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         PATVIRTINTA 

Plikių I.Labutytės pagrindinės  

mokyklos direktorės 

                                                                                                      2020  m.  rugpjūčio 31 d.                          

 įsakymu Nr.V1-60 

                                                                                                    

 

PLIKIŲ I.LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIŲ 

GRUPIŲ     UGDYMO     PROGRAMA 

 

 
I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 
1. Bendros ţinios apie įstaigą: 

1.1. Plikių I.Labutytės pagrindinė mokykla 

1.2. Įstaigos adresas: Plikiai, Mokyklos g. 4, Klaipėdos raj. 

1.3. Įstaigoje  veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. 

1.4. Darţelis dirba nuo 7.00 val. iki 18.00 val. 

1.5. Darţelio grupės veikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija, atsiţvelgia į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo ugdymo programas, Universaliąją sveikatos ugdymo programą, bei regiono 

savitumą. 

1.6. Tai visuomenei atvira įstaiga, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su rajono ir respublikos 

ugdymo įstaigomis, kultūros, sveikatos ugdymo ir kitomis institucijomis.  

1.7. Įstaigoje dirba  kvalifikuoti  specialistai.  

1.8. Pedagogės kurdamos ikimokyklinio  ugdymo programą vadovaujasi tėvų nuostatomis, 

lūkesčiais ir poreikiais, prisiima atsakomybę uţ vaikų visuminį ugdymąsi, būtiniausių vaiko amţiaus 

tarpsnių poreikių: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, ţaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, 

paţinimo, saviraiškos tenkinimą. Ugdymo programoje atsiţvelgiama į individualiuosius ir 

specialiuosius (gabių ir talentingų, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) 

poreikius. Mūsų poţiūris į vaiką kaip į individualybę: ne lyginimas jo su kitais, o dėmesio sutelkimas 

į tas vaiko asmenybės galias, kurios yra nuspalvintos vaikystės charakteristikų: smalsumo, tiesioginio 

ir nuoširdaus bendravimo, pasitikėjimo suaugusiuoju, noro kurti, eksperimentuoti. Ugdymo procesas 

organizuojamas vadovaujantis strateginiais dokumentais, nurodančiais šiuolaikinį poţiūrį į vaiką. 

 

         

          2.  Ugdymo prioritetai: 

2.1. Ugdyti, formuoti supratimą sveikatos stiprinimo klausimais; 

2.2.Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, 

plėtoti vaikų socialinę – kultūrinę patirtį bendraujant su dvikalbėse šeimose augančiais vaikais; 

2.3. Ugdyti paţintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti 

stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius; 

2.4. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, 

klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti; 

 2.5. Ugdyti, formuoti įgūdţius uţtikrinančius norą mokytis visą gyvenimą bei norą aktyviai 

dalyvauti demokratiniuose procesuose; 

2.6. Pedagogo uţduotis – padėti visapusiškai  atsiskleisti vaiko asmenybės savybėms. 

 

 

3. Pedagogai įstaigoje organizuoja: 

3.1. Organizuoja šokio, meno, dailės valandėles, šventes; 
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3.2. Organizuoja mankštą, judriuosius ţaidimus ir kitą sportinę veiklą. 

3.3. Organizuoja logopedo  pagalbą vaikams turintiems kalbos sutrikimų.  

3.4. Bendradarbiaujant su sveikatos prieţiūros specialiste, kitais specialistais, tėvais  

       organizuoja sveikatos valandėles įvairia sveikatos ugdymo tematika. 

 

 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 
         Šių principų laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant 

ugdymo aplinką, organizuojant ugdymo procesą, nustatant pedagoginės sąveikos būdus, 

bendradarbiavimo su tėvais, vietos bendruomene ir socialiniais partneriais būdu. 

Socialinio kultūrinio kryptingumo principas. Ugdymo turinys orientuotas į vaiko  gyvenimui 

ir ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų  plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo 

ţadinimą. 

         Individualizavimo principas. Vaiko galių suvokimas ir jo asmeninių savybių puoselėjimas. 

Nuostata, kad kiekvienas vaikas turi savo gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio paţinimo stilių. 

Humaniškumo – demokratiškumo principas. Vaiko ir suaugusiojo tarpusavio pagarba ir 

pasitikėjimas, visų bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus. Vaikas gerbiamas, 

pripaţįstamas, sudaromos sąlygos jo visapusiškam asmenybės vystymuisi. 

         Prieinamumo, lankstumo principas. Lygių galimybių ir sąlygų sudarymas ugdytis 

kiekvienam: ar turinčiam emocijų ir elgesio sunkumų, ar sutrikusios klausos ar intelekto, ar smurtą 

patyrusio, ar alkoholį vartojančios šeimos, ar laikinai išvykusių tėvų vaikui ir kt. 

         Tęstinumo principas. Ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu, siekiant, 

kad vaikas darniai pereitų nuo šeimos prie ugdymo(si) ikimokyklinėje įstaigoje, sukauptų patirties ir 

pasiektų gebėjimų lygmenį, reikalingą priešmokykliniame ugdyme. 

 

III. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 
  Tikslas –  atsiţvelgiant į paţangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, paţintinius 

poreikius. 

Uţdaviniai: 

 Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius – fizinio 

ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos; 

 Sudaryti galimybę visapusiškam ugdymui, skatinant atrasti įvairius pasaulio paţinimo būdus, 

kurti estetišką, jaukią nuolat kintančią savo įstaigos ugdomąją aplinką, atliepiančią skirtingo amţiaus 

vaikų  poreikius; 

 Gerbti ir palaikyti vaiko ţaidimą, sudaryti sąlygas jo socialinei plėtotei, skatinant bendravimą, 

kūrybiškumą; 

 Telkti bendruomenės narius sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui, tobulinti pedagogų 

vadybinę ir dalykinę kompetenciją, taikyti paţangiausias metodikas ir naujausias technologijas; 

 Aktyviai bendradarbiauti su šeima, siekiant uţtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdant 

vaiko socialinius įgūdţius ir plėtojant jo patirtį, įgytą šeimoje ir darţelyje. 
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IV. UGDYMO TURINYS 

 
       Ikimokyklinės programos vaikų ugdymo turinyje išskiriami vaiko gebėjimai, kuriuos turėtų įgyti  

3–6 m. vaikas (ikimokyklinis amţius).  

       Vaikų ugdymo programos turinys apjungtas į ugdytinas grupes pagal ikimokyklinio ugdymo(si) 

lūkesčius: ugdydami vaiką siekiame, kad jis augtų „Sveikas“, „Orus“, „Bendraujantis“, „Smalsus“, 

„Kuriantis“, „Sėkmingai besiugdantis“. Šie ikimokyklinio ugdymosi lūkesčiai atitinka tokias 

kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, komunikavimo, paţinimo, meninę.  

      Vadovaujantis Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašu kiekvienai kompetencijai 

priskiriamos vaiko paţangos vertinimo sritys ir esminės nuostatos bei gebėjimai, veiksenų 

pavyzdţiai, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų.  

 

2. Ikimokyklinis amţius (3 – 6 metai) 

 

SVEIKAS VAIKAS 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

           

 Pasiekimų  sritys 

                                              Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Kasdienio gyvenimo 

įgūdţiai. Tai vaiko 

sveikatai saugoti ir 

stiprinti būtini įpročiai 

ir elgesys. Pagrindinės 

sritys, rodančios vaiko 

kasdienio gyvenimo 

įgūdţius, yra 

gebėjimas: valgyti ir 

gerti; elgtis prie stalo; 

praustis; apsirengti ir 

nusirengti ir t.t. Vaikai 

mokosi atpaţinti 

skirtingus maisto 

produktus, saugaus 

elgesio, akcentuojamas 

sveikatos saugojimas 

ir stiprinimas 

   Savarankiškai valgo ir 

geria. Pradeda naudotis 

stalo įrankiais. 

   Padedamas plaunasi 

rankas ir veidą, nusirengia 

ir apsirengia, pats eina į 

tualetą. 

   Pasako, kad negalima 

imti degtukų, vaistų, 

aštrių ir kitų pavojingų 

daiktų. 

 Moka valgyti gana 

tvarkingai, daţniausiai 

taisyklingai naudojasi 

stalo įrankiais. 

 Priminus plaunasi 

rankas, nusišluosto. 

 Gali sutvarkyti dalį 

ţaislų, su kuriais ţaidė. 

 Savarankiškai 

naudojasi tualetu ir 

susitvarko juo 

pasinaudojęs. 

 Šiek tiek padedamas 

apsirengia, nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna 

batus. 

 Domisi, kuris maistas 

sveikas ir naudingas. 

 Valgo 

tvarkingai, 

vadovaujamas 

suaugusiojo 

serviruoja ir tvarko 

stalą. 

 Įvardija maisto 

produktą, kurį 

valgyti sveiką, o 

kurį reikia riboti. 

  Daţniausiai 

savarankiškai 

tvarkosi ţaislus ir 

veiklos vietą. 

    Suaugusiųjų 

padedamas 

pasirenka 

drabuţius, 

avalynę, 

savarankiškai 

apsirengia ir 

nusirengia. 

    Laikosi 

saugaus elgesio 

taisyklių. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 
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     Rengia, šukuoja lėles. 

     Ţaidţia su didaktinėmis priemonėmis, kuriomis sega, riša, varsto. 

     Dėlioja paveikslėlius ir ţaidţia ţaidimus „Kada kaip rengiamės?“, „Aprenk draugą“. 

     Klausosi eilėraštukų R. Kašausko „Batukai pyksta“, R. Skučaitės „Močiutės spinta“. 

     Padeda serviruoti stalą. 

     Kuria plakatus „Sveikas maistas“. 

     Ţaidţia ţaidimus „Valgomas – nevalgomas“, „Sveikas – nesveikas maistas“. 

     Ţiūri mokomuosius filmus apie saugų elgesį. 

     Dalyvauja saugaus elgesio valandėlėse, išvykose į gaisrinę, susitikimuose pas medicinos 

darbuotojus. 

 

 
Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Fizinis aktyvumas.  

Tai kryptinga vaiko 

veikla, gerinanti fizines 

galias, kurios būtinos 

norint pasiekti ir 

išlaikyti aukštą 

sveikatos ir fizinio 

išsivystymo lygį. 

Skatinamas vaikų 

fizinis aktyvumas 

uţtikrina sveiką augimą 

ir vystymąsi, gerą 

savijautą, nervų 

sistemos veiklą, o tai 

įtakoja gerėjančius 

ugdymosi rezultatus. 

 

 Stovėdamas 

pasistiebia, atsistoja 

ant kulnų, stovėdamas 

ir sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. 

 Išlaiko pusiausvyrą 

eidamas nedideliu 

paaukštinimu. 

 Šokinėja ant vienos 

ir abiem kojomis. 

 Ištiestomis 

rankomis pagauna 

didelį kamuolį. 

 Pieštuką laiko tarp 

nykščio ir kitų pirštų. 

 

 Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius 

judesius;. 

 Šokinėja vietoje, 

judant pirmyn, 

įveikdamas kliūtis. 

 Eina pakaitiniu ir 

pristatomuoju ţingsniu. 

 Greitai, vikriai 

bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir 

lėtėdamas. 

 Spiria kamuolį iš 

įvairių padėčių. 

 Pieštuką ir ţirkles 

laiko beveik 

taisyklingai. 

 Eina ratu, poroje, 

gyvatėle, šonu. 

 Bėga ilgesnius 

atstumus, bėga 

pristatomuoju 

ţingsniu, aukštai 

keldamas kelius, 

įkalnėn, nuokalnėn. 

 Rankos piršto 

judesiai vikrūs, 

tikslūs, kruopštūs. 

 Ţaidţia 

komandomis. 

 Tiksliau valdo 

pieštuką bei ţirkles. 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 Ţaidţia gaudynes su draugais. 

 Šokinėja abiem kojom vietoje, lengvai judant pirmyn. 

 Bėgioja keičiant kryptį, tempą. 

 Dalyvauja mankštose. 

 Ţaidţia ţaidimą „Neuţkliudyk“, „Pašto dėţutė“, „Vienas, du, trys – pasiruošęs – šok!“, 

„Raganėle pamotėle“, „Klasės“. 

 Vedţioja labirintus. 

 Veria vėrinius iš makaronų, sagų, karoliukų ir t.t. 

 Kerpa ţirklėmis įvairias formas, iškarpas ir pan. 

 Ţaidţia orientacinius ţaidimus, dalyvauja estafetėse. 

 Sega skalbinių segtukus trimis pirštais. 

 Piešia įvairias linijas, pieštuku apveda įvairius daiktus; lėkštutė, puoduką. 
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ORUS VAIKAS 

Socialinė kompetencija 

 

Pasiekimų  sritys 

 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Emocijų suvokimas 

ir raiška. 
Ikimokykliniame 

amţiuje būdingas 

uţslėptas 

nepasitikėjimas, 

susikaustymas, kuris 

daţnai atsiranda dėl 

vaikų grupėje 

prisiimtų stereotipinių 

vaidmenų (pavyzdţiu, 

vienas vaikas visada – 

lyderis, kitas – 

vykdytojas, vienas – 

viską mokantis, kitas – 

ne). Todėl vaiko 

emocijų ugdymasis 

pradedamas nuo 

laisvos būsenos 

atsiradimo – nuo 

buvimo pačiu savimi.  

   Pavadina pagrindines 

emocijas.  

   Atpaţįsta kitų 

emocijas pagal veido  

išraišką, elgesį, 

veiksmus. 

   Pradeda valdyti savo 

emocijas. 

   Pradeda suprasti, kad 

jo ir kitų emocijos gali 

skirtis. 

 

   Atpaţįsta bei pavadina 

savo jausmus, elgesį ir 

tinkamai reaguoja. 

  Išreiškia jausmus 

mimika ir ţodţiais, o ne 

veiksmais. 

 

   Apibūdina 

jausmus sukėlusias 

situacijas ir 

prieţastis. 

   Išreiškia jausmus 

tinkamais būdais – 

neskaudindamas 

kitų.  

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

     Pasakoja ką myli, apie išgyvenimus namuose, darţelyje, kelionėje; 

     Kūno išraiška pavaizduoja jausmus (vaidyba);  

     Ţaidţia ţaidimą „Papasakok be ţodţių“; 

     Dėlioja simbolines nuotaikų korteles; 

     Klausosi vaikų balsų įrašų, iš kurių sprendţia, kokios jie nuotaikos: linksmi, liūdni,  

pikti, ramūs ir pan.; 

     Sudeda siuţetus (geri ir blogi poelgiai) iš 2 – 4 paveikslėlių; 

     Prieš veidrodį ţaidţia mimikos ţaidimus – įvardina emocijas; 

     Dalyvauja gerumo akcijose. 

 Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 
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Savireguliacija ir 

savikontrolė. 

Savireguliacija ir 

savikontrolė 

suvokiama kaip 

ikimokyklinuko 

savitvarda – savo 

jausmų kontrolė 

valdant stresą; savo 

impulsų tvardymas, 

ištvermingumas 

susidūrus su 

sunkumais; tinkama 

emocijų raiška; 

asmeninių tikslų 

iškėlimas ir tikslingas 

jų siekimas.  

   Pradeda valdyti savo 

emocijų raiškos 

intensyvumą 

priklausomai nuo 

situacijos. 

   Nuolat primenant ir 

sekdamas suaugusiojo 

bei kitų vaikų pavyzdţiu 

laikosi grupėje 

numatytos tvarkos. 

 

 

   Vis daţniau jausmus 

išreiškia mimika ir 

ţodţiais, o ne veiksmais. 

   Priima dienos ritmo 

pasikeitimus.  

   Sugalvoja kelis 

konflikto spendimo 

būdus.  

 

   Savarankiškai 

laikosi tvarkos ir 

ţaidimų taisyklių.  

   Bando konfliktus 

spęsti taikiai.  

   Sutelkia dėmesį 

klausymui, 

stebėjimui, veiklai 

tiek, kiek suţadintas 

susidomėjimas. 

   Bando susilaikyti 

nuo netinkamo 

elgesio jį 

provokuojančiose 

situacijose. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

     Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose (pvz. „ Ką daryti, kai supyksti?“, „Norai ir jų 

valdymas“ ir t.t.). 

     Sprendţia probleminius klausimus: „Ar geras ţodis sušildo?“, „Kaip suderinti savo ir draugo 

norus?“ ir pan.  

     Kartu su auklėtoja kuria grupės taisykles. 

 

 

 
Vaiko pasiekimai 

 

3 – 4 metų 

 

4 – 5 metų 5 – 6 metų 
 

Savivoka ir 

savigarba.  
Ypatingas dėmesys 

skiriamas 

ikimokyklinuko 

savivokos ir 

savigarbos 

ugdymui(si) – tiksliam 

savo jausmų, interesų, 

vertybių ir teigiamų 

asmeninių ypatybių 

vertinimui. Nes tik 

teisingai save 

įsivertinant 

susiformuoja 

pasitikėjimo savimi 

jausmas.  

   Pasako savo ir kito 

jausmus, norus.  

   Supranta, kad kitas 

negalėjo matyti to, ką 

matė jis, nes kito 

ţmogus nebuvo šalia.  

   Mano, kad jis yra 

geras, todėl jį kiti 

palankiai vertina. 

 

   Supranta, kad jis buvo 

(kūdikis), yra (vaikas) ir 

visada bus tas pats asmuo 

uţaugęs (vyras/moteris).  

   Jaučiasi esąs šeimos, 

vaikų grupės narys. 

   Siekia kitų dėmesio, 

palankių vertinimų.  

 

   Įvardija savo 

norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus. 

   Pasako savo 

tautybę. 

   Save vertina 

teigimai. 

   Atpaţįsta kitų 

palankumo ir 

nepalankumo jam 

ţenklus. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 
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     Kartu su tėveliais dalyvauja, rengia grupės šventes. 

