens 

augalus bei gyvūnus, valgomuosius 

grybus. 

Paaiškina, kad nežinomų augalų uogų 

ir grybų negalima ragauti, nes jie gali 

būti nuodingi. 

Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti 

kambarinius ar daržo augalus, 

naminius gyvūnus. 

Nusako, iš ko ir kaip gaminama 

duona, pieno produktai. 

Noriai tyrinėja medžiagų savybes, 

daiktų tai samprotauja, aiškinasi, 

kodėl; pateikia (ne)tirpstančių 

medžiagų, vandenyje (ne)skęstančių 

daiktų pavyzdžių. 

Domisi gamtos reiškiniais ir jų 

aiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas). 

Nusako, kaip skiriasi orai kitose 

pasaulio šalyse. 

Paaiškina, kad Saulė apšviečia ir šildo 

Žemę; samprotauja, kuo planetos 

skiriasi nuo žvaigždžių. 
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ropoja). 

Vaikams sukuriama situacijas aiškintis (ragauti), 

kaip daržovės, vaisiai, uogos vartojami maistui, kuo 

jie naudingi, diskutuoti apie tai, kuriuos jie mėgsta 

ir kurių – nelabai. 

Skiriama užduotėlė vaikui stebėti žvaigždes žiemą 

ryte, einant į darželį ir pasakoti. Stebima su vaikais 

įvairius gamtos reiškinius. Siūloma vaikams tyrinėti 

žemėlapius, gaublį. 

Ekskursijos į tėvelių darbovietes. Kviečiama 

tėvelius papasakoti apie savo profesiją. 

Turima grupėje kampelį su Lietuvos atributika. 

Švenčiama tradicines šventes. 

Naudojama vaizdo įrašus apie Respublikoje 

švenčiamas tradicines šventes (pvz.: Užgavėnės 

Rumšiškėse, žirgų lenktynės Dusetose ir kt.) 

fotoalbumus apie gamtą, kalbama apie tai, ką juose 

pamatė. 

Pagal galimybes supažindinama vaikus su 

senoviniais rakandais, leidžiama juos išbandyti, 

lyginti juos su dabartine technika. 

Parodoma, kad ir darželyje laikomasi tradicijų, 

švenčiamos šventės. Įtraukiama į pasiruošimą joms 

visus vaikus, sudaroma jiems sąlygas dalyvauti, 

klausytis vaikų idėjų ir padedama jas įgyvendinti, 

stengiamasi, kad tai būtų tikra šventė, o ne 

koncertinis pasirodymas. 

Sužino apie „šventais“ laikomus gyvūnus (žaltys - 

požemio vandenyse globojantis saulę). Supranta, 

kuo naudingi žmogui gyvūnai: (valgome mėsą, 

žuvį), rengia (kerpa avių vilnas, daro antklodes, 

verpia siūlus, iš odos siuva batus).Pasijunta 

atsakingas už šalia esančius augalus, žino, kad yra 

Tvarkingai ir saugiai elgiasi gamtoje, 

išvykose, noriai dalyvauja tvarkant ir 

puošiant aplinką. 

Paaiškina, kaip reikia taupyti elektrą, 

šilumą ir vandenį, kaip rūšiuoti 

šiukšles, esant galimybėms jas 

rūšiuoja. 

Samprotauja apie profesijos 

pasirinkimą, kokių savybių reikia 

žmonėms, dirbantiems įvairius darbus. 

Domisi žmonių gyvenimo būdu, jo 

kaita mūsų ir kitose šalyse. 

Domisi savo giminės istorija, savo 

gimtosios vietovės ir Lietuvos 

žinomais žmonėmis, kultūros ir 

gamtos paminklais, gali apie kelis 

trumpai papasakoti. 

sandarą ir apie 
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nykstančių augalų, jų neskina, netrypia. Laisto 

gėles, purena žemę. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Pasako tėvų profesijas, įvardija savo 

giminaičius, žino savo namų adresą. 

Pasako savo šalies ir sostinės 

pavadinimą. 

 Skiria ir pavadina suaugusiųjų 

profesijas, darbus ir buitį 

palengvinančią techniką 

(prietaisai, transportas, įrenginiai). 

Samprotauja apie tai, kad gamindami 

daiktus žmonės įdeda daug darbo, kokių 

savybių žmogui reikia darbe, kokios yra 

profesijos. 

 Domisi, kokie daiktai buvo naudojami 

seniau, kaip jie pasikeitė. 

 Papasakoja apie tradicines šventes. 

 Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir 

panašumus tarp gyvūnų ir tarp augalų. 

Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo 

minta naminiai ir laukiniai gyvūnai. 

 Moka prižiūrėti kambarinius augalus, 

daržoves, stebi jų augimą. Papasakoja 

apie naminių gyvūnų naudą žmonėms ir 

augalų naudojimą maistui. 

 Pradeda suprasti Žemės, Saulės, 

Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

 Pradeda jausti prieraišumą prie 

artimiausios gamtinės aplinkos, 

dalyvauja ją prižiūrint ir puošiant, 

suvokia savo vietą joje, pažįsta ir 

įvardija gyvenamosios vietovės 

objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), 

Sudaromos galimybės vaikui pažinti gamtinę ir 

socialinę aplinką stebint artimiausius objektus, t. y. 

kraštovaizdžius, augalus, gyvūnus, statinius, 

paminklus ir kt. Organizuojama netolimas išvykas. 

Pagal galimybes keliaujama pėsčiomis ir 

autobusais. 

Stebi, analizuoja, grožisi įvairiais žmogaus ir 

gamtos sukurtais kūriniais. Pats prisideda prie 

grožio kūrimo, žino jog negalima teršti. 

Aiškinamasi, kodėl reikia taupyti popierių, elektrą, 

vandenį. Supažindinama su atliekų panaudojimo 

galimybėmis ir siūloma daryti įvairius darbelius iš 

jų. Siūloma stalo žaidimų, įvairių loto. Siūloma 

vartyti žurnalus. Mokosi rūšiuoti atliekas. 

 

Domisi aktualiais visuomeninio 

gyvenimo įvykiais. 

Bando prisiimti atsakomybę už bendrą 

darbą, stengiasi prisidėti, dalyvauti 

ikimokyklinės įstaigos ir vietos 

bendruomenės talkose, šventėse ir 

kituose renginiuose. 
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11. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS.  SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba 

grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas 

atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 -1 metai 
Skaičiavimas 

Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką 

reiškia yra (nėra), dar, taip (ne). 

Matavimas 

Susidomi, kai parodomas kitokios 

formos, dydžio, spalvos daiktas: siekia 

jį paimti, tyrinėja. 

Atkreipia dėmesį į judančius, 

artėjančius daiktus, daug kartų kartoja 

matytus veiksmus su daiktais. 

Žaidžiama tą patį žaidimą (pvz.: „Slėpynes“) su tuo 

pačiu žaislu. 

Žaidimo metu kalbinama vaiką, vartojant žodžius „yra“, 

„nėra“, „dar“, „taip“, „ne“, juos palydima atitinkamais 

gestais, mimika (pvz.: pritariant – 

palinksima galva, nusišypsoma, nepritariant – 

papurtoma galvą, susiraukiama). 

Žaidžiama tuos pačius žaidimus su skirtingų spalvų, 

dydžių, formų daiktais: priartinama – nutolinama, 

paslepiama – parodoma, sugretinama. 

Įvardijant daikto spalvą, dydį, formą, daroma pauzes, 

vis pakartojama žodžius, jei norima, kad vaikas juos 

įsidėmėtų. 

Supranta, ką reiškia vienas ir 

daug. 

2 - asis 

1 - 2 metai 
Skaičiavimas 

Suvokia kiekio sąvoką: supranta, ką 

reiškia vienas, du  ar vienas, du, daug 

Klausoma ir teatralizuojama žaidinimus, daineles, 

skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus ar žaisti žaidimus, 

kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojama, randama dar 

Skiria žodžius: mažai (vienas, 

du) ir daug. 

 

gyvūnus ir augalus. 

Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai 

aplinkai ir besiformuojančią 

atsakomybę už jos išsaugojimą. 
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(parodo pirštukais, kiek turi metukų). 

Matavimas 

Tapatina daiktus tiesiogiai. 

Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos 

formos, dydžio ar spalvos daiktą. 

Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta 

anksčiau matytą daiktą. 

Supranta vis daugiau žodžių, kuriais 

nusakoma daikto forma, dydis, spalva, 

judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti 

iki, pažiūrėti į viršų ir pan. 

ir dar... (pvz.: eilėraštukai „Mano batai buvo du“, „Du 

gaideliai“, kopūsto lapų lupimas po vieną). 

Sukuriama aplinką, kurioje vaikas galėtų vartyti tas 

pačias knygeles kietais viršeliais, nevaržomai ardyti ir 

surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius, visaip 

eksperimentuoti su spalvomis, dydžiais ir formomis, 

įvairiai judėti. 

Domimasi vaiko veikla, jį kalbinant. Darant pauzes, 

pakartojant žodžius, judesius, skatinama vaiką juos 

įsidėmėti. 

 

 

Tapatina daiktus pagal formą, 

dydį 

3 - asis 

2 - 3 metai 
Skaičiavimas 

Suvokia kiekio sąvoką, skiria žodžius: 

mažai (vienas, du) ir daug. 

Paprašytas duoda kitiems po vieną 

žaislą, daiktą. 

Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę. 

Matavimas 

Tapatina daiktus pagal formą, dydį. 

Suranda tokios pat spalvos (raudonos, 

mėlynos, geltonos, žalios) daiktus. 

Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus 

didesnės, o apačioje mažesnės 

kaladėlės, nebus tvirtas. 

Supranta ir pradeda vartoti daiktų 

palyginimui skirtus žodžius: didelis – 

mažas, ilgas – trumpas, sunkus – 

lengvas, storas –plonas, toks pat, ne 

toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. 

Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas. 

Supažindinamas su įvairiomis formomis, spalvomis 

aplinkoje. Duodama vienodo dydžio ir formos daiktų ir 

mokoma paimti vieną (du) daiktus, padalyti daiktus po 

vieną (pvz.: kitiems vaikams), sudėlioti juos į dvi, tris 

krūveles. Atrandamos sąvokos “daug”, “mažai”, 

“vienas”. 

Klausiama, kurioje iš dviejų grupių yra vienas daiktas ir 

kur jų yra daug ir pan. 

Teatralizuojamos dainelės, pasakos, žaidžiami žaidimai, 

kuriuose kas nors paeiliui daroma, rikiuojama (pvz.: 

pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies 

dainą „Išėjo tėvelis į mišką“). Supažindinamas su 

pagrindinėmis spalvomis (mėlyna, žalia, raudona, 

geltona), skatinamas jas įvardinti, rasti aplinkoje. 

Vartomos knygeles, kuriose pavaizduoti objektai leidžia 

samprotauti apie dydžius, formas, spalvas.  Vaikas 

skatinamas pakartoti paveikslėliuose pavaizduotų 

objektų dydį, formą, spalvą nusakančius žodžius. 

Sudaromos galimybės rūšiuoti daiktus. 

Leidžiama eksperimentuoti su įvairių formų ir dydžių 

daiktais, kaladėlėmis, kai iš jų norima pastatyti kuo 

aukštesnį bokštą, nutiesti ilgesnį kelią ir pan. 

Palygina dvi daiktų grupes pagal 

daiktų kiekį grupėje. 

Labai skirtingus daiktus lygina 

pagal aukštį, storį, juos uždedant 

vienas ant kito. 
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4 - asis 

3 -4 metai 
Skaičiavimas 

Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi 

daiktų grupes pagal daiktų kiekį 

grupėje. 

Padalina daiktus į grupes po lygiai (po 

du, po tris). Supranta, kad prie daiktų 

pridedant po vieną jų skaičius grupėje 

didėja, o paimant po vieną – mažėja.  

Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius 

(pirmas, antras...). 

Matavimas 

Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), 

keturkampės (keturkampio), kvadratinės 

(kvadrato) formos daiktus, vienodo 

dydžio ar spalvos daiktus.  

Statydamas, konstruodamas, 

komponuodamas, grupuodamas pradeda 

atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus 

palygina pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir 

pan. 

 Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda 

vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, storesnis – 

plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan.  

Už save didesnius daiktus vadina 

dideliais, o mažesnius – mažais. 

 Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno 

puses, kūno priekį, nugarą.  

Nurodydamas kryptį (savo kūno 

atžvilgiu) vartoja žodžius: pirmyn – 

atgal, kairėn – dešinėn, aukštyn – 

žemyn. 

Skaičiuoja daiktus, grupės narius. Naudoja žaislus, 

paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti 1–3 daiktai ar dvi 

trys 1–3 daiktų grupės. Atsako į klausimą „Kiek?“, „Ar 

daiktų po lygiai?“, „Kur daugiau?“, „Kur mažiau?“. 

Ridenant kauliuką žaidžia stalo žaidimus, vaikų domino, 

skaičiuoja matematinius pagaliukus prie šviesos stalo, 

pratinasi padaryti lygybę arba nelygybę atimant arba 

pridedant pagaliukus. Verdamas karoliukus, skaičiuoja 

iki 4. Suskaičiuoja ir atskaičiuoja nurodytą kiekį daiktų 

pagal pateiktą pavyzdį. Pratinamasi dalintis daiktus po 

lygiai, žino savo amžių, lygina jį su kitų amžiumi. 

Įvairių veiklų metu pratinasi vartoti kelintinius 

skaitvardžius iki 5 (pirmas, antras ir t.t.). Pratinasi 

sustoti po du, po tris ir pan.  

Aplinkoje ieško apskritos, kvadratinės, keturkampės 

formos daiktų, juos taisyklingai pavadina. Mokoma 

apibūdinti erdvės objektus, nurodant į juos panašius iš 

kasdienės aplinkos, vartojant tokius palyginimus 

„Apvalus kaip kamuolys“, „Kvadratinis kaip  

kaladėlė“ ir pan. Pažįstamas formas naudoja piešiant, 

aplikuojant. Iš įvairios formos lapų lanksto lankstinius. 

Iš įvairios gamybos atliekų konstruoja naujas formas. 

Ieško pagrindinių figūrų aplinkoje, paveikslėlyje ir pan. 

Formuojamas supratimas, kad figūros forma nepriklauso 

nuo jos spalvos ir dydžio.  

Manipuliuoja daiktais, vartodamas sąvokas: didesnis- 

mažesnis, ilgesnis - trumpesnis, aukštesnis- žemesnis ir 

pan.  Statybinių žaidimų metu, konstruodamas su 

kaladėlėmis įvardina daiktų dydį savo paties atžvilgiu. 

Lygina daiktus pagal ilgį, aukštį, masę, storį, plotį ir t. t., 

juos dedant vieną prie kito, kilnojant. Bandymų, 

eksperimentų metu formuojamas supratimas, kad daikto 

(pvz., virvutės) ilgis, masė nesikeičia, daiktą (virvutę) 

Atlieka problemines užduotis: 

„Padalink vieną pyragą visiems 

vaikams“, „Išrikiuok ir pasakyk 

kelintas stovi kiškiukas“ ir pan. 

 

 

 

 

 

 

Grupuoja daiktus pagal nurodytą 

požymį. Nustato daikto vietą 

kito daikto atžvilgiu. 
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 Paros dalis sieja su savo gyvenimo 

ritmu. 

 Žino metų laikus ir būdingus jiems 

požymius 

suraičius ar sulenkus. 

Žaidžiant žaidimus, atliekant judriąją veiklą, kai reikia 

pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu, pratinasi 

skirti dešinę ir kairę savo kūno puses, priekį, nugarą.  

Muzikinių žaidimų metu mokosi suprasti ir taisyklingai 

vartoti žodžius: pirmyn - atgal, kairėn -dešinėn, aukštyn 

- žemyn. 

Pokalbių metu pasakoja ką vaikas kasdien daro ryte, 

dieną, vakare, naktį. 

Knygų iliustracijose, paveikslėliuose pastebi ir pavadina 

metų laikus. Pasivaikščiojimų metu stebi ir pavadina 

visiems metų laikams būdingus požymius. 

5 - asis 

4 -5 metai 
Skaičiavimas. 

Supranta, kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio 

ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. 

Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis 

daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: 

Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek 

mažiau? Pastebi, kaip sudaryta daiktų 

(elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 

daiktais (elementais). Pratęsdamas 

pasikartojančių daiktų ar elementų seką, 

nebūtinai laikosi tos pačios jos 

sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali 

imti daiktus ar elementus pagal vieną 

požymį, vėliau – pagal kitą). Skiria 

kelintinius skaitvardžius. 

Matavimas 

Skiria trikampę, stačiakampę formas. 

Randa mažai besiskiriančius daiktus. 

Kalbėdamas apie spalvą, vartoja 

žodžius „vienos spalvos“, „dvispalvis“. 

Žaidžiant stalo žaidimus, mokosi pasidalinti vienodą  

kiekį kortelių. Pratinasi   žodžiu pasakyti, kaip turėtų 

pasielgti ne tokį kortelių skaičių paėmęs žaidėjas, 

vartojant tokius posakius, kaip „atiduok man“, „paimk iš 

manęs“, „padėk į šoną“, „paimk dar“ ir pan.   

Žaidžiant žaidimus, kuriuose kas nors skaičiuojama, 

kartojami du trys skirtingi judesių ar garsų elementai, 

kur vaikas turėtų keisti savo ar daikto padėtį erdvėje ar 

daryti ką nors tam tikra seka (pvz., žaidimai „Trečias 

bėga“, „Daryk taip, kaip Jonelis daro“; žaidimas, kai 

nutilus muzikai ar suplojus kaskart pasakoma, kaip 

kitaip vaikai turi pasielgti: susigrupuoti – sustoti po du, 

susėsti į du ratukus, parodyti 4 pirštukus ir pan.). 

Atlieka užduotis, kuriose reikia pratęsti pasikartojančių 

daiktų seką: piešia ornamentus, karpo ir klijuoja 

paveikslėlius ir pan.  

Pasiklausius pasakos, pasako kiek veikėjų buvo 

pasakoje, kokia buvo įvykių pasakoje eilė, ką darė 

pirmasis, antrasis ir t. t. veikėjai (pvz., pasaka „Trys 

paršiukai“, „Mergaitė ir lokys“, „Pagrandukas“). 

 

Sieja daiktų kiekį su skaičių 

žyminčiu simboliu. Skaičiuoja 

iki 10-ties ir daugiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supranta ir vartoja sąvokas: 

pusiau, į 2–3 dalis. 
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Grupuoja, komponuoja daiktus, 

atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba 

dydį. 

Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi 

sąlyginiu matu (trečiu daiktu). 

Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, 

plotį, aukštį, storį, masę, vartoja 

žodžius: ilgesnis – trumpesnis, 

siauresnis – platesnis, aukštesnis – 

žemesnis, lengvesnis – sunkesnis. 

Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo 

mažiausio iki didžiausio, ir atvirkščiai. 

Supranta, kad knygos skaitomos iš 

kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. 

Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir 

žodžiais išreiškia erdvinius daikto 

santykius su savimi: priešais mane, už 

manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan. 

Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. 

Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. 

Žaidžia stalo žaidimus. Karpo, piešia, spalvina 

trikampius, stačiakampius. Iš įvairių formų detalių ar 

piešiant (spalvinant) figūras kuria aplikacijas, 

ornamentus, šventinę atributiką, įvairius daiktus. Ieško 

trikampės ir stačiakampės formos daiktų aplinkoje, 

gamtoje. Lieja įvairaus intensyvumo akvarelės 

atspalvius ant šlapio popieriaus. Sudeda kaladėlių, 

akmenukų, kamuolių eiles, vartodami sąvokas „vienos 

spalvos“, „dvispalvis“. Ieško aplinkoje esančių 

vienspalvių ar dvispalvių daiktų.  

 Grupėje, darželio teritorijoje lygina daiktus, 

pasakydamas kelis požymius, kuriais jie skiriasi- spalva, 

dydžiu, juos grupuoja.  

Judriųjų žaidimų metu  naudoja sąlyginį matą (trečią 

daiktą) daiktų dydžiams palyginti (pvz., matuoti 

pėdomis, žingsniais).  

Manipuliuodamas daiktais, mokosi sudėlioti daiktus 

pagal eiliškumą.  

Varto knygas, nuotraukų albumus, pratinasi jas skaityti 

iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią, pats kuria piešinių 

knygas, gamina atvirukus.  

Judriųjų žaidimų metu vartoja vietą ir padėtį 

nusakančius įvairius žodžius. Pokalbių metu domisi, ką 

vaikai veikė vakar, kalbasi  apie tai, kas bus rytoj. 