     Kuria šeimos, grupės nuotraukų albumus. 

     Įsivertina savo elgesį, tyrinėdamas: „Kas aš esu?“, „Mano kūnas“, „Ţmonių panašumai ir 

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

 

 

 
Vaiko pasiekimai 

 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 
 

 

Santykiai su 

suaugusiais. 

Nuo pat pirmų 

gyvenimo metų 

vaikas prisiriša prie 

jam artimų 

suaugusiųjų, su jais 

jaučiasi saugus, juos 

gerbia, myli,  tikisi 

pagalbos 

sudėtingose 

situacijose.  Vėliau 

vaikas kuria 

partnerystės 

santykius su 

suaugusiuoju. 

Vaikas mokosi 

suprasti suaugusįjį, 

tuo pačiu mokosi ir 

atsiskirti nuo jo, 

turėti savo pasaulį. 

   Lengvai atsiskiria nuo 

tėvų ar globėjų.  

   Pasitiki pedagogu, priima 

pagalbą, vykdo 

individualius prašymus.  

 

 

   Įtraukia suaugusįjį į 

savo ţaidimus ir bendrą 

veiklą. 

   Priima su veikla 

susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. 

  Drąsiai bendrauja su 

maţiau paţįstamais.  

  

 

 

   Stengiasi laikytis 

susitarimų.  

   Bando tinkamu 

būdu išsakyti 

priešišką nei 

suaugusiojo 

nuomonę.  

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

     Diskutuojama probleminiais klausimais. Aptarinėjamos konkrečios situacijos: Ką darytum?“, 

galimos pasekmės. 

     Klausosi patarlių ir prieţodţių, bando suprasti jų prasmę. 

     Klausinėja, atsako į pedagogo klausimus: „Į ką esi panašus?“, „Ką veikiate visi kartu?“, „Su 

kuo pasikalbi, kai tau liūdna?“. 

     Padeda auklėtojai grupės ţaislų tvarkyme.  

 

 

 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 
 

Santykiai su 

bendraamţiais 

vaikai mokosi 

suprasti draugą ir 

jam atsiskleisti, 

atrasti bendrų 

interesų, ţaisti 

bendrus ţaidimus, 

   Ţaidţia kartu su 

bendraamţiais bendrus 

ţaidimus. 

   Dalijasi ţaislais.  

Gali turėti vieną ar kelis 

ţaidimų partnerius. 

 

   Sėkmingai įsitraukia 

į vaikų grupę ir nuolat 

kartu ţaidţia. 

   Draugams siūlo savo 

ţaidimų idėjas ar priima 

kitų sumanymą. 

   Padeda kitam vaikui. 

   Gali turėti draugą ar 

   Stengiasi laikytis 

susitarimų. 

   Bando tinkamu 

būdu išsakyti 

priešišką nei 

suaugusiojo 

nuomonę. 

   Rodo iniciatyvą 
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bei sėkmingai 

spręsti kilusius 

nesutarimus. 

 

kelis kurį laiką 

nesikeičiančius ţaidimų 

partnerius. 

 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

kitais vaikais. 

   Turi draugą.  

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

     Drauge su kitais kuria meninius projektus:  „Draugystė“ plakatas, geriausio draugo portretas. 

     Kartu ţaidţia stalo ţaidimus, dėlioja dėliones.  

     Dalyvauja prevenciniame projekte „Be patyčių“.  

 

 

BENDRAUJANTIS VAIKAS 

Komunikavimo kompetencija 

 

 

Pasiekimų sritys 

                                                Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 

 

 

4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Sakytinė kalba. 

Tai gebėjimas 

kalbėti, kalbos 

turinys, 

klausimasis, 

gebėjimas išsakyti 

savo mintis. 

Kalbėdamiesi 

gauname ir 

perduodame 

informaciją, 

samprotaujame, 

darome išvadas, 

ţodţiai padeda 

įsiminti ir saugoti 

ţinias apie pasaulį. 

Programoje 

pagrindinis kalbos 

ugdymo metodas- 

kasdienis 

bendravimas 

įvairios veiklos 

metu. 

    Kalbėdamas vartoja 

paprastos konstrukcijos 

gramatiškai  taisyklingus 

sakinius. 

    Taisyklingai taria 

daugumą gimtosios kalbos 

ţodţių garsų. 

    Kalba, pasakoja apie tai, 

ką matė ir mato, girdėjo ir 

girdi, vartodamas 

elementarius terminus, 

girdėtus naujus ţodţius. 

    Deklamuoja trumpus 

eilėraščius, atkartoja 

trumpas pasakas ar 

apsakymus, pridėdamas 

savo ţodţių. 

    Klausosi aplinkinių 

sekamų pasakų. 

    Pradeda išklausyti bei 

reaguoja į tai, kas yra 

sakoma. 

    Natūraliai kalba 

kitiems apie tai ką ţino, 

veikia, ko nori. 

    Kuria ir pasakoja 

įvairius tekstus. 

    Išskiria pirmą ir 

paskutinį garsą 

trumpuose ţodţiuose. 

    Klausosi ir supranta 

sudėtingesnio turinio 

tekstus. 

 Laisvai kalba 

sudėtiniais sakiniais. 

 Išskiria garsą 

ţodţio pradţioje, 

gale ir viduryje. 

 Kuria ir pasakoja 

įvairius tekstus. 

 Suvokia pokalbio 

eigą, supranta ir 

interpretuoja. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

   Pasakoja apie save ir savo šeimą: pasako vardą, pavardę, amţių, kur gyvena, artimųjų 

vardus, kur dirba tėveliai ir t.t. 

     Atpaţįsta ir bando įvardinti elementarius simbolius (raides). 

 Deklamuoja. 

 Seka pasakas be galo. 

 Ţaidţia ţaidimą „Kokį garsą išgirdai?“. 
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 Ţaidţia klausimų – atsakymų rimavimo reikalaujančius ţaidimus (pvz., „Kas ten triuška?“). 

 Sugalvoja pasakos pradţią arba pabaigą. 

  

Vaiko pasiekimai 

 3 – 4 metų 

 
4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Rašytinė kalba. 
Tai vaiko minčių 

dėstymas erdvėje 

(pvz. popieriuje). 

Programoje vaikų 

mokymasis rašyti 

natūraliai įeina į 

vaikų ţaidimus, 

kurie prasideda 

nuo smulkiosios 

motorikos 

lavinimo. Rašytinė 

kalba- tai paties 

vaiko veikla. 

Ikimokykliniame 

amţiuje yra 

skatinamas vaiko 

domėjimasis 

knygomis, taip 

rašytinė kalbą 

siejant su 

skaitymu. 

Skaitymas 

ikimokyklinio 

amţiaus vaikui- tai 

simbolių, brėţinių 

prasmės 

suvokimas, 

pirmųjų trumpų 

ţodţių ir raidţių 

atpaţinimas ir 

siejimas su garsais. 

 

 Domisi skaitymu. 

„Skaito“ knygelių 

paveikslėlius. 

 Atkreipia dėmesį į raides. 

 Domisi ne tik įvairiomis 

rašymo priemonėmis, bet ir 

galimybe rašyti. 

 Raides bei įvairius 

simbolius naudoja savo 

veikloje. 

 Domisi abėcėlės 

raidėmis. 

 Suvokia, kad kai 

kurios raidės turi savo 

pavadinimą ir grafinę  

raišką. 

 Domisi ir supranta 

skirtingų spaudinių 

funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama). 

 Kopijuoja ir bando 

rašyti. 

 Ţino keliolika 

abėcėlės raidţių. 

 Perskaito savo 

vardą. 

 Supranta, kad 

garsas siejasi su 

raide, o raidės 

sudaro ţodį. 

 Rašo savo 

vardą. 

 Kopijuoja 

aplinkoje matomus 

ţodţius. 

 Supranta 

rašymo tikslus. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 
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 Gamina knygeles įvairiomis temomis, kuria kvietimus, skelbimus, sveikinimus. 

 Reikalauja, kad knygelė būtų skaitoma po kleis kartus, nekeičiant teksto. 

 Ornamentuoja ritmiškai atkartodamas piešiamus elementus. 

 Kopijuoja reikiamus ţodţius, raides, simbolius nuo pavyzdţių įvairiuose raidynuose, 

knygose, bukletuose, iškabose. 

 Ieško savo vardo raidės grupės aplinkoje, knygose. 

 Veria vardo, pavardės raidţių karolius. 

 Raides susieja su smagiais pavadinimais: A - stogelis, H - kopėtėlės, sudarant ţodinius 

vaizdinius. 

 „skaito“- kuria istorijas pagal paveikslėlius. 

 Dėlioja raidţių korteles. 

 

SMALSUS VAIKAS 

 

Paţinimo kompetencija 

 

Pasiekimų sritys 

 

 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Aplinkos 

paţinimas. 

Ikimokykliniame 

amţiuje aplinkos 

paţinimas –  tai 

vaiko savęs 

paţinimas (savo 

kūno, jausmų ir 

svajonių pasaulis; 

ryšiai su kitais 

ţmonėmis),  įgytas 

supratimas apie 

įvairias pasaulio 

sritis- artimiausią 

daiktinę, socialinę 

ir kultūrinę namų 

bei grupės aplinką 

(daiktus, ţmones, 

jų gyvenimo būdą, 

kultūros reiškinius, 

technologijas), 

gimtinę, Tėvynę. 

Ypatingas dėmesys 

skiriamas, kad 

vaikas tobulintų 

jau turimus 

aplinkos paţinimo 

būdus ir išbandytu 

naujus. 

   Paţįsta gyvenamosios 

vietos objektus (namai, 

automobiliai, keliai, 

parduotuvės ir pan.) 

   Pasako savo vardą, 

pavardę, miesto, gatvės 

kurioje gyvena pavadinimus. 

   Pastebi pasikeitimus savo 

aplinkoje. 

   Pastebi ir nusako 

aiškiausiai pastebimų gyvūnų 

ir augalų poţymius. 

   Atpaţįsta gamtoje ar 

paveiksluose daţniausiai 

sutinkamus gyvūnus, 

medţius, grybus, gėles, 

darţoves, pasako jų 

pavadinimus. 

   Pasako metų laikų 

pavadinimus, skiria gamtos 

reiškinius (pūga, šlapdriba, 

rūkas). 

    Ţino svarbią 

asmeninę 

informaciją. 

    Pasakoja apie savo 

šeimą, jos buitį, 

tradicijas. 

    Įvardija kelis miesto 

objektus, moka apie 

juos papasakoti. 

    Orientuojasi 

darţelio aplinkoje, gali 

savarankiškai nueiti į 

salę ir pan. 

    Atpaţįsta ir įvardija 

ne tik naminius, bet ir 

kai kuriuos laukinius 

gyvūnus. 

    Skiria darţoves, 

vaisius, uogas. 

    Domisi dangaus 

kūnais, gamtos 

reiškiniais. 

    Ţino ir gali 

papasakoti apie 

tradicines šventes. 

    Pasako savo 

šalies ir sostinės 

pavadinimą. 

   Skiria ir 

pavadina 

suaugusiųjų 

profesijas, darbus, 

technikos 

prietaisus. 

    Rodo pagarbą 

gyvajai ir 

negyvajai gamtai. 

    Domisi apie 

daiktų pokytį 

seniau ir dabar. 

    Moka priţiūrėti 

kambarinius 

augalus, darţoves, 

stebi jų augimą. 

    Pasakoja apie 

naminių gyvūnų 

naudą ţmonėms ir 

augalų naudojimą 

maistui. 

 

    Supranta 

Saulės, Mėnulio,  
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Ţemės ir kitų 

dangaus kūnų  

ryšį. 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 Piešia save, savo šeimą, ant popieriaus lakšto apibrėţia gulintį vaiką, surašo kūno dalis. 

 Kartu su tėveliais sudaro „Šeimos medį“. 

 Ţaidţia ţaidimus „Ţemė, oras, vanduo“, „Surask tokį patį“, „Uţ, ant, po“ ir pan. 

 Augina „darţą“ ir stebi augalo gyvenimo etapus: dygimą, augimą, ţydėjimą, sėklų 

brandinimą ir t.t. 

 Stebi gamtos pokyčius ir juos pavaizduoja piešiniu. 

 Kalba apie tai kuo bus suaugę. 

 Analizuoja fotografijas, aiškinasi, kuo panašūs į savo artimus. 

 Skirsto gyvūnus ir augalus pagal aiškiai matomus išorinius poţymius. 

 Ruošia darţovių ir vaisių salotas. 

 Išbando senovinius daiktus. 

 

 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Skaičiavimas ir 

matavimas. 

Skaičiavimas – tai  

komponentas, 

kuriame kalbama 

apie pirmąją vaiko 

paţintį su skaičiaus 

sąvoka. Čia 

svarbūs keli 

aspektai: skaičiaus 

panaudojimas 

kiekiui nustatyti 

(kiek?); skaičiaus 

panaudojimas 

numeravimui 

(kelintas?); 

simboliai, 

naudojami 

skaičiams 

paţymėti. Vaiko 

paţintinė raida 

neatsiejama nuo 

vis besiplečiančio 

vaiko suvokimo 

apie daiktų 

panašumus ir 

skirtumus. 

Matavimo 

komponentas 

   Pradeda skaičiuoti 

daiktus, palygina dvi daiktų 

grupes pagal daiktų kiekį 

grupėje. Padalina daiktus į 

grupes po lygiai (po du, po 

tris). 

   Pradeda vartoti 

kelintinius skaitvardţius 

(pirmas, antras...). 

   Statydamas, 

konstruodamas, 

grupuodamas pradeda 

atsiţvelgti į daikto dydį, 

formą ir spalvą. 

   Atpaţįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), 

keturkampės (keturkampio), 

kvadratinės (kvadrato) 

formos daiktus. 

   Lygina įvairių dydţių 

daiktus pagal ilgį, storį, 

aukštį, masę ir pan. 

   Ţino metų laikus, paros 

dalis. 

    Supranta, kad daiktų 

seka nepriklauso nuo jų 

poţymių ir jų padėties 

erdvėje;. 

    Skaičiuoja iki 5 –  ių. 

    Skiria kelintinius 

skaitvardţius. 

    Skiria trikampę, 

stačiakampę formas. 

    Grupuoja  daiktus 

pagal spalvą, formą, dydį. 

    Supranta, ką reiškia 

sudėlioti nuo maţiausio 

iki didţiausio. 

    Kalbėdamas apie 

daiktus, atstumą, svorį 

vartoja ţodţius: ilgesnis- 

trumpesnis, siauresnis- 

platesnis, lengvesnis- 

sunkesnis. 

   Skaičiuoja iki 

dešimties. 

   Palygina maţai 

daiktų turinčias 

grupes pagal kiekį.  

   Sieja daiktų 

kiekį su skaičių 

ţyminčiu simboliu. 

   Supranta 

sąvokas: pusiau, į 

dvi, į tris dalis. 

   Pratęsia, 

sukuria skirtingų 

poţymių sekas su 

2- 3 

pasikartojančiais 

elementais. 

  Nustato daikto 

vietą kito daikto 

atţvilgiu. 

 Matuoja atstumą, 

ilgį, tūrį, masę, 

naudodamas 

sąlyginius 

matus(savo pėda, 

sprindţiu, trečiu 

daiktu). 

    Skiria 

plokštumos ir 
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susidaro iš: vaiko 

gebėjimo paţinti 

figūras, gebėjimo 

suvokti daikto dydį 

bei mokėjimo 

orientuotis laike ir 

erdvėje. 

erdvės figūras. 

   Nustato įvykių 

seką (metų laikai, 

paros dalys). 

  Pradeda suvokti 

laiko trukmę. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 

 Ţaidţia  ţaidimus „Parduotuvė“, „Padėk maţiau arba daugiau“, „Gyvi skaičiai“ (susitaria 

dėl veiksmų, kuriuos reikia atlikti pamačius tam tikrą skaičių) ir pan. 

 Įvardina kelintas atėjo į grupę. 

 Spalvina traukinuko vagonus pagal skaičius. 

 Skaičiuoja savo pirštelius, ţaislus ir kitus daiktus esančius aplinkoje. 

 Įvardija į kokias geometrines figūras panašūs įvairūs daiktai. 

 Kaladėlių krūvelėje randa tos pačios spalvos, formos ar dydţio detales. 

 Parodo, kurie iš 4 – 5 paveikslėlių yra tokie patys. 

 Dėlioja šiaudelius vieną prie kito, nustato, kuris šiaudelis iš trijų yra vidutinio dydţio ir jį 

padeda tarp trumpiausio ir ilgiausio. 

 Kuria kalendorių. 

 Gamina smėlio ir vandens laikrodţius. Stebi laiką pagal šešėlį.  

 Lipdo geometrines figūras ir konstruoja ( namelį, gėlytę, ir pan.) 

 

 

 

KURIANTIS VAIKAS 

 

 

Meninė kompetencija 

Meninė raiška 

 Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 –  6 metų 

Muzika, šokis. 

Muzika – tai vaiko 

raiška garsu, 

melodija, ritmu 

dainuojant, 

grojant, 

ritmuojant, 

klausantis 

muzikos, kuriant, 

improvizuojant. 

Šokis – tai vaiko 

raiška judesiu, 

šokant liaudies 

ratelius, 

šokamuosius 

ţaidimus ir 

 Vienas ir kartu su kitais 

dainuoja 2 - 4 garsų daineles, 

palydėdamas jas judesiais. 

 Ţaidţia įvairius ţaidimus, 

atlikdamas nesudėtingus 

judesius. 

 Improvizuoja 

skanduodamas, plodamas, 

trepsėdamas, spontaniškai 

kuria ritminius, melodinius 

motyvus savo vardui, 

ţodţiams. 

 Domisi muzikos 

instrumentais, juos 

apţiūrinėja, tyrinėja. 

 Vienas ir kartu su 

kitais dainuoja 

aiškaus ritmo, 

trumpas, siauro 

diapazono, 

laipsniškos melodinės 

slinkties ir liaudies 

dainas. 

 Dainuodamas 

išbando balso 

skambesį, stengiasi 

tiksliau intonuoti, 

taisyklingiau 

artikuliuoti. 

 Atpaţįsta kai kurių 

instrumentų (smuiko, 

 Dainuoja 

sudėtingesnio ritmo 

melodijas, platesnio 

diapozono 

vienbalses dainas, 

jas gana tiksliai 

intonuoja. 

 Įvardija kūrinio 

nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skiria kai 

kuriuos 

instrumentus. 

 Groja vaikiškais 

instrumentais 2 – 3 

garsų melodijas. 

 Ţaidţia dialoginio 
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improvizuotai 

kuriant trumpas 

judesių, 

nesusijusių su 

šokio ţanru, 

sekas. 

dūdelės, varpelio, 

būgno) tembrus, 

girdėtus kūrinius. 

 Šoka šokius 

pritaikant skirtingo 

tempo dalis. 

pobūdţio ţaidimus. 

 Šoka ratelius 

pritaikydamas 

įvairius ţingsnelius. 

 Šoka išreikšdamas 

erdvės(aukštai - 

ţemai) ir laiko 

(greitai - lėtai) 

elementus. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 

 Klausosi dainelių apie paukščius, ţvėris, gamtos reiškinius ar trumpų instrumentinės 

muzikos kūrinių. 

 Dainuoja įvairaus turinio dainas, imituoja tekstą judesiais. 

 Ţaidţia muzikinius ţaidimus. 

 Groja muzikiniais vaikiškais instrumentais (ritminės lazdelės, dūdelės, barškučiai, varpeliai 

ir kt.). 

 Skanduoja skanduotes, mįsles, patarles. 

 Šoka pavieniui, poroje, ratelyje. 

 Šoka pagal greitą, lėtą muziką. 

 Ţaidţia improvizuotą koncertą grupėje. 

 

 Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Ţaidinimai ir vaidyba. 

 Tai bendrųjų vaiko 

sugebėjimų, jo psichinių 

bei fizinių galių, ypač 

kalbos, jausmų, 

intelekto, vaizduotės bei 

valios ugdymo būdas. 

Vaikas turi galimybę 

įsijausti į personaţo 

gyvenimą, dţiaugsmą, 

liūdesį, tobulinti 

vaidybinius gebėjimus 

panaudojant įvairias 

teatrines priemones. 

 

 Ţaisdamas su daiktu 

ar ţaislu atlieka matytus 

vaizdus, atkuria matytų 

situacijų fragmentus. 

 Kuria dialogą tarp 

veikėjų. 

 Spontaniškai reiškia 

emocijas. 

 

 

 

 

 

 Susikuria vaidybinę 

aplinką. 

 Vaizduoja realistinį 

ir fantastinį siuţetą. 

 

    Improvizuoja 

trumpas ţodines 

veikėjų frazes. 

 Tikslingai 

naudoja daiktus, 

teatros reikmenis, 

drabuţius, aplinką. 

 Ţaisdamas 

muzikinius ţaidimus 

perteikia veikėjo 

mintis, emocijas. 

 Vaizduoja 

realistinį ir fantastinį 

siuţetą. 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 
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 Ţaidţia- vaidina trumputes scenas pagal literatūrinius, muzikinius, istorinius siuţetus. 

 Ţaidţia stalo teatrą. 

 Kuria spektakliukus draugams. 

 Vaidina panaudodamas pirštukines ir pirštinines lėles. 

 Vaidina pasakėles be garso- emocijas perteikia kūno judesiais ir veido mimikų išraiška. 

 Kuria pačių išgalvotus siuţetus ir juos vaidina. 

 Lankosi vaikiškuose spektakliuose. 

 Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Vizualinė raiška.  

Tai yra ta vaikų 

gyvenimo sritis, kur 

kiekvienas gali atrasti 

tik jam vienam tuo 

metu itin svarbų savęs 

išreiškimo būdą be 

ţodţių. Vaikui savitu 

būdu:  linijomis, 

spalvomis ar 

formomis, sudaromos 

galimybės ne tik 

išreikšti save, maţinti 

emocinę įtampą, bet 

ir derinti rankos, 

akies ir kitų kūno 

dalių judesius, lavinti 

vaizduotę, kūrybos 

gebėjimus. 

 

 

 Piešia įvairias linijas, 

jas jungia į formas. 

 Eksperimentuoja dailės 

medţiagomis, 

priemonėmis. 

 Piešdamas, tapydamas, 

spauduodamas labiau 

mėgaujasi procesu, o ne 

rezultatu. 

 Kuria spontaniškai, 

kartais pagal išankstinį 

sumanymą. 

 Patirtį išreiškia 

įvairiomis linijomis, jų 

deriniais, dėmėmis, 

spalvomis, išgaudamas 

šiek tiek atpaţįstamus 

vaizdus, objektus. 

 Eksperimentuoja 

įvairiomis 

priemonėmis. 

 

 Dailės darbus 

papildo grafiniai 

ţenklai (skaičiai, 

raidės). 

 Eksperimentuoja 

įvairiomis 

priemonėmis. 

 Kuria pagal 

išankstinį 

sumanymą, 

nuosekliai bando jį 

įgyvendinti. 

 Kartu su kitais 

kuria bendrus 

darbus. 

 

 

 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 Piešia įvairia technika: guašu, akvarele, anglimi, spalvotais pieštukais, vaškinėmis 

kreidelėmis. 

 Eksperimentuoja maišydamas spalvas ir atranda naujus atspalvius. 

 Tapo mamyčių, draugų portretus, piešia gamtos vaizdus, įvairius veiksmo siuţetus ir pan. 

 Tapo ant netradicinių paviršių: audinio, stiklo, medţiagos ir pan. 

 Aplikuoja „mozaikos“ principu. 

 Gamina šventines dekoracijas. 

 Piešia –  kuria paveikslus pasinaudojant šviesos stalu. 

 Kuria meninius rėmelius savo darbeliams. 

 Piešia išbandydamas ţvakės panaudojimo galimybes. 

 Iš įvairių medţiagų, buities ir gamybos atliekų kuria darbelius. 

 

Estetinis suvokimas 

 Vaiko pasiekimai 
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3 –  4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

Estetinis suvokimas. 

Tai gebėjimas 

suvokti, pajausti ir 

reflektuoti estetinius 

potyrius, kurie kyla 

matant ir jaučiant 

aplinkos, meno 

kūrinių, savo ir kitų 

kūrybos groţį. Tai 

vaiko estetinių galių 

visuma. Estetiniame 

suvokime svarbiausia 

ne įgyti ţinių, o 

dvasiškai tobulėti, 

suprasti tas vertybes 

ir idealus, kurias 

akcentuoja meno 

kūrėjas. 

 Paklaustas pasako, ar 

patiko muzikos kūrinėlis, 

dainelė, šokis, vaidinimas, 

dailės darbelis. 

 Dţiaugiasi menine 

veikla, nori šokti, vaidinti, 

dainuoti, pasipuošti, 

graţiai atrodyti. 

 Atpaţįsta (suklūsta, 

rodo) ir emocingai 

reaguoja į  kai kuriuos jau 

girdėtus muzikos kūrinius, 

matytus šokius, ratelius, 

vaidinimo veikėjus, dailės 

kūrinius. 

 Reaguoja į kitų 

vertinimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodo pasitenkinimą 

bendra veikla ir 

kūryba, gėrisi savo ir 

kitų menine veikla. 

 Mėgaujasi 

muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla. 

 Keliais ţodţiais ar 

sakiniais pasako savo 

įspūdţius apie 

klausytą muziką, 

dainelę, eilėraštį, 

pasaką, matytą šokį ir 

pan. Pastebi ir 

apibūdina kai kurias jų 

detales. 

 Groţisi gamtos 

spalvomis, formomis, 

garsais. 

 

 Stengiasi kuo 

graţiau šokti, 

vaidinti, deklamuoti, 

dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. 

 Pastebi kai kuriuos 

meninės kūrybos 

proceso ypatumus. 

 Pasako kaip 

jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, 

šokdamas, 

vaidindamas, 

piešdamas. 

 Gėrisi ir groţisi 

savo menine kūryba. 

 Pastebi papuošta 

aplinką ir pasako, kas 

jam graţu. 

 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 Dalyvauja įstaigos organizuojamuose renginiuose (Rugsėjo 1-oji, Rudenėlio šventė, 

Adventas, Kalėdos, Uţgavėnės ir kt.), muzikos mokyklų ugdytinių koncertuose, miesto, 

respublikiniuose renginiuose. 

 Klausosi įvairios lietuvių liaudies muzikos. 

 Apţiūri savo ir kitų grupių ugdytinių sukurtas parodas (piešiniai, įvairūs darbeliai). 

 Varto įvairias meno knygas. 

 Lankosi Gargţdų miesto ir Klaipėdos  rajono muziejuose, bibliotekoje, įvairiuose 

renginiuose. 

 

 

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS 

 

Į visas ugdymosi kryptis integruojamos ugdymo (si) sritys (pasiekimai) 

 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 

          Iniciatyvumas apibūdinamas kaip smalsumas, domėjimasis nauja informacija bei veikla, 



18 

 

entuziastingas naujos informacijos, naujų veiklos ar raiškos būdų ieškojimas, noras išmokti. 

Atkaklumas yra gebėjimas gana ilgą laiką amţiaus galimybių ribose nenutraukti atliekamos veiklos. 

Atkaklumo pagrindas yra vaiko noras daryti įtaką aplinkiniam pasauliui, noras pasiekti tikslus. Šių 

gebėjimų ugdymas formuoja vaiko valią – nusiteikimą veikti aktyviai, rinktis veikimo kryptis, įveikti 

kliūtis, siekti tikslo, padeda pasirinkti geriausius veiklos variantus. 

 

Vaiko pasiekimai 

 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

    Daţniausiai pats pasirenka 

ir kurį laiką plėtoja veiklą 

vienas ir su draugais. 

    Mėgsta išbandyti 

suaugusiojo pasiūlytus naujus 

ţaislus, ţaidimus, neįprastą 

veiklą. 

    Susidūręs su kliūtimi arba 

nesėkme, bando ką nors daryti 

kitaip arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. Siekia 

savarankiškumo, bet laukia 

suaugusio ţmogaus 

paskatinimo, padrąsinimo. 

 

    Pats pasirenka ir ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoja veiklą vienas 

ir su draugais. 

     Lengviau pereina nuo paties 

pasirinktos veiklos prie 

suaugusiojo pasiūlytos veiklos.  

    Suaugusiojo pasiūlytą veiklą 

atlieka susitelkęs, išradingai, 

savaip, savarankiškai. 

    Bando pats įveikti kliūtis 

savo veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. 

 Plėtoja veiklą, ją tęsia po 

dienos miego, kitą dieną. 

 Susidomėjęs ilgesnį laiką 

įsitraukia į suaugusiojo jam, 

vaikų  grupei pasiūlytą 

veiklą, siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo 

paties sugalvotą veiklą. 

 Savarankiškai bando 

įveikti kliūtis savo veikloje, 

nepasisekus bando įtraukti 

bendraamţius ir tik po to 

kreipiasi į suaugusįjį. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 Sugalvoja įvairius ţaidimus grupėje, lauke ir juos plėtoja. 

 Piešia „Mano diena“ (atsispindi ką vaikas ketina veikti per dieną). 

 Sprendţia auklėtojų sudarytas problemines situacijas, teikia pasiūlymus. 

 Pasirenka ir priklijuoja paveikslėlius, ţyminčius, ką gali nuveikti darţelyje ir kieme. 

 Susitelkia bandydamas uţsisegti sagas, suvarstyti batų raištelius, dėlioja dėliones, 

konstruktorius. 

 Piešia patys pasirinkdami priemones: spalvoti pieštukai, kreidelės, guašas. 

 

Tyrinėjimas 

Tai procesas, kai atidţiai ţiūrint, klausant, uodţiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos 

įvairiuose šaltiniuose suţinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, ţmogaus 

sukurtus daiktus, ţmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus (eksperimentus), kai keičiame 

daiktus ar medţiagas, aplinkos sąlygas, pvz., išardome ir sudedame kitaip, kai tirpiname, šildome, 

šaldome medţiagas, kai sodiname augalus ir stebime, kaip jų augimą veikia šviesa, laistymas ir pan. 

Ikimokyklinuko tyrinėjimai atveria galimybes paţinti aplinką, bendraamţius, suaugusiuosius, 

tam tikrus mokymosi dalykus ir save patį. Skatindami tyrinėjantį maţylio elgesį, vaikas įgauna 

motyvaciją mokytis, o jo veikla pasipildo kūrybine vaizduote. 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 
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    Atsargiai elgiasi su 

nepaţįstamais daiktais ir 

medţiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, 

kas tai yra, kaip ir kodėl tai 

veikia, vyksta. 

    Pasirenka ţaidimui ar kitai 

veiklai reikalingus daiktus ir 

medţiagas, paaiškina, kodėl 

pasirinko. 

    Ţaisdamas tyrinėja, 

išbando daiktus bei medţiagas 

(pvz., plaukia ar skęsta, rieda 

ar sukasi ratu, tinka daiktai 

vienas prie kito ar ne ir pan.). 

    Domisi iš ko padaryti daiktai 

ir jų savybėmis. 

    Geba suvokti ryšį tarp to, 

kaip daiktas padarytas ir jo 

paskirties. 

    Įvardina daiktų, medţiagų, 

gyvūnų, augalų skirtingus 

pastebėjimus. 

    Paaiškina, kad su neţinomais 

daiktais ir medţiagomis reikia 

elgtis atsargiai, stengiasi taip 

daryti. 

 

 Domisi aplinka, mėgsta 

stebėti, kaip auga augalai, 

kaip elgiasi gyvūnai, noriai 

atlieka paprastus bandymus, 

tyrinėja, iš kokių medţiagų 

padaryti daiktai, kur jie 

naudojami. 

 Samprotauja apie tai, ką 

atrado, suţinojo, kelia 

tolesnius klausimus, siūlo 

idėjas, ką dar būtų galima 

tyrinėti. 

 Domisi, kaip seniau 

gyveno ţmonės, kaip 

ţmonės gyvena kitose 

šalyse. 

 Tyrinėdami pasitelkia 

priemonių įvairovę. 

 Analizuoja, grupuoja ir 

klasifikuoja daiktus pagal 

savybes. 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 Kuria savo pomėgių knygeles. 

 Išbando magneto galimybes. 

 Atlieka bandymus su sniegu, smėliu, vandeniu. 

 Ieško atsakymų į probleminį klausimą „Kodėl?“. 

 Kuria koliaţus ieškodamas detalių jungimo galimybių. 

 Nagrinėja ir tyrinėja įvairias fotografijas. 

 Tyrinėja artimiausią aplinką, kuria ţemėlapius. 

Problemų sprendimas 

 

Tai gebėjimas suprasti, įvertinti, interpretuoti ir pritaikyti ţinias iššūkiams, sudėtingoms 

uţduotims ar sunkumams spręsti. Problemų sprendimo gebėjimai padeda vaikams priimti 

konstruktyvius sprendimus. Vaikas pats mokosi pasirinkti, nuspręsti ir pajusti problemų sprendimo ar 

pasirinkimo padarinius. Todėl ikimokykliniame amţiuje vaiko problemų sprendimų ugdymas ateityje 

palengvina ir praplečia sprendimų variantus ir poelgių galimas pasekmes. 

 

Vaiko pasiekimai 

 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

    Supranta savo veiksmų 

pasekmes, supranta, kada 

pavyko įveikti sunkumus. 

Nepasisekus prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

    Supranta, kada susidūrė su 

kliūtimi, sudėtinga veikla, 

problema. 

    Ieško tinkamų sprendimų, 

mokosi iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

    Aktyviai bando įveikti 

sutiktus sunkumus pats. 

Retsykiais pats ieško sunkumų, 

kliūčių. 

    Nepasisekus samprotauja, ką 

 Atpaţįsta, su kokiu 

sunkumu ar problema 

susidūrė. 

 Ieško tinkamų sprendimų, 

pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 

 Tariasi su kitais dėl 

veiksmų atlikimo ir 
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    Stengiasi įveikti kliūti, 

išbando paties taikytus, 

stebėtus ar naujai sugalvotus 

būdus. 

galima daryti toliau, kitaip arba 

prašo suaugusiojo pagalbos. 

atsiţvelgia į jų nuomonę, 

siūlo ir prima pagalbą. 

 Nepasisekus bando kelis 

kartus, ieškodamas vis kitos 

išeities. 

  

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 

 

 Sprendţia problemines situacijas „Ką daryti?“. Patarimai draugams. 

 Ieško paveikslėliuose skirtumų. 

 Bando su auklėtoja įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu...“. 

 Taiso sugadintą daiktą. 

 Ţaidţia ţaidimus : „Kaip pereiti gatvę“, „Mano lėlė susirgo?“ ir pan. 

 Iš popieriaus lanksto lėktuvėlius, kepures ir pan. 

 Dėlioja dėliones, ţaidţia lavinamuosius ţaidimus. 

 Iš įvairių kaladėlių konstruoja namus, bokštus, mašinas ir t.t. 

 Klausosi skaitomų kūrinėlių apie įvairius ţmonių, gyvūnų poelgius. 