Žaidžia  žaidimus, padedančius suvokti laiko trukmę.  

6 – asis 

5 - 6 metai 
Skaičiavimas 

 Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) 

kiekį su atitinkamu daiktų skaičių 

žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 

10. Palygina mažai daiktų turinčias 

grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja 

žodžius: daugiau (mažiau) vienu, 

dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 

Skatinama vaiko norą sužinoti, pažinti, kuo daugiau 

išmokti. Leidžiama pasirinkti vaikui įdomius ir 

suprantamus stalo žaidimus, dalomąją medžiagą, taip 

pat veiklą, kurioje dalyvaudamas jis galėtų lavinti savo 

mąstymo ir skaičiavimo įgūdžius, formuotis svarbius 

tolimesniam matematikos mokymuisi vaizdinius. 

Skatinama vaiką aiškinti kitiems savo mintis, idėjas apie 

atliekamus skaičiavimus. Kalbėdamas vaikas geriau 

Pradeda suprasti ir vartoti 

žodžius: sudėti, pridėti, atimti, 

kiek bus, kiek liks ir pan. 

Dėlioja paveikslėlius iš didesnio 

kiekio elementų, stato iš 

smulkesnių detalių. Sugrupuoja 

daiktus pagal požymį (dydį, 

formą). 
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dalis. 

 Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria 

skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų 

sekas su 2–3 pasikartojančiais 

elementais. 

Matavimas 

 Skiria plokštumos ir erdvės figūras: 

skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. 

Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą 

arba spalvą. 

Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, 

naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais 

matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu 

daiktu). Atranda, kad į skirtingos 

formos daiktus galima sutalpinti tą patį 

skystų ar birių medžiagų (vandens, 

smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas 

dydžius, vartoja jų skirtumo didumą 

pabrėžiančius žodžius (šiek tiek 

didesnis, truputį mažesnis, didžiausias, 

mažiausias ir kt.). 

Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų 

daiktų ar vienas kito atžvilgiu, 

sakydamas: į kairę, į dešinę, aukščiau, 

žemiau, virš, po, šalia, greta, viduryje, 

tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia 

vienas kito, už, tarp, viduje, išorėje ir kt. 

Žino, jog gamtoje esama įvairios 

trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi 

savaitės dienos, metų laikai ir pan.). 

pajunta skirtumą tarp to, ką jis mano, ir to, ką jis sako 

(tai labai svarbu vystantis vaiko mąstymui). Mokoma 

vaiką kuo įvairesnėse aplinkose pastebėti įvairius sekų 

sudarymo būdus ir pasiūloma kuo įvairesnės veiklos, 

kuria vaikas galėtų išbandyti matytus ir paties 

sugalvotus sekų sudarymo būdus. 

 Skatinama vaiką aplinkoje ieškoti daiktų ir jų dalių, 

savo forma primenančių pažįstamas, matytas 

geometrines figūras. Matuojama pėdomis, sprindžiais, 

piršto storiu, lazdele ir pan. 

Pasiūloma veiklą, formuojančią supratimą apie tvermės 

dėsnį (pvz., sudaroma sąlygas eksperimentuojant atrasti, 

kad toks pat medžiagos ar produkto kiekis gali būti 

supakuotas skirtingų formų pakuotėse). Sudaroma 

sąlygas atrasti, kad skirtingos formos daiktai gali būti 

tos pačios talpos ar masės. Siūloma žaidimus, veiklą, 

kurioje dalyvaudamas vaikas įgytų supratimą apie ilgio, 

tūrio, masės matavimo priemones ir būdus. Formuojama 

ir plėtojama vaiko žodyną, reikalingą dalinantis 

idėjomis apie daiktų dydžių santykius („šiek tiek 

didesnis“, „truputį mažesnis“, „didžiausias“, 

„mažiausias“ ir kt.). Pasiūloma veiklą, kurioje aktyviai 

dalyvaudamas vaikas galėtų plėsti žodyną, reikalingą 

judėjimo krypčiai, daiktų vietai nusakyti. Žaidžiama 

žaidimus su smėlio laikrodžiu, žadintuvu. Atkreipiama 

vaiko dėmesį į tai, ką galima nuveikti per minutę, 10 

minučių, dieną, savaitę. Skatinama dažniau vartoti 

savaitės dienų pavadinimus. Kalbamasi apie metų laikų 

kaitą, įvairiu metų laiku atliekamus darbus. 

 

 

12. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. MENINĖ RAIŠKA. 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 
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Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje 

kūryboje. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 
Muzika, šokis. 

Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, 

balso intonacijas, judesius, išraiškingą 

mimiką, suklusdamas, sutelkdamas 

žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba 

pradėdamas judėti, krykštaudamas, 

judėdamas, žaisdamas balso 

intonacijomis, garsais. 

Žaidinimai ir vaidyba. 

Kalbinamas, žaidinamas reiškia 

emocijas, norus įvairiomis balso 

intonacijomis, veido mimika, 

lingavimu, plojimu, mojuodamas 

daiktu, žaislu. 

Vizualinė raiška. 

Storu pieštuku, teptuku, kreidele 

baksnoja, brauko, tepinėja, spaudinėja 

palikdamas pėdsakus (taškus, įvairių 

krypčių linijų brėžius, dėmes). 

Domisi ir džiaugiasi dailės 

priemonėmis, jas apžiūrinėja, ragauja, 

varto. 

 

Dainuojama trumpas, vaiko pasauliui artimas dainas, 

lopšines vaikui ir su vaiku. 

Žaidinama, supama, kutenama, myluojama, jodinama, 

linksminama vaiką specialiai šiems tikslams skirtais 

žaidinimais ir liaudies dainelėmis. 

Išraiškingai ir džiugiai bendraujama su vaiku, siekiant 

sukelti jam teigiamas emocijas. 

Į vaiko skleidžiamus garsus atsakoma balsu, 

perteikiant įvairias vokalines galimybes, o judesius 

atkartojama, palaukiant, kol vaikas atsakys judesiu- 

taip skatinamos pirmosios vaiko kūrybinės iniciatyvos. 

Vaikas nešiojamas, ritmingai sūpuojamas, kilnojamas, 

judinamos jo rankos ir kojos. 

Vaikui pradėjus kaip nors intonuoti, veikti, bandoma 

jam pritarti, veikiama kartu. 

Drąsinama vaiką rodyti iniciatyvą, veikti, tyrinėti. 

Žaidinama su žaislu ir be jo, kalbamasi įvairiomis 

emocingomis intonacijomis. 

Teigiamas emocijas reiškiama kiek pabrėžtinai, kad 

vaikas įsimintų. 

Žaidinimus, pokštavimus kartojama keletą kartų. 

Sudaromos sąlygas vaikams pamatyti žaismingą, 

elementarių pasikartojančių veiksmų suaugusiojo 

piešimą, lipdymą, kad vaikas pats panorėtų išbandyti 

vienokius ar kitokius veiksmus. 

Pasiūloma vaikui saugių, geros kokybės, minkštų, 

ryškių dailės priemonių. 

Šypsosi, mėgdžioja greta esančių 

vaikų judesius. 

2 - asis Muzika, šokis. Su vaikais klausomasi įvairių stilių muzikos bei Emocingai atliepia klausomus 
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1 -2 metai Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos 

garsų, spontaniškai žaidžia balso 

intonacijomis, rankų ir kojų judesiais 

mėgdžioja žaidinimų judesius, 

suaugusiųjų balso intonacijas, muzikos 

garsus, dviejų– trijų garsų melodijas ar 

daineles. Skambant muzikai ritmiškai 

ploja, trepsi, tūpčioja, barškina, 

stuksena kokiu nors daiktu. 

Žaidinimai ir vaidyba. 

Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, 

jodinimo, kutenimo, pirštukų žaidimus 

bei žaidinimus mėgdžioja įvairias 

išgirstas intonacijas, parodytus 

veiksmus. Įvairius jausmus, norus rodo 

judesiais ir veiksmais (pamojuoja, 

apkabina). 

 

Vizualinė raiška. 

Spontaniškai keverzoja rankų judesių 

piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi 

(šūkčioja, krykštauja, mojuoja 

rankomis) dailės priemonės (tirštais 

dažais, minkšta tešla) paliekamu 

pėdsaku ir patiriamais jutimais, siekia 

pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį. 

Tyrinėdamas dailės medžiagas ir 

priemones, intuityviai atranda skirtingus 

veikimo su jomis būdus (brauko 

pirštais, varvina dažus, maigo tešlą). 

 

sudaroma muzikinę aplinką, kurioje vaikas galėtų 

išgirsti įvairius aplinkinio pasaulio garsus. 

Dainuojama su vaiku trumpas, nesudėtingas, 

pasikartojančio teksto daineles, niūniuojama, kalbama 

vieno aukščio tonu atskirus garsus ar žodžius. 

Parenkama įvairios muzikos ir garsų, skatinant vaikus 

judėti – klasikinę, gamtos garsus (lietaus, jūros, upelio 

čiurlenimo, paukščių balsų, ugnies traškėjimo), tylą. 

Judant su vaikais išgaunama kūno perkusijos garsus 

(plekšnoti per šlaunis, pilvą, skruostus, barbenti 

pirštais į grindis ar kt.). 

Suteikiama vaikams pakankamai laiko tyrinėti įvairius 

judesius, žaidinama juos, naudojant plaštakų, galvos 

judesius. 

Sudaroma galimybes kartu su vaiku groti vaikiškais 

skambančiais žaislais, barškučiais, parūpinama 

medinių, plastmasinių žaislų, su kuriais vaikas galėtų 

veikti. 

Žaidžiant su vaikais reiškiama savo jausmus, norus, 

rodoma judesius ir veiksmus („Viru viru košę“, „Eisim 

eisim į turgelį“). 

Kalbama maloniomis, linksmomis intonacijomis, 

skatinama mėgdžioti veiksmus ir intonacijas. 

Vedžiojant žaislą, kartoninę figūrėlę, parodoma, kaip 

galima veikti, skatinama vaiką pamėgdžioti ir atrasti 

savų veikimo būdų. 

Kartojama tuos pačius veiksmus, žodžius, balso 

intonacijas. 

Matant, kad vaikas nori tęsti veiklą, pasiūloma 

pasirinkti kitą popieriaus lapą, jau pažįstamų arba 

naujų piešimo priemonių bei medžiagos. 

Vaiko veiklai skiriama daug dėmesio, pritariama 

žvilgsniu, šypsena, pagiriama, pasidžiaugiama 

kūrinius (vaikiškas dainas, 

Instrumentiniu( kūrinius) – 

šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi. 

Vienas ir kartu su kitais dainuoja 

daineles, palydėdamas jas 

judesiais. 

 

Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, 

augalų judesius. 

Žaisdamas su daiktu ar žaislu 

atlieka matytus veiksmus, 

judesius. 

Bando ką nors pavaizduoti 

(mamą, mašiną). 
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pasiekimais. 

Sudaroma galimybes žaisti, tepinėti dažais, paišelioti, 

dėti spaudus kempinėle (pvz.: atsisėdus prie stalo ar 

ant grindų, stovint prie mažo molberto ar dažant 

kartoninio namelio sienas), ant įvairaus dydžio, ilgio, 

formos ar spalvos, paviršiaus popieriaus, daiktų (pvz.: 

ant slidaus plastiko ir šiurkštaus akmens). 

3 - asis 

2 - 3 metai 
Muzika, šokis. 

Emocingai atliepia klausomus kūrinius 

(vaikiškas dainas, instrumentinius 

kūrinius) – šypsosi, džiaugiasi, ploja, 

trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan. 

Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius 

žaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno 

judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka). 

Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos 

instrumentus ir jais ritmiškai groja kartu 

su pedagogu. 

Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų 

judesius. 

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų trijų 

natūralių judesių (eina, pritūpia, 

pasisuka ir kt.) seką. 

Žaidimai ir vaidyba. 

Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka 

matytus veiksmus, judesius. Įvairiai 

intonuodamas kalba apie tai, ką daro. 

Mėgdžioja šeimos narių kalbą, 

veiksmus. Muzikiniuose rateliuose 

judesiais, veiksmais vaizduoja siužeto 

elementus, reiškia savaime kilusiais 

emocijas. 

Vizualinė raiška. 

Klausoma su vaikais dainelių apie paukščius, žvėris, 

gamtos reiškinius ar trumpų instrumentinės muzikos 

kūrinėlių. 

Dainuojama su vaikais įvairaus turinio dainas, 

imituojant jų tekstą judesiais. 

Žaidžiama muzikinius žaidimus, einama ratelius, 

tekstą imituojant judesiais. 

Skatinama judėti pagal muziką einant, bėgant, 

apsisukant. 

Aprūpinama vaikus nesudėtingais vaikiškais muzikos 

instrumentais (ritminėmis lazdelėmis, būgneliais, 

barškučiais, varpeliais, mediniais šaukštais ir kt.), 

daiktais ir kartu su vaikais grojama ritminiais muzikos 

instrumentais, klausomasi jų skleidžiamų garsų. 

Tyrinėjama instrumentų ir daiktų garsines galimybes, 

duodant vaikams laiko tyrinėti. 

Sudaroma sąlygas ir skatinama vaikus kurti, 

dainuojant apie tai, ką jie veikia, žaidžia, mato, girdi. 

Visas šokio veiklos rūšis stengiamasi atlikti kartu su 

vaikais tyrinėjant įvairius judesius, kartais atiduodant 

iniciatyvą vaikams ir kartojant jų atliekamus judesius. 

Vengiama prašyti, kad vaikai kartotų jiems rodomus 

judesius. 

Skatinama vaikus šokti tyloje, kad atsiskleistų jų ritmo 

suvokimas. 

Sudaroma sąlygas judesių sekas atlikti pagal įvairią 

Kartu su kitais dainuoja aiškaus 

ritmo daineles. 

Patirtį išreiškia įvairiomis 

linijomis, dėmėmis, jų deriniais. 

Žaisdamas atkuria matytų 

situacijų fragmentus. 

Tyrinėja savo balso galimybes. 
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Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius 

dailės priemonėmis ir medžiagomis. 

Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas 

vis labiau koordinuodamas rankų 

judesius. Bando ką nors pavaizduoti 

(mamą, mašiną). Savo abstrakcijose 

įžvelgia daiktus ar įvykius. 

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 

priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo 

jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas, 

tapydamas, lipdydamas, konstruodamas 

labiau mėgaujasi procesu, o ne 

rezultatu. 

 

muziką (greitą, lėtą). 

Kviečiama vaikus, kurie norėtų parodyti sujungtas 

judesių sekas grupės draugams, aptariama jų 

pasirodymą, išryškinant teigiamas puses. Tokios 

šokėjo- žiūrovo situacijos padeda vaikams vėliau 

įveikti scenos baimę. 

Parūpinama įvairių žaislų, leidžiama jais naudotis. 

Gėrimasi vaikų žaidimu. 

Žaidžiant drauge, reiškiama įvairias emocijas, 

skatinama vaikus pasakoti, ką jie daro: važiuodami 

mašina linksmai kalba, pasakoja, ką mato, kur 

važiuoja, kas atsitinka. 

Skatinama vaikus įsijausti į veikėjus, siužetą: pabūti 

kaip aguonėlės, augti drąsiai, linksmai, gražiai. 

Rodoma vaikams veiksmus ir leidžiama improvizuoti, 

reikšti tokias emocijas, kokios tuo metu kyla. 

Skatinama pasakoti apie savo piešinį. Nestabdoma 

vaiko, jei jis su savo kūrybos darbeliu ima žaisti, 

bėgioti, vaizduoti tai, ką nupiešė. Tai padeda vaikui 

suprasti, kad savo sumanymą galima įkūnyti piešinyje. 

Stebima vaiko raiškos procesą, paprašoma papasakoti 

apie savo piešinį ar lipdinį, stengiamasi suprasti, kaip 

vaikas reiškia savo potyrius ir emocijas, kokią paramą 

ir pagalbą reikėtų teikti, kad vaikas pajustų džiaugsmą 

ir pasitenkinimą. 

Svarbu, kad jo darbelis būtų matomas, juo 

pasidžiaugta. 

Pasiūloma eksperimentuoti įvairesnėmis priemonėmis 

ir medžiagomis (pvz.: su spalvų palete, vilnos 

kamuoliuku, skirtu spaudams dėti, šlapiu popieriumi ir 

kt.). 

Kalbama apie tai, ką vaikas daro, skatinama išbandyti 

kitus būdus. 
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4 - asis 

3 - 4 metai 
Muzika ir šokis. 

 Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos 

garsus, trumpus vokalinius ir 

instrumentinius kūrinius, judesiais 

emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą 

bei keliais žodžiais juos apibūdina. 

 Kartu su kitais dainuoja trumpas, 

aiškaus ritmo, siauro diapazono, 

laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. 

 Dainavimą palydi ritmiškais judesiais.  

Tyrinėja savo balso galimybes (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, 

lėčiau). 

 Žaidžia įvairių tautų muzikinius 

žaidimus, atlikdamas kelis nesudėtingus 

judesius: eina, bėga rateliu, trepsi, ploja, 

mojuoja, sukasi po vieną ir už parankių. 

 Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, 

gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, 

jais ritmiškai pritaria suaugusiojo 

grojimui.  

Improvizuoja, skanduodamas, 

plodamas, trepsėdamas. 

Žaidžia vaizduojamuosius (darbo 

proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) 

šokamuosius žaidimus, šoka trijų– 

keturių natūralių judesių (bėga, sukasi, 

ritasi ir kt.) šokius. 

Žaidimai ir vaidyba. 

 Žaisdamas atkuria matytų situacijų 

fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, 

reikmenis, drabužius.  

Klausoma muzikinių kūrinių ar jų fragmentų, nusako 

jų nuotaiką, pasakoja vaizdinius, muziką išreiškia 

judesiu, mėgdžioja gamtos garsus. 

Dainuojamos trumpos, aiškaus ritmo, siauro diapazono 

liaudies bei originalios kūrybos dainos, jas imituojama 

judesiais.  

Žaidžiama muzikinius žaidimus, eina ratelius, atliekant 

nesudėtingus judesius – eiti, bėgti rateliu, suktis po 

vieną ir už parankių ir pan.  

Išbandoma įvairius garso išgavimo būdus. Iš įvairios 

gamtinės, medžiagos (pvz.: akmenukų, kankorėžių, 

gilių, šakelių ir kt.) ar buities atliekų daiktų (pvz.: 

tuščių buteliukų, dėžučių, ričių, tūtelių ir kt.) 

pasigaminama namų darbo muzikos instrumentų.  

 Improvizuojama, kuriama balsu ir judesiais 

melodinius motyvus savo vardui, žodžiams. 

Žaidžiamas improvizuotas koncertas, dalyvauja 

darželio renginiuose.  

Tyrinėjama šokio elementus – erdvę (aukštyn, žemyn, 

pirmyn, atgal), tempą (greitai, lėtai), ritmą, energiją 

(kampuotai, plaukiančiai, didelis, mažas judesys). 

 

 

Aprengiamos lėles savo sumanytais veikėjais, 

kuriamos situacijos pagal girdėtas pasakas, matytus 

filmukus. Vaidinama su pačių pasigamintomis lėlėmis 

pagal įsivaizduojamą situaciją.  

Stebima aktorių darželyje vaidinamus spektaklius, juos 

improvizuojama, žaisdami teatrą.  Žaidžiama su stalo, 

lėlių teatro lėlėmis, inscenizuojamos žinomos pasakos, 

įvykusios situacijos.  Žaidžiant muzikinius ratelius, 

savaip vaizduojamas veikėjas, jo veiksmai.  Kuriami 

spektakliukai draugams.  

Ruošiasi ir dalyvauja įvairiose 

meninėse programose: popietėse, 

rytmečiuose, šventėse, 

vakaronėse, konkursuose, 

festivaliuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanko papildomus  šokio 

užsiėmimus darželyje. 

 

 

 

 

Stebi ir kuria plastiškus žaidimus 

(žvirblių karas dėl trupinėlio ir 

pan.) 
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Kuria dialogą tarp veikėjų, išraiškingai 

intonuoja. Žaisdamas atsipalaiduoja. 

Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip 

perteikia kelis veikėją vaizduojančius 

judesius, veiksmus, spontaniškai reiškia 

emocijas. 

Vizualinė raiška. 

 Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų 

deriniais, dėmėmis, geometrinėmis ir 

laisvomis formomis, spalvomis, 

išgaudamas šiek tiek atpažįstamus 

vaizdus, objektus, juos įvardija.  

Kuria spontaniškai, kartais pagal 

išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje 

dažnai kinta, „pasimeta”.  