 

Kūrybiškumas 

Kūrybiškumas suprantamas kaip asmenybės savybė, susijusi su gebėjimu atrasti tai, kas nauja, 

originalu, netikėta. Tai vaiko pasinėrimo į savo patirtį ir šios patirties įtraukimo į naują visumą, 

naujas idėjas, naujus sumanymus ar naują rezultatą procesas. Ikimokyklinio amţiaus tarpsnis yra pats 

palankiausias kūrybiškumo ugdymuisi, nes ikimokyklinio amţiaus vaikai stebina ypatingu gebėjimu 

pateikti originalių bei neįprastų idėjų, laisvai išreikšti save, ką nors simbolizuoti, įsivaizduoti, 

fantazuoti, improvizuoti. Vaikų kūrybiškumas reiškiasi verbalinėje, vizualinėje, judėjimo, paţinimo 

veikloje. Ikimokyklinio amţiaus vaikai pasiţymi tuo, kad kūrybos procesas jiems daţnai yra 

svarbesnis uţ jos rezultatą. 

 

 

 

 

 

Vaiko pasiekimai 

 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

    Įţvelgia naujas įprastų 

daiktų bei reiškinių savybes. 

    Pasitelkia vaizduotę ką 

nors veikdamas: ţaisdamas, 

pasakodamas, judėdamas, 

kurdamas. 

    Sugalvoja įvairių idėjų, 

skirtingų veikimo būdų. 

    Savitai suvokia ir vaizduoja 

pasaulį. 

    Klausinėja, aiškindamasis 

jam naujus, neţinomus dalykus. 

    Išradingai, neįprastai naudoja 

įvairias medţiagas, priemones. 

    Dţiaugiasi savitu veiksmo 

procesu ir rezultatu. 

 Ieško atsakymų, naujų 

idėjų, netikėtų sprendimų, 

neįprastų medţiagų, 

priemonių, atlikimo variantų. 

 Drąsiai, savitai 

eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 

 Siekia savito rezultato. 

 

Vaiko veiksenų pavyzdţiai 
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 Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto (sauso ir šlapio), įvairaus formato, dydţio popieriaus 

pirštu, teptuku, voleliu, šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute ir kt. priemonėmis. 

 Gamina atvirukus, knygutes, kvietimus, dovanėles draugams, šeimos nariams. 

 Dailės priemonėmis reiškia savo literatūrinius, muzikos kūrinio ar kitokius meninius 

įspūdţius. 

 Derina įvairias medţiagas, buities daiktus, baldus ir sukuria naujus objektus. 

 Improvizuoja, kuria netikėtas, naujas, fantastines istorijas. 

 Aplikuoja iš įvairių, skirtingų popierių, buityje nereikalingų laikraščių, tapetų, folijos  ir kt. 

 Tapytą darbelį papildo realiomis medţiagomis (audiniu, dţiovintais augalais, akmenukais ir 

kt.). 

 

Mokėjimas mokytis 

 

Mokėjimas mokytis suprantamas kaip noras mokytis, atkaklus uţsibrėţto tikslo siekimas, 

atsakomybė uţ savo mokymąsi. Tai gebėjimas išsikelti mokymosi tikslus, planuoti, kaip  jų bus 

siekiama, pasirinkti tinkamus mokymosi būdus, apmąstyti mokymosi procesą, įsivertinti rezultatus ir 

atsiţvelgiant į juos kelti tolesnį tikslą. Mokėjimas mokytis - tai vaiko noras bei pasirengimas imtis 

naujų uţduočių, gebėjimas kontroliuoti veiklos procesą bei taikyti įgytus gebėjimus įvairiuose 

kontekstuose. 

 

 

Vaiko pasiekimai 

3 – 4 metų 4 – 5 metų 5 – 6 metų 

 Pasako, parodo, ką nori 

išmokti. 

 Mėgsta kūrybiškai veikti, 

siūlo ţaidimų ir veiklos idėjas, 

imasi iniciatyvos joms 

įgyvendinti, pastebi ir 

komentuoja padarinius. 

 Pasako, ką veikė ir ką 

išmoko. 

 Norėdami ką nors išmokti 

pasako, ko neţino ar dėl ko 

abejoja. 

 Drąsiai spėja, bando, klysta ir 

taiso klaidas, klauso ką sako kiti, 

pasitikslina. 

 Aptaria padarytus darbus, 

planuoja, ką darys. 

 Spėlioja veiksmų pasekmes. 

    Kalba apie tai, ką norėtų 

išmokti, ką darys, kad 

išmoktų. 

    Planuoja savo veiklą. 

    Drąsiai ieško atsakymų į 

kylančius klausimus, rodo 

iniciatyvą iškeliant ir 

sprendţiant problemas. 

    Išsiaiškina kokios 

informacijos reikia ir ją 

randa įvairiuose šaltiniuose: 

enciklopedijose, ţinynuose. 

    Pasako, ką jau išmoko, ką 

dar mokosi, paaiškina, kaip 

mokysis toliau. 

 

Vaiko  veiksenų pavyzdţiai 

 Sprendţia galvosūkius. 

 Ţaidţia įvairius stalo ţaidimus. 

 Klausosi skaitomų knygų. 

 Varto vaikiškas enciklopedijas, ţinynus, ţurnalus. 

 Gamina įvairius plakatus: „Ţinau - noriu suţinoti“, „ Ką daryti, jeigu...?“. 

 Ţaidţia siuţetus su ţaislais. 

 Daro darbelius ţiūrėdamas į darbelių knygos paveikslėlius. 

 Kuria įvairias savo ar grupės elgesio, pasiekimų, „gerų darbų“ knygutes, plakatus. 

 

3. Sveikos ir saugios gyvensenos sistema 

  Veiklos kryptys: 
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 Asmens ir higienos įgūdţių ir įpročių ugdymas. 

 Vaiko organizmo grūdinimas. 

 Fizinio aktyvumo optimizavimas. 

 Judriųjų ir sportinių ţaidimų elementų taikymas darţelyje. 

 Aktyvaus poilsio darţelyje ir šeimoje organizavimas. 

 Sveika  mityba – sveikatos pagrindas. 

 Socialinis ir psichologinis saugumas vaikų darţelyje. 

 

4. Organizavimo formos ir būdai: 

 Ryto mankšta 

         Ryto mankšta vedama ištisus metus. Šiltu metų laiku (pavasarį, vasarą, rudenį), esant 

palankioms sąlygoms, organizuojama lauke, ţiemą - grupėje. Mankštos trukmė 5 – 7 minutės. 

Mankštos pobūdį (su ritminės gimnastikos elementais, ţaidybinė) renkasi pedagogas atsiţvelgdamas į 

vaikų amţių, dalyvaujančių mankštoje vaikų skaičių, poreikius, interesus, emocinę būklę. 

 Kūno kultūros valandėlės mokyklos sporto salėje ir lauke. 

         Kiekvienai amţiaus grupei kūno kultūros valandėlės yra vedamos pagal galimybę  lauke ir 

mokyklos sporto salėje. Praktikoje naudojami įvairūs kūno kultūros valandėlių variantai: klasikinis, 

siuţetinis, laisvas kūrybinis, korekcinis, ţaidybinis.  Auklėtoja iš anksto numato tikslus, uţdavinius, 

pobūdį, vaikų organizavimo būdus, fizinio ugdymo stilių, pravedimo vietą, sportinį inventorių ir 

priemones. Parenka judesius ir ţaidimus, atsiţvelgdama į vaikų amţių. Auklėtoja  padeda vaikams 

pasiruošti valandėlėms, parenka aprangą, avalynę, veiklos metu koreguoja vaikų judesius, dalyvauja 

ţaidimuose, skatina pasyvių vaikų aktyvumą. 

 Sveikatos valandėlės. 

         Sveikatos valandėlė prasideda įvadine dalimi - pokalbiu, pasakojimu, dainele, mįsle, 

vaizdajuosčių ţiūrėjimu ir kt. Jų metu auklėtoja perteikia vaikams teorines ţinias, paskatina stebėti, 

rasti atsakymą, sprendimo būdą iškeltai problemai. Pagrindinė dalis – paţintinė, tiriamoji vaikų 

veikla. Vaikai aktyvūs dalyviai, atlieka įvairius pratimus, judesius, ţaisdami jie tiria, patvirtina ar 

paneigia auklėtojos iškeltą hipotezę. Baigiamoji dalis – tai medţiagos apibendrinimas. 

 Sporto šventės. 
         Sporto šventė organizuojama kiekvieną pavasarį. Scenarijus kuriamas iš anksto, aktyviai 

dalyvaujant visiems darţelio pedagogams. Tai valanda įdomių ţaidimų, varţybų, atrakcionų. 

Šventėje nėra pralaimėjusių, pagiriami ir apdovanojami visi dalyviai, kviečiami dalyvauti ir ugdytinių 

tėveliai. 

 Sportinės pramogos. 
        Sportinės pramogas kiekviena grupė organizuoja  kartą metuose. Jos vedamos kiekvienai 

grupei atskirai arba kelioms grupėms kartu. Parenkami vaikams gerai ţinomi ţaidimai ir estafetės. 

Auklėtoja iš anksto numato pramogų organizavimo vietą, laiką, pobūdį ir priemones. 

 Išvykos į gamtą. 
         Du kartus per metus vyresniųjų grupių vaikams yra organizuojamos išvykos į gamtą. Šių 

išvykų metų derinama aktyvi fizinė vaikų veikla ir poilsis. Iš anksto numatomas maršrutas, aktyvaus 

poilsio vieta, judrieji ţaidimai, atrakcionai, inventorius. Siekiama, kad uţduotys ir fizinis krūvis 

atitiktų vaikų fizinį pasirengimą. Išvykų metu tinkamai parenkamos aktyvaus ir pasyvaus poilsio 

pertraukos, derinama judri veikla ir ramios kūrybinės uţduotys. Uţtikrinamas vaikų saugumas. 

 Savaiminė judri vaikų veikla gryname ore. 

         Vaikams labai malonu pasimankštinti po ugdomosios veiklos. Geriausia pailsima 

ţaidţiant, aktyviai judant. Fiziniai pratimai maţina nuovargį, grąţina gerą savijautą. Jėgas vaikai 

atstato pasivaikščiojimų metu, ţaisdami lauko ţaidimus. Ţiemą vaţinėjasi su rogutėmis. Pedagogas 

pasivaikščiojimų metu padeda pajusti judėjimo dţiaugsmą, skatina visų rūšių judesius. 

Konsultacijos pedagogams, tėvams, visuomenei. 

         Pedagogai bendrauja ir bendradarbiauja su šeima, ieško šeimai aktualių, ją dominančių 

temų.  
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6. Tematika: 

 Aš noriu paţinti save: 

Aš esu ţmogus. Vardas, pavardė, amţius. Kūno dalys. Kūno sandara. Organų funkcijos. Mes 

panašūs ir skirtingi: išorė, lytis, ūgis, svoris. Emocijos ir jausmai. Emocijų valdymas. Pojūčiai 

(lytėjimo, uoslės, regos, klausos, skonio). Augame ir keičiamės. Mano norai, polinkiai, gabumai, 

kūryba. 

Mano aplinka. Mano namai (adresas, namų aplinka). Šeima (šeimos nariai, jų vardai, profesijos, 

tradicijos). Darţelis (darţelio adresas, pavadinimas, kitos grupės, kabinetai, patalpos, kiemas, 

darţelio darbuotojai). Mano grupė (grupės pavadinimas, supanti aplinka; daiktų dydis, kiekis, forma, 

spalva, paviršiaus ypatybės, padėtis erdvėje). Draugai (grupės, darţelio, kiemo). Mano daiktai, 

ţaislai, knygos.  Mano ir kitų drabuţiai.  Mano gatvė.  Visi ką nors dirba. Profesijos. 

Maţas vaikas – sveikas vaikas.  Kūno higiena ir sveikata. Maistas ir sveikata. Maitinimosi 

kultūra. Vitaminai. Vaikų būsenos (pyktis, baimė, liūdesys, savitvarda, pasitikėjimas 

savimi).Drabuţiai ir avalynė. Jų įtaka sveikatai.  Dantų prieţiūra ir saugojimas.  Saugumas ir galimi 

pavojai namuose, darţelyje (saugi aplinka, saugus elgesys, pagalbos telefonas – 112 ir kiti).  Saugus 

elgesys gatvėje (kelio ţenklai, šviesoforas, transportas).  Ţalingų įpročių prevencija (vaistai, 

alkoholis, rūkymas, narkotikai).  Švara – sveikata. Vaikų darbinė veikla grupėje ir kieme.  Fizinis 

aktyvumas  ( mankšta, judrieji ţaidimai, sportinė veikla ir kt.) 

Aš ir gamta: 

Tyrinėju ir paţįstu pasaulį.  Ţemė – ţmonių planeta.  Dangus ir jo šviesuliai.  Saulė – šviesos ir 

šilumos šaltinis. Natūralios ir dirbtinės šviesos šaltiniai. Šešėliai. Ugnis – draugas, ugnis – priešas. 

Gaisrininkų darbas. Vandens savybės. Vandens reikšmė gyvybei, vanduo buityje. Oras ir klimato 

reiškiniai.  Metai. Metų laikai.  Mėnesiai. Kalendoriai.  Savaitė.  Para ir jos dalys.  Valanda, minutė, 

sekundė. Laikrodţiai.  Įdomūs ţenklai: skaičiai, raidės, formos. 

Augmenijos pasaulis. Grupės augalai ir gėlės. Palangės darţas. Darţelio kiemo augalai: gėlės, 

krūmai, medţiai.  Darţelių gėlės.  Parko augmenija.  Medţiai ir krūmai. Ąţuolas – šventas medis 

lietuviams. Laukų ir miškų gėlės.  Vaistingi augalai.  Miško gėrybės: grybai, uogos.  Darţovės. Jų 

įvairovė, auginimas, nauda.  Sodo gėrybės. Vaisiai ir uogos. Jų nauda.  Javai. Rugiai – šventas 

augalas. Duonos kelias. 

Ţemės gyvūnija. Augintiniai namuose ir darţelyje.  Naminiai gyvūnai ir jų nauda: maitina, 

rengia, dţiugina.  Naminiai paukščiai ir jų nauda.  Paukščių įvairovė. Vandens paukščiai. Vandens 

gyvūnai (ţuvys, bebrai, vėţiai, varlės ir t.t.).  Miškų laukų gyvūnai (voverės, eţiai, kurmiai ir kt.). 

Ţvėrys (Lietuvos ir kitų kraštų).  Ropliai, vabzdţiai, kirminai (ţaltys, bitės, drugeliai, gyvatės, uodai, 

musės, vorai ir kt.). 

Aš – maţasis aplinkosaugininkas.  Projektai, akcijos, kūrybinių darbų parodos:  Vanduo – 

gyvybės šaltinis.  Aš noriu švaraus kiemo, gatvės, parko! Mylėk ir brangink kiekvieną medį, krūmą, 

gėlę, ţolę.  Jie – mūsų maţieji draugai. Paukščių ir gyvūnų globa. 

Keičias laikas – mainos rūbas. Ruduo. Ruduo – gamtos pasiruošimo ţiemos poilsiui metas. 

Rudens spalvos parke. Augmenijos poilsis. Gyvūnijos pasiruošimas ţiemai. Kiekvienam sava 

pastogė.  Orų kitimas. Rudens darbai. Ţiema.  Ţiema – gamtos poilsio metas. Kalendorinė ţiema.  

Klimato ir gamtos reiškiniai.  Ţiemos groţis, linksmybės ir pramogos.  Paukštelių ir ţvėrelių globa 

Pavasaris . Pavasaris – gamtos atgimimo metas.  Kalendorinis pavasaris. Orų kitimas. Gyvūnijos ir 

augmenijos atbudimas.  Pavasario darbai darţe, gėlyne, sode, laukuose.  

Vasara. Vasara – augalų vešėjimo metas. Gamtos groţio ir didybės pajautimas. Augmenijos ir 

gyvūnijos gyvenimas. Klimato reikšmė. Vasaros malonumai, pramogos. 

Mano gimtinė – Lietuva: 

Aš – Gargţdietis. Mano namas, gatvė.  Miesto ţymiausios gatvės, aikštės, fontanas (baţnyčia, 

savivaldybės aikštė, Rinkos aikštė)  Bibliotekos, knygynas, mokyklos, darţeliai, moksleivių namai. 

Parkai (Senasis ir naujasis).  Stotis. Vandens telkiniai( Minija ir jos slėnis, Gargţdų karjerai, vandens 

bokštas, vandens valymo stotis)  Gargţdų krašto muziejus.  Piliakalnis. Nauji miesto pastatai 
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(naujasis daugiaaukščių namų rajonas, mokyklų stadionai, maxima). Ţinomi  gargţdiečiai. Į svečius 

kviečiami darbštūs, talentingi, įţymūs ţmonės.  Dalyvavimas miesto  renginiuose. 

Lietuvos miestai. Vilnius – Lietuvos  sostinė.  Didieji  miestai (Klaipėda, Kaunas ir kt.).  

Lietuvos valstybės simboliai.  Lietuvos praeitis (pilys, trobesiai, rūbai). Ţymūs Lietuvos ţmonės 

(prezidentas, politikai, aktoriai, dainininkai, sportininkai). 

Šventės: 

Kalendorinės šventės: Vėlinės, Kalėdos, Trys karaliai, valstybės, Vasario 16 – oji, Kovo 11-oji, 

Uţgavėnės, Kaziuko mugė, Amatų diena, Ţemės  diena, Velykos. 

Darţelio tradicinės šventės: Rugsėjo 1-osios šventė, Rudenėlio spalvos ir gėrybių paroda, 

Sveikatingumo šventinė savaitė, Pusiauţiemio šventė, Susitikimai prie Kalėdų eglutės, Uţgavėnės, 

Ţemės diena,  Aplinkos tvarkymo ir medelių sodinimo akcija, Inkilų kėlimo šventė, Motinos diena, 

Šeimos šventė. 

Grupių tradicijos: gimtadienių šventės,  grupės koncertai, meninių darbų parodos, bendri 

projektai su kitų grupių vaikais (sportinės pramogos, koncertai, ţaidimai, viktorinos). 