Kūrybos procesą palydi pasakojimu, 

komentavimu, gestikuliavimu, mimika.  

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 

priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas 

spalvas. 

 Kuria koliažus, spauduoja įvairiomis 

priemonėmis, konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

Tapoma įvairiais potėpiais (trumpais, plačiais, siaurais, 

ilgais) iš įvairių krypčių. 

 

 

Piešiama įvairia technika: guašu, akvarele, anglimi, 

spalvotais pieštukais, vaškinėmis kreidelėmis. Tapoma 

ant netradicinių paviršių: senų batų, audinio, stiklo ir 

pan. Derinamos kelios dailės raiškos technikos 

viename darbe. 

 Piešiama ir kuriama paveikslus pasinaudodamas 

šviesos stalu. Tapytus darbelius papildomi gamtinėmis 

medžiagomis, aplikacijomis.  Štampuojama eilutėmis, 

stulpeliais, zigzagais. Štampavimą derina su piešimu, 

tapymu, aplikavimu.  

Organizuojamos savo darbų parodas, nutapytose 

formose stengiasi įžvelgti turinį. Atpažįstami savi 

darbai tarp kitų vaikų darbų.  

Dalyvaujama dailės darbų parodose, projektuose, 

akcijose, kurios organizuojamos įstaigos pedagogų ir 

kitų socialinių partnerių. 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybiškai panaudoja tradicines ir 

netradicines priemones. 

Domisi kitų meninėmis idėjomis 

ir jas bando panaudoti savo 

veikloje. 

Varto liaudies meno knygas, 

apžiūri tautodailės darbus. 

Dalyvauja parodose, konkursuose. 

5 - asis 

4 - 5 metai 
Muzika ir šokis. 

Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos 

instrumentu spontaniškai improvizuoja, 

pritaria klausomam vokalinės, 

instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai 

skambančios muzikos kūriniui.  

Savais žodžiais išsako kilusius 

įspūdžius. Atpažįsta kai kurių 

instrumentų (smuiko, būgno, dūdelės, 

Klausosi muzikinių įrašų, pritardami dūdele, 

barškučiu, skambalu ar paties pasigamintu muzikiniu 

instrumentu. Organizuojama koncertus draugams. 

Išsakoma savo nuomonę po muzikinio spektaklio, 

koncerto.  Dainuojama individualiai išmėginant, kaip 

skamba balsas grupėje, salėje, lauke ir kitur.  

Apžiūrima įvairius instrumentus, juos išmėgina, 

pasigamina savo instrumentų ir tyrinėja jų skambėjimo 

galimybes, tembrus. 

Dainuoja dainas su instrumentiniu 

pritarimu. 

 Kuria melodijas, dainas.  
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varpelio) tembrus, girdėtus kūrinius.  

Dainuoja vienbalses, dialoginio 

pobūdžio dainas, jaučia ritmą.  

Dainuodamas išbando balso skambesį, 

išmėgina jį įvairioje aplinkoje (grupėje, 

kieme ir kt.).  

Stengiasi tiksliau intonuoti, taisyklingai 

artikuliuoti (aiškiai tarti balsius, 

priebalsius, dvibalsius), taisyklingai 

stovėti, kvėpuoti.  

Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo 

gamybos vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria dainoms, šokiams, 

tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

 Improvizuodamas balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mįslėms, 

patarlėms. 

Šoka sukamuosius (kai sukamasi 

poroje) ratelius, paprastų žingsnių 

(paprastasis, aukštas paprastasis, 

stangrus, pritupiamasis) autorinius ir 

penkių–šešių natūralių judesių (bėga, 

sukasi, pašoka ir kt.) šokius.  

Šoka improvizuotai kurdamas penkių–

šešių natūralių judesių seką, 

reaguodamas į muziką, išreikšdamas 

aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, 

gyvūnus). 

Žaidimai ir vaidyba. 

 Vaidindamas stalo, lėlių teatre, 

vaizduoja realistinį ir fantastinį siužetą, 

išplėtoja vyksmą dialogu, monologu, 

 Giedant giesmes, pratinasi prie dvibalsio dainavimo, 

mokosi dialoginio pobūdžio dainų, jas dainuoja su 

draugais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pačių kuriami šokių judesiai, atkartojama auklėtojos ar 

draugo parodytus judesius. Improvizuojami judesiai 

rateliui, žaidimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidžiama žaidimus-šaradas, žaidimus, pratinasi keisti 

savo balso tonaciją, vartant knygeles, klausantis audio 

įrašų, vaidinant stalo, lėlių teatre, inscenizuodami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savarankiškai šoka po muzikinės 

įžangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbando save šešėlių teatre. 

Kuria spektakliukus draugams. 

Dalyvauja konkursuose, 
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keisdamas balso intonacijas. Išreiškia 

savo norus, jausmus, mintis, baimes.  

Susikuria ištisą žaidimo aplinką, 

panaudodamas daiktus, drabužius, 

reikmenis. 

 Muzikiniuose žaidimuose ir rateliuose 

kuria ar savaip perteikia 3–4 veiksmų 

seką, vaizduojančią augimą, darbus, 

veikėjų judėjimą, stengiasi perteikti 

veikėjo nuotaiką. 

Vizualinė raiška. 

 Savo emocijas, patirtį, įspūdžius 

išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais. 

Išryškina vaizduojamų objektų bruožus, 

reikšmingas detales. Objektus vaizduoja 

ne tokius, kokius mato, o tokius, ką apie 

juos žino. Kuria pagal išankstinį 

sumanymą, kuris procese gali kisti.  

Eksperimentuoja tapybos, grafikos, 

mišriomis dailės priemonėmis ir 

medžiagomis, kuria sudėtingesnius 

koliažus, trimates formas iš įvairių 

medžiagų, fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo 

programomis telefone, kompiuteryje). 

 

žinomus pasakų veikėjus.   

Gaminamos tradicinės ir netradicinės kaukės, su jomis 

vaidina, bandydami išreikšti veikėjui būdingą elgseną. 

Žaidimu bandoma pritaikyti aplinkos daiktus 

dekoracijoms (dėžės, skaros ir pan.), naudojasi 

turimais bei pasirūpina trūkstamais daiktais.  

Klausosi sekamų pasakų, istorijų, diskutuoja aiškinasi  

veikėjų išvaizdą ir  charakterius. 

 

 

Tyrinėja aplinką, žmones, gyvūnus, gamtos reiškinius 

paveikslėliuose, knygose, video medžiagoje, 

nuotraukose, natūroje. Sužino reikšmingas detales, jas 

stengiasi atkartoti savo darbuose.  Pratinasi papasakoti 

apie savo sumanymus ir gautą rezultatą, didžiuotis 

savo rezultatu.  

Konstruojama iš medinių, plastmasinių detalių, 

naudoja įvairias medžiagų atliekas, daro iš dėžių 

namelius, mašinas.   

Formuojama iš molio, plastilino rutulėlį, jį ištempia, 

susuka, sulenkia, nusmailina.  

Lipdoma ant įvairių daiktų: akmenukų, medžio 

gabalėlių. Ant išploto molio ar plastilino gabalėlį  

raižo pagaliuku, lipdo iš atskirų dalių. 

Bandoma piešti interaktyvioje lentoje, naudojasi 

kompiuterio piešimo, spalvinimo programomis. 

festivaliuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybiškai panaudoja tradicines ir 

netradicines priemones. 

Eksperimentuoja maišydami 

spalvas ir atranda naujus 

atspalvius. 

Gamina šventines dekoracijas. 

Kuria meninius rėmelius savo 

darbeliams. 

 

 

 Dažnai  kuria naudodamasis 

skaitmeninio piešimo 

programomis. 

 

6 – asis 

5 - 6 metai 
Muzika ir šokis. 

Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų 

muzikos kūrinių ir spalvomis ar piešiniu 

spontaniškai perteikia kilusius 

įspūdžius.  

Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, 

tylos panašumus ir skirtumus. 

Sudaroma vaikams sąlygas klausytis įvairių epochų, 

kultūrų ir stiliaus muzikos. Klausytis tylos, triukšmo, 

lyginti jų skirtumus. 

Dainuojama su vaikais įvairaus turinio dainas ir 

skatinama juos dainuoti visur, kur įmanoma: grupėje, 

lauke, dirbant, bendraujant, žaidžiant.  

Pamokoma vaikus dvibalsio dainavimo, dainuojant 

Žaidžia muzikinius žaidimus ir 

ratelius, vaizduodamas veikėjų 

bendravimo sceneles. Drąsiai 

įgyvendina savo kūrybinius 

sumanymus. 
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Įvardija kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skiria kai kuriuos 

instrumentus. 

Dainuoja sudėtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono 

vienbalses dainas, jas gana tiksliai 

intonuoja. 

Dainuoja trumpas daineles kanonu, 

įsiklausydamas į savo ir draugų 

dainavimą. 

Melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais groja2–3 garsų melodijas. 

Pritaria suaugusiojo grojimui, atlikdami 

muzikines pjeses solo ir orkestre, seka 

dirigento judesius, stengiasi kartu 

pradėti ir baigti kūrinėlį.  

Improvizuodamas balsu muzikos 

instrumentu kuria melodiją trumpam 

tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius 

dialogus, kuria judesius kontrastingo 

pobūdžio muzikai. 

Šoka sudėtingesnius ratelius(tiltelių, 

grandinėlės), paprastųjų ir bėgamųjų 

(paprastasis bėgamasis, aukštas 

bėgamasis, liaunas, smulkus bėgamasis) 

žingsnių autorinius ir natūralių judesių 

šokius. 

Šoka improvizuotai kurdamas septynių 

aštuonių natūralių judesių seką, 

perteikdamas trumpą siužetą ar 

pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas erdvės 

(aukštai –žemai) ir laiko (greitai –lėtai) 

elementus. 

trumputes daineles kanonu. 

Pasirūpinama, kad grupėje vaikai turėtų muzikos 

instrumentų, spalvotų natų, muzikos įrašų, klausymosi 

aparatūrą, video įrašų apie žymius muzikantus ir jų 

muzikavimą. 

Grojama kartu ir paskatinama vaikus groti melodiniais 

vaikiškais muzikos instrumentais muzikines pjeses 

solo ir orkestre, išsirinkti dirigentą, kuris diriguotų 

orkestrui. Pamokoma vaikus sekti dirigento judesius, 

kad jie kartu galėtų pradėti ir baigti kūrinėlį. 

Žaidžiama su vaikais kompozitorius, skatinant kurti 

melodijas tekstams, knygų iliustracijoms, paveikslams, 

trumpoms pasakėlėms. Mokoma dalį teksto dainuoti, 

dalį kalbėti, pratinantis dainuoti „kaip operetėje“. Su 

vaikais žaidžiama muzikinius dialogus, vietoje kalbos 

dainuojant. 

Improvizuoti, kurti judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai, dainoms, šokiams. 

Atliekama, parenkama nesudėtingos struktūros 

folklorinius žaidimus, ratelius. Naudojama ir kitų tautų 

folklorinę medžiagą, ypač jei grupėje yra vaikų iš 

mišrių šeimų. Jei renkamasi autorinius (profesionalių 

choreografų ar auklėtojų) sukurtus šokius. 

Siūloma vaikams stebėti gamtą gyvai, ieškoti idėjų 

kuriant savo judesių sekas. Skatinama vaikus žaisti –

vaidinti trumpas improvizacijas pagal literatūrinius, 

muzikinius, pačių vaikų išgalvotus siužetus.  

Reikalui esant, pasiūloma savo idėjų, tačiau palaikoma 

vaiko iniciatyva. Pasiūloma naudoti įvairius suneštus 

butaforinius daiktus, parodyti, kaip tie patys daiktai 

gali būti panaudoti įvairiems tikslams. Padedama 

matomoje vietoje. 

Žaidžiama muzikinius žaidimus ir einama ratelius, 
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Žaidimai ir vaidyba. 

Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus 

pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą 

situaciją, improvizuoja trumpas žodines 

veikėjų frazes, fizinius veiksmus, 

atskleidžia jų norus, emocines būsenas. 

Tikslingai naudoja daiktus, teatro 

reikmenis, drabužius, aplinką. 

Žaisdamas muzikinius žaidimus ir 

ratelius, perteikia veikėjo mintis, 

emocijas. 

Vizualinė raiška. 

Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais 

pasakoja realias ir fantastines istorijas, 

įvykius. 

Vaizdus papildo grafiniais ženklais 

(raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). 

Kuria pagal išankstinį sumanymą, 

nuosekliai bando jį įgyvendinti. 

Kartu su kitais kuria bendrus dailės 

darbus. 

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti 

dažniausiai tikslingai pasirenka dailės 

priemones ir technikas. 

Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės 

technikomis, skaitmeninio piešimo ir 

kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

 

 

sudaroma sąlygas vaikams išgyventi pasitenkinimą, 

reikšti savo norus ir jausmus pagal skirtingas to paties 

siužeto situacijas. 

Suteikiama galimybę pamatyti tautodailės, 

taikomosios dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, 

šiuolaikinio meno (instaliacijų, abstrakčių skulptūrų, 

fotografijų ir kt.) kūrinius, menininkų kūrybos procesą 

artimoje aplinkoje, parodose, muziejuose, tradicinėse 

šventėse. 

Ugdoma vaiko vaizduotę, skatinant įsižiūrėti bei 

apibūdinti, kokia gali būti ir ką gali „kalbėti“ linija (ji 

gali būti rami, aštri, virpanti, gali šokinėti, suktis, gali 

tyliai ir garsiai skambėti, gali pasakyti apie skirtingus 

kvapus –rožės ar česnako), spalva gali skleisti šilumą 

ar šaltį, ant popieriaus išpūstų į šonus dažų dėmė gali 

priminti skrendantį paukštį ir pan. 

Palaikoma unikalų vaiko gebėjimą vaizdu išreikšti 

jutiminę patirtį (garsų, kvapų, skonio ir kt.). 

Suteikiama galimybę vaikams kurti ornamentus, 

vaizdus, dekoruoti audinius, daiktus grafiniais ženklais 

ir simboliais (skaičiais, raidėmis). Piešti ornamentus, 

spalvinti raides, karpyti ir lipdyti savo vardo didžiąsias 

raides. 

Paskatinama sukurti savo inicialais išgražintą 

asmeninę kortelę, atviruką, paveikslėlį. 

Eksperimentuojama ir atidžiau įsižiūrima į įvairių 

medžiagų ir technikų teikiamas galimybes. 

Padaroma vaikams patikusių fragmentų atspaudus. 

Sudaroma galimybę netikėčiausiais būdais pažinti 

dailės medžiagų galimybes, atliekant eksperimentą. 

Padrąsinama vaikus įvairiapusei kūrybinei raiškai, 

naudojant kompiuterį, fotoaparatą, multimediją 

kūrybai skaitmeninėmis priemonėmis (programomis 
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Paint, Paintbrush, Corel, Photoshop ir kt.). 

Kaupiama elektroninius arba popierinius vaikų 

kūrybos albumus (kompiuterinius piešinius, sukurtų 

kompozicijų nuotraukas ir kt.). 

 

13. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. ESTETINIS SUVOKIMAS. 

 

Vertybinė nuostata. Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas. Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, 

šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei 

rodo pasitenkinimą (krykštauja, siekia 

paliesti rankomis), kai yra emocingai 

kalbinamas suaugusiojo, kai mato 

ryškius, gražių formų daiktus, 

spalvingus paveikslėlius, žaislus, girdi 

ritmiškus muzikos ir kitus garsus, mato 

šokio judesius. 

 

Vaikai turi galimybę klausytis įvairių garsų ir malonių, 

švelnių melodijų, atliekamų balsu ar muzikos 

instrumentais. Emocinę būseną pradeda reikšti 

kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tapymo 

priemonėmis, savarankiškai pasirinkdami spalvas, taip 

pat kurdami įvairias formas. 

Kuriama jauki, graži aplinka, kurioje vaikų akių lygyje 

būtų išdėstyti gražūs daiktai, vaikams prieinami 

žaislai, paveikslėliai, nuotraukos. 

Skirtingai reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų 

suaugusiojo kalbinimą, muzikos 

garsus. 

Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. 
 

2 - asis 

1 -2 metai 

Skirtingai reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų suaugusiojo 

kalbinimą, muzikos garsus, matydamas 

gražius gamtos bei aplinkos daiktus ar 

vaizdus, spalvingas knygelių 

iliustracijas, šokančius ir vaidinančius 

vaikus ar suaugusiuosius. Intuityviai 

mėgdžioja tai, kas jam patinka. 

Mėgdžiojami aplinkinių žmonių veiksmai, kalba, 

poelgiai, emocijų raiškos būdai. Mimika, gestais, 

išreiškia teigiamas ir neigiamas emocijas,  slopinamas 

neigiamų emocijų proveržis. 

Vaikai  stebi šokį, jie gali  keisti pozą ir laisvai kūnu 

reaguoti į stebimo šokio sukeliamus įspūdžius. Reiškia 

save judesiais – šoka, dainuoja, linguoja. Gyvūnus 

mėgdžioja judesiais.  

Išdėliojami piešiniai vaikui matomoje vietoje, kad jis 

galėtų prieiti ir vėl į juos pasižiūrėti. Savo jausmus 

išreiškia  spalvomis, jas derindami, liedami, tapydami. 

Įsimena ir atpažįsta girdėtą 

muziką. Pasitikėdamas savo 

muzikinėmis galiomis vaikas 

individualiai muzikuoja. 
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Pagiriama, pasikalbama apie vaikų kūrinėlius. 

Sudaromos galimybės vaikams matyti gražius gamtos, 

aplinkos vaizdus, spalvingas knygeles, dailės kūrinius. 

3 - asis 

2 -3 metai 

Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos 

jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus 

šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, 

dailės kūrinius.  

Emocingai reaguoja girdėdamas darnų 

garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, 

žiūrinėdamas savo ir kitų piešinėlius, 

spalvingas knygelių iliustracijas, 

žaislus, džiaugdamasis savo puošnia 

apranga.  

Paklaustas pasako, ar patiko muzikos 

kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, 

dailės darbelis. 

Klausosi linksmų, ramių kūrinėlių, lietuvių liaudies 

dainelių, lopšinių, niūniavimų.  

Pratinasi atlikti elementarius ritmiškus judesius su 

muzika, grodami kokiu nors muzikos instrumentu, 

improvizuoja. Kartu su vaikais žiūrimi lėlių ir dramos 

vaidinimai, klausomasi jų įrašų. Skatinama atpažinti 

vaizduojamą pasaką. Pasidomima, ar vaikui patiko 

vaidinimas. 

Vaikai kviečia suaugusiuosius, vaikus, kad jie 

dainuotų, šoktų, grotų kartu su juo. Pritaria 

suaugusiajam. Paprastas, aiškaus teksto, įdomaus 

turinio, lengvas dainas dainuoja individualiai ir 

grupėmis. Įsimena dainų žodžius. Laiku pradeda ir 

baigia dainuoti, išklauso pauzes.  

Rodant pedagogui, vaikas atlieka naujus judesius ir 

judesių pagalba atskiria muzikos kontrastus: tyliai - 

garsiai, lėtai -greitai.  

Stebimi vaikai tomis akimirkomis, kai jie grožisi, 

džiaugiasi gamtos ir kitos aplinkos daiktais ar 

reiškiniais, žaislais, savo išvaizda.  Paklausti atsako, 

kas jiems yra gražu.  

Skatinami pasakoja apie savo ar kitų vaikų piešinį, 

aplinkoje pamatytus paveikslus ar knygelių 

iliustracijas.  

Geranoriškai vertina draugų, kitų žmonių kūrybinius 

bandymus, vaikai nuosekliai dirba grupėje, tariasi dėl 

būsimo darbo rezultato, vertina savo pasiekimus. 

Kuria meninius darbelius, 

dainuoja, šoka, vaidina, klausosi 

muzikos kūrinių. 

Stebi gamtos, aplinkos grožį, 

klausosi gamtos garsų. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, 

šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai 

atrodyti. 

Dalyvauja muzikinėje veikloje ir darželyje 

vykstančiuose renginiuose. Organizuoja pasirodymus 

grupės draugams, mėgdžioja matytus personažus, 

Domisi kitų meninėmis idėjomis 

ir jas panaudoja savo veikloje. 
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Skirtingai reaguoja (ramiai ar 

emocingai) klausydamas ir stebėdamas 

skirtingo pobūdžio, kontrastingus meno 

kūrinius, aplinką. 

Keliais žodžiais ar sakiniais pasako 

savo įspūdžius apie klausytą muziką, 

dainelę, eilėraštį, pasaką, matytą šokį, 

vaidinimą, dailės kūrinį, knygelių 

iliustracijas, gamtos ir aplinkos daiktus 

ir reiškinius, pastebi ir apibūdina kai 

kurias jų detales. Reaguoja į kitų 

nuomonę. 

dainininkus. 

Klausosi dainelių, pasakų su emociniais sušukimais, 

garsažodžiais. 

Klausosi skaitomų pasakų, jas atpasakoja, 

inscenizuoja. Patys kuria pasakas su stalo ir lėlių teatro 

lėlėmis. Mokosi po pasirodymo nusilenkti, išreikšti 

susižavėjimą, pasitenkinimą plojimais. Dalijasi savo 

patyrimu, išgyvenimais. Analizuoja grožinės 

literatūros kūrinius, paveikslus, aptaria veikėjų 

nuotaikas, jausmus. Aptaria, komentuoja matytų 

veikėjų bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus. Pratinasi 

kasdieninėje aplinkoje pamatyti grožį, neįprastumą 

(koks gražus dangus, kaip teka saulė, kaip susiliejo 

spalvos ir pan.) 

Klausimų- atsakymų būdu aiškinasi, kokius potyrius 

pavyko papasakoti piešiniu, naudojant vienokias ar 

kitokias dailės raiškos priemones, pasako kaip jam 

gražiau. 

Iš suaugusiųjų girdi  žodžius „džiaugiuosi tavo 

piešinėliu, puikiai atrodai, gražiai pasielgei“, kad  

galėtų išgirsti ir pradėti suprasti, kas yra gražu. 

Stebi spalvas paletėje, tyrinėja spalvų maišymosi 

efektus. Mokosi vertinti, kad vertindami neįskaudintų 

vieni kitų.  

5 - asis 

4 - 5 metai 

Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, 

dailės veikla. Rodo pasitenkinimą 

bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo ir 

kitų menine veikla, geru elgesiu, 

darbais. Grožisi gamtos spalvomis, 

formomis, garsais. 

 Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos 

proceso ypatumus (siužetą, veikėjų 

bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus). 

 Savo žaidimuose vaidina muzikantus, šokėjus, 

dainininkus, vaizduojant, kad jie yra scenoje, dainuoja 

su mikrofonu ar groja muzikos instrumentu. 

Žiūri lėlių ir dramos vaidinimus, klausosi vaidinimų 

įrašų, žiūri animacinius filmukus. 

Domisi  patrauklia ir malonia veikla paties auklėtojo ir 

kitų kūrybos pavyzdžiais. 

Pasakoja apie savo kūrybinius sumanymus. 

Diskutuoja, ką dailininkas norėjo pasakyti.  

Pastebi papuoštą aplinką ir pats ją 

puošia.  

Varto liaudies meno knygas, 

apžiūri tautodailės darbus. 

Dalyvauja įstaigoje, mieste, 

respublikoje organizuojamuose 

renginiuose, parodose, 

festivaliuose, konkursuose. 
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Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

piešdamas.  

Dalijasi įspūdžiais po koncertų, 

spektaklių, parodų, renginių lankymo. 

Pasako savo nuomonę apie muzikos 

kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, dailės 

darbelį, aplinką, drabužį, tautodailės 

ornamentais papuoštus daiktus. 

Mokosi suvokti ir papasakoti matyto kūrinio siužetą: 

žiūri  pasakojimo video įrašą, klausosi ausinėmis audio 

įrašo, pasakoja  draugui „telefonu“ ir kt. 

Prašomas papasakoja  apie savo dailės kūrinius, 

priimtus sprendimus. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti, 

deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. 

Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba. 

Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius 

ir pasako, kas jam gražu. Palankiai 

vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą, 

pasako vieną kitą argumentą, kodėl 

gražu. 

Pasakoja įspūdžius apie muzikos, 

vaidinimo, šokio siužetą, matytus 

dailės, tautodailės kūrinius, 

vaizduojamus įvykius, veikėjus, 

nuotaiką, kilusius vaizdinius. Plačiau 

papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti 

dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė. 

 

Sudaromos sąlygos vaikams dalyvauti ar stebėti kuo 

daugiau ir įvairesnių muzikinių, vaidybinių renginių, 

koncertų, lankytis parodose, muziejuose, teatre, miesto 

šventėse, mugėse, cirke ir kitur. 

Pasikalbama apie patirtus įspūdžius, pasidalijama savo 

mintimis, emocijomis, pasidžiaugiama pastebėtu 

grožiu. 

Užduodama atvirų klausimų. 

Žiūrima lėlių ir dramos vaidinimų, klausomasi jų įrašų, 

žiūrima animacinių filmukų. 

Skatinama pastebėti subtilesnes veikėjų kalbos 

intonacijas, poelgius, veiksmus, kostiumus, lydinčios 

muzikos, dekoracijų detales. 

Sudaromos galimybės vaikui, kitiems girdint ir matant, 

pasidžiaugti savo ir kitų kūryba bei kasdiene veikla. 

Demonstruojami jų kūrinėliai, ruošiamos visų vaikų 

arba autorinės parodėlės, sudaromi individualūs 

albumai. 

Skatinamas vaiko noras siekti grožio, pagiriama už jo 

pastangas, parodoma kitiems, užrašomas vaiko 

pasakojimas ir prisegama prie demonstruojamo 

darbelio, kad pamatytų, kad jo noras siekti grožio yra 

pastebėtas ir vertinamas. 

Pratinama pastebėti ir atskirti kičą nuo tikrojo meno. 

Pastebi, kas gražu, ir stengiasi 

panaudoti savo kūryboje, 

meninėje raiškoje. Domisi kitų 

kūrybinėmis idėjomis, 

sumanymais, geranoriškai juos 

komentuoja. 
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Skatinama geranoriškai vertinti kitų saviraiškos ir 

kūrybos bandymus, išsakyti savo ir gerbti kitų 

nuomonę. Palaikomas džiaugsmas. 

Sudaromos sąlygos suprasti aplinkos grožio svarbą ir jį 

vertinti, patiems dalyvauti jį puoselėjant. Gėrimasi 

gerai atliktu darbu, išsakoma nuomonė apie prastą. 

Pratinama gražiai elgtis viešose vietose. 

Skatinama suprasti ir atskirti, kokia išvaizda gali būti 

pavadinta gražia, akcentuojant tai, ką patys gali 

padaryti, kad atrodytų gražiai. Siekiant, jog vaikas 

ugdytųsi gebėjimą pamatyti bei tinkamai vertinti savo 

ir kitų išorės grožį, ieškoti tinkamų būdų. 

Skatinama aptarti stebėtą šokį, šokėjų judesius, 

kostiumus. 

 

14. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS. 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi 

į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) 

sudominusių žaislų, daiktų link. 

Trumpam sutelkia žvilgsnį, seka judantį 

daiktą akimis, klausosi, atlieka 

tikslingus judesius, veiksmus su 

daiktais. 

 Šypsodamasis, žvelgdamas į akis, 

čiauškėdamas, duodamas žaislą kitam 

paskatina su juo žaisti; išreikšdamas 

norus parodo „taip“ arba „ne“. 

Stebima ir pasidžiaugiama vaikų daug kartų 

kartojamais veiksmais, rodančiais jų atkaklumą. 

Reaguojama į vaizdus ir garsus. Tęsia veiklą, jei joje 

dalyvauja suaugęs žmogus. Siūloma žaisti smulkiajai 

motorikai skirtus žaidimus, reikalaujančius dėmesio, 

atkaklumo.  

Priimami vaikų siūlomi žaidimai. 

Žaidžiami žaidinimai su vaiku tol, kol jis to nori.  

Siūloma žaisti smulkiajai motorikai skirtus žaidimus, 

reikalaujančius dėmesio, atkaklumo. 

Siekia kontakto su kitais vaikais ir 

tą kontaktą išlaiko trumpai.  

Pats pasirenka daiktus, su jais 

žaidžia, daug kartų atkakliai 

bando atlikti naują veiksmą, 

kartoja tai, kas pavyko. 

 

 

2 - asis Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, Pabūnama greta vaikų, kai jie mokosi naujų veiksmų - Nuolat energingai žaidžia, ką nors 
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1 -2 metai daug kartų atkakliai bando atlikti naują 

veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. Judesį, 

veiksmą ar garsą gali pakartoti tuoj pat, 

po kelių valandų, dienų, todėl 

savarankiškai modeliuoja kelis judesius 

ar veiksmus į vieną seką. Trumpam 

atitraukus dėmesį vėl sugrįžta prie 

ankstesnės veiklos.  

Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais 

jaučiasi saugus.  

Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia 

norus, veda suaugusįjį prie dominančių 

daiktų. Protestuoja, reiškia 

nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti 

kliūties. 

 

tai stiprina jų atkaklumą, skatinama tęsti bandymus. 

Žaisdami reiškia palankumą, pasitenkinimą. Šypsosi 

kitiems, juokiasi, glosto, apkabina. Pamėgdžioja 

suaugusį.  

Kantriai padedama vaikams mokytis, kai jie rodo 

iniciatyvą, domisi naujais veiksmais. Pratinasi sudėti 

žaisliukus iš kelių dalių, pratinasi sudėti piramidę, 

žiedų bokštą, ieško aplinkoje tokio pat daikto pagal 

spalvą. Pratinasi atlikti priešingus veiksmus - sudėti ir 

išimti, sumauti ir numauti ant šerdies tris vienodus 

žiedus. Pratinasi naudoti simbolius - ženklus ir žodžius 

daiktams ar žaislams, veiksmams ar įvykiams žymėti. 

Žaidžiama, ką nors veikiama vaikų akivaizdoje, kad 

mažyliai galėtų stebėti atskirus veiksmus, procesą. 

Padedama vaikui įveikti kliūtis, jei po daugelio 

bandymų jam nepavyksta. 

veikia, laisvai juda erdvėje, pats 

keičia veiklą, pasirenka vieną iš 

kelių daiktų, sugalvoja būdus, 

kaip pasiekti neprieinamą norimą 

daiktą. 

Mėgsta išbandyti suaugusiojo 

pasiūlytus naujus žaislus, 

žaidimus, neįprastą veiklą. 

 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Nuolat energingai žaidžia, ką nors 

veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia 

veiklą, pasirenka vieną iš kelių daiktų, 

sugalvoja būdus, kaip pasiekti 

neprieinamą norimą daiktą.  

Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus 

naujus žaislus, žaidimus, neįprastą 

veiklą.  

Ekspresyviai reiškia savo norus, sako 

„ne“. 

Žaidžiami įvairūs sensoriniai žaidimai vaikų 

akivaizdoje, kad jie galėtų jį stebėti ir mėgdžioti, taip 

mokydamiesi naujų veiksmų.  

Bando išreikšti savo norus, jausmus, mintis, veido 

išraiška, gestais, žodžiais.  

Pratinasi suprasti savo jausmus, stengiasi juos išreikšti. 

Kai tik įmanoma, palaikomi vaiko norai, patraukliai 

pasiūloma jiems pakeisti neigiamą nuomonę. 

Pasirūpinama saugia aplinka grupėje, lauke.  

Skatinama vaikus pastatyti bokštelį, baigti sudėti 

dėlionę. 

Siūloma vaiko poreikius atitinkančių priemonių 

veiklai. 

Nuolat praturtinama grupę kuo nors nauju, pasiūloma 

vaikams naujų žaidimų. 

Dažniausiai pats pasirenka ir kurį 

laiką kryptingai plėtoja veiklą 

vienas ir su draugais. 

Siekia savarankiškumo, bet vis 

dar laukia suaugusiųjų 

paskatinimo, padrąsinimo. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką 

kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su 

Veikia  dviese, grupelėje ar su visa grupe. Kartu su 

suaugusiuoju inicijuoja veiklos sumanymus, padeda 

Sprendžia auklėtojų sudarytas 

problemines situacijas – teikia 
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draugais. Kviečiant, sudominant 

įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą 

jam, vaikų grupelei ar visai vaikų 

grupei.  

Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, 

bando ką nors daryti kitaip arba laukia 

suaugusiojo pagalbos. 

 Siekia savarankiškumo, bet vis dar 

laukia suaugusiųjų paskatinimo, 

padrąsinimo. 

juos išplėtoti, įgyvendinti. 

 Bando pats įveikti kliūtis veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. 

Didžiuojasi savo pasiekimais, atliekant nesudėtingus 

darbus: išplaunant  teptukus, tvarkant  žaislus ir pan.  

Skatinama  iniciatyva padėti kitam – ką nors paduoti, 

paaiškinti ir pan.  

pasiūlymus. 

 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai 

plėtoja veiklą vienas ir su draugais. 

Lengviau pereina nuo paties pasirinktos 

veiklos prie suaugusiojo jam, vaikų 

grupelei, visai vaikų grupei pasiūlytos 

veiklos. Suaugusiojo pasiūlytą veiklą 

atlieka susitelkęs, išradingai, savaip, 

savarankiškai. 

Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, nepavykus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

Pratinasi  turiningiau išplėtoti savo  sumanymą. 

Pasitiki savo jėgomis ir bando užduotis įveikti savaip, 

išradingai.  

Pratinasi pasirinkti, kas jam tinka, todėl nesiūloma 

uždarų užduočių, kuriose auklėtojas nurodo vaikui 

visus veiklos atlikimo žingsnius. 

Pratinasi mąstyti, atsirinkti iš alternatyvių užduočių 

sau įveikiamą, priimtiną. Bando daug kartų.  

Nuo pradžios iki pabaigos atlieka 

nepatrauklią veiklą. 

Pratęsia pradėtą žaidimą kitą 

dieną, siūlo draugams jį tęsti. 

 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Turiningai plėtoja paties pasirinktą 

veiklą, ją tęsia po dienos miego, kitą 

dieną, kelias dienas. 

Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į 

suaugusiojo jam, vaikų grupelei, visai 

vaikų grupei pasiūlytą veiklą, siūlo 

vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo 

paties sugalvotą veiklą. 

Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to kreipiasi į 

suaugusįjį. 

Sudaromos sąlygos grupėje vaikų sumanymams ir 

auklėtojo pasiūlytą veiklą plėtoti po keletą dienų, 

neardant vaikų susikurtos aplinkos, nebaigtų darbelių. 

Pasiūlyti vaikams įdomios veiklos idėjų, sumanymų 

vaikų grupelių veiklai.  

Pastebėti vaiko sumanymus, juos palaikyti, padėti 

išplėtoti. 

Skatinama vaikus pabaigti pradėtus darbus, padėti 

vienas kitam įveikti problemas. Siūloma vaikams 

kruopštumo, susikaupimo. 

Palankiai priima iššūkius, bando 

pats įveikti kliūtis. 
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15. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. TYRINĖJIMAS. 

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

Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, 

paimti, paragauti žaislus ir kitus daiktus. 

Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, 

bando dalyvauti (mimika, judesiai, 

garsai). 

 

Visa, kas yra artimiausioje aplinkoje, laikoma 

žaidimo priemonėmis. Kūdikiui sudaromos 

galimybės žaisti su žaislais arba tam tinkamais 

daiktais, judėti, liesti daiktus, išlaikyti pusiausvyrą, 

stengtis pajudėti daikto link, jį pasiekti, paragauti.  

Tiria daiktus ir objektus visais pojūčiais, liesdami 

juos ir stebėdami, kaip kiti su jais naudojasi.  

Vaikai pasodinami taip, kad jie galėtų plačiai matyti 

aplinkui -stebėti kitus vaikus ir su jais bendrauti. 

Pastebi specifines daiktų ir kitų 

objektų ypatybes. Domisi  kas vyksta 

aplinkui, rodo kitiems, ką pavyko 

padaryti. Patikusį veiksmą prašo 

pakartoti daug kartų. 

 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, 

stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, 

ką pavyko padaryti.  

Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį 

veiksmą prašo pakartoti daug kartų. 

 

Vaikams sudaromos sąlygos aktyviai tyrinėti 

aplinką. Bando pavadinti artimiausius aplinkos 

daiktus, jų savybes, ieško panašių ir skirtingų 

bruožų.  

Pratinasi sutverti žaisliukus iš kelių dalių, sudėti 

piramidę, bokštą, ieškoti aplinkoje tokio pat daikto 

pagal spalvą.  

Skatinami pažinti ir pavadinti pagrindines spalvas, 

suvokti kiekio sąvoką. Vartoti 

sąvokas ,,daug‘‘, ,,mažai‘‘, ,,vienas‘‘ ir pan. 

Pratinasi orientuotis grupėje, aikštelėje. Jiems 

sudaromos sąlygos naudoti ir vystyti įvairius 

gebėjimus. 

Pradeda elgtis su daiktais pagal jų 

paskirtį.  

Atsargiai elgiasi su nepažįstamais 

daiktais ir medžiagomis. 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Atsargiai elgiasi su nepažįstamais 

daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai 

Sudaromos galimybės surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti 

daiktus kokia nors tvarka, įvairiais būdais žaisti su  

medžiagomis,  grupuoti paprastus daiktus ar padėti 

Pradeda gretinti objektus, rūšiuoti 

daiktus pagal jų panašumą.  

Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus 



81 

 

yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta. juos į jų vietą.   

Drauge tyrinėjamas vanduo, susipažįstama su jo 

paskirtimi: vandeniu prausiamasi, jame maudomasi, 

žaidžiama įmetus žaislus; vanduo gali tekėti, būti 

šiltas ir šaltas.  

Tyrinėjamos smėlio, molio savybės, dalijamasi 

įspūdžiais.  

Pučiami balionai, plunksnelės, muilo burbulai. 

Atliekami kvėpavimo pratimai su šiaudeliu, arbatos 

puodelyje ,,daroma audra”, imituojamas lietus, 

vėjas ir kt. 

Skiriama laiko mokytis apsirengti ir valgyti, padėti 

vienas kitam.  

Pratinasi stebėti kai kuriuos gamtos reiškinius ir 

juos palyginti:  lyja lietus - šlapia, sniegas - šaltas, 

saulutė šviečia - šilta.  

Pratinasi atskirti vaisius nuo daržovių - pagal 

išorinę sandarą, skonį, pavadinimą. 

bei medžiagas. 

 

 

 

 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai 

reikalingus daiktus ir medžiagas, 

paaiškina, kodėl pasirinko. 

Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei 

medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda 

ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie 

kito ar ne ir pan.). 

Ieško aplinkoje reikalingų daiktų, aiškinasi jų 

paskirtį ir  kodėl reikalingas tas daiktas. 

Nebijo bandyti ir klysti ieškant savo iškeltų 

problemų sprendimų, pasinaudoja  ankstesniu 

patyrimu ir juo remiantis bando  naujus sprendimo 

kelius.   

Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo. Domisi iš ko 

padaryti daiktai, jų savybėmis. Žiūri video filmus 

apie tai, patys ardo ir konstruoja su konstruktoriais, 

kaladėlėmis. 

Žino ir suvokia tyrinėjimo saugumo 

taisykles. 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas 

padarytas ir jo paskirties (pvz., ratai yra 

apvalūs, nes mašinos paskirtis yra 

judėti).  

Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti 

Paveikslėliuose, fotografijose, video medžiagoje 

stebi, tyrinėja įvairius daiktus, prisimena, aiškinasi 

kam ir kur  jie naudojami. 

Piešia ir konstruoja įsivaizduojamus daiktus.  

Suskaičiuoja, prognozuoja, pvz., į kiek dalių reikės 

Pasitelkia priemonių įvairovę (lupą, 

mikroskopą). 

Tyrinėjimams naudoja skaitmenines 

technologijas (kompiuteris, 

fotoaparatas, mobilusis telefonas). 
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daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia 

medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, 

pasirinkimo tikslingumą (pvz., kodėl 

mašinos korpusas iš metalo, o padangos 

iš gumos).  

Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir 

medžiagomis reikia elgtis atsargiai, 

stengiasi taip daryti.  

Išskiria akivaizdžius daiktų, medžiagų, 

gyvūnų, augalų bruožus, savybes, 

kalbėdami apie tai kartais susieja 

skirtingus pastebėjimus. 

padalyti pyragą, po kiek saldainių imti, kad visi 

gautų po lygiai ir pan.  

Kuria tyrinėjimo saugumo  taisykles. Žaidžia su 

kortelių rinkiniais „Pavojingi daiktai”, „Naminiai ir 

laukiniai gyvūnai” ir pan.  

Prižiūri daržą gamtos centre  (stebi, matuoja). 