 

 

 

7. Ugdymo metodai, būdai, formos: 

1. Ţaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas. Palankios vaiko ţaidimui aplinkos 

sudarymas, ugdančiųjų priemonių keitimas, vaiko sumanyto ţaidimo palaikymas, plėtojimas, naujų 

sumanymų skatinimas, pedagogo bendravimas su vaiku. 

2. Teigiamos atmosferos sukūrimas, kur kiekvienas vaikas jaučiasi gabus, reikšmingas, 

mylimas. 

3. Ugdymas kuriant ir keičiant aplinką. Įrengiamos vaiko veiklai patogios erdvės, parenkamos 

ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką  skatinančios priemonės, ţaislai, informacijos 

gavimo šaltiniai, simboliai, uţrašai, ţenklai ir kt. Naujos priemonės pristatomos originaliai, įdomiai, 

parodomi veikimo su jomis būdai. Aplinka keičiama pagal vaikų sumanymus ir norus. 

4. Ugdymas pavyzdţiu. Pedagogas ţaismingai, išraiškingai ką nors veikia vaikų akivaizdoje ir 

skatina jį mėgdţioti. Pedagogas pradeda kokią veiklą ir perleidţia savarankiškai tęsti vaikams. 

Pedagogas veikia drauge su vaikais kaip ţaidimo ar veiklos partneris, mimika, elgesiu, veiksmais, 

daiktais modeliuoja tai, ką tikisi perduoti vaikams. Kito vaiko pavyzdys. Maţesni mokosi iš vyresnių. 

5. Kūrybinė pedagogo – vaiko sąveika. Pedagogas įtraukia vaikus į veiklą gera idėja, tema, 

probleminiu klausimu, įdomia informacija, netikėtomis medţiagomis ir kt. Nuolat bendrauja su 

vaikais, pastebi jų interesus, norus, gebėjimų lygį, pateikia patarimų, informacijos, praturtina vaikų 

patirtį, siekia vaiko kūrybos, interpretacijos, atradimų, bandymų. 

6. Situacinis – spontaniškas ugdymas. Pedagogas keičia numatytą veiklą pagal iškilusią vaiko 

idėją, problemą, sumanymą. Pritaria vaiko veiklai, ją gerbia, laiko vertinga patirtimi, emociškai 

palaiko, išplėtoja vaiko inicijuotus pokalbius, ţaidimus, reaguoja į vaiko klausimus, interesus, 

atsiskleidusią patirtį. Kūrybiškai panaudoja ugdymui netikėtai susidariusią situaciją.  

7. Ugdymo ir ugdymosi situacijų susidarymo skatinimas bendrais susitarimais ir sprendimais, 

probleminiais klausimais, diskusijomis. 

8. Individualizuotas ugdymas, taikant natūralius ir specialius ugdymo individualizavimo būdus. 

Pedagogas numato, kokią veiklą individualiai pasiūlys gabiam ar specialiųjų poreikių vaikui (vardinė 

veikla, sutartys su pedagogu, bendra vaiko ir pedagogo veikla, logopedo, psichologo parama, 

individualios uţduotys šeimai, individualios ugdymo programos). 

9. Vaikų ţaidimų ir kūrybinės raiškos savaičių, švenčių organizavimas, išvykų planavimas ir kt. 

Netradiciniai ugdymo būdai:  
Smegenų šturmas, minčių lietus, bendri grupės susitarimai, taisyklės, ritualai (muzikiniai, 

garsiniai signalai, gimtadienio tradicijos, naujienų, ţaislo, daikto pristatymas ir kt.),  keliaujantis 

ţaislas, autoriaus kėdė, ryto, laiko ratas ir kt. 

Ugdymo proceso sėkmės rodikliai:  
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Vaiko stebėjimas: fizinio, psichinio išsivystymo, gebėjimų lygio nustatymas, individualizuotas 

ugdymas, pedagogo santykiai su vaiku, palanki aplinka, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, 

ugdymo metodų ir formų parinkimas ir jų derinimas, ugdymo proceso planavimas, realių ugdymo 

tikslų ir uţdavinių, ugdymo perspektyvos numatymas. 
         Vaikų ugdymosi planavimas yra neatsiejama ikimokyklinio ugdymo turinio programos dalis. Vaikų 

ugdomosios veiklos planavimo forma: planavimo metodas „Plaukimo takelis“. Metodo esmė – 

planuodamas vaikų ugdymo ir ugdymosi procesą ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, naudodamasis 

Pasiekimų aprašu, pirmiausia numato konkrečius ugdymosi rezultatus. 

  8. Vaiko – šeimos – pedagogo partnerystė 

      Tikslas – siekti aktyvios partnerystės, uţtikrinant kokybiško vaiko ugdymo sėkmę. 

    

Uţdaviniai: 

 susipaţinti su šeimos socialine, kultūrine aplinka, ugdymo tradicijomis, vaiko vystymosi 

ypatumais; 

 vertinti ir gerbti šeimos vaidmenį vaiko ugdyme; 

 atskleisti šeimai vaiko gyvenimo raidos ypatumus; 

 planuoti ir iš anksto aptarti tėvų lankymosi grupėje galimybę (adaptacijos ir tolimesnio 

ugdymo metu); 

kartu su šeima priimti bendrus sprendimus nutariant, kokios paslaugos bus teikiamos vaikui ir 

kokios paramos šeima pageidautų; 

 kartu su šeima aptarti vaiko poreikius, pasiekimų lygį, ugdymo būdus, pasiektą paţangą; 

 stengtis įtraukti šeimą (esant poreikiui) į individualios vaiko ugdymo programos kūrimą ir jos 

įgyvendinimą; 

 išlaikyti konfidencialumą – bendrauti su šeima labai taktiškai ir subtiliai. 

 

Bendradarbiavimo su šeima būdai, formos. Bendraudamas ir bendradarbiaudamas pedagogas 

su šeima, taiko formalius, neformalius, netradicinius būdus ir formas. Pedagogas juos renkasi 

atsiţvelgdamas į šeimos kultūrą, grupės bendruomenės poreikius.  

Formalios sąveikos būdai: tėvų susirinkimai, diskusijos, edukacinis tėvų švietimas 

(konsultacijos, rekomendacijos ir kt.),tėvų lankymasis grupėje, dalyvavimas ugdymo procese, bendrų 

projektų kūrimas ir įgyvendinimas (išvykos, ekskursijos, ţaidimų savaitės, sportiniai, šventiniai 

renginiai  ir kt.). 

Neformalios sąveikos būdai: individualūs pokalbiai, skelbimų lentos, informacija, rašteliai, 

laiškai, ţinutės, uţrašai, tėvų parama vieni kitiems ir kt. 

 

 

 

 

 

                         V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
 

1. Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: 

 Stebėjimas – vaiko paţinimas, informacijos apie jį kaupimas, nesikišant į jo veiklą. 

 Vaikų kūrybinių darbų analizė – pedagogas iš anksto apgalvoja, ką analizuos, kaip 

vertins, kada vertins, kaip panaudos pasiekimų vertinimą. 

 Pokalbiai, „minčių lietus“, vaikų komentarai ir kt. – vaiko kalba fiksuojama, 

analizuojama daroma paţanga, tariamasi su tėvais, numatomos tolimesnio ugdymo gairės. 

 Tyrimai – nesudėtingi, nevarginantys vaikų, siekiantys išsiaiškinti vaikų gebėjimus, turimą 

patirtį, charakterio savybes, pasaulio paţinimo būdą. Būtinas tėvų įtraukimas atliekant tyrimus, 

darant išvadas ir apibendrinimus. 
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Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, individualizavimui, kokybės 

didinimui, tėvų informavimui. Svarbu išvengti subjektyvumo, skubotų išvadų. Todėl reikia  surinkti 

kuo daugiau ir kuo įvairesnės informacijos iš įvairių šaltinių ir aplinkos. Stebėtojas tiksliai fiksuoja 

vaiko veiksmus, kalbą ir kt., o ne savo interpretacijas, siekiant išvengti subjektyvaus palankumo arba 

išankstinio neigiamo nusistatymo. Fiksuojamas ne tik vaiko elgesys, bet ir aplinkybės. Stebėtojas 

geba apmąstyti prieţastis, galėjusias padaryti poveikį vaiko elgesiui. Reikėtų neskubėti daryti 

vienareikšmiškų prielaidų ir išvadų. 

2. Vertintojai ir vertinimo būdai 

 
VERTINIMAS 

 

                                                               
 

 PEDAGOGAI  VAIKAI  TĖVAI  

  

Vertina kiekvieno 

vaiko brandą, 

pasiekimus, pokyčius 

  

Įsivertina savo 

pokyčius 

Koks esu? 

 Kaip paaugau? 

 

  

Vertina savo 

vaiko 

pasiekimus 

 

 

 
    VERTINTOJAS 

 

                                                                   
 

Trišalio vertinimo esmė – visų trijų pusių poţiūrių darna. Svarbu ţinoti: sutampa ar skiriasi 

pedagogų, vaiko ir jo tėvų vertinimas. 

Vaiko savivertei teikiame ypatingą reikšmę.  Vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame 

amţiuje įprasti vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo poţymis.  

 

 

VERTINIMO BŪDAI 

 

VERTINTOJAI METODAS FORMA DAŢNUMAS 

 

Vaikai  

 

Neformalus stebėjimas 

 

Savianalizė 

 

 

 

Ţaidimas 

 

Praktinė veikla 

Pasakojimas 

Piešimas, 

komentavimas. 

 

Nuolat arba priklausomai 

nuo tikslo ir poreikio. 

 

Tėvai  

 

Neformalus stebėjimas 

 

Individualūs pokalbiai  

      

          Nuolat  

Formalus vertinimas Susirinkimai  

Diskusijos  

2-3 kartus per metus  

( rudenį, ţiemą, pavasarį) 



27 

 

 

 

 

Pedagogai 

 

Refleksija   

Savianalizė  

Neformalus vertinimas 

 

Auklėtojų dienynai, 

Pokalbiai  

Grupės  dienoraštis  

Grupės lenta  

   

 

         Nuolat  

 

Formalus vertinimas  

 

 

Vaiko ţaidimo 

stebėjimas ir analizė 

 

 

2 kartus per metus  

( rugsėjį ir kovą) 

Projektas  

Tyrimas  

Interviu  

Apklausa  

Stebėjimai 

Fotonuotraukos  

Filmuota medţiaga  

Klausimynai vaikams  

Anketos suaugusiems  

 

Priklausomai nuo tikslo ir 

poreikio  

Pastaba:  Vaikų, kuriems reikalinga speciali pagalba, pasiekimus vertina logopedas, specialusis 

pedagogas, psichologas. 

 

VI. VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS 

 

1. Bendros ţinios apie vaiką 

 

Vaiko vardas, pavardė 

Gimimo data 

Įstaigos lankymo pradţia (data) 

Vaiko amţius 

 

 

2. Vaikų pasiekimų vertinimas 

 

I. SVEIKAS VAIKAS 

                           20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

1. KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŢIAI 

Ţings 

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

Lankymo 

pradţia/pabaiga 

Vaiko amţius Grupės 

pavadinimas 

Auklėtojos vardas, pavardė 
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1 Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš 

puodelio. 

        

 

 

 

2 

Valgo ir geria padedamas arba 

savarankiškai. 

        

Kartais parodo ţenklais arba pasako, kada 

nori tuštintis. 

        

Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam 

padeda“. 

        

Suaugusiojo padedamas plaunasi rankas, 

išpučia nosį. 

        

Paprašytas padeda ţaislą į nurodytą vietą.         

 

 

3 

Savarankiškai valgo ir geria.         

Pradeda naudoti stalo įrankius.         

Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti.         

Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas 

susitvarko. 

        

Suaugusiojo padedamas nusirengia ir 

apsirengia, bando praustis, nusišluostyti 

rankas.  

        

Padeda į vietą daiktą.         

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Valgo gana tvarkingai.          
Primenamas po valgio skalauja burną.          

Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, uogas, 

darţoves.  

        

Padeda suaugusiajam serviruoti ir po valgio 

sutvarkyti stalą. 

        

Daţniausiai savarankiškai naudojasi tualetu 

ir susitvarko juo pasinaudojęs. 

        

Šiek tiek padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 

        

Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto. 

        

Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas 

prisidengia burną. 

        

Gali sutvarkyti dalį ţaislų, su kuriais ţaidė.         
Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, 

aštrių ir kitų pavojingų daiktų. 

        

 

 

5 

Valgo tvarkingai, daţniausiai taisyklingai 

naudojasi stalo įrankiais. 

        

Domisi, koks maistas sveikas ir visavertis.           

Beveik savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus.  

        

Priminus plaunasi rankas ir veidą.          
Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti 

taisyklingai. 

        

 

6 

Valgo tvarkingai.          

Pasako, jog maistas reikalingas, kad 

augtume, būtume sveiki. 
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6 

Įvardija vieną kitą sveiką ir nesveiką maisto 

produktą. 

        

Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą.         

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus.  

        

Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabuţius ir avalynę pagal orus.  

        

Savarankiškai plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą.  

        

Daţniausiai savarankiškai 

tvarkosi ţaislus ir veiklos vietą. 

        

Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų 

saugaus elgesio taisyklių.  

        

Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi 

veiklai skirtais aštriais įrankiais.  

        

Ţino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur 

kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. 

        

Stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti 

taisyklingai. 

        

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdţius. 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

Komentaras. 

 

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

2. FIZINIS AKTYVUMAS 

Ţings 

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
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u
o
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asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

1 

Sėdi, šliauţia, ropoja pirmyn ir atgal.         

Ko nors įsitvėręs atsistoja.         

Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą seka 

akimis, pačiumpa ir laiko daiktą. 

        

 

 

2 

Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, 

pasilenkia. 

        

Bėga tiesiomis kojomis.         

Atsisėdęs ant riedančio ţaislo stumiasi kojomis.         

Spiria kamuolį išlaikydamas 

pusiausvyrą. 

        

Pasuka riešą, apverčia plaštaką, mosteli 

plaštaka. 

        

Ploja rankomis.          

Ridena, meta, gaudo kamuolį.         

 Pastovi ant vienos kojos (3–4 sekundes).          
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3 

Tikslingai skirtingu ritmu eina ten, kur nori, 

vaikščiodamas apeina arba perţengia kliūtis, 

eina plačia (25–30 cm) linija. 

        

Bėga keisdamas kryptį, greitį.         

Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu ţingsniu 

laikydamasis suaugusiojo rankos ar turėklų. 

        

Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo 

ţemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją, 

spiria kamuolį. 

        

Geriau derina akies-rankos, abiejų rankų, rankų 

ir kojų judesius, tiksliau konstruoja, veria ant 

virvutės sagas, ridena, mėto, gaudo kamuolį, 

įkerpa popieriaus kraštą. 

        

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų.         
Eina ant pirštų galų.         

Eina siaura (5 cm) linija, gimnastikos suoleliu.         
Lipa laiptais aukštyn ir ţemyn nesilaikydamas 

uţ turėklų. 

        

Šokinėja abiem ir ant vienos kojos.         
Nušoka nuo paaukštinimo.          
Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų.         

Tiksliau atlieka judesius plaštaka ir pirštais bei 

ranka. 

        

Ištiestomis rankomis pagauna didelį kamuolį.         

 

 

 

5 

Judesius tiksliau atlieka kaire arba dešine ranka, 

koja. 

        

Eina aukštai keldamas kelius, atlikdamas 

judesius rankomis, judėdamas vingiais. 

        

Juda greitai ir vikriai.         
Bėga ant pirštų galų.          
Šokinėja ant vienos bei abiem kojomis.         
Peršoka ţemas kliūtis, pašoka siekdamas daikto.         

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, gyvatėle, 

atbulomis, šonu. 

        

Ištvermingas, bėga ilgesnius atstumus.         

Bėga pristatomu ar pakaitiniu ţingsniu, aukštai 

keldamas kelius, bėga suoleliu, įkalnėn, 

nuokalnėn. 

        

Šokinėja ant vienos kojos judėdamas pirmyn, 

šoka į tolį, į aukštį. 

        

Vaţiuoja dviračiu.         

Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, 

greičiau. 

        

Tiksliau valdo pieštuką bei ţirkles ką nors 

piešdamas, kirpdamas. 

        

Su kamuoliu atlieka sporto ţaidimų elementus, 

ţaidţia komandomis. 

        

Vertybinė nuostata. Noriai, dţiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir ţaidimus. 
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Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliauţia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akiųrankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

Komentaras. 

 

 

II. ORUS VAIKAS 
                           20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
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u
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asaris 

R
u
d
u
o
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av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

 

1 

Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia 

jausmus. 

        

Patiria išsiskyrimo su tėvais nerimą ir 

dţiaugsmą jiems sugrįţus.  

        

Atskiria nepaţįstamą ţmogų.         

Atspindi kitų vaikų emocijų raišką, kartu 

juokiasi, verkia. 

        

 

 

 

2 

Emocijas reiškia skirtingu intensyvumu (nuo 

silpno nepatenkinto niurzgėjimo iki garsaus 

rėkimo).  

        

Atpaţįsta kito vaiko ar suaugusiojo 

dţiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų 

išraiškas. 

        

 

 

 

3 

Pradeda atpaţinti, ką jaučia, turi savus 

emocijų raiškos būdus.  

        

Pradeda vartoti emocijų raiškos ţodţius, 

emocijų pavadinimus. 

        

Pastebi, atpaţįsta aiškiausiai reiškiamas kitų 

ţmonių emocijas. 

        

Atitinkamai reaguoja į kitų emocijas 

(išsigąsta, nueina, paguodţia). 

        

 

 

4 

 

 

 

 

Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose 

jaučia skirtingas emocijas. 

        

Emocijas išreiškia mimika, balsu, veiksmais, 

poza. 

        

Pavadina pagrindines emocijas.         
Atpaţįsta kitų emocijas pagal veido išraišką, 

elgesį, veiksmus.  

        

Geriau supranta kitų emocijas ir jausmus, 

daţnai tinkamai į juos reaguoja (pvz., 

stengiasi paguosti, padėti). 

        

Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali 

skirtis (jam linksma, o kitam tuo pat 
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metu liūdna). 

 

 

5 

Atpaţįsta bei pavadina savo jausmus ir 

įvardija situacijas, kuriose jie kilo. 

        

Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir 

situacijas, kuriose jie kyla (pakviečia ţaisti 

nuliūdusį vaiką, kurio į ţaidimą nepriėmė 

kiti). 

        

Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – 

pasako ar paklausia, kodėl pyksta, kodėl 

verkia. 

        

 

 

 

6 

Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos 

sukėlusias situacijas bei prieţastis. 

        

Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, 

kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas. 

        

Pastebi nusiminusį ir daţniausiai 

geranoriškai stengiasi jam padėti. 

        

Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti 

pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, piktas. 

        

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas. Atpaţįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų prieţastis, įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, ţodţiais ir elgesiu 

atliepia kito jausmus (uţjaučia, padeda). 

 

Komentaras. 

                                    20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
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u
o
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av

asaris 

R
u
d
u
o
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asaris 

R
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u
o

 

P
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R
u
d
u
o

 

P
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asaris 

 

 

1 

Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje.          

Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, supamas.         

Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra 

prisirišęs, emocijomis. 

        

 

 

 

2 

Išsigandęs, uţsigavęs, išalkęs nusiramina 

suaugusiojo kalbinamas. 

        

Pats ieško nusiraminimo būdų.          

Pradeda valdyti savo emocijų raišką, 

reaguodamas į  suaugusiojo veido išraišką, 

intonaciją, ţodţius. 

        

 

 

 

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene 

tvarka bei ritualais.  

        

Jeigu kas nepatinka, nueina šalin, atsisako 

bendros veiklos. 
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3 

Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus, 

reaguodamas į suaugusiojo veido išraišką, 

intonaciją, ţodţius.  

        

Ţaisdamas kalba su savimi, nes tai padeda 

sutelkti dėmesį. 

        

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo 

interesų gynimo būdus (rėkia, neduoda ţaislo, 

pasako suaugusiajam ir kt.). 

        

Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

        

 

 

 

4 

 

Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį 

įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo 

komentarus. 

        

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos 

(pvz., ramioje aplinkoje dţiaugsmą reiškia 

santūriau).  

        

Paklaustas ramioje situacijoje pasako galimas 

savo ar kito asmens netinkamo elgesio 

pasekmes. 

        

Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo bei 

kitų vaikų pavyzdţiu laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

        

Ţaisdamas stengiasi laikytis ţaidimo taisyklių.         

 

 

 

 

 

5 

Nusiramina pabuvęs vienas.         

Nusiramina kalbėdamasis su kitais.         

Vis daţniau jausmus išreiškia mimika ir 

ţodţiais, 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. 

        

 

 

6 

 

 

Pats taiko įvairesnius nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdus. 

        

Bando susilaikyti nuonetinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, ieško taikių 

išeičių, kad neskaudintų kitų. 

 

        

Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį.         

Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei 

naudingumą ir daţniausiai savarankiškai jų 

laikosi. 

        

Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus.         

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 
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Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo ţodţius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

Komentaras. 

 

                                             20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
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u
o
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asaris 

R
u
d
u
o
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u
o
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R
u
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u
o

 

P
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1 

Reaguoja į pasakytą savo vardą.          

Apţiūrinėja, tyrinėja savo bei kitų vaikų 

rankas, kojas, stebi jų judėjimą. 

        

Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, 

krykštauja, kai aplinkiniai maloniai 

bendrauja su juo. 

        

 

 

2 

Atpaţįsta save neseniai darytose 

nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje. 

        

Pavadina kelias kūno dalis.         

Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 

pyksta, kai suaugusysis neleidţia to daryti, 

dţiaugiasi, kai yra įvertinamas. 

        

 

 

 

3 

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.         

Didţiuojasi tuo, ką turi, daro.         

Tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir 

kiti vaikai jį mėgsta ir priima. 

        

 

 

 

4 

 

Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo 

norų, ketinimų, jausmų pasaulį.  

        

Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis ir draugai.         

Supranta, kad suaugęs ţmogus negalėjo 

matyti to, ką jis matė, darė, kas atsitiko, jei 

nebuvo kartu (tėvams pasakoja, ką veikė). 

        

Mano, kad yra geras, todėl kiti jį mėgsta, 

palankiai vertina. 

        

 

 

 

5 

Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas 

pats asmuo. 

        

Atpaţįsta save kūdikystės nuotraukose.         
Apibūdina savo išvaizdą.         
Teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras         
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(moteris), tėvelis (mamytė). 

Kalba apie šeimą, draugus.         
Savęs vertinimas nepastovus.         

 

 

 

 

 

 

6 

Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus, šeimą, bendruomenę, 

tėvynę. 

        

Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką 

kitam (pralinksminti, padėti ir kt.) ir 

atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis 

ar kt.). 

        

Juokiasi iš savo klaidų ar maţų nelaimių, 

jeigu jos nesukėlė rimtų pasekmių. 

        

Save apibūdina, nusakydamas fizines ir 

elgesio savybes, priklausymą šeimai, 

grupei, gali pasakyti savo tautybę. 

        

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai.         

Stebi ir atpaţįsta kitų palankumo ir 

nepalankumo jam ţenklus. 

        

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 ţaisti kartu su kitais. 

 

Komentaras. 

 

                              20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
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u
o
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asaris 

R
u
d
u
o
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av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
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asaris 

R
u
d
u
o

 

P
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asaris 

 

1 

Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau 

padedamas pedagogo pamaţu nurimsta. 

        

Siekia būti greta juo besirūpinančiu 

suaugusiuoju. 

        

 

 

 

2 

Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar 

globėjo. 

        

Akivaizdţiai parodo prieraišumą prie juo 

besirūpinančio suaugusiojo. 

        

Atpaţįsta suaugusiojo emocijas, jausmus.          

Daţniausiai vykdo jam suprantamus 

suaugusiojo prašymus, kreipiasi pagalbos. 

        

Bijo to, ko nepaţįsta, neţino.         

 Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo 

tėvų. 

        



36 

 

 

 

 

 

3 

Drąsiai veikia, rizikuoja, kai šalia yra juo 

besirūpinantis suaugusysis. 

        

Mėgdţioja, tačiau ţaidime savaip pertvarko 

suaugusiųjų veiksmus, ţodţius, intonacijas. 

        

Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo 

palaikymo, pagyrimo. 

        

Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, 

kartais uţsispiria. 

        

Ramiai stebi nepaţįstamus ţmones, kai 

auklėtojas yra šalia jo. 

        

 

 

 

 

 

4 

 

Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar globėjų.         
Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą 

grupės auklėtojais. 

        

Supranta auklėtojų jausmus.          
Bendradarbiauja su auklėtojais: guodţiasi, 

kalbasi, klausia, tariasi.  

        

Suaugusiajam pasako savo nuomonę.          
Daţniausiai stengiasi laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos.  

        

Priima auklėtojų pagalbą, pasiūlymus bei 

vykdo individualiai pasakytus prašymus.  

        

Mėgsta kaţką veikti su suaugusiuoju.         
Kalbasi su nepaţįstamais ţmonėmis, kai 

auklėtojas yra šalia jo ar netoliese. 

        

 

 

 

5 

Įtraukia suaugusįjį į ţaidimus, bendrą veiklą, 

pokalbius. 

        

Priima suaugusiojo pasiūlymus.         

Tikrina suaugusiojo išsakytas leistino elgesio 

ribas. 

        

Daţniausiai laikosi sutartų taisyklių, tačiau 

supykęs gali priešintis suaugusiajam. 

        

Drąsiai bendrauja su maţiau paţįstamais ar 

nepaţįstamais ţmonėmis įstaigos teritorijoj. 

        

 

 

 

 

 

6 

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 nepaţįstamais ţmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. 

        

Ţino, į ką galima kreiptis pagalbos, 

pasimetus, nutikus nelaimei. 

        

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje 

aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; ţino, kaip reikia elgtis su 

nepaţįstamais suaugusiaisiais. 
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Komentaras. 

 

                                              20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŢIAIS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

1 Patinka ţiūrėti, mėgdţioti, būti šalia kitų 

kūdikių. 

        

 

2 

Mėgsta ţaisti greta kitų vaikų, jiems šypsotis, 

mėgdţioti. 

        

Gali duoti, imti ţaislą iš kito, tačiau supykęs 

gali atimti, suduoti. 

 

 

        

 

 

 

3 

Ieško bendraamţių draugijos.         

Ţaidţia greta, trumpai paţaidţia su kitu 

vaiku. 

        

Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, 

daţniau kalbasi su kitu vaiku. 

        

Audringai reiškia teises į savo daiktus, nori 

kito vaiko ţaislo. 

        

Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui.         

 

 

 

4 

 

Kartu su bendraamţiais ţaidţia bendrus 

ţaidimus. 

        

Ţaisdamas mėgdţioja kitus vaikus, supranta 

jų norus. 

        

Stengiasi suprasti kita kalba kalbančio vaiko 

sumanymus.  

        

Tariasi dėl vaidmenų, siuţeto, ţaislų.         

Padedamas suaugusiojo, palaukia savo eilės.         
Dalijasi ţaislais, priima kompromisinį 

pasiūlymą. 

        

 

 

 

5 

Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius 

ţaidimų partnerius. Su jais lengvai 

susipyksta ir susitaiko. 

        

Tikslingai atsineša ţaislą iš namų.         
Paprašius kitam vaikui, duoda paţaisti savo 

ţaislu arba ţaidţia juo paeiliui.  

        

Noriai ţaidţia su vaikais iš kitos kultūrinės 

ar socialinės aplinkos. 

        

Gali padėti kitam vaikui.          

Pats randa nesutarimo, konflikto sprendimo 

būdą arba prašo suaugusiojo pagalbos. 
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6 

Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti 

su kitais vaikais. 

        

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais 

vaikais dėl ţaidimų sumanymų ir veiklos. 

        

Dalijasi ţaislais ir kovoja uţ kitų teisę ţaisti 

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 ţaidimų 

partnerius.  

        

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamţiais. 

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi ţaislais, tariasi, uţjaučia, padeda), suaugusiojo 

padedamas supranta savo ţodţių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Komentaras 

 

III. BENDRAUJANTIS VAIKAS 
                         20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

8. SAKYTINĖ KALBA 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

1 

 

 

 

1 

Klausymas. Įdėmiai klausosi suaugusiojo.          

Skiria grieţtą ir malonų kalbinančio 

suaugusiojo toną. 

        

Supranta elementarius kalbinančiojo 

klausimus. 

        

Atpaţįsta ir dţiaugiasi artimiausiais 

aplinkos garsais. 

        

 Supranta savo ir artimųjų vardus, 

artimiausios aplinkos daiktų, reiškinių 

pavadinimus.  

        

Kalbėjimas. Komunikavimui vartoja 

įvairius garsus ir judesius. 

        

Vartoja kelis trumpus ţodelius, palydi juos 

judesiu. 
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2 

Klausymas. Kalba, gestais reaguoja į 

suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą. 

        

Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie 

artimiausios aplinkos objektus, pasakas. 

        

Supranta ir greitai mokosi paprastų, naujų 

ţodţių. 

        

Išklauso ir supranta du vienas po kito 

išsakomus prašymus. 

        

Kalbėjimas. Noriai dalyvauja pokalbiuose.          

Mėgdţiojimu, veiksmais, mimika dalyvauja 

paprastuose ţodiniuose ţaidimuose. 

        

Kalba dviejų trijų ţodţių sakiniais.         

 

 

 

3 

Klausymas. Klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių, naujų ţodţių. 

        

Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas 

paskui kitą sekančius prašymus, siūlymus. 

        

Kalbėjimas. 3–4 ţodţių sakiniais kalba, 

klausinėja apie save, poreikius, 

išgyvenimus. 

        

Pradeda mėgdţioti suaugusiųjų kalbėseną.          

Sako „ačiū“, „prašau“.         

Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir 

girdėjo, apie aplinkos objektus, jų savybes, 

įvykius. 

        

Domisi laidomis, animaciniais filmais.         

Ţodţius derina pagal giminę, skaičių, 

linksnį. 

        

Kartu su suaugusiuoju deklamuoja, 

uţbaigia ţinomas pasakas,eilėraščius. 

        

 

 

4 

 

 

 

 

 4 

 

Klausymas 

Klausosi pokalbių, pasakojamų, skaitomų, 

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, pašaukia, kartais laikydamasis 

elementarių kalbinio etiketo normų.  

        

Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, 

veikia ir veikė.  

        

Ţaidţia garsais ir ţodţiais, kuria naujus 

ţodţius. 

        

Kalbėdamas vartoja paprastos 

konstrukcijos gramatiškai taisyklingus 

sakinius. 

        

Taisyklingai taria daugumą gimtosios 

kalbos ţodţių garsų.  
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Padedant atpaţįsta ţodyje kelis atskirus 

garsus. 

        

Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja 

trumpas pasakas, pridėdamas 

savo ţodţių. 

        

 

 

 

5 

Klausymas. Klausosi įvairaus turinio 

įrašytų ir gyvų tekstų. 

        

Supranta sudėtingesnio turinio tekstus.         

Supranta, kai kalbama ne gimtąja kalba.         
Kalbėjimas. Natūraliai kitiems kalba apie 

tai, ką ţino, veikia, ko nori.  

        

Kalbėdamas ţiūri į akis.         
Vartoja techniką, transporto priemones bei 

prietaisus įvardijančius ţodţius.  

        

Pasakoja apie matytus filmukus, 

kompiuterinius ţaidimus. 

        

Bando susikalbėti su kitakalbiu.         
Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, jungia 

ţodţius į sakinius, laikydamasis taisyklių. 

        

 Vartoja daugumą kalbos dalių.          
Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą trumpuose 

ţodţiuose. 

        

Seka girdėtas ir savo kurtas pasakas, 

eilėraščius, inscenizuoja. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Klausymas.  

Supranta pasakojimo, pokalbio turinį, 

įvykių eigą.  

        

Supranta pajuokavimus, dviprasmybes, 

frazeologizmus, perkeltinę ţodţių prasmę.  

        

 Kalbėjimas Kalba natūraliai, 

atsiţvelgdamas į bendravimo situaciją, 

išsakydamas savo patirtį, norus. 

        

 Kalba apie problemų sprendimą, vartoja 

mandagumo 

bei vaizdingus ţodţius. 

        

Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos 

eigą, praneša apie tai kitiems. 

        

Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos 

reiškinius, techniką, įvardydamas įvairias 

detales, vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros ţodţius. 

        

Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, 

vartoja pagrindines kalbos dalis.  

        

Išgirsta ţodţius, kurie panašiai skamba, bet 

turi skirtingą reikšmę.  

        

Išgirsta pirmą, paskutinį ir ţodţio viduryje 

esančius garsus.  
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Skiria gimtosios kalbos ţodţius nuo 

išgirstų kitos kalbos ţodţių. 

        

Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja 

matytas, girdėtas pasakas. 

        

Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, mįsles, 

humoristines istorijas, deklamuoja savo 

sukurtus kūrinėlius. 

        

Kalba „ateivių“ kalbomis, „uţsienio“ 

kalbomis.  

        

Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, 

intonacijas. 

        

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

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos groţį. 

 

Komentaras. 

 

                    

 

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

9. RAŠYTINĖ KALBA 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

1 

Skaitymas. Vartinėja, ţiūrinėja 

paveikslėlių knygeles. 

        

Rašymas. Stebi rašančiuosius, domisi 

rašymo priemonėmis, brauko jomis 

įvairias linijas. 

        

 

 

 

2 

Skaitymas. Pradeda atpaţinti jo 

mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam 

paskaitytų.  

        

Reaguoja į skaitomą tekstą.         

Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias 

raides, ţodţius, simbolius. 

        

Rašymas. Įvairiomis rašymo 

priemonėmis spontaniškai brauko 

popieriaus lape. 

        

 

 

 

 

3 

Skaitymas. Varto knygeles, dėmesį 

skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir 

tekstui, prašydamas paskaityti.  

        

Geba sieti paveikslėlius su juose 

vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos 

pavadina.  

        

Pradeda paţinti aplinkoje esančius 

simbolius. 
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Rašymas. Įvairiomis rašymo 

priemonėmis kraiglioja vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

        

 

 

 

 

 

4 

 

Skaitymas. Domisi skaitymu.          
Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri jam 

 

 buvo skaityta.  

        

Skaito knygelių paveikslėlius, įvardija 

įvairių objektų ir veikėjų bruoţus, 

veiksmus. 

        

Atkreipia dėmesį į raides, simbolius 

(grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda 

jais manipuliuoti įvairioje veikloje. 

        

Rašymas. Domisi ne tik įvairiomis 

rašymo priemonėmis, bet ir galimybe 

rašyti planšetiniu kompiuteriu kt. 

        

Keverzonėse, piešiniuose pasirodo 

raidţių elementai, raidės.  

        

Raidėmis ir simboliais (grafiniais 

vaizdais) pradeda manipuliuoti įvairioje 

veikloje. 

        

 

 

 

 

 

 

 

5 

Skaitymas. Domisi abėcėlės raidėmis.          
Pastebi ţodţius, prasidedančius ta pačia 

raide. 

        

Supranta, kad kai kurios raidės turi savo 

pavadinimą. 

        

Supranta aplinkoje matomų kai kurių 

spausdintų ţodţių prasmę. 

        

Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, 

knygelėms.  

        

Įvardija specifinius skaitomo teksto 

veikėjų bruoţus. 

        

Rašymas. Domisi ir supranta skirtingų 

spaudinių funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, bukletas ir pan.). 

        

Kopijuoja raides, ţodţius.         
„Iliustruoja“ pasakas, istorijas, filmukus, 

parašydamas nukopijuotas raides, 

ţodţius. 