Stebi ir tyrinėja gamtos reiškinius, kuria gamtininko 

kalendorių. Išbando magneto galimybes. Tirpina 

sniegą, užšaldo vandenį, piešia ant šlapio 

popieriaus. Žaidžia sensorinius didaktinius 

žaidimus: „Pauostyk”, „Paragauk” „Užsimerk”, „Ką 

girdi?”. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip 

auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai, 

noriai atlieka paprastus bandymus, 

tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti 

daiktai, kur jie naudojami. 

Samprotauja apie tai, ką atrado, 

sužinojo, kelia tolesnius klausimus, 

siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti.  

Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, 

kaip žmonės gyvena kitose šalyse.  

Aktyviai tyrinėdami aplinką 

demonstruoja vis didėjančią kūno 

kontrolę, tinkamai pasitelkia visus 

pojūčius, savo galimybėms išplėsti 

pasitelkia įrankius ir kitas priemones 

(pvz.: lupą, mikroskopą). 

Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais 

aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų 

ar konstravimo planus, numato 

rezultatą, mokosi pavaizduoti juos 

nesudėtingose lentelėse, diagramose, 

Sudaromos sąlygos skatinti ir tyrinėti gamtos ir 

socialinės aplinkos objektus, jų kaitą, savybes. 

Siūloma atlikti nesudėtingus bandymus, stebėti 

prietaisų veikimą. 

Vykdoma projektinė veikla, skirta ilgalaikiams 

stebėjimams (pvz.: stebėti augalo augimą). 

Mokoma vaikus fiksuoti pastebėjimus, pildyti 

lenteles ir pan. 

Mokoma ir skatinama vaikus savarankiškai 

naudotis mikroskopu, kitais galimais prietaisais, 

skirtais tyrinėti. 

Skatinami vaikai, kad jie patys ieškotų atsakymų į 

iškilusius klausimus knygose, internete, jeigu mato, 

kad nepavyksta, pasiklausti suaugusiųjų, kurie gali 

jiems padėti. 

 

 

Tyrinėjimo rezultatus pavaizduoja 

piešiniu, nuotraukomis, nesudėtinga 

schema, pristato kitiems. 
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išradingai, kūrybiškai pristato savo 

tyrinėjimus ir kitus darbus. 

Stebėdamas fotografijas aiškinasi, kuo 

yra panašus į savo artimuosius, kuo 

skiriasi nuo jų.  

Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir 

augalus, atsižvelgdamas į savybes, 

tikslingai grupuoja ir klasifikuoja. 

 

16. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. PROBLEMŲ SPRENDIMAS. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško 

tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį 

keičia, kad pasiektų laukiamą rezultatą. 

Mimika, gestais ir žodžiais parodo, kad 

susidūrė su kliūtimis, tikėdamasis 

suaugusiojo ar vyresnio vaiko pagalbos. 

Vaikai padrąsinami savarankiškai bandyti įveikti 

iššūkį ar problemą. Pagiriama, kai jiems pasiseka, 

susidorojama su kliūtimi. Parodoma naujų veiksmų 

sunkumui įveikti. 

Kai vaikai bando atlikti tai, ko padaryti dar negali, 

pasiūloma pagalba. Jei bando daryti tai, kas 

pavojinga – paaiškinama, kad to daryti negalima, 

nukreipti dėmesį, nuraminti. 

Pasiūloma pažaisti su įdedamais indeliais. 

Naują veiklą priima natūraliai,  

savarankiškai bando įveikti kliūtis. 

Žino, ar kliūtį gali išspręsti pats. 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, 

išbando jau žinomus veikimo būdus. 

Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi 

kiti ir išbando jų naudojamus būdus. 

Nepavykus atlikti kliūties ar užduoties, 

veiklą nutraukia arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. 

Suteikiama galimybė vaikui pačiam įveikti kliūtis, 

nuolat skatinant tikėtis teigiamos patirties. 

Vaikams rodomi būtinų veiksmų su daiktais būdai. 

Patariama, kaip elgtis įvairiose sudėtingose 

situacijose. Komentuojamos vaiko veiksmų ir 

auklėtojo demonstruojamų veiksmų pasekmės. 

Padedama įveikti sunkumus, tariantis kartu su 

vaikais, padedant jiems apmąstyti svarbiausius 

Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas veikimo būdus 

bando ją atlikti pats, stebi savo 

veiksmų pasekmes. 
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problemų sprendimo etapus. 

savimi jausmas. 

3 - asis 

2 -3 metai 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, 

išbando jau žinomus veikimo būdus. 

Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi 

kiti ir išbando jų naudojamus būdus. 

Nepavykus atlikti kliūties ar užduoties, 

veiklą nutraukia arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. 

Suteikiama galimybė vaikui pačiam įveikti kliūtis, 

nuolat skatinant tikėtis teigiamos patirties. 

Vaikams rodomi būtinų veiksmų su daiktais būdai. 

Patariama, kaip elgtis įvairiose sudėtingose 

situacijose. Komentuojamos vaiko veiksmų ir 

auklėtojo demonstruojamų veiksmų pasekmės. 

Padedama įveikti sunkumus, tariantis kartu su 

vaikais, padedant jiems apmąstyti svarbiausius 

problemų sprendimo etapus. 

savimi jausmas. 

Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas veikimo būdus 

bando ją atlikti pats, stebi savo 

veiksmų pasekmes. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Supranta, kad susidūrė su sudėtinga 

veikla, kliūtimi, problema. 

Nori ją įveikti, išbando paties taikytus, 

stebėtus ar naujai sugalvotus veikimo 

būdus. 

Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti sunkumus. 

Nepasisekus prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

Komentuoti  vaikų taikytus problemų sprendimo 

būdus ir jų pasekmes, kad vaikai geriau suprastų, 

kodėl pavyko įveikti sunkumus. 

Vaikams susidūrus su problema, skatinama juos 

prisiminti, kokius panašios problemos sprendimo 

būdus jie taikė anksčiau. 

Pratinti  pasakyti ką galvoja, įsivaizduoja. Keičiasi 

su kitais mintimis, nuomonėmis, svarstymais. 

Drąsinti vaikus kartu ieškoti išeities iš susidariusios 

probleminės situacijos. Bandoma su auklėtoja 

įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu ...“, 

Padedama vaikams įveikti sunkumus, tariantis kartu 

su vaikais, padedant jiems apmąstyti svarbiausius 

problemos sprendimo etapus. 

Žaisdamas, bendraudamas pataria draugams ką 

daryti, jei susiduria su kliūtimis, kartu ieško išeities. 

Kartu su auklėtoja varto knygeles, žiūri animacinius 

filmukus „Du draugai”, „Lapė ir sūris” , „Ožka 

melagė” ir pan. 

Saugodamas save nežaidžia su tais 

vaikais, kurie gali kelti problemas. 

Pats savarankiškai ieško iškilusios 

problemos sprendimo. 

5 - asis 

4 -5 metai 

Retsykiais pats ieško sunkumų, kliūčių, 

aktyviai bando įveikti sutiktus 

Siūlyti vaikams sudėtingos veiklos, drąsinti jos 

imtis, drąsiai bandyti, eksperimentuoti, tartis su 

Geba numatyti savo priimtų 

sprendimų pasekmes, pasako , kaip 
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sunkumus. 

Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su 

kitais, mokosi iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

Nepasisekus samprotauja, ką galima 

daryti toliau, kitaip arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

kitais. 

Aiškintis bendravimo taisykles, pratintis suvokti ir 

įvertinti savo elgesį, gebėjimus. 

Skaityti kūrinių apie įvairius žmonių ketinimus, 

poelgius ir jų pasekmes. 

Kai vaikai susiduria su problema, paprašyti visų 

pagalvoti, ką galima daryti toje situacijoje. Spręsti 

problemines situacijas „Ką daryti?“ 

Padėti vaikams geriau suprasti kiekvieno pasiūlyto 

sprendimo pasekmes. 

Žaidžia labirintų žaidimus. 

Siekdamas aukštai esančio ar užkritusio daikto, 

panaudoja šalia esantį daiktą, žaislą. 

Dalyvauja diskusijose: „Kaip manai, kodėl…?”, 

„Mūsų grupės problemos?” „Kodėl mums 

nepavyko”. 

Tyrinėdamas, bandydamas pasirenka sau 

tinkamiausias priemones, komentuoja, kodėl jas 

pasirinko. 

Prašo padėti, klausia patarimo. 

Pasirenka iš kelių pasiūlytų sprendimo būdų. 

jausis draugas jeigu jis taip pasielgs.  

Iškilusias problemas ir sunkumus 

bando įveikti pats. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar 

problema susidūrė.  

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų pasekmes, 

tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų 

nuomonę, siūlo ir priima pagalbą, 

mokosi iš savo ir kitų klaidų.  

Nepasisekus bando kelis kartus, 

ieškodamas vis kitos išeities arba prašo 

kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos. 

 

Užduodami atvirieji klausimai, padedantys 

apmąstyti problemą: „Kas atsitiko?”, „ Kaip tu 

jautiesi?”,  „Kaip jaučiasi kiti?”. 

 Vaikams susidūrus su problema, klausiama: „Ką tu 

darei?”, „Ar tai padėjo įveikti problemą?”, „Ką dar 

galima daryti?”, „Ar tai padės įveikti problemą?  

Siūlomos vaikams probleminės užduotys, kurias 

turėtų įveikti jie patys. 

Diskutuojant pratinama suvokti kitų ketinimus. 

Atpažįstami sunkumai,  suvokiamos priimtų 

sprendimų pasekmės. 

Supranta ir pasako, ar problemą gali 

įveikti pats kartu su kitais vaikais, ar 

būtina suaugusiojo pagalba. 
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17. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. KŪRYBIŠKUMAS. 

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.   

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai 

įgyvendina. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į 

naujus daiktus, žmones, aplinkos 

pasikeitimus. 

Pasirūpinama, kad vaikas nuolat patirtų vis naujų 

įspūdžių. Aplinkoje atranda smalsumą žadinančių dalykų 

garsų, spalvų, žaislų, meno kūrinių, kurie kelia smalsumą 

ir atkreipia dėmesį. Išnaudojami visi 5 pojūčiai (uoslės, 

skonio, regos, klausos, lytėjimo), suteikiant galimybę 

apžiūrinėti aplinką, klausytis, skonėtis, uosti, paliesti ir 

pajusti įvairių žaislų medžiagų paviršius.  

Duodama žaisti su įvairių spalvų, tekstūros, formų 

žaislais, leidžiama klausytis įvairių garsų, suteikiama 

galimybė užuosti įvairius kvapus. 

Nebijo daryti kitaip.  

Savitai išreiškia save.  

 

2 - asis 

1 - 2 metai 

Domisi naujais daiktais, vaizdais, 

garsais, judesiais. 

 Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir 

kt.) ir taiko juos daiktų tyrinėjimui. 

Parūpinama įvairių, atkreipiančių dėmesį, naujus potyrius 

žadinančių žaislų, medžiagų (skirtingų formų, tekstūros, 

spalvų), objektų, skleidžiančių garsus. 

Medžiagų ir žaislų nuolatinis atnaujinimas, kaitaliojimas 

turėtų būti vaikams įprastas reiškinys.  

Aplinka ir joje esantys žaislai, priemonės, naudojami 

veiklos metu, turėtų lavint i visus pojūčius. Naudojama 

žaislai, kuriuos galima išardyti, išbandyti jų formas, 

pritaikomi tinkamiausi, taip pat garsus skleidžiantys 

žaislai. 

Parūpinama priemonių ir skatinama veikla, grindžiama 

visų 5 pojūčių (regėjimas, klausa, uoslė, skonis, 

lytėjimas)   panaudojimu aplinkai tyrinėti. 

Pasiūloma žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, kad 

eksperimentavimo metu įgyta patirtis taptų pirmuoju 

žingsniu kūrybos link. 

Nuolat tyrinėja aplinką veikia 

bandymų ir klaidų keliu, 

džiaugiasi naujais atradimais, 

pažindamas tai, ko iki tol 

nebuvo regėjęs, patyręs. 
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3 - asis 

2 - 3 metai 

Atranda vis naujus dalykus 

artimiausioje įprastoje aplinkoje. 

 Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, 

apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma. 

Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

Kuriama saugi, džiaugsminga, laisva aplinka, kurioje 

vaikas gali eksperimentuoti su įvairia saugia medžiaga. 

Siūloma žaidimų su vandeniu. Vaikai jį gali pilstyti, 

sverti, semti, laistyti (prižiūrimi suaugusiųjų). 

Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant šaltam orui, tinkamai 

aprengus vaikus leidžiama braidyti po balas, taškyti 

vandenį, semti jį kibirėliais. 

Skatinama klausti, domėtis, į klausimus atsakoma 

trumpai, bet aiškiai, siekiama sudominti ir skatinti toliau 

tyrinėti. 

Vaikai skatinami savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos, 

statyti smėlio pilis, joms dekoruoti naudojama gamtos 

dovanos (kankorėžius, smilgas, kaštonus, medžių žiedus 

ir pan.), piešiama, tapoma, žaidžiama. 

Geba panaudoti kasdien 

naudojamus daiktus pagal kitą 

paskirtį, iš daiktų sukurti savo,   

naują produktą, daiktą. 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei 

reiškinių savybes. 

Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: 

žaisdamas, pasakodamas, judėdamas. 

Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų 

veikimo būdų. 

Skatinti išbandyti įvairią veiklą, įvairius daiktų 

panaudojimo būdus, siekiant, kad vaikai pastebėtų, jog tą 

patį daiktą, priemonę, dalyką galima panaudoti įvairioms 

reikmėms ir tikslams (žaisti, vaidinimui kurti, 

dekoracijoms puošti), kaip galima pakeisti jo funkcijas, 

išvaizdą, skirtingai jį pritaikius 

ar panaudojus.  

Suteikti laisvės, erdvės, laiko, pasiūlant naudoti įvairius 

suneštus butaforinius daiktus, kuriuos vaikai gali 

panaudoti kurdami vaidinimus, rinkdamiesi jiems 

patinkančią veiklą, režisuodami savo pačių sugalvotas 

istorijas. Lavinti kūrybinį mąstymą – lankstumą, 

gausumą, detalumą, originalumą. 

 Klausti: „Kaip dar kitaip galėtum pasakyti, padaryti, ką 

dar tai galėtų reikšti?“. Prašyti kuo tiksliau apibūdinti 

kūrinį, išdailinti piešinį ir pan.. Užduodant netikėtus, 

fantastinius klausimus, skatinti vaiką išsakyti originalias 

mintis. Vaiko prašyti drąsiai išsakyti visas į galvą 

atėjusias idėjas: nupiešti, išvaidinti, atlikti kuo įvairesnius 

Išgirdęs naują žodį, pamatęs 

naują daiktą ar 

kūrinį, apie jį klausinėja, 

aiškinasi rūpimus 

dalykus. 

Išradingai ir kūrybingai naudoja 

įvairias medžiagas, priemones, 

atlikdamas užduotis. Įprastus 

dalykus atlieka neįprastai. 

 Realybę paverčia nauja tikrove, 

atkartoja ir 

interpretuoja savo veikloje-

vaidindamas, piešdamas, 

fantazuodamas, kurdamas 

istorijas ir pan. 

 Geba kurti naujus žodžių, garsų, 

spalvų, judesių, istorijų derinius. 
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judesius, sukurti melodijas ir t. t.  

Skatinti džiaugtis savo kūriniais, aptarti, kokias 

sugalvotas idėjas, originalius sprendimus galima 

pritaikyti ar išbandyti realiame gyvenime. Aptarti, ką 

naujo, originalaus pavyko sukurti, svarstyti, kaip galėtų 

patobulinti panašų kūrinį kitą kartą. 

Girti, įdomiausius posakius, klausimus, užrašyti veiklos 

būdus, skatinti idėjomis pasidalyti grupėje, kad vaikai 

pajustų, jog originalūs atsakymai ir mintys yra vertinami. 

5 - asis 

4 -5 metai 

Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, 

nežinomus dalykus. 

 Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias 

medžiagas, priemones. Lengvai 

sugalvoja, keičia, pertvarko savitas 

idėjas, siūlo kelis variantus. 

 Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir 

rezultatu. 

Skatinti kūrybiškumą, laisvai reikšti idėjas, užduoti daug 

atvirojo tipo klausimų: „Kaip?..“ „Ką dar?..“ „Kas 

būtų?..“ ir pan.). Klausti ir drąsinti, kad idėjų būtų kuo 

daugiau. Ugdyti mąstymo lankstumą– skatinti išsakyti, 

pavaizduoti kuo įvairesnes idėjas. Ugdyti originalumą– 

prašyti išsakyti idėjas taip, kad niekas kitas taip 

nesugebėtų, drąsinti fantazuoti, kurti, nebijoti savo idėjų, 

sakyti visa, kas tik ateina į galvą. 

 Ugdyti fantaziją, žaidžiant ir kuriant nerealias, bet 

prasmingas situacijas (įsivaizduokime, kad mes einame 

džiunglėmis...). Prašyti sugalvoti, kaip būtų galima 

detaliai ištobulinti savo „objektą“, įsivaizduojant, 

papasakojant, išreiškiant judesiu, piešiant, kad jis būtų 

kuo labiau išbaigtas, dar tobulesnis. Suteikti galimybę ir 

skatinti atrasti skirtumus tarp fantazijos ir realybės.  

Pasiūlyti įdomios veiklos ir patirties, skatinant patirti 

naujų išgyvenimų.  Skatinti dalytis praeityje išgyventa 

įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais ir nuotykiais 

su kitais vaikais. 

Vengti vertinti, „rūšiuoti“ vaikus „pagal pasiekimus 

(kūrybos produktai nevertinami, nelyginami vieni su 

kitais, nerenkami geriausieji kūriniai, vaikai nesivaržo 

vieni su kitais). Priimti ir palankiai vertinti visokius 

atsakymus, bet kokio lygio veiklos rezultatus, visais 

Nori išmokti dar daugiau, 

patinka diskutuoti, 

aptarti kilusias idėjas, temas, 

užduotis. 

 Geba kelti klausimus, pastebėti 

trūkstamą 

informaciją ir t. t. 

 Patirčiai plėsti ir žinioms įgyti 

naudojasi tokiais šaltiniais, kaip 

knygos ar suaugusieji, galintys 

praplėsti vaiko akiratį.  

Daug žinomų pasakų vietų 

pakeičia naujomis, 

tyrinėdamas paveikslus, 

piešdamas piešinius ar 

vaidindamas, improvizuodamas 

įvairias istorijas. 
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atvejais surandant, pastebint ir išsakant tai, už ką būtų 

galima juos pagirti. 

 Pateikti įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinant 

vaiką kurti iš jų naujus produktus po vieną ar grupelėse. 

Skatinti dalytis idėjomis, dirbant porose ir  grupelėse, 

kartu priimti sprendimus.  Mokyti mokytis ir dirbti 

grupėje, kalbėtis apie tai, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei 

vienas neleidžia kitiems nieko 

pasakyti. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, 

nežinomų dalykų. 

 Kelia probleminius klausimus, 

diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, 

fantazuoja. 

 Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų 

sprendimų, neįprastų medžiagų, 

priemonių, atlikimo variantų, lengvai, 

greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia 

savito rezultato. 

Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 

Siūloma vaikams veikla,   kurioje jie laisvai galėtų kurti, 

eksperimentuoti, patys pasirinkti priemones jas savitai 

panaudoti,   nebijoti fantazuoti, kurti. Žaisdami 

kūrybinius žaidimus sugalvoja veikėjus,   įvairias tipiškas 

veikėjų ypatybes, spėja draugų vaizduojamus veikėjus. 

Klausydamiesi kūrinėlių, gyvo, raiškaus sekimo, bando 

savo mintis perteikti vaizdiniais. Žaisdami drauge, tariasi, 

plėtoja žaidimo siužetą, fantazuoja, kuria kur ir kaip 

veiksmas vyksta toliau. Laisvai improvizuoja muzikos 

kūrinėlius, kuria šokio judesius ,inscenizuoja daineles 

judesiais,  mimika. 

Nori matyti ir kurti grožį 

aplinkoje,  kūrybinėje ir 

kasdienėje veikloje. Pastebi, kas 

gražu ir stengiasi   tai panaudoti 

savo meninėje raiškoje. Domisi 

kitų kūrybinėmis idėjomis, 

sumanymais, geranoriškai juos 

komentuoja. 

 

18. UGDYMO (SI) PASIEKIMŲ SRITIS. MOKĖJIMAS MOKYTIS. 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas 

problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 

Žingsnis, 

vaiko metai 

Vaiko pasiekimai Ugdymo gairės Pažengusiems 

1 - asis 

0 - 1 metai 

Stebi ką nors ir susitapatina su 

juo, mėgdžioja, siekia išgauti tą 

patį rezultatą. Pradeda tyrinėt 

žaislus ir daiktus visais pojūčiais. 

Palaikoma priežiūros tvarka, kuri sudaro galimybes žaidybinei 

sąveikai. 

Kalbinamas kūdikis, jam rodoma įdomūs žaislai ar daiktai, 

sudaroma galimybė judėti, praktikuotis, džiaugtis, kai kas nors 

Aktyviai domisi aplinkos 

daiktais – juda, norėdamas 

paimti, pasiekti, išbandyti 

žaislus ar daiktus. 
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Reaguoja į kalbinimą, mimiką, 

žaislus, daiktus. 

pavyksta, girti. 

Parūpinama žaislų, kurie skatina tyrinėti visais pojūčiais. 

 

 

2 - asis 

1 -2 metai 

Nori naujų įspūdžių, todėl 

aktyviai domisi aplinkos daiktais 

– juda, norėdamas paimti, 

pasiekti, išbandyti žaislus ar 

daiktus. 

Patraukia, pastumia, paridena, 

įdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, 

bando pakartoti pavykusį 

veiksmą. Stebi, mėgdžioja, 

klausia. 

 

 

Pastebimi vaikų ketinimai, juos įvardijama. Jei reikia, 

padedama įgyvendinti. 

Duodami tokie žaislai, kurie skatintų stumti, traukti, imti, 

čiupinėti pirštais, kišti į burną, kuriais galima įvairiais būdais 

manipuliuoti, esant minimaliai suaugusiojo pagalbai. 

Vaikams leidžiama žaisti ir mokytis individualiu tempu. Įvaiko 

individualias pastangas, smalsumą ir tyrinėjimus žiūrima 

pozityviai. Vaikai išklausomi, skatinami, džiaugiamasi tuo, ko 

jie išmoko, jų mažais atradimais. 

Žaislai ar žaidimui tinkamus daiktai parenkami taip, kad būtų ir 

tokių, su kuriais lengva veikti, ir tokių, kurie keltų iššūkius ir 

galėtų būti įvairiai panaudojami. 

Nori naujų įspūdžių, todėl 

aktyviai domisi aplinkos 

daiktais– juda, norėdamas 

paimti, pasiekti, išbandyti 

žaislus ar daiktus. 

Patraukia, pastumia, paridena, 

įdeda daiktus ir stebi, kas 

vyksta, bando pakartoti 

pavykusį veiksmą. Stebi, 

mėgdžioja, klausia. 

 

 

3 - asis 

2 - 3 metai 

Veikia spontaniškai ir tikėdamasis 

tam tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, 

kaip veikia, atidžiai stebi, bando. 

Modeliuoja veiksmus ir siužetinio 

žaidimo epizodus. 

Džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

 

Atkreipiamas dėmesys į vaiko ketinimus, norą ką nors 

išbandyti, pažinti, ir kurti sąlygas vaikui mokytis. 

Vaikams padedama suprasti savo galimybes ir apribojimus, 

sudaromos visos sąlygos tobulinti savo gebėjimus individualiu 

tempu. 

Vaikams leidžiama patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems 

reikalinga pagalba. Vaikai drąsinami inicijuoti žaidimus, kurti 

prasmingas ir, kur įmanoma, tikrovišką žaidimo ir darbo 

kontekstą, pvz., šluota šluojamas takelis, o šlapia šluoste 

valoma.  

Sudaromos sąlygas žaisti siužetinius žaidimus, mėgdžiojant 

suaugusiojo kalbą, veiksmus. 

Kartu su vaiku pasidžiaugiama tais dalykais, kurių jis jau 

išmoko: užsisegti sagas, bėgioti, sudėlioti dėlionę 

Siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, 

imasi iniciatyvos joms 

įgyvendinti, pastebi ir 

komentuoja padarinius. 

Žaidžia kūrybiškai 

4 - asis 

3 - 4 metai 

Pasako, parodo, ką nori išmokti. 

Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, 

siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, 

imasi iniciatyvos joms 

įgyvendinti, pastebi ir komentuoja 

Pastebėti situacijas, kuriose vaikas nori ko nors išmokti. 

Skatinti pasakyti, ko jis nori išmokti, sudaryti sąlygas mokytis 

to, ko jis nori. 

 Netrukdyti, kai vaikas įsitraukia į žaidimą, ko nors mokosi, 

tačiau stebėti ir padėti ar padrąsinti, kai vaikas prašo ir kai tai 

Vaikas paaiškina, ką norėjo 

padaryti, ką padarė, ką darys 

toliau. Kalba apie tai, kas gali 

atsitikti, jeigu pasirinks 

vienokią ar kitokią veiklą 
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padarinius. 

Pasako, ką veikė ir ką išmoko. 

būtina. 

 Kalbėtis su vaikais apie tai, ką veikė per dieną ir ko išmoko. 

5 - asis 

4 - 5 metai 

Norėdami ką nors išmokti pasako, 

ko nežino ar dėl ko abejoja. 

Drąsiai spėja, bando, klysta ir 

taiso klaidas, 

klauso, ką sako kiti, pasitikslina. 

Aptaria padarytus darbus, 

planuoja, ką darys toliau, spėlioja, 

kas atsitiks, jeigu... 

Vaikus drąsinti sakyti „Aš nežinau“, nebijoti suklysti 

ką nors darant, iškelti klausimus, problemas, galvoti, kaip rasti 

atsakymą ar sprendimą. Pvz., kaip iš aplinkinių daiktų 

pasistatyti namą, kaip nulipdyti iš plastilino norimą daiktą. 

 Pripažinti, kad vaikų sugebėjimas išlaikyti dėmesį ir 

domėjimasis aplinkiniu pasauliu didėja. Todėl planuojant 

ugdymo programą numatyti įvairios veiklos, kuri padeda 

mokytis tyrinėti ir pažinti aplinką.  

Skatinti kalbėti apie savo žaidimus, kitą veiklą ir taip plėtoti jų 

refleksijos gebėjimus. 

Renka informaciją įvairiais būdais: varto knygeles, 

enciklopedijas, klausinėja apie jose esančią informaciją, su 

tėveliais „naršo kompiuterį”. 

Žaidžia žaidimus: „Paliesk ir atpažink”, „Uostau, ragauju”. 

Užduoda atvirus klausimus suaugusiems apie jį supančius 

reiškinius, objektus „kodėl”, „kaip”, „kada” „iš kur atsiranda”. 

Pastebi ir išbando grupėje naujai atsiradusias priemones, 

žaislus. 

Vaikas pasako ir įvardina 

veiklos sritį ir ką konkrečiai toje 

srityje norėtų išmokti. 

Pats savarankiškai bando ieškoti 

atsakymų į savo klausimus. 

Savarankiškai ieško sprendimų, 

o pagalbos 

į suaugusiuosius kreipiasi tik 

tada, kai pats 

negali išspręsti. 

6 – asis 

5 - 6 metai 

Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, 

ką darys, kad išmoktų, numato, ką 

veiks toliau, kai išmoks. Laiko 

save tikru mokiniu, atradėju. 

Drąsiai ieško atsakymų į 

klausimus, rodo iniciatyvą 

iškeldamas ir spręsdamas 

problemas. Išsiaiškina, kokios 

informacijos reikia, randa 

reikiamą informaciją įvairiuose 

šaltiniuose, pvz., enciklopedijose, 

žinynuose. Siūlo ir jungia idėjas į 

strategijas joms įgyvendinti. 

Aiškinamės su vaikais apie mokymosi naudą, būdus. Skatiname 

domėtis aplinkiniu pasauliu, gamtos reiškiniais. Grupėje 

sudaromos tinkamos sąlygos skatinti vaikų norą domėtis, 

tyrinėti, atrasti kažką naujo, netikėto. Kartu su vaikais 

taikysime įvairius informacijos paieškos metodus: knygų, 

enciklopedijų skaitymas, filmų apie gamtą, supantį pasaulį 

žiūrėjimas, aplinkos tyrinėjimas, įvairūs eksperimentai. 

Lavinamas vaikų atmintis sprendžiant galvosūkius, menant 

mįsles, dėliojant dėliones.  Domisi aplinka, aiškinasi kas iš ko 

pagaminta, kam naudojama Kalba apie tai, kad daug sužinoti ir 

išmokti apie žmones, daiktus, gamtą galima klausinėjant, 

stebint aplinką, iš spaudos ir knygų, enciklopedijų, interneto, 

televizijos. 

Padedant suaugusiajam, 

mokydamasis naudoja 

skaitmenines technologijas 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną, 

fotoaparatą. 

Samprotauja, kalbasi apie 

mokymąsi mokykloje, išsako 

savo požiūrį į  mokymąsi,  jo 

prasmę. 
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Pasako, ką jau išmoko, ko dar 

mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, 

kaip mokysis toliau. 

Aktyviai domisi klausinėja apie jiems naujus, nežinomus 

dalykus, reiškinius, kartu su auklėtoja ieško atsakymų 

enciklopedijose, 

žinynuose. Pritaiko savo žinias, mokėjimus kasdieninėje 

veikloje, žaisdami, bendraudami, tyrinėdami, kurdami, 

spręsdami problemas. 
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VII. SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR STIPRINIMAS 

 

BENDRA  INFORMACIJA 

 

Sveikatos ugdymas yra prioritetinė įstaigos veikla. Ji apima daug sveikatos ugdymo sričių. 

Tolygiai įgyvendinamos jos sąveikauja viena su kita, viena kitą pildo ir sudaro visuminę sveikatos 

ugdymo sistemą. Sveikatos ugdymo programa betarpiškai įsilieja į įstaigos programos turinį ir 

sudaro vientisą vaiko ugdymo(si) procesą. 

TIKSLAS. Ugdyti sveiką, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį, aktyvų vaiką, atsakingą 

už savo ir kitų sveikatą, gebantį rinktis tinkamą gyvenseną, įvairiais būdais stiprinantį savo fizines ir 

dvasines galias. 

UŽDAVINIAI:  

1. Suteikti elementarių žinių apie žmogaus kūno sandorą, augimą ir vystymąsi, kūno 

priežiūrą. 

2. Stiprinti organizmą, didinti jo atsparumą aplinkos veiksniams siekiant greičiau 

prisitaikyti prie  aplinkos sąlygų ir išvengti peršalimo bei kitų ligų.  

3.Ugdyti vaikų norą aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį pajėgumą ir 

darbingumą, lavinti judesius ir fizines ypatybes, siekiant fizinės ir dvasinės sveikatos darnos. 

4. Ugdyti vaikų taisyklingą laikyseną. 

5. Plokščiapėdystės profilaktikai šalinimui taikyti korekcinę mankštą, masažus. Stiprinti 

pėdos raumenis ir raiščius. 

6. Suteikti žinių apie poilsio reikšmę sveikatai, pratinti kaitalioti aktyvų poilsį, miegą, 

fizinę veiklą. 

7. Ugdyti vaikų psichinę sveikatą žaidžiant gyvenimo įgūdžių žaidimus. 
 

Programa skirta 1 – 6 m. amžiaus vaikams. Ši programa sudaryta stebėti vaikų tobulėjimo 

žingsnelius, siekiant sistemingai, bei planingai gerinti jų sveikatą, fizinę bei dvasinę būklę. 

Programa integruota į visos bendruomenės programas. 

 

Programoje pateikiama schema „Vaiko sveikatinimo labirintai“, (pvz. 1.) Pagrindinės 

sveikatos sritys, tai: fizinė sveikata, socialinė sveikata, psichikos sveikata. 

 

FIZINĖ SVEIKATA- tai  būti fiziškai aktyviam, sveikai maitintis, derinti veiklą ir poilsį, 

palaikyti kūno švarą ir aplinkos tvarką. 

 

SOCIALINĖ SVEIKATA-  kurią sudaro palankumas ir pagarba kitiems, neužmirštant 

atsargumo su nepažįstamaisiais, gebėjimas atsispirti netinkamam elgesiui ir savo aplinkoje saugotis 

pačiam. 

PSICHIKOS SVEIKATA- teigiamai vertinti save, suvokti ir tinkamai išreikšti emocijas, 

jausmus ir nuotaikas, mokėti nusiraminti. 
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Kasdieniniai 

gyvenimo 

įgūdžiai 

SOCIALINĖ SVEIKATA Mityba 

Savivoka ir 

savigarba 

Santykiai  

su 

suaugusiais 

Santykiai  

su 

bendraamžiais 

Pedagogai 

Socialiniai 

partneriai 

Sveika 

mityba, 

valgyti 

sveikai 

Vanduo- 

gyvybės šaltinis 

Saikingas 

valgymas 

Veikla ir 

poilsis 

Miego ir 

veiklos 

ritmas 

Nepiktnau-

džiavimas 

kompiuteriu 

ir TV 

Asmeninio 

tapatumo 

jausmas 

Fizinis 

aktyvumas 

Bendrumo 

su šeima, 

grupe 

jausmas, 

tautinio 

tapatumo 

jausmas 

Tėvai 

Pozityvus 

savęs 

vertinimas 

 

VAIKO 

SVEIKATINIMO 

LABIRINTAI 

FIZINĖ SVEIKATA Socialinių įgūdžių ir emocinis vaiko 

pažinimas (per įvairias veiklas, 

ugdymo metodus, vykdomus 

projektus, per visų tarpusavio 

bendradarbiavimą) 

 

Savo jausmų 

raiška, 

suvokimas ir 

pavadinimas 

Kitų žmonių jausmų 

atpažinimas ir 

tinkamas 

reagavimas į juos 

Emocijų suvokimas ir 

raiška 

Savo bei kitų 

nuotaikų ir 

jausmų 

apmąstymas 

PSICHIKOS SVEIKATA 

 

Savireguliacija ir 

savikontrolė 

Saugus 

elgesys 
Kūno 

švara ir 

aplinkos 

tvarka 

Gebėjimas 

nusiraminti, 

atsipalaiduoti 

Jausmų raiška 

tinkamais 

būdais, jausmų 

raiškos kontrolė 

Gebėjimas 

laikytis 

susitarimų, 

taisyklių 

Ryto mankšta; 

Kūno kultūros 

valandėlės sporto 

salėje ir lauke; 

Sporto šventės; 

Sveikatos dienos; 

Krepšinio, futboliuko, 

aerobikos mokymo 

valandėlės; 

Pratybos baseine; 

Judesio korekcijos 

užsiėmimai 

taisyklingai laikysenai 

ugdyti, 

plokčiapėdystės 

profilaktikai; 

Individualus darbas 

sporto salėje; 

Judrūs žaidimai lauke 

ir salėje; 

Sportiniai žaidimai. 
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VAIKŲ FIZINIO PAJĖGUMO TESTAVIMAS IR VERTINIMAS 

 
Vaikų fizinis pajėgumas yra susijęs su fiziniu išsivystymu ir fiziniu aktyvumu. Didėjant fiziniam aktyvumui ir keičiantis jo 

kokybei, gerėja ir fizinis išsivystymas bei fizinis pajėgumas. Vaikų fizinės galimybės yra skirtingos, jos sudaro sąlygas vaikus veikti 

įvairioje veikloje nepavargstant, leisti aktyviai laisvalaikį, atitinkamai reaguoti į ekstremalias situacijas. Dažniausiai fizinis pajėgumas 

skirstomas į susijusį su sveikata ir į susijusį su fizinėmis ypatybėmis. 

 

Su sveikata susijusio fizinio pajėgumo komponentai: 

 širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė; 

 raumenų ištvermė; 

 raumenų jėga; 

 lankstumas; 

 kūno kompozicija. 

 

Su fizinėmis ypatybėmis susijusio fizinio pajėgumo komponentai: 

 vikrumas; 

 pusiausvyra; 

 greitumas; 

 galingumas; 

 koordinacija; 

 reakcijos laikas 

 

Todėl taikome vaikų fizinio pajėgumo testus. Fizinio pajėgumo testavimas ir duomenų stebėjimas mūsų įstaigoje padeda: 

 Nustatyti ugdytinių fizinio pajėgumo lygį bei svorį; 

 Apibūdinti fizinio pajėgumo ir svorio kitimus bėgant laikui; 

 Skatinti įstaigos darbuotojų ir administracijos sąmoningumą gerinant fizinį lavinimą ir imtis priemonių siekiant 

padidinti fizinį aktyvumą; 

 Skatinti sveikos gyvensenos įpročius; 

 Įvertinti vietines pastangas pagerinti fizinį pajėgumą ir mažinti nutukimo paplitimą; 
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FIZINIŲ YPATYBIŲ TESTAVIMAS 

Rugsėjo ir gegužės mėnesiais 

 

 

 

FIZINIO PAJĖGUMO POŽYMIŲ GRUPĖS TESTAI 

STAIGIOJI  JĖGA Šuolis į tolį iš vietos (cm.). Trys bandymai. 

KOJŲ RAUMENŲ JĖGA 

 

 

Šuolis į tolį dviem kojom, nušokant 7 metrus (sek.). Trys 

bandymai. 

Šuolis viena koja, nušokant 7 metrus (sek.). 

Trys bandymai. 

VIKRUMAS 

 

10x5 šaudyklinis bėgimas (sek.). Trys bandymai. 

RANKŲ RAUMENŲ JĖGA Teniso kamuoliuko metimas (m.). Trys  bandymai. 

 

1kg kamuolio stūmimas nuo krūtinės (m.). Trys 

bandymai. 

GREITUMAS 20 m bėgimas (sek.).Trys  bandymai. 

 

IŠTVERMĖ 6 min bėgimas (9x18 m.).Trys  bandymai. 
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VERTINIMAS 
Kūno kultūros užsiėmimuose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir vaiko pažanga. Pažanga 

vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į:  

G a l i m y b e s: testuojant nustatomos kiekvieno vaiko galimybės. Testo rezultatai nevertinami pažymiu, jie 

spalvinami įvairiomis spalvomis pagal vaiko individualius pasiekimus.  

Aukštas fizinis pasiruošimas – raudona spalva,  

Aukštesnis už vidutinį – žalia spalva,  

Vidutinis – oranžinė spalva,  

Žemesnis už vidutinį – melsva spalva,  

Žemas – violetinė spalva.  
VERTINIMAS 

 

P a s t a n g a s: lankomumas, pareigingumas, aktyvumas ir kt.  

G e b ė j i m u s: asmeniniai, įgimti, įgyti, individualūs.  

P o r e i k i u s: pritaikyti kasdieniniame gyvenime, sveikatai gerinti, valios savybėms lavinti ir t.t.  

S ą l y g a s: socialinė aplinka, tradicijos, mokymo ir lavinimo įvairovės, inventorius.  

I n d i v i d u a l u m ą: sveikatos būklė, požiūris į kūno kultūrą, asmeniniai interesai, individualūs augančio 

organizmo pokyčiai.  

A p l i n k y b ė s: užsiėmimų praleidimas dėl ligos ir kt.  

  
SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO VEIKLOS 

 
 Užsiėmimai baseine, 

 Krepšinio mokymas,  

 Mažojo Futboliuko mokymas,  

 Aerobikos mokymas,  

 Ikimokyklinės jogos užsiėmimai, 

 Judesio korekcijos  užsiėmimai. 
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FIZINĖ SVEIKATA 

FIZINIS AKTYVUMAS 
Ryto mankšta. Kūno kultūros valandėlės sporto salėje ir lauke. Sporto šventės. Sveikatos dienos. Krepšinio, futboliuko, aerobikos 

mokymo valandėlės. Pratybos baseine. Judesio korekcijos užsiėmimai taisyklingai laikysenai ugdyti, plokščiapėdystės 

profilaktikai. Individualus darbas sporto salėje. Judrūs žaidimai lauke ir salėje. Sportiniai žaidimai. 
Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2- 3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Pradeda kartoti 

suaugusiojo atliekamus 

veiksmus: kelia rankas, 

kojas, lankstosi į šalis, 

slepia už nugaros, tūpsi 

spyruokliuodamas. 

Susipažįsta su 

sportinėmis priemonėmis 

ir inventoriumi, atlieka 

veiksmus ir judesius, 

lavinančius visas 

raumenų grupes: užlipa, 

nulipa, ropoja, pralenda.  

Žaidžia su dideliais ir 

mažais kamuoliais, juos 

ridena, meta, bando spirti. 

Kartu su mama lankosi 

darželio baseine. 

Lauke žaidžiami žaidimai 

su kamuoliais, 

mašinomis, važiuoklėmis 

– paspirtukais. 

 

Pastovi ant vienos kojos. 

Lipa ir nulipa laiptais. 

Atsispirdamas dviem  

kojomis pašoka nuo 

žemės. 

Peršoka liniją. 