        

Kuria ir gamina rankų darbo knygeles.         
Braiţo ir aiškina planus, grafikus.         
Bando rašyti raides, pradėdamas savo 

vardo raidėmis (planšetiniame 

kompiuteryje rašo savo vardą, trumpus 

ţodelius). 

        

 

 

 

 

 

Skaitymas. Domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais. 

        

 Supranta nesudėtingą tekstų siuţetą, 

klausinėja.  

        

Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto, 

iliustracijų ir asmeninės patirties.  
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6 

Ţino keliolika abėcėlės raidţių.         

Supranta, kad garsas siejamas su raide, o 

raidės sudaro ţodį. 

        

Pradeda skirti ţodţius sudarančius 

garsus, skiemenis. 

        

 Paţįsta parašytą ţodį, kaip atskirų 

raidţių junginį. 

        

Gali perskaityti uţrašus, kuriuos mato 

gatvėse, pavyzdţiui, parduotuvių, 

kirpyklų, kavinių pavadinimus. 

        

Rašymas. Spausdintomis raidėmis rašo 

savo vardą, kopijuoja matomus ţodţius. 

        

Piešiniuose uţrašo atskirų objektų 

pavadinimus.  

        

Įvairiais simboliais bando perteikti 

informaciją. 

        

Planšetiniu kompiuteriu rašo raides, 

ţodţius. Supranta rašymo tikslus. 

        

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ţenklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas. Atpaţįsta ir rašinėja raides, ţodţius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

Komentaras 

 

 

IV. SMALSUS VAIKAS 
                          20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

10. APLINKOS PAŢINIMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

1 

Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti 

esančius daiktus. 

        

Reaguoja į skirtingus vaizdus, kvapus, 

garsus, skonius. 

        

Atpaţįsta artimus ţmones, ţaislus, daiktus.         

 

 

2 

Stebi ir atpaţįsta artimiausią savo aplinką, 

orientuojasi joje. 

        

Paţįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, 

ţmones, daiktus. 

        

Ţino kai kurių daiktų paskirtį ir jais 

naudojasi. 

        

 

 

 

3 

Atpaţįsta ir pavadina vis daugiau augalų, 

gyvūnų, daiktų, domisi jais. 

        

Skiria atskirus gamtos reiškinius.         

Orientuojasi savo grupės, darţelio, namų 

aplinkoje. 
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Pasako savo ir savo šeimos narių vardus.         

Dalyvauja priţiūrint augalus ar gyvūnus.         

 

 

 

4 

 

Paţįsta gyvenamosios vietovės objektus.         
Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, 

pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 

        

Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje.         
Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus 

gyvūnų ir augalų poţymius. 

        

Atpaţįsta gamtoje ar paveiksluose 

daţniausiai sutinkamus gyvūnus, medţius, 

gėles, darţoves, grybus. 

        

Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus 

jiems poţymius. 

        

Skiria daugiau gamtos reiškinių         

 

 

 

5 

Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, 

tradicijas. 

        

Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą ar 

gyvenvietę.  

        

Gali savarankiškai nueiti į darţelio salę, 

valgyklą ir kt. 

        

Atranda prietaisų, technologijų panaudojimo 

galimybes. 

        

Atpaţįsta ir įvardija naminius, kai kuriuos 

laukinius gyvūnus. 

        

Skiria darţoves, vaisius, uogas, nusako, kaip 

juos naudoti maistui. 

        

Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, 

kurių negali pamatyti. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Pasako tėvų profesijas, įvardija savo 

giminaičius. 

        

Ţino savo namų adresą.         

Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą.         

Skiria darbus ir buitį palengvinančią 

techniką. 

        

Domisi senoviniais daiktais, kaip jie 

pasikeitė. 

        

Papasakoja apie tradicines šventes.         

Samprotauja apie naminius ir laukinius 

gyvūnai. 

        

Moka priţiūrėti augalus, darţoves, stebi jų 

augimą. 

        

Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą 

ţmonėms ir augalų naudojimą maistui. 

        

Pradeda suprasti Ţemės, Saulės, Mėnulio ir 

kitų dangaus kūnų ryšius. 
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Pradeda jausti prieraišumą prie gamtos, 

dalyvauja ją priţiūrint, suvokia savo vietą 

joje. 

        

Paţįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės 

objektus (upę, kalvą, mišką...) 

        

Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai.         

Vertybinė nuostata. Nori paţinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, dţiaugiasi suţinojęs 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. 

Komentaras. 

 

 

     20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

 

1 

Skaičiavimas. Gestais, mimika parodo, jog 

suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, taip (ne). 

        

Matavimas. Susidomi kitokios formos, 

dydţio, spalvos daiktais: siekia paimti, 

tyrinėja. 

        

Atkreipia dėmesį į judančius, artėjančius 

daiktus, daug kartų kartoja matytus veiksmus 

su daiktais. 

        

 

 

 

2 

Skaičiavimas. Supranta, ką reiškia vienas, 

dar vienas, du, daug. 

        

Matavimas. Ţaisdamas stengiasi rasti 

reikiamos formos, dydţio, spalvos daiktą. 

        

Supranta vis daugiau ţodţių, kuriais 

nusakoma daikto forma, dydis, spalva, 

judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti iki, 

paţiūrėti į viršų. 

        

 

 

 

 

 

 

3 

Skaičiavimas. Skiria ţodţius: maţai (vienas, 

du) ir daug. 

        

Paprašytas duoda kitiems po vieną ţaislą, 

daiktą. 

        

Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę.         

Matavimas. Tapatina daiktus pagal formą, 

dydį.  

        

Suranda tokios pat spalvos (raudonos, 

mėlynos, geltonos, ţalios) daiktus. 
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Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus 

didesnės, o apačioje maţesnės kaladėlės, 

nebus tvirtas. 

        

Supranta ir pradeda vartoti daiktams lyginti 

skirtus ţodţius: didelis – maţas, ilgas – 

trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas. 

 

        

 

 

 

4 

 

Skaičiavimas 

Pradeda skaičiuoti daiktus. 

        

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 – maţėja. 

        

Pradeda vartoti kelintinius skaitvardţius 

(pirmas, antras...). 

        

Matavimas 

Atpaţįsta ir atrenka apskritos, keturkampės, 

kvadratinės formos daiktus, vienodo dydţio 

ar spalvos daiktus.  

        

Statydamas, konstruodamas, 

komponuodamas, grupuodamas pradeda 

atsiţvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. 

        

Labai skirtingus ir vienodus daiktus palygina 

pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. 

        

Dydţių skirtumams apibūdinti pradeda 

vartoti ţodţius: didesnis – maţesnis, ilgesnis 

– trumpesnis, storesnis – plonesnis, 

aukštesnis – ţemesnis ir pan. 

        

Uţ save didesnius daiktus vadina dideliais, o 

maţesnius – maţais. 

        

Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę, 

kūno priekį, nugarą.  

        

Nurodydamas kryptį (savo kūno atţvilgiu) 

naudoja ţodţius: pirmyn – atgal, kairėn – 

dešinėn, 

aukštyn – ţemyn. 

        

Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu.         
Ţino metų laikus ir būdingus jiems 

poţymius. 

 

        

 

 

 

 

 

5 

Skaičiavimas. Supranta, kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų formos, dydţio ir kt.  

        

Skaičiuoja bent iki 5.          
Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į 

klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek 

maţiau? 

 

        

Pastebi, kaip sudaryta daiktų seka, geba 

pratęsti ją 1–2 daiktais. 
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Pratęsdamas pasikartojančių daiktų seką, 

nebūtinai laikosi tos pačios jos sudarymo 

logikos. 

 

        

Skiria kelintinius skaitvardţius.         
Matavimas. Skiria trikampę, stačiakampę 

formas.  

        

Kalbėdamas apie spalvą, vartoja ţodţius 

„vienos spalvos“, „dvispalvis“.  

        

Grupuoja, komponuoja daiktus, 

atsiţvelgdamas į jų savybes. 

        

Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, 

aukštį, storį, masę, vartoja atitinkamus 

ţodţius. 

        

Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į 

dešinę ir iš viršaus į apačią.  

        

Skiria erdvinius daikto santykius su savimi: 

priešais, uţ, šalia manęs, mano kairėje ir pan. 

        

Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Skaičiavimas. Susieja daiktų (realių ar 

pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų 

skaičių ţyminčiu simboliu.  

        

Skaičiuoja bent iki 10.         

Palygina maţai daiktų turinčias grupes pagal 

kiekį.  

        

Supranta ir vartoja ţodţius: daugiau, maţiau, 

vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis. 

        

Atpaţįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų 

garsų, dydţių, 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, sprindţiu, trečiu daiktu). 

        

Atranda, kad į skirtingos formos daiktus 

galima sutalpinti tą patį skystų ar birių 

medţiagų. 

        

Ţino, jog gamtoje esama įvairios trukmės 

pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės 

dienos, metų laikai). 

        

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs paţinti 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 

dydţių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja ţodţius, kuriais apibūdinamas 

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

 

 

V. KURIANTIS VAIKAS 
                           20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

12. MENINĖ RAIŠKA 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
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u
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asaris 

R
u
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u
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av

asaris 
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u
o
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asaris 
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u
d
u
o

 

P
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asaris 

 

 

 

 

 

1 

Muzika, šokis. Reaguoja į muzikos garsus,  

sutelkdamas ţvilgsnį, nustodamas arba 

pradėdamas judėti, ţaisdamas balso 

intonacijomis. 

        

Ţaidinimai, vaidyba.  

Kalbinamas reiškia emocijas, norus balso 

intonacijomis, veido mimika, lingavimu, 

plojimu, mojuodamas ţaislu. 

        

Vizualinė raiška. Storu pieštuku, teptuku, 

kreidele baksnoja, brauko, tepinėja 

palikdamas pėdsakus. 

        

Domisi dailės priemonėmis.         

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Muzika, šokis. Įdėmiai klausosi muzikos ir 

aplinkos garsų. 

        

Spontaniškai ţaidţia balso intonacijomis, 

rankų ir kojų judesiais, mėgdţioja judesius,  

dviejų–trijų garsų melodijas ar daineles. 

        

Skambant muzikai ritmiškai ploja, trepsi, 

tūpčioja, barškina, stuksena kokiu nors 

daiktu. 

        

Ţaidinimai, vaidyba. 

Ţaidţiant mėgdţioja įvairias išgirstas 

intonacijas, parodytus veiksmus. 

        

Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir 

veiksmais. 

        

Vizualinė raiška. 
Spontaniškai keverzoja piešinius, juos 

apţiūrinėja. 

        

Dţiaugiasi dailės priemonės paliekamu 

pėdsaku ir siekia pakartoti, pratęsti įdomią 

patirtį. 

        

Intuityviai atranda skirtingus dailės 

medţiagų veikimo būdus (brauko, varvina 

daţus). 

        

 

 

Muzika. Emocingai atliepia klausomus 

kūrinius – šypsosi, ploja, trepsi, sūpuoja 

kojas. 
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3 

Vienas, su kitais dainuoja 2–4 garsų daineles          

Drauge su pedagogu ţaidţia muzikinius 

ţaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno 

judesiais. 

        

Apţiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos 

instrumentus ir jais ritmiškai groja. 

        

Šokis. Mėgdţioja ţaidinimų, gyvūnų, augalų 

judesius. 

        

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų 

natūralių judesių (eina, pritupia, pasisuka) 

seką. 

        

Ţaidimai, vaidyba 

Ţaisdamas su daiktu ar ţaislu atlieka matytus 

veiksmus.  

        

Mėgdţioja šeimos narių kalbą, veiksmus.         

Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais 

vaizduoja siuţeto elementus, reiškia savaime 

kilusias emocijas. 

        

Vizualinė raiška 

Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdţius 

dailės priemonėmis ir medţiagomis. 

        

Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis 

labiau koordinuodamas rankų judesius. 

        

Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną).          

Eksperimentuoja dailės priemonėmis, 

tyrinėja įvairius veikimo jomis būdus. 

        

Piešdamas, lipdydamas, konstruodamas 

labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu. 

        

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
 

Muzika 

Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, 

trumpus muzikos kūrinius, judesiais 

emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą. 

        

Kartu su kitais dainuoja trumpas autorines ir 

liaudies dainas.  

        

Dainavimą palydi ritmiškais judesiais.         

Tyrinėja savo balso galimybes (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, ţemai, greičiau, 

lėčiau). 

        

Ţaidţia įvairių tautų muzikinius ţaidimus, 

atlikdamas kelis nesudėtingus judesius: eina, 

bėga rateliu, trepsi, ploja, mojuoja. 

        

Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, gamtos, 

įvairiais muzikos instrumentais. 

        

Improvizuoja skanduodamas, plodamas, 

trepsėdamas. 

        

Šokis. Ţaidţia vaizduojamuosius (darbo 

proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) 

šokamuosius ţaidimus, šoka trijų–keturių 
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natūralių judesių šokius. 

Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių 

natūralių judesių seką. 

        

Ţaidimai, vaidyba 

Ţaisdamas atkuria matytų situacijų 

fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, 

reikmenis, drabuţius.  

        

Kuria dialogą tarp veikėjų, išraiškingai 

intonuoja. 

        

Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip 

perteikia kelis veikėją vaizduojančius 

judesius, veiksmus, spontaniškai reiškia 

emocijas. 

        

Vizualinė raiška 

Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, 

geometrinėmis ir laisvomis formomis, 

spalvomis, išgaudamas šiek tiek atpaţįstamus 

vaizdus, objektus, juos įvardija.  

        

Kuria spontaniškai, kartais pagal išankstinį 

sumanymą, kuris darbo eigoje daţnai kinta, 

„pasimeta“.  

        

Kūrybos procesą palydi pasakojimu.         

Eksperimentuoja dailės medţiagomis ir 

priemonėmis. 

Kuria koliaţus, spauduoja įvairiomis 

priemonėmis, konstruoja, lipdo. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Muzika 
Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos 

instrumentu spontaniškai improvizuoja, 

klausomam muzikos įrašui ar gyvai 

skambančios muzikos kūriniui.  

        

Savais ţodţiais išsako kilusius įspūdţius.         

Atpaţįsta kai kurių instrumentų (smuiko, 

būgno, dūdelės, varpelio) tembrus, kūrinius. 

        

Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdţio 

dainas, jaučia ritmą.  

        

Dainuodamas išbando balso skambesį, 

išmėgina jį įvairioje aplinkoje. 

        

Stengiasi tiksliau intonuoti, taisyklingiau 

artikuliuoti, taisyklingiau stovėti, kvėpuoti. 

        

Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo 

gamybos vaikiškais muzikos instrumentais 

pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja tembrus. 

        

Improvizuodamas balsu, vaikišku muzikos 

instrumentu kuria ritmus, melodijas 

ketureiliams, mįslėms, patarlėms. 

        

Šoka sukamuosius ratelius, paprastų ţingsnių 

autorinius ir penkių–šešių natūralių judesių 

šokius. 
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Šoka improvizuotai kurdamas penkių šešių 

natūralių judesių seką, reaguodamas į muziką 

(gamtos reiškinius, gyvūnus). 

        

Vaidyba. Vaidindamas stalo, lėlių teatre, 

vaizduoja realistinį ir fantastinį siuţetą, 

išplėtoja vyksmą dialogu, monologu, 

keisdamas balso intonacijas.  

        

Išreiškia savo norus, jausmus, mintis, 

baimes.  

        

Susikuria ištisą ţaidimo aplinką, 

panaudodamas daiktus, drabuţius, reikmenis.  

        

Muzikiniuose ţaidimuose ir rateliuose kuria 

ar savaip perteikia 3–4 veiksmų seką, 

vaizduojančią augimą, darbus, veikėjų 

judėjimą. 

        

Vizualinė raiška 

Savo emocijas, patirtį, įspūdţius išreiškia 

kitiems atpaţįstamais vaizdais.  

        

Išryškina vaizduojamų objektų bruoţus, 

detales.  

        

Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris 

procese gali kisti. 

        

Eksperimentuoja tapybos, grafikos, 

mišriomis dailės priemonėmis, piešia 

skaitmeninėmis priemonėmis. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Muzika. Klausosi įvairių muzikos kūrinių ir 

spalvomis ar piešiniu spontaniškai perteikia 

kilusius įspūdţius.  

        

Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos 

panašumus ir skirtumus.  

        

Įvardija kūrinio nuotaiką, melodijos, gana 

tiksliai intonuoja.  

        

Dainuoja trumpas daineles kanonu, 

įsiklausydamas į savo ir draugų dainavimą. 

        

Seka dirigento judesius, stengiasi kartu 

pradėti ir baigti kūrinėlį. 

        

Ţaidţia muzikinius dialogus.         

Šokis. Šoka sudėtingesnius ratelius ir 

natūralių judesių šokius. 

        

Šoka improvizuotai kurdamas septynių–

aštuonių natūralių judesių seką, perteikdamas 

trumpą siuţetą ar pasirinktą nuotaiką. 

        

Vaidyba. Improvizuoja girdėtas, matytas 

trumpas ţodines veikėjų frazes, veiksmus, 

atskleidţia jų norus, emocines būsenas.  

        

Tikslingai naudoja daiktus, teatro reikmenis, 

drabuţius. 

        

Vizualinė raiška. Detalesniais dailės 

darbeliais pasakoja realias ir fantastines 

istorijas. Vaizdus papildo grafiniais ţenklais. 
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Kuria pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai 

bando jį įgyvendinti.  

        

Kartu su kitais kuria bendrus dailės darbus.         

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti 

daţniausiai tikslingai pasirenka dailės 

priemones, technikas. 

        

Eksperimentuoja sudėtingesnėmis 

skaitmeninio piešimo ir kitomis 

kompiuterinėmis technologijomis. 

        

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos dţiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje 

veikloje. 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdţius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

Komentaras. 

 

      

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

13. ESTETINIS SUVOKIMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
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asaris 

R
u
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o
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R
u
d
u
o
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u
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u
o

 

P
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asaris 

 

 

1 

Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei 

rodo pasitenkinimą kai mato ryškius, 

graţių formų daiktus, spalvingus 

paveikslėlius, ţaislus, girdi ritmiškus 

muzikos ir kitus garsus, mato šokio 

judesius. 

        

 

 

 

2 

Skirtingai reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų suaugusiojo 

kalbinimą, muzikos garsus. 

        

Skirtingai reaguoja matydamas graţius 

gamtos bei aplinkos daiktus ar vaizdus, 

spalvingas knygelių iliustracijas, 

šokančius ir vaidinančius vaikus ar 

suaugusiuosius. 

        

Intuityviai mėgdţioja tai, kas jam patinka.         

 

 

 

 

3 

Atpaţįsta kai kuriuos jau girdėtus 

muzikos kūrinius, matytus šokius, 

veikėjus. 

        

Emocingai reaguoja girdėdamas 

intonacijų, ţodţių sąskambį, ţiūrinėdamas 

savo ir kitų piešinėlius, ţaislus. 

        

Dţiaugiasi savo puošnia apranga.         

Paklaustas pasako, ar patiko muzikos 

kūrinėlis, šokis, vaidinimas, dailės 

darbelis. 
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4 

 

 

 

 

Dţiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, 

šokti, vaidinti, pasipuošti. 

        

Skirtingai reaguoja klausydamas ir 

stebėdamas skirtingo pobūdţio, 

kontrastingus meno kūrinius, aplinką. 

        

Keliais ţodţiais ar sakiniais pasako savo 

įspūdţius 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.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, 

dailės veikla.  

 

 

       

Rodo pasitenkinimą bendra veikla ir 

kūryba. 

        

Gėrisi savo menine veikla, elgesiu.         
Gėrisi kitų veikla, geru elgesiu, darbais.          
Groţisi gamtos spalvomis, formomis, 

garsais. 

        

Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos 

proceso ypatumus (siuţetą, veikėjų 

bruoţus, veiksmus).  

        

Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

piešdamas. 

        

Dalijasi įspūdţiais po koncertų, 

spektaklių, parodų, renginių lankymo.  

        

Pasako savo nuomonę apie muzikos 

kūrinėlį, šokį, vaidinimą, dailės darbelį, 

aplinką, drabuţį, tautodailės ornamentais 

papuoštus daiktus. 

        

 

 

6 

Stengiasi kuo graţiau šokti, vaidinti, 

deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, 

konstruoti. 

        

Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius, 

pasako, kas graţu.  

        

Palankiai vertina savo ir kitų kūrybinę 

veiklą, pasako vieną kitą argumentą, 

kodėl graţu. 

        

Plačiau papasakoja, ką sukūrė, kaip pats 

bei kiti dainavo, grojo, šoko, vaidino, 

piešė. 

        

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

Esminis gebėjimas. Pastebi ir ţavisi aplinkos groţiu, meno kūriniais, dţiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos 

ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdţiais. 

 

Komentaras. 
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VI. SĖKMINGAI BESIUGDANTIS VAIKAS 

     20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.__mėn. 

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

 

1 

 

 

Pats juda sudominusių ţaislų, daiktų link.          

Trumpam sutelkia ţvilgsnį, seka judantį daiktą 

akimis, klausosi, atlieka tikslingus judesius, 

veiksmus su daiktais. 

        

Šypsodamasis, ţvelgdamas į akis, 

čiauškėdamas, duodamas ţaislą kitam paskatina 

su juo ţaisti. 

        

Išreikšdamas norus parodo „taip“ arba „ne“.         

 

 

 

 

2 

Pats pasirenka daiktus, su jais ţaidţia.         

Daug kartų atkakliai bando atlikti naują 

veiksmą, kartoja tai, kas pavyko.  

        

Trumpam atitraukus dėmesį vėl sugrįţta prie 

ankstesnės veiklos. 

        

Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais jaučiasi 

saugus. 

        

Veiksmais ir atskirais ţodţiais reiškia norus, 

veda suaugusįjį prie dominančių daiktų. 

        

Reiškia nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti 

kliūties. 

        

 

 

 

3 

Nuolat energingai ţaidţia, ką nors veikia, 

laisvai juda erdvėje. 

        

Pats keičia veiklą, pasirenka vieną iš kelių 

daiktų, sugalvoja kaip pasiekti neprieinamą 

daiktą. 

        

Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus 

ţaislus, ţaidimus, neįprastą veiklą. 

        

Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“. 

 

        

 

 

 

4 

 

Daţniausiai pats pasirenka ir kryptingai plėtoja 

veiklą vienas, su draugais. 

        

Kviečiant, sudominant įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei. 

        

Susidūręs su nesėkme, bando ką nors daryti 

kitaip arba laukia suaugusiojo pagalbos.  

        

Siekia savarankiškumo, bet vis dar laukia 

suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo. 
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5 

Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ir su draugais. 

        

Lengviau pereina nuo paties pasirinktos prie 

suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar 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. 

        

 

 

6 

Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją 

tęsia po dienos miego, kitą dieną, kelias dienas. 

        

Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepasisekus bando įtraukti 

bendraamţius ir tik po to kreipiasi į suaugusįjį. 

        

Vertybinė nuostata. Didţiuojasi 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. 

 

Komentaras. 

 

 

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

15. TYRINĖJIMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 metai 4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

 

1 

 

 

Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, 

paimti, paragauti ţaislus ir kitus daiktus. 

        

Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, 

bando dalyvauti (mimika, judesiai, 

garsai). 

        

 

 

2 

 

Stengiasi išbandyti ţaislus ar daiktus, 

stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, 

ką pavyko padaryti. 

        

Mėgsta ţaisti slėpynių.         

Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug 

kartų. 

        

 

 

3 

 

Atsargiai elgiasi su nepaţįstamais 

daiktais ir medţiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai 

yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta. 
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4 

Pats pasirenka ţaidimui ar kitai veiklai 

reikalingus daiktus ir medţiagas, 

        

Paaiškina, kodel tai pasirinko.         

Ţaisdamas tyrineja, išbando daiktus bei 

medţiagas (pvz., plaukia ar skesta, rieda 

ar sukasi ratu, tinka daiktai ar ne). 

        

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas 

padarytas ir jo paskirties (ratai yra 

apvalūs, nes mašinos paskirtis yra 

judėti). 

        

Domisi daiktų medţiagomis, savybėmis 

iš kurių padaryti daiktai. 

        

Suvokia medţiagos, iš kurios padarytas 

daiktas, pasirinkimo tikslingumą 

(mašinos korpusas iš metalo, o padangos 

iš gumos). 

        

Paaiškina, kad su neţinomais daiktais ir 

medţiagomis reikia elgtis atsargiai, 

stengiasi taip daryti. 

        

Išskiria akivaizdţius daiktų, medţiagų, 

gyvūnų, augalų bruoţus, savybes. 

        

 

 

6 

Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip 

auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai. 

        

Noriai atlieka paprastus bandymus, 

tyrinėja, iš kokių medţiagų padaryti 

daiktai, kur jie naudojami. 

        

Samprotauja apie tai, ką atrado, 

suţinojo, kelia tolesnius klausimus, siūlo 

idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti. 

        

Savo galimybėms išplėsti, tinkamai 

pasitelkia visus pojūčius, įrankius ir 

kitas priemones (pvz., lupą, 

mikroskopą). 

        

Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais 

aptaria nesudėtingus stebėjimus, numato 

rezultatą, mokosi pavaizduoti juos 

lentelėse, diagramose. 

        

Lygina daiktus, medţiagas, gyvūnus ir 

augalus. 

        

 

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. 

 

Komentaras. 
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20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

1 

Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia 

kitu. 

        

Įvairiai parodo, kad susidūrė su kliūtimi, 

tikėdamasis vyresnio pagalbos. 

        

 

 

2 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, 

išbando jau ţinomus veikimo būdus. 

        

Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi 

kiti ir išbando jų naudojamus būdus. 

        

Nepavykus įveikti kliūties, meta veiklą 

arba laukia pagalbos. 

        

 

 

3 

Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas veikimo būdus bando 

ją atlikti pats, stebi savo veiksmų 

pasekmes. 

        

Nepavykus įveikti kliūties, prašo pagalbos 

arba meta tai. 

        

 

 

 

4 

 

Supranta, kad susidūrė su sudėtinga 

veikla, kliūtimi, problema. 

        

Nori ją įveikti, išbando paties taikytus ar 

naujai sugalvotus veikimo būdus. 

        

Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti sunkumus. 

        

Nepasisekus prašo suaugusiojo pagalbos.         

 

 

 

5 

 

Retsykiais pats ieško sunkumų, kliūčių.          

Aktyviai bando įveikti sutiktus sunkumus.         
Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su kitais, 

mokosi iš nepavykusių veiksmų, poelgių. 

        

Nepasisekus samprotauja, ką galima 

daryti toliau, kitaip arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

        

 

 

 

6 

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

        

Tariasi su kitais ir atsiţvelgia į jų 

nuomonę. 

        

Siūlo ir priima pagalbą, mokosi iš klaidų.         

Nepasisekus bando kelis kartus, 

ieškodamas vis kitos išeities arba prašo 

kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos. 
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Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas. Atpaţįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, daţniausiai supranta, 

kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

Komentaras. 

 

 

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

17. KŪRYBIŠKUMAS 

Ţings

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

1 Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į 

naujus daiktus, ţmones, aplinkos 

pasikeitimus. 

        

 

 

2 

Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, 

judesiais. 

        

Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodţio, ridenti, nardinti į vandenį ir 

kt.) ir taiko juos daiktų tyrinėjimui. 

        

 

 

3 

Atranda naujus dalykus įprastoje 

aplinkoje. 

        

Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, 

apie kuriuos jam pasakojama. 

 

        

Ţaisdamas atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

 

        

 

 

4 

 

Įţvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių 

savybes. 

        

Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: 

ţaisdamas, pasakodamas, judėdamas. 

        

Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo 

būdų. 

        

 

 

 

5 

Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, 

neţinomus dalykus. 

        

Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį.         
Išradingai, neįprastai naudoja įvairias 

medţiagas, priemones 

        

Lengvai sugalvoja, keičia, pertvarko 

savitas idėjas, siūlo kelis variantus. 

        

Dţiaugiasi savitu veikimo procesu ir 

rezultatu. 

        

 Kelia probleminius klausimus, diskutuoja, 

svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja. 

        



59 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų 

sprendimų, neįprastų medţiagų, 

priemonių, atlikimo variantų. 

        

Lengvai, greitai keičia, pertvarko, 

pritaiko, siekia savito rezultato. 

        

Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 

        

 

 

 

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

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdţius įvairioje veikloje, ieško neţinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 

Komentaras. 

 

 

20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.___mėn. 20___m.____mėn. 

18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Ţings 

niai 
 

Srities pasiekimai 

1 – 3 

metai 

3 – 4 

metai 

4 – 5 

metai 

5 – 6 

metai 

  R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

R
u
d
u
o

 

P
av

asaris 

 

1 

Reaguoja į kalbinimą, mimiką, ţaislus, 

daiktus.  

        

Stebi ir susitapatina, mėgdţioja, siekia išgauti 

tą patį rezultatą.  

        

Pradeda tyrinėti ţaislus ir daiktus visais 

pojūčiais. 

        

 

 

 

2 

Nori naujų įspūdţių, todėl aktyviai domisi 

aplinkos daiktais, juda, norėdamas paimti, 

pasiekti, išbandyti ţaislus ar daiktus.  

        

Stebi ir mėgdţioja, klausia.         

Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus 

ir stebi, kas vyksta, bando pakartoti pavykusį 

veiksmą.  

        

Stebi, mėgdţioja, klausia.         

 

 

 

3 

Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro 

rezultato. 

        

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, 

atidţiai stebi, bando.  

        

Modeliuoja veiksmus ir siuţetinio ţaidimo 

epizodus. 

Dţiaugiasi tuo, ko išmoko. 

        

 

 

Pasako, parodo, ką nori išmokti.         
Mėgsta kūrybiškai ţaisti, veikti, siūlo         
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4 

 

ţaidimų ir veiklos idėjas, imasi iniciatyvos 

joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja 

padarinius. 

Pasako, ką veikė ir ką išmoko.         

 

 

 

5 

Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko 

neţino 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... 

        

 

 

 

6 

Laiko save tikru mokiniu, atradėju.         

Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo 

iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas 

problemas.  

        

Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa 

ją įvairiuose šaltiniuose. 

        

Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms 

įgyvendinti. 

        

Pasako, ką jau išmoko, ko dar mokosi, 

paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau. 

        

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, dţiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Esminis gebėjimas. Mokosi ţaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, 

ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos 

mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 

Komentaras. 
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3. Vaikų pasiekimų išvados 

 

PLIKIŲ I.LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

IKIMOKYKLINIO AMŢIAUS VAIKO PASIEKIMŲ IŠVADOS   

20_ _- 20_ _ METAI 

Bendros ţinios apie vaiką: 

 

Vardas: 

Pavardė: 

Gimimo data: 

VAIKO PASIEKIMAI IR YPATUMAI: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

TOLESNIO UGDYMO REKOMENDACIJOS: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Pedagogas (-ai): 

Specialistai: 

Data 
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4.  Vaiko pasiekimų įrodymai, vaiko įsivertinimas 

 Darant įrašą ant vaiko pasiekimų įrodymų, būtina uţrašyti datą. 

         Vaiko pasiekimų įrodymai.  

         Vaiko piešiniai, mintys, nuotraukos susijusios su valgymo ir mitybos įgūdţiais, kūno švaros,  

aplinkos tvarkos palaikymo ir saugaus elgesio įgūdţiais, taisyklinga kūno laikysena. Stambiosios ir 

smulkiosios motorikos įgūdţių ir fizinių vaiko savybių, rankų-akių koordinacijos stebėjimai, ţaidimų 

protokolai. Dalyvavimas sporto būreliuose, varţybose, estafetėse. 

Samprotavimai apie savo, kitų ţmonių jausmus, jų suvokimas, raiška ir pavadinimas, savo bei 

kitų nuotaikų ir jausmų apmąstymai. Konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai. Vaiko asmeninio 

tapatumo, bendrumo su šeima, grupe jausmas, pozityvus savęs vertinimas. Vaiko savęs, šeimos, 

draugų piešimas. Stebėjimo protokolai susiję su gebėjimu pačiam susirasti veiklą ir ją turiningai 

plėtoti, įsitraukti į suaugusiojo pasiūlytą ugdymąsi skatinančią veiklą.  

Vaiko kalbėjimo atpaţinimo ir supratimo pavyzdţiai, sukurtos knygelės. Logopedės 

komentarai. Rašytinės kalbos, simbolių rašymo, braiţymo, piešimo pavyzdţiai. Raidţių, ţodţių 

atpaţinimas aplinkoje. Savo vardo paţinimas ir uţrašymas.  

Augalų, gyvūnų paţinimas, įvardijimas. Ţmogaus, augalo, gyvūno gyvenimo ciklo suvokimas. 

Gamtos pokyčių suvokimas. Skaičiavimo įgūdţiai. Skaitmenų, dydţio, erdvės, laiko, formų 

suvokimas. Grupavimo, lyginimo pavyzdţiai. Modeliavimo, konstravimo pavyzdţiai. Vaiko 

eksperimentai, bandymai, tyrinėjimai, atradimai. Sąvokų aiškinimas.  

Muzikinės veiklos pėdsakai. Meninio ugdymo pedagogo komentarai. Vaidybos, improvizacijos 

įgūdţiai. Vaiko piešimo, tapymo, spalvinimo, karpymo, aplikavimo, lipdymo, konstravimo, 

lankstymo, spaudavimo, modeliavimo pavyzdţiai. Emocijų, patirties, minčių, įspūdţių raiška 

meninėmis priemonėmis ir būdais, improvizacijos, originalumo pavyzdţiai. Vaiko samprotavimai 

apie savo, draugų kūrybą, jautrumas groţiui, menui. Dalyvavimas būreliuose. Vaiko fantazijos, 

netikėtos idėjos, drąsos veikti kitaip, daryti savaip pavyzdţiai. 

 

5. Paaiškinimai, kaip pildyti vaiko pasiekimų aprašą 

 

       Pildomos bendros ţinios apie vaiką.  
Vaiko pasiekimai. Pasiekimai vertinami  pagal pasiekimų sritis ir juos sudarančius pasiekimų 

ţingsnius. Pedagogai nustato, kuriame pasiekimų ţingsnyje yra vaikas, palygindami jo kalbos, 

bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius su pasiekimų ţingsnių aprašymais. Pedagogai du 

kartus per mokslo metus, rudenį ir pavasarį (esant reikalui ir daţniau), vertina vaiko pasiekimus. Prie 

kiekvienos pasiekimų srities pedagogas paţymi vaiko pasiektą ţingsnį pliuso ţenklu (+). Nepasiekto 

ar dalinai pasiekto ţingsnio ţymėti nereikia. 

Vaiko pasiekimų įrodymai, vaiko įsivertinimas. Kiekvienai ugdymosi krypčiai yra nurodyti 

įvairūs vaiko veiklos įrodymų kaupimo variantai. Pedagogas savo nuoţiūra renkasi anketų, vaiko 

ţaidimo, kalbos, piešinių ir kt. veiklos fiksavimo būdus. Surinkti įrodymai turi būti pakomentuoti 

(reflektuoti) pedagogo. Rekomenduojame, kad save įsivertintų ir pats vaikas. 

Vaiko pasiekimų išvados. Jos pildomos mokslo metų pabaigoje ir perduodamos pedagogui, 

išeinant vaikui į vyresnę (arba keičiant) grupę/ įstaigą, siekiant uţtikrinti vaiko ugdymo (si) 

tęstinumą. 
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