Įvairiais būdais įveikia 

kliūtis. 

Lipa kalneliu, ropoja, lipa, 

eina gimnastikos suoleliu. 

Pereina nuo bėgimo prie 

ėjimo ir atvirkščiai. 

Atlieka paprastus 

veiksmus su kamuoliu. 

Įkerpa popieriaus kraštą. 

Stovėdamas pasistiebia,  

atsistoja ant kulnų,  

stovėdamas ir sėdėdamas  

atlieka įvairius judesius  

kojomis bei rankomis. 

Išlaiko pusiausvyrą  

eidamas nedideliu  

paaukštinimu. 

Šokinėja abiem ir ant  

vienos kojos. 

Ištiestomis rankomis  

pagauna didelį kamuolį. 

Pieštuką laiko tarp  

nykščio ir kitų pirštų. 

Šokinėja vietoje, judant  

pirmyn, įveikdamas 

kliūtis. 

Pieštuką ir žirkles laiko  

beveik taisyklingai. Kartu 

su suaugusiais kiekvieną 

rytą atlieka rytinę 

mankštą (darželyje). 

Eina pakaitiniu ir 

pristatomuoju žingsniu. 

Juda vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas. 

Šokinėja vietoje, judant 

pirmyn, įveikdamas 

kliūtis. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius 

pirštais (užsega ir atsega 

sagas, veria ant virvelės 

smulkius daiktus). 

Pieštuką ir žirkles laiko 

beveik taisyklingai. 

Dalyvauja darželyje 

organizuojamose sporto  

renginiuose (sporto 

šventės, sveikatos 

Eina ratu, poromis,  

atbulomis. 

Šoka į toli, į aukštį. 

Žaidžia žaidimus su  

kamuoliu. 

Žaidžia komandomis,  

derindamas veiksmus. 

Tiksliau valdo pieštuką  

ir žirkles. 

Noriai, aktyviai dalyvauja 

judrioje veikloje, kūno 

kultūros valandėlėse. 

Taisyklingai atlieka 

užduotis: eina ratu, 

atlikdamas  papildomus  

judesius rankomis ir 

kojomis, juda vingiais, 

keičia kryptį bei tempą 

pagal signalą. Greitas, 

vikrus, ištvermingas, 

orientuojasi aplinkoje. 

Bėga pristatomuoju ar 

pakaitiniu būdu, aukštai 

keldamas kelius, bėga 

suoleliu, įkalnėn, 
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dienos). 

Du kartus per savaitę 

lanko darželyje esantį 

baseiną, kuriame mokosi 

plaukimo pradmenų. 

Pagal gydytojo 

rekomendacijas lanko 

kineziterapijos 

užsiėmimus pas judesio 

korekcijos pedagogę 

(darželio sporto salėje). 

Savarankiškai žaidžia 

judrius žaidimus lauke, 

laisvai pasirenka žaidimo 

draugus ir reikalingas 

priemones. 

Kartu su kitais grupės 

vaikais mokosi naujų 

judrių žaidimų, kurie 

lavintų visas raumenų 

grupes. 

nuokalnėn. Šokinėja  

abiem kojomis ar viena, 

judėdamas pirmyn, šoka į 

tolį, į aukštį. Spiria 

kamuolį iš įvairių padėčių, 

į taikinį. Meta kamuolį į 

taikinį, gaudo jį, tiksliai 

mušinėja. Žaidžia 

komandomis, derindami 

veiksmus. Lenda pro 

kliūtis, ropoja, šliaužia 

suoleliu, derindamas rankų 

ir kojų judesius. Kojų 

pirštais bando paimti 

įvairius daiktus, pasukti 

ratus kojomis. Kiekvieną 

rytą atlieka mankštą. 

Dalyvaujame ištvermės, 

greičio, greitos 

orientacijos varžybose, 

pramogose, renginiuose, 

sporto šventėse savo 

darželyje bei su kitų  

Marijampolės, kitų miestų  

darželių vaikais. Kasdien 

žaidžiame judriuosius 

žaidimus. Mokomės 

krepšinio, futbolo, 

tinklinio  pradmenų. 

Vyksta aerobikos mokymo 

valandėlės, sveikatingumo 

dienos. Tris kartus 

savaitėje vaikai dalyvauja 

baseino pratybose. 
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Dalyvaujame judesio 

korekcijos užsiėmimuose 

taisyklingai laikysenai 

ugdyti, plokščiapėdystės 

profilaktikai. Individualus 

darbas sporto salėje. 

 

RYTO MANKŠTA (KIEKVIENĄ RYTĄ) 
Tikslas: Pažadinti vaiko organizmą, nuteikti jį darbingai, aktyvinti širdies, kvėpavimo takų ir kitų organų darbą, formuoti taisyklingą 

laikyseną, gražią eiseną. Suteikti vaikams žvalumo visai dienai.  

1-3 metų 4-6 metų 

Ryto mankšta vedama grupėje, bandant atkartoti auklėtojos 

rodomus judesius. Įsijungia į mankštą aktyviai, atlikdami 

nesudėtingus pratimus, pamėgdžiodami gyvūnus, gamtos reiškinius. 

Atlieka bendruosius pratimus rankų ir pečių juostos, liemens, kojų 

raumenims, ritminius judesius.  

Meninio ugdymo salėje (šaltuoju metu). 

Šiltuoju metų laiku, esant palankioms oro sąlygoms, ryto mankšta 

organizuojama lauke. 

 

KREPŠINIO MOKYMAS 
Tikslai: naudojant žaidimus ir pedagoginę  „smagaus krepšinio žaidimo koncepciją „suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimų patirties. 

Populiarinti krepšinį, pritraukiant vaikus ir ugdant įvairius jų talentus. Programos siekis – organizuojant žaidimus, skatinti ir stiprinti 

draugystę ir sportinį bendradarbiavimą. Krepšinio užsiėmimus lanko 6 – 7 m. berniukai,  trukmė 30 min. ,vyksta du kartus per savaitę. 

Uždaviniai: Lavinti judėjimo techniką. Mokyti kamuolio valdymo technikos. Išmokyti žaisti krepšinį pagal supaprastintas taisykles. 

Vaiko pasiekimai 

3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 6-7 metų 

Meta kamuolį pirmyn ir 

stengiasi jį pavyti. Meta 

aukštyn, leidžia nukristi ir jį 

pagauti. 

Susipažįsta su krepšininko 

stovėsena. Kamuolio 

varymas, metimas nuo 

krūtinės, nuo žemės, kaire, 

dešine ranka.  

 

Atlieka greitumo, ištvermės, jėgos 

lavinimo pratimus. Kamuolio 

gaudymas,  varymas dešine, kaire 

ranka, metimas į krepšį iš vietos. 

Žaidimas poromis, supaprastintas 

krepšinio žaidimas. 

 

Atlieka greitumo, ištvermės, jėgos 

lavinimo pratimus. Kamuolio 

gaudymas,  varymas dešine, kaire 

ranka, metimas į krepšį iš vietos, 

metimas į krepšį po varymo, 

metimas į krepšį įsibėgėjus. 

Žaidimas poromis, supaprastintas 

krepšinio žaidimas. 
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FUTBOLIUKO MOKYMAS 
Tikslai: Populiarinti futbolą. Suteikti galimybių vaikams žiemos metu žaisti futbolą sporto salėje,  šiltuoju metų laiku žaisti  sporto 

aikštyne. 

Uždaviniai: Lavinti judėjimo techniką. Mokyti kamuolio valdymo technikos. Išmokyti žaisti futbolą pagal supaprastintas taisykles. 

 

Vaiko pasiekimai 

3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 6-7 metų 
Ridena kamuolį įvairiomis 

kryptimis, ridena pro vartus.  

Ridena, spiria kamuolį į 

vartus, draugui. Pradeda 

žaisti mažąjį futboliuką.  

 

Kamuolio varymas dešine , kaire 

koja, stabdymas, apsivarinėjimas apie 

stovelius, mažojo futboliuko 

žaidimas trys prieš tris. 

Kamuolio varymas dešine, kaire koja, 

stabdymas, kamuolio smūgiavimas 

vidine pėdos puse, apsivarinėjimas 

apie stovelius, mažojo futboliuko 

žaidimas trys prieš tris.  

 

AEROBIKOS MOKYMAS 
Programos tikslai: Skatinti fizinį vaikų aktyvumą aerobikos užsiėmimų metu. Ugdyti vaikų judesių koordinacija. Visapusiškai lavinti, 

siekiant išmokyti atlikti aerobikos pratimus. 

Programos uždaviniai: Sukurti džiugią emocinę atmosferą, atliekant aerobikos pratimus. Parinkti pratimus, kurie atitiktų vaikų fizinius 

gebėjimus. Skatinti ugdytinius kurti patiems pratimus, jų kompleksus, improvizuoti. Lavinti taisyklingą laikyseną. Judesius atlikti 

taisyklingai kvėpuojant. Reguliuoti fizinį krūvį, kuris atitiktų grupės interesus, amžių, fizinį  pajėgumą. Saugoti ugdytinius nuo traumų. 

 

Vaiko pasiekimai 

3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 6-7 metų 
Meninės aerobikos 

ugdyme vaikai 

improvizuoja, mėgdžioja, 

kartoja.  

 

Šoka nesudėtingus žingsnelius, 

ratelius, jaučia ritmo pojūtį, 

geba pritaikyti įvairias 

priemones: parašiutą, kuokelius, 

kėglius, skraidukus.  

 

Meninės aerobikos dėka sustiprėja 

nugaros raumenys, ugdosi taisyklinga 

laikysena, mokosi šokio žingsnelius 

derinti su rankų judesiais, lavėja 

saviraiška, geba jausti ritmą, tempą. 

Mokosi sportinių šokių. 

Ritmingai šoka derindamos du ir 

daugiau judesius. Vienu metu atlieka 

skirtingus rankų, kojų judesius 

skambant muzikai. 

 

JOGOS UŽSIĖMIMAI 
Kūno, dvasios ir proto harmonija. 

Tikslas: Jogos pratimų  pagalba ugdyti vaikų fizines ir psichines savybes bei tobulinti vaikų gebėjimą derinti taisyklingą kvėpavimą su 

judesiu. 
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Uždaviniai: Ugdyti koncentraciją; kontroliuoti kvėpavimą; stiprinti kūną, mokyti atsipalaidavimo; įtraukti į šį projektą vaiko šeimą. 

 

Vaiko pasiekimai 

3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 6-7 metų 
Gebėti atlikti nesudėtingus 

jogos pratimus: gyvatė, 

varlytė, žąsytė, katinas, šuo, 

medis, kalnas, vanagas, 

drugelis, boružė. Pagal 

gebėjimus atlikti kvėpavimo 

ir atsipalaidavimo pratimus.  

Gebės pagal savo gebėjimus 

atlikti pardedančiųjų jogos 

pratimus, pagerės 

pusiausvyra, koordinacija.  

Per sekamas pasakas vaikai sužinos 

ne tik pratimų bet ir daug linksmų 

pasakojimų. Gebės atlikti „Mes 

tempiame ir atsipalaiduojame 

įvairias kūno dalis“. Savarankiškai 

atliks kompleksinį pratimų 

kompleksą „ Saulės 

pasisveikinimas“.  

 

Gebės per pasakojimus įpinti pozas 

ir judesius, kurių pagrindą sudaro 

gyvūnų, vabzdžių ir paukščių 

judesiai. Taps lankstesni, stipresni. 

Lavės pusiausvyra, koordinacija, 

dėmesys, valia. Išmoks teisingai, 

ramiai kvėpuoti. Savarankiškai 

atliks kompleksinius pratimų 

kompleksus „ Saulės 

pasisveikinimas“ ,  „ Mėnulio 

pasisveikinimas“ ir  „ Motinos 

žemės pasisveikinimas“. 

 

PRATYBOS BASEINE 
Tikslai: Stiprinti ugdytinių sveikatą. Ugdyti fizines savybes. Išmokyti vaikus plaukti. Ugdyti supratimą, kam ir kodėl reikia grūdintis 

vandeniu. 

Uždaviniai: Ugdyti vaikų teigiamą požiūrį į savo sveikatą. Mokyti vaikus pajusti savo kūno galimybes vandenyje. Skatinti vaikus atlikti 

įvairius judesius vandenyje: slinkimo, kvėpavimo, kojų ir rankų judesius. Suteikti tėvams ir vaikams žinių apie plaukimo ir grūdinimosi 

vandeniu svarbą. 

 

Vaiko pasiekimai 

1-2metų 2- 3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 6-7 metų 

Kartu su tėvais lanko 

pratybas darželio 

baseine. 

 

Vaikai pratinami prie 

vandens. Plaukia su 

ratais ir 

pripučiamomis  

plaukiojimo 

rankovėmis. 

Vaikai  taisyklingai 

kvėpuoja, paneria  į 

vandenį, slenka su 

lenta ir be jos. 

 

Vaikai  taisyklingai 

kvėpuoja, paneria  į 

vandenį, slenka su 

lenta ir be jos. Slenka 

krūtine ir nugara. 

 

Vaikai  taisyklingai 

kvėpuoja, paneria  į 

vandenį, slenka su 

lenta ir be jos. Slenka 

krūtine ir nugara, 

atlieka šuolius į 

vandenį, kojų judesiai 

krauliu. 

Vaikai  taisyklingai 

kvėpuoja, paneria  į 

vandenį, slenka su  

lenta ir be jos, slenka  

krūtine ir nugara, 

atlieka kojų judesius 

krauliu, rankų 

judesius krauliu. 
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Plaukia krauliu. 

Atlieka šuolius į 

vandenį. 

 

JUDESIO KOREKCIJOS UŽSIĖMIMAI TAISYKLINGAI LAIKYSENAI UGDYTI, PLOKČIAPĖDYSTĖS 

PROFILAKTIKAI 
Tikslai: Stiprinti ir grūdinti vaikų organizmą gydomuoju ir atstatomuoju laikotarpiu, stimuliuoti visų organų veiklą, mokyti savikontrolės, 

kurti sveiką ir saugią aplinką. 

Uždaviniai: Formuoti taisyklingos laikysenos, judėjimo ir kvėpavimo įgūdžius. Visapusiškai lavinti ir stiprinti kūno raumenis įvairiapusės 

vaikų veiklos metu. Mokyti kontroliuoti savo kūno padėtį. Grūdinti organizmą, ugdyti higieninius įgūdžius. 

Vaiko užsiėmimai 

Kvėpavimo gimnastika: 

- bendrieji pratimai; 

- pratimai dažnai sergantiems ir po ligos atėjusiems vaikams. 

Mankštos pratimai stovint, einant, gulint. 

Koreguojantys pratimai plokščiai pėdai su įvairiomis priemonėmis. 

Koreguojantys pratimai ydingai laikysenai. 

Pratimai atskiroms raumenų grupėms: 

- pratimai su WESCO priemonėmis; 

- pratimai su kamuoliais; 

- pratimai su lazdomis; 

- pusiausvyros pratimai. 

Tempimo ir atsipalaidavimo pratimai. 

Judrieji žaidimai. 

 

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 
Kūno švara ir aplinkos tvarka. Saugus elgesys. 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2- 3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Valgo ir geria padedamas 

arba savarankiškai. 

Suaugusiojo padedamas 

plaunasi, šluostosi 

Suaugusiojo padedamas  

nusirengia ir apsirengia. 

Pats nueina į tualetą,  

suaugusiojo padedamas  

Padedamas plaunasi,  

šluostosi rankas ir veidą. 

Padedamas susitvarko  

žaidimų vietą. 

Dažniausiai taisyklingai  

naudojasi stalo įrankiais. 

Domisi, kuris maistas  

sveikas ir naudingas. 

Padedamas pasirenka  

drabužius  ir avalynę 

pagal  

oro sąlygas. 
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rankas, išpučia nosį. 

Kartais parodo mimika, 

ženklais, kada nori 

tuštintis ar šlapintis. 

Suaugusio rengiamas 

vaikas „jam padeda“.  

Paprašytas padeda žaislą 

į nurodytą vietą. 

Mėgina rengtis: nusiauti 

batus, šlepetes, kelnes. 

susitvarko. 

Naudojasi asmens 

higienos reikmenimis 

: muilu, šukomis, nosine, 

rankšluostėliu. 

Valgo ir geria  

savarankiškai 

 Susitvarko žaidimų 

vietą: padeda vieną  kitą 

daiktą  

į vietą.  

Saugiai juda erdvėje. 

Skiria vaikų ir 

suaugusiųjų daiktus. 

 

Padedamas apsirengia ir  

nusirengia, apsiauna ir  

nusiauna batus. 

Pasako kaip elgtis su  

pavojingais daiktais  

(degtukais, vaistais ir 

pan.). 

Savarankiškai apsirengia  

ir nusirengia, apsiauna ir  

nusiauna batus. 

Priminus plaunasi  

rankas, prausiasi,  

nusišluosto. 
Priminus tvarkosi žaislus. 
Atpažįsta ir įvardina 

situacijas, kurios kelia 

grėsmę jo saugumui. 

Pratinasi saugoti savo 

sveikatą. 

Žino apie pavojus, 

slypinčius aplinkoje. 

Yra budrus ir atsargus 

savo aplinkoje. 

 

Dažniausiai savarankiškai  

tvarkosi žaislus ir veiklos  

vietą. 

Padedamas suaugusiojo  

serviruoja ir po valgio  

sutvarko stalą. 

Įvardija vieną kitą maisto  

produktą, kurį valgyti 

sveika. 

Pažįsta savo kūną, 

įvardija jo dalis. Žino 

apie kūno priežiūrą, 

higienos 

procedūras(rankų 

plovimas, burnos 

skalavimas, šukavimasis 

ir t. t. ) Patys pastebi, 

kada reikia nusikarpyti 

nagučius, pasikeisti 

rūbelius (paprašo 

mamytės), naudojasi savo 

asmens higienos 

priemonėmis (šukos, 

nosinės...). Savarankiškai 

naudojasi tualetu, 

apsirengia, nusirengia. 

Pažaidę, susitvarko 

žaidimų vietą, pastebi ir 

palaiko grupėje tvarką. 

Vaikai yra savimi  

pasitikintys, atsakingi už 

save ir kitus šalia 

esančius Žino ir moka 

kaip elgtis gatvėje, 
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viešoje vietoje, su aštriais 

daiktais, vaistais, elektros 

prietaisais, degtukais. 

Supranta, kad negalima 

bendrauti su 

nepažįstamais jam 

žmonėmis, ar ką nors iš 

jų imti, kai šalia  nėra 

savų suaugusiųjų, kurie 

tavimi rūpinasi. Vaikai 

supranta, kad ir nuo jų 

pačių elgesio priklauso jų 

kūno sveikata, nuotaika. 

 

MITYBA 
Vaikų tinkamas požiūris į mitybą, teisingo maitinimosi principų ir įgūdžių formavimas. Vanduo-gyvybės šaltinis.  

 

Tikslai :Siekti, kad vaikas susiformuotų teisingo maitinimosi nuostatas.  

Suprasti, jog svarbu reguliariai maitintis; žinoti kokie patiekalai  naudingi pusryčiams, pietums, vakarienei; kodėl naudinga 

valgyti patiekalus iš grūdinių kultūrų, košes -papildytas trintais vaisiais ir daržovėmis. 

 Pusė valandos prieš pietus gerti gėrimą. Mažinti saldumynų vartojimą. Pakankamai vartoti vandens. Sveikas-nesveikas maistas. 

Maitinimosi režimas. Arbatžolių kampelių turtinimas grupėse. Sveiko maisto (mišrainių) gaminimas kartu su tėvais. Ekskursijos į 

virtuvę, pokalbiai, viktorinos, paskaitėlės apie mitybą. Informacijos, leidinių, plakatų ruošimas. Kasdienis vaisių ir daržovių 

vartojimas. Maisto derinamumas (prie mėsos-daržovės, salotos). 

 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Valgo savarankiškai. 

Nors valgymo vieta būna 

netvarkinga.  

Valgo suaugusiojo 

pateiktą maistą. 

Pasako arba parodo, ko 

nenori valgyti. 

Suvokia, kam reikalingas 

maistas, bando suprasti, 

koks maistas sveikas, o 

koks- ne. Įvardina maisto 

produktus, teisingai juos 

pavadina. 

Valgo neskubant, mažais 

Pratinasi valgyti tik 

nuplautas daržoves ir 

vaisius, valgyti 

tvarkingai, gerai 

sukramtyti maistą, 

netrukdyti kitiems 

valgyti. Valgyti sveiką ir 

Susipažįsta su sveiku, 

natūraliu maistu. 

formuojami saugios 

mitybos įgūdžiai. 

Domisi, koks maistas 

sveikas ir naudingas. 

Susipažįsta su racionalios 

Tvarkingai, savarankiškai 

dengia stalą, taisyklingai 

naudojasi stalo įrankiais, 

pavalgę padėkoja, 

savarankiškai plaunasi 

rankas prieš valgį. Žino 

apie maisto svarbą mūsų 



106 

 

Pasako arba parodo, kada 

nori gerti. 

kąsneliais, gerai 

sukramtant maistą.  

Valgo netriukšmaujant, 

tvarkingai, savarankiškai, 

pavalgę padėkoja, 

pristumia kėdutę prie 

stalo. 

Naudojasi stalo įrankiais, 

savarankiškai geria iš 

puoduko. 

saugų maistą: nevalgyti 

surasto, numesto ant 

žemės, nebaigto valgyti, 

seno maisto. Žino, kad 

reikia gerti daug 

vandens. 

Sužino, kaip atsiranda 

maistas. 

 

 

mitybos pagrindais. 

Mokosi skirti visavertį ir 

nesveiką maistą. 

Toliau mokosi naudotis 

stalo įrankiais. 

 

organizmui (įvardija kelis 

maisto produktus, 

kuriuos valgyti sveika, ir 

kelis, kuriuos reikėtų 

riboti).  Susipažinę 

su ,,Sveiko maisto 

piramide,,. Vaikai 

skatinami valgyti kuo 

daugiau vaisių, daržovių. 

Žino koks svarbus 

vanduo mums- jis 

reikalingas, kad gerai 

jaustumėmės ir būtume 

sveiki. Vaikai supranta, 

kad valgyti reikia, kada 

jautiesi alkanas, jausti 

saiką valgant. 

 

VEIKLA IR POILSIS 
Miego ir veiklos ritmas. Nepiknaudžiavimas kompiuteriu ir TV. 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Laikosi nustatyto dienos 

ritmo. 

Užsiima įvairia veikla: 

žaidžia su įvairiais 

žaislais, tyrinėja aplinką 

ir pan. 

Pagal poreikį miega 

vieną arba du kartus per 

dieną. 

 

Skiria dieną ir naktį. 

Suvokia, kad reikia 

ilsėtis, judrią veiklą 

keičia ramia veikla. 

Pratinasi saugoti savo 

sveikatą: nežiūrėti be 

akinių į saulę, vengti ilgą 

laiką žaisti kompiuteriu, 

žiūrėti televizorių.  

Sužino, kodėl reikalingas 

pietų miegas. 

Lavina fizines kūno 

galimybes. 

Susipažįsta su bendrais 

dienos režimo principais. 

Supranta miego reikšmę.  

Noriai sportuoja, mokosi 

naujų žaidimų. 

Grūdinasi vandeniu ir 

oru. 

Mėgsta žaisti judrius 

žaidimus, kartu su vaikais 

lenktyniauja, sportuoja. 

Žino ir supranta koks 

reikalingas ir svarbus yra 

miegas. Taip kūnas 

pailsi, atgauna jėgas. 

Vaikai suvokia, kad 

negalima ilgai žiūrėti 

televizorių, žaisti 

kompiuteriu, nes tai 

gadina akis, laikyseną. 

Prasmingiau pažaisti 

gryname ore, pajudėti,  

pažaisti kamuoliu, 
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Moka nupasakoti savo 

dienos eigą. 

Pratinasi laiku pailsėti, 

bando derinti judrią ir 

ramią veiklą. 

Mokosi saugoti save ir 

kitus: nesistumdyti, 

nesusižeisti, stengtis 

neužgauti draugo. 

Prižiūrint suaugusiajam, 

žaidžia kompiuteriu, žiūri 

TV. 

kaladėlėmis. 

 

SOCIALINĖ SVEIKATA 
SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Asmeninio tapatumo jausmas. Pozityvus savęs vertinimas. 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Tyrinėja savo išvaizdą 

veidrodyje. 

Atsiliepia pakviestas 

vardu. Parodo, kur yra 

kiti vaikai juos pavadinus 

vardais. 

Jaučiasi „didelis“, nes 

gali nueiti kur nori, 

pasiekia aukščiau padėtus 

daiktus. 

Vykdo elementarius 

įpareigojimus. 

Integruojasi į bendras 

viso darželio veiklas: 

stebi vyresnių vaikų 

Domisi savimi. Reiškia 

savo mintis, norus, 

jausmus, mintis veido 

mimika, gestais, žodžiais. 

Didžiuojasi tuo, ką turi ir 

ką gali padaryti; tiki, kad 

juo besirūpinantys 

suaugusieji ir kiti vaikai 

jį mėgsta ir priima. 

Save vertina teigiamai. 

 

Kalba pirmuoju asmeniu: 

„aš noriu“, „mano“. Savo 

„aš“ sieja su savo veikla 

ir daiktų turėjimu – 

pasako, ką daro, ką turi. 

Pasako, kas jis yra – 

berniukas ar mergaitė, 

atskiria berniukus nuo 

mergaičių, pavadina 5–6 

kūno dalis. 

Supranta, kad turi nuo 

kitų atskirą savo norų, 

ketinimų, jausmų pasaulį. 

Mano, kad yra geras, 

todėl kiti jį mėgsta, 

Supranta, kad jis buvo, 

yra ir visada bus tas pats 

asmuo: atpažįsta save 

kūdikystės nuotraukose, 

apibūdina savo išvaizdą, 

teisingai pasako, kad 

suaugęs bus vyras 

(moteris), tėvelis 

(mamytė).  

 Jaučiasi esąs šeimos, 

vaikų grupės narys, kalba 

apie šeimą, draugus.  

 Siekia kitų dėmesio, 

palankių vertinimų. 

Gilina supratimą apie 

Pasitiki savimi, drąsiai 

išsako savo norus, 

jausmus, nuomonę 

nebijodamas būti 

nesuprastas. Ima suvokti 

save, kaip galintį daryti 

įtaką kitiems 

(pralinksminti, nuraminti, 

padėti ir kt.) Supranta 

savo asmens tapatumą 

(,,aš esu, buvau, būsiu,,), 

pasako, kad yra 

berniukas/ mergaitė, 

priskiria save savo  

šeimai, grupei, 
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šventes ir pramogas 

salėje, lauke. 

 

palankiai vertina. šeimą, jaučia pagarbą ir 

meilę savo artimiesiems. 

Mokosi meilės ir 

pagarbos artimiesiems, 

pagalbos jaunesniems ir 

silpnesniems. 

Mokosi išsakyti savo 

jausmus, nuotaikas. 

Bando padėti artimam 

žmogui, paguosti ar kartu 

su juo pasidžiaugti. 

Yra draugiškas 

aplinkiniams. 

Pradeda komentuoti, 

kodėl negalima skriausti 

kito, muštis, stumdytis, 

bendruomenei, palankiai 

kalba apie save, tikisi, 

kad kitiems jis patinka, 

supranta ir gina savo 

teises būti ir žaisti kartu 

su kitais. Grupėje jaučiasi 

mylimas, saugus ir 

laukiamas. Aktyviai 

dalyvauja veikloje, 

klausinėja jam nežinomų 

dalykų, išsako savo  

nuomonę, tariasi su 

draugais. Savarankiškai 

organizuoja žaidimus, 

bendras veiklas. 

Pasirenka tam priemones, 

tariasi dėl žaidimo 

taisyklių, jų laikosi. 

Mokosi saugoti savo 

privatumą, siekia kitų 

palankumo, yra 

tolerantiškas kitokiam 

(kalbančiam kita kalba, 

kitokios išvaizdos vaikui 

ir kt.) 
 

 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 
 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Atsiranda elementarūs, 

paprastučiai santykiai su 

kitais vaikais: domisi 

Domisi draugais, su jais 

kalba savo kalba. Drauge 

juda, žaidžia, stengiasi 

Ieško bendraamžių 

draugijos. Žaidžia greta, 

trumpai pažaidžia su kitu 

Sėkmingai įsitraukia į 

vaikų grupę ir nuolat 

kartu žaidžia.  

Supranta, kas yra gerai, 

kas blogai, draugauja 

bent su vienu vaiku, 



109 

 

bendraamžiais, jų veikla, 

mėgdžioja juos, stengiasi 

žaisti šalia ar įsijungti į 

kitų vaikų žaidimus. 

Pasireiškia savanaudiškas 

elgesys, saugo ir 

nesidalina savo daiktais, 

žaislais. 

 

laikytis taisyklių, jausti 

draugą. 

Ieško bendraamžių 

draugijos.  

Supranta greta esančio 

emocijas, nuotaikas. 

 

vaiku, trumpam įsitraukia 

į kito vaiko žaidimą. 

Žaisdamas mėgdžioja 

kitus vaikus, supranta jų 

norus, stengiasi suprasti 

kita kalba kalbančio 

vaiko sumanymus. 

Tariasi dėl vaidmenų, 

siužeto, žaislų. 

Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, 

dalijasi žaislais, priima 

kompromisinį pasiūlymą.  

Gali turėti vieną ar kelis 

nenuolatinius žaidimų 

partnerius. Su jais 

lengvai susipyksta ir 

susitaiko. 

Tikslingai atsineša žaislą 

iš namų bendram 

žaidimui su žaidimo 

draugu. Paprašius kitam 

vaikui, duoda pažaisti 

savo žaislu arba žaidžia 

juo paeiliui.  

Gali padėti kitam vaikui. 

Pats randa nesutarimo, 

konflikto sprendimo būdą 

arba prašo suaugusiojo 

pagalbos.  

 Gali turėti draugą arba 

kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų 

partnerius. 

Tariasi dėl vaidmenų, 

siužeto, žaislų. 

Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, 

dalijasi žaislais, priima 

kompromisinį pasiūlymą. 

Su jais lengvai susipyksta 

ir susitaiko. 

Noriai žaidžia su vaikais 

iš kitos kultūrinės ar 

socialinės 

aplinkos, natūraliai 

priima vaikų skirtumus. 

 

palankiai bendrauja su 

visais (supranta kitų 

norus, tariasi, užjaučia, 

padeda). Aktyviai 

dalyvauja grupės 

gyvenime, domisi 

aplinka, grupės veikla. 

Draugiškas, moka 

dalintis, susitarti dėl 

žaidimo vietos, taisyklių, 

priemonių. Laikosi 

grupės gero elgesio 

taisyklių, mandagus, 

paslaugus. Nusiteikęs 

susipažinti, susidraugauti, 

geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais. Supranta 

savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

Pastebi ir priima kitų 

draugiškumo, palankumo 

ženklus, gerbia kitus 

vaikus, išklauso jų 

nuomonę, iš jų mokosi. 
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SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 
Pedagogai. Tėvai. Socialiniai partneriai. 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Lengvai atsiskiria su 

tėvais. 

Prisiriša prie vaiką 

globojančių suaugusiųjų. 

Teigiamai reaguoja į 

naujus, nepažįstamus 

žmones, kai šalia yra 

tėvai, pedagogai. 

Noriai bendrauja su 

pedagogu, tėvais, žaidžia 

bendrus žaidimus. 

 

Vertina save 

atsižvelgdamas į 

suaugusiojo veido 

išraišką.  

Suvokia savo šeimą, 

žaidžia su suaugusiais, 

bendraamžiais. 

Jaučiasi saugus ir 

mylimas šeimos, kitų 

suaugusiųjų. Nori veikti 

savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, 

pagyrimo. Ne visada 

priima suaugusiojo 

pagalbą, kartais 

užsispiria. 

Suaugusiųjų pavyzdžiu 

įgija supratimą apie 

kultūringą elgesį: 

pasisveikina, 

atsisveikina, padėkoja. 

 

Ramiai stebi 

nepažįstamus žmones, 

kai auklėtojas yra šalia jo 

arba matomas netoliese. 

Grupėje jaučiasi saugus, 

rodo pasitikėjimą grupės 

auklėtojais, supranta jų 

jausmus, bendradarbiauja 

su jais: guodžiasi, 

kalbasi, klausia, tariasi. 

Paklaustas suaugusiajam 

pasako savo nuomonę. 

Dažniausiai stengiasi 

laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos, priima 

jų pagalbą, pasiūlymus 

bei vykdo individualiai 

pasakytus prašymus. 

Mėgsta ką nors daryti 

kartu su suaugusiuoju. 

Lengvai atsiskiria nuo 

tėvų ar globėjų. Grupėje 

jaučiasi saugus, rodo 

pasitikėjimą grupės 

auklėtojais, supranta jų 

jausmus, bendradarbiauja 

su jais: guodžiasi, 

kalbasi, 

klausia, tariasi. 

Paklaustas suaugusiajam 

pasako savo 

nuomonę. Priima su 

veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. 

 Rodo, prašo, siūlo, 

aiškina, nurodinėja, 

įtraukdamas suaugusįjį į 

savo žaidimus, bendrą 

veiklą, pokalbius apie 

savijautą ir elgesį. Priima 

su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. 

Dažniausiai laikosi 

sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, 

pasiūlymų, tačiau stipriai 

supykęs, išsigandęs, 

susijaudinęs gali 

priešintis suaugusiajam.  

Pagarbiai, mandagiai 

bendrauja ir 

bendradarbiauja su 

suaugusiais, gerbia jų 

darbą, domisi jų veikla, 

išklauso juos. Pasitiki 

pedagogais, juos gerbia, 

ramiai jaučiasi su jais 

kasdienėje ir neįprastoje 

veikloje, iš jų mokosi, 

drąsiai reiškia jiems savo 

nuomonę, tariasi, derasi; 

žino kaip elgtis su 

nepažįstamais 

suaugusiais Domisi 

suaugusiųjų jausmais ir 

savijauta, užjaučia, 

pagaili, siūlo savo 

pagalbą. Žino, į ką 

galima kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus 

nelaimei. 
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Drąsiai bendrauja su 

mažiau pažįstamais ar 

nepažįstamais žmonėmis 

grupėje, salėje ar įstaigos 

kieme. 

Mėgsta ką nors daryti 

kartu su suaugusiuoju. 
 

 

 

PSICHIKOS SVEIKATA 
EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Savo jausmų raiška, suvokimas ir pavadinimas. Kitų žmonių jausmų atpažinimas ir tinkamas reagavimas į juos. Savo bei kitų 

nuotaikų ir jausmų apmąstymas. 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Aiškiai ir įvairiai reiškia 

savo emocijas ir 

poreikius. 

Atsiranda savojo “aš” 

suvokimas. 

Reikalauja daug dėmesio. 

Gali užsispirti. 

Džiaugsmą, liūdesį, 

baimę, pyktį reiškia 

skirtingu intensyvumu 

(nuo silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki garsaus 

rėkimo). 

 

Bando išreikšti ir 

įvardinti savo jausmus, 

pradeda vartoti emocijų 

raiškos žodelius ir 

emocijų pavadinimus. 

Pastebi kitų žmonių 

emocijų išraišką, 

atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į 

jas skirtingai reaguoja. 

 

Pradeda suprasti, kad 

skirtingose situacijose 

(per gimimo dieną, 

susipykus su draugu) 

jaučia skirtingas 

emocijas, kad jas 

išreiškia mimika, balsu, 

veiksmais, poza. 

 Pavadina pagrindines 

emocijas.  Atpažįsta kitų 

emocijas pagal veido 

išraišką, elgesį, 

veiksmus. Geriau 

supranta kitų emocijas ir 

jausmus, dažnai tinkamai 

į juos reaguoja (pvz., 

stengiasi paguosti, 

Apibūdina situacijas, 

kuriose kilo jausmai.  

Atpažįsta kitų emocijas 

pagal veido išraišką, 

elgesį ir tinkamai į jas 

reaguoja.  

Išreiškia jausmus mimika 

ir žodžiais, o ne 

veiksmais. 

 Pavadina pagrindines 

emocijas. 

Pradeda suprasti, kad jo 

ir kitų emocijos gali 

skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu 

liūdna). 

Pradeda kalbėtis apie 

Atpažįsta bei pavadina  

jausmus ir emocijas, 

pakomentuoja situacijas 

bei priežastis, kuriuose 

jos kilo. Beveik 

neklysdamas iš veido 

mimikos, balso, kūno 

pozos nustato, kaip 

jaučiasi kitas, pastebi 

nuskriaustą, nusiminusį, 

ir dažniausiai 

geranoriškai stengiasi 

jam padėti. Savo jausmus  

emocijas išreiškia kitiems 

priimtinais būdais, bando 

pavaizduoti juos 

spalvomis išreikšti 
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padėti).   

Pradeda suprasti, kad jo 

ir kitų emocijos gali 

skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu 

liūdna). 

jausmus su kitais – 

pasako ar paklausia, 

kodėl pyksta, kodėl 

verkia. 

 

linijomis. Grupėje 

jaučiasi svarbus, mylimas 

ir saugus. Drąsiai išsako 

savo norus,  jausmus, 

nuomonę, nebijodamas 

būti nesuprastu. Pradeda 

kalbėtis apie tai, kas gali 

padėti  pasijusti geriau, 

jei esi nusiminęs, piktas. 

Žodžiais ir elgesiu 

atliepia kito jausmus 

(užjaučia, padeda, 

nuramina, išklauso). 

Bando keisti savo 

netinkamą elgesį 

(susilaikyti, neskaudinti, 

atsižvelgti į kito norus).. 

Gerbia šalia esančius, yra 

tolerantiški kitaip 

atrodantiems, padeda 

silpnesniems už save. 

 

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 
Gebėjimas nusiraminti, atsipalaiduoti. Jausmų raiška tinkamais būdais, jausmų raiškos kontrolė. Gebėjimas laikytis susitarimų, 

taisyklių. 

 

Vaiko pasiekimai 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Savo elgesį vertina, 

atsižvelgdamas į 

pritariančią ar 

nepritariančią 

suaugusiojo veido 

išraišką. 

Bando išreikšti savo 

norus, mintis, jausmus 

mimika, gestais, žodžiais. 

Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

Pradeda valdyti savo 

emocijų raiškos 

intensyvumą 

Nusiramina, 

atsipalaiduoja, 

klausydamasis ramios 

muzikos, pabuvęs vienas, 

kalbėdamasis su kitais. 

Vis dažniau jausmus 

Diskutuoja, aiškinasi, 

kalba apie mūsų jausmus, 

emocijas, kodėl mes 

kartais būname pikti, 

nusiminę, nenorime 

bendrauti. Aptariame kaip 
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Nusiramina suaugusiojo 

glaudžiamas, kalbinamas. 

Pats ieško nusiraminimo: 

savo mėgstamo žaisliuko, 

čiulptuko, šaukia 

suaugusįjį, ropščiasi jam 

ant kelių. 

Geriau valdo savo 

emocijų raišką ir 

veiksmus, reaguodamas į 

juo besirūpinančio 

suaugusiojo veido 

išraišką, balso intonaciją.  

Išbando įvairius konfliktų 

sprendimo ar savo 

interesų gynimo būdus 

( rėkia, pasako 

suaugusiajam, neduoda 

žaislo). 

 

priklausomai nuo 

situacijos.  Paklaustas 

ramioje situacijoje 

pasako galimas savo ar 

kito asmens netinkamo 

elgesio pasekmes.  

 Nuolat primenant ir 

sekdamas suaugusiojo 

bei kitų vaikų pavyzdžiu 

laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. 

Žaisdamas stengiasi 

laikytis žaidimo 

taisyklių. 

išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais.  

Ramioje situacijoje 

sugalvoja kelis konflikto 

sprendimo būdus, numato 

jų taikymo pasekmes. 

Retkarčiais primenamas 

laikosi grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių.  

Pats primena kitiems 

tinkamo elgesio taisykles 

ir bando jų laikytis be 

suaugusiųjų priežiūros. 

 

jaučiasi nuliūdęs, 

nelaimingas, kaip jam 

galėtume padėti 

(apkabinti, išklausyti, 

pasidalinti žaisliuku ir kt.) 

Aiškinamės ir kaip 

jaučiasi visi kiti vaikai, 

kai grupėje draugas 

verkia yra nusiminęs. 

Patys taiko įvairesnius 

nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdus 

(pastovi prie akvariumo 

su žuvytėmis, pavarto 

knygelę ir kt.). 

Aiškinamės, kodėl kartais 

grupėje kyla konfliktai, 

kaip juos mes 

sprendžiame. Bando 

susilaikyti nuo netinkamo 

elgesio jį 

provokuojančiuose 

situacijose, ieško taikių 

išeičių, kad neskaudintų 

kitų. Diskutuoja, kokiu aš 

turėčiau būti, kad turėčiau 

daug draugų, kokio 

draugo aš norėčiau. 
